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УВОД*1

О настајању Речника говора Лужнице ваља поћи, као и код сваке дру-
ге појаве, од његове предисторије: када и на који начин се родила идеја о 
његовој изради, како је настајао, која грађа и коликог обима је прикупљана, 
циљеви и задаци који су желели да се остваре, који лексикографски поступци 
су примењени у његовој изради, и сл. То ће бити тема ових уводних белешки.

Ја сам Лужничанин, говорник лужничког дијалекта са наталном 
компетенцијом дијалекта (познавање дијалекта усвојено из породич-
ног говора и говора најближег окружења у месту рођења). Лингвистич-
ку компетенцију дијалекта (познавање језичке структуре, устројство и за-
конитости по којима дијалекат функционише) стицао сам на студијама 
српскога језика на Филолошком факултету у Београду. На основним 
студијама добио сам задатак од професора Дијалектологије (Асима Пеце) 
да урадим семинарски рад о говору Лужнице. Иста та тема под његовим 
руководством на постдипломским студијама је урађена као магистарска 
теза (нешто преправљена и допуњена објављена у XXIX књизи Српског 
дијалектолошког зборника под називом Говор Лужнице). По одбрањеном 
докторату о говорима Понишавља започела је моја универзитетска каријера, 
најдуже на Филозофском факултету у Нишу. Предмети које сам предавао 
били су: Историја језика са дијалектологијом, Историја књижевног језика 
и Ономастика српскога језика. По природи посла теоријски сам обрађивао 
поједина питања из ових области, и са рефератима учествовао на научним 
скуповима на којима се расправљала та материја. Као сарадник на научном 
пројекту „Дијалектолошка истраживања српског језичког простора“ имао 
сам обавезу и да теренски бележим лексичку и ономастичку грађу, као и да 
их презентујем у форми научних чланака, или реферата. О раду на речнику 
неког народног говора нисам размишљао.

Онда ми је једном приликом, већ при крају радне каријере, руково-
дилац поменутог научног пројекта проф. Слободан Реметић рекао, свакако 
полазећи од моје наталне и лингвистичке компетенције лужничгог дијалекта, 
да се од мене очекује да урадим Речник говора Лужнице. На моју опаску да 
је такав речник већ урадио Драгослав Манић Форски уследио је одговор да 

* Рад је настао у оквиру пројекта „Дијалектолошка истраживања српског је-
зичког простора“ (ЕДБ 178020), који у потпуности финансира Министраство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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тај речник ни обимом ни обрадом не задовољава садашње потребе струке. 
Нисам имао куд, и обећао сам „да ће речник бити урађен, или ме неће бити“.

Онда је започело мукотрпно и дуготрајно прикупљање лужничке лек-
си ке. Међутим, нисам био на самом почетку посла. Већ сам имао говорну 
грађу из 22 села снимљену на магнетофонској траци, и транскрибовану и 
акцентовану током израде магистарсеке тезе. Такође, попуњен „Упитник за 
Српскохрватски дијалектолошки атлас“ у месту Горњи Стрижевац, и више 
дипломских радова са лексиколошким темама из лужничког краја (лексика 
куће и покућства, лексика славских и свадбарских обичаја, ратарска лексика, 
лексика лова и риболова, лексика јела и пића и сл.). Један од дипломараних 
студената се љубазно одазвао молби да попуни 12 упитника за прикупљање 
дијалекатске лексике (Соња Цолић у Доњем Крњину, месту у коме је рођена). 
Последњих година појавило се више књижевних прегалаца који поједина 
своја дела пишу и на лужничком дијалекту (Анкица Николић, Горан Ранчић, 
Братислав Петровић, Јовица Ћирић, одраније и Драгослав Манић Форски), 
па су и из тих дела ексцерпиране многе аутентичне лужничке речи.

Тако је временом прикупљена обимна лексичка грађа.
Предстојао је период лексикографске обраде грађе у речник.
Филозофски факултет у Нишу је 2013. организовао међународни научни 

скуп са темом „Путеви и домети дијалекатске лексикографије“, и исте године 
објавио Зборник радова са тога скупа. У реферату за тај скуп насловљеном 
Обим диференцијације и мера егземплификације у дијалекатским речницима 
изнео сам нека промишљања о томе шта све може да буде узето као насловна 
реч (дијалекатски маркирана реч – дијалексема) у дијалекатском речнику, на 
основу чега се одређује њена маркираност у односу на стандардни језик, као 
и са коликом количином илустративног материјала (контекст у који се смеш-
та) треба потврдити њена значења. Та промишљања већим делом примењена 
су касније у писању Речника говора Лужнице.

У монографији Говор Лужнице говорно подручје Лужнице је подељено 
на две зоне: зона I са лужничким говорним особинама (Лужница), и зона II 
са особинама лужничког говора помешаним са особинама заплањског говора 
(Лужничко Заплање). Најекстремније дијалекатске разлике међу њима јесу:

1. у зони II изостаје прелажење к, г испред е, и или иза ј у ћ, ђ (руке, 
ноге, китка, девојка : руће, нође, ћитка, девојћа);

2. у зони II вокално л иза ж и к прелази у у (жут, кучина : жlт, кlчина);
3. у зони II члан није присутан (нема примера типа: женава ми рече; 

нашана црква, њиното дете);
4. у зони II присутне су поједине речи које се у зони I јављају у 

синонимском лику, или се уопште не јављају (нпр. рогаља и џуџумка у зони I 
имају синониме набадња и врчва, а вутара и поођанци се уопште не срећу).

Међутим, ни зона I није потпуно јединствена, па је подељена на два 
говорна типа: тип Iа и тип Iб. Најекстремније дијалекатске разлике међу њима 
јесу:
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1. у Iб типу лична заменица ми, ви среће се и као ни – није, вије;
2. у Iб типу много су чешћи примери множине на -је / -ње, понекад 

једино они (мужје, љуђе, балоње, Цигање, Бабушничање);
3. много је речи које се у овим типовима јављују у варијантним 

обличким ликовима, иако се ради о семантички истим лексемама (кујћа, 
мајћа, пај, тув у Iб : кућа, маћа, пак, туј у Iа).

У Речнику говора Лужнице задржани су ови говорни типови, али су 
преименовани на следећи начин: тип Iа је Горња Лужница (ГЛ); тип Iб је 
Доња Лужница (ДЛ); зона II је Лужчничко Заплање (ЛЗ), чиме је испоштован 
географски принцип, а то више одговара и територијалној дистрибуцији 
појединих лексема. Наведене скраћенице у Речнику ће бити навођене само 
уз поједине речи које представљају дијалекатске екстремизме говорних 
типова, а не скраћенице пунктова за поједина насељена места у којима је реч 
забележена.

Говор неколико села настањених бугарском мањином није био обу-
хва ћен дијалектолошким описом у Говору Лужнице, а њихова лексика није 
уврштена ни у Речник.

Речник говора Лужнице конципиран је као диференцијални у односу 
на речник стандардног језика (презентован у шестотомном Речнику срп ско-
хрватскога књижевног језика Матице српске). Њиме се тежило да се остваре 
два задатка: да се, прво, забележи и семантички објасни што већи број речи 
које се у овоме говору користе, или су се користиле, или које у њему имају 
нека посебна значења; и, друго, да се у навођењу илустративног материјала 
не шкртари, будући да аутентични лужнички говор већ данашњој генерацији 
постаје архаичан, а будућим ће то бити свакако у већем обиму, или ће га 
потпуно заборавити.

У писању Речника примењени су одговарајући лексикографски по ступ-
ци, које треба укратко објаснити, како би се Речник лакше користио.

I. Хомонимија је означена бројем у експоненту, при чему је свака реч 
обрађена као посебна одредница у азбучнику. На пример:

булка1 мн. буљће ж бот врста црвеног пољског цвета, турчинак Papaver 
rhoeas. – Кат се расцавтеле буљће кроз жито, па се црвенеју ко крв.

булка2 мн. буљће ж раскокано кукурузно зрно, кокица. – Има си посебна 
моруза само за буљће, зове се брзица.

II. Полисемија је означена редним бројевима за свако ново значење 
унутар речничког чланка насловне речи (одреднице) која се обрађује. На 
пример:

обикаља несвр. 1. кружећи око кога или чега прође са свих страна. – 
Обикаља ко мачка окол жежак качамак. 2. обилази, избегава да се сусретне 
с ким. – Гоџа су ју жене кроз живот обикаљале, и гледале да ју не сретну.
3. фиг. врда, избегава неку обавезу. – Обикаља да каже истину.

III. У Речнику су коришћене различите скраћенице. Њима се дају не оп-
ходне информације о одредници која се обрађује у њеној граматичкој обра-
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ди (тзв. лева страна речника). Има неколико група ових скраћеница. Једном 
групом се дају информације о категоријалној припадности речи (да ли је 
именица, заменица, придев, глагол..., затим о роду, броју, падежу, о сврше-
ности или несвршености код глагола, понекад и скраћенице појединих гла-
голских облика који су типични за дијалекат). Другом групом се пружају 
информације о стилистичком потенцијалу речи (да ли се појављује као деми-
нутив, аугментатив, хипокористик, пејоратив; да ли у правом, фигуративном 
или ироничном значењу, и сл.). Трећом групом се дају информације којој 
лексичкој тематици припада реч (агрономија, занатство, сточарство, медици-
на, техника, ботаника, зоологија, војна делатност и сл.). Четвртом групом се 
дају информације о специјалној употреби речи (да ли се јавља у дечијем го-
вору, говору улице, у ком облику књижевног стваралаштва су наведене: пес-
ми, причи, пословици, загонетки, бајалици, и сл.). Списак ових скраћеница 
наведен је после овога Увода.

IV. Да би речничка грађа била прегледнија, у Речнику су коришћени 
одређени графички симболи. Њима се упућује на различита раслојавања 
лексике, и они се наводе непосредно пре илустративног материјала, унутар 
њега, или непосредно иза њега (тзв. десна страна речника). У Речнику су 
коришћени следећи симболи:

Δ (незатамњени троугао) којим су означене речи изашле из употребе са 
једва прозирном семантиком, најчешће замењене новијим речима. На пример:

аир м добит, корист. Δ – Забави се ћиша, нече да видимо голем аир 
овуј годин у поље.

▲ (затамњени троугао) којим су означене речи потиснуте из употребе, 
али најчешће нису замењене новим речима. На пример:

подношка мн. подношће ж део ткачког разбоја, дрвена педала чијим 
се подизањем и спуштањем преко нити остварује зев кроз који се провлачи 
чунак са потком. ▲ – Како коју подношку нагазим, отворим зев на основу, и 
проврљим совељћу натам, па прибијем с набрдила, и после исто тека отуде.

□ (незатамњени квадрат) којим су означене речи општепознатог 
значења, али имају и нека диференцијална дијалекатска значења. Каткад је 
и илустративни материјал био набијен таквом дијалекатском експресијом да 
је било штета да се реч изостави. Симбол је стављен само испред општепоз-
натог значења. На пример:

баба ж 1. старија жена, бака. □ – У села остадоше само бабе и деде. 2. 
ташта. – Кад зет улезне у двор, баба чим га види обрише руку от сукњу да 
ју зет цуне у руку.

■ (затамњени квадрат) којим се означавају речи друге категорије, а то 
су речи које имају исти корен са одредницом која се обрађује, и уметнуте су 
у њен речнички чланак. Ради се о следећим речима:

1. придеви на -ов, -ев, -ин. На пример:
чича мн. чичеви м стриц млађи од оца. – Имала сам дванајес године 

кат су ми башта и чичеви отишли на Турчина, па се доле на Врање ударише.
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■ чичини сви који припадају стричевој породици. – Јутре че чичини да беру 
лозје, па че идемо да им помагамо.

2. компаратив и суперлатив код речи које имају ову особину. На при-
мер:

газда м богат човек. – Газда је, може да има кво пожели. ■ погазда 
комп. газда у већем степену. – Први је у Стрельц бил Мирко Гачков, шесе 
јектера имање имал, од њег погазда неје имало у лужничћи срез. ■ најгазда 
суперл. газда у највећем степену. – Мој је свекар бил најгазда у цело село.

3. глагоска именица. На пример:
сади несвр. ставља у земљу семе, саднице, и сл. – Лозје се сади, али се и 

компири саде. ■ садење гл. им. – Семе које је оставено за садење се не пипа.
4. чланована форма. На пример:
ноч мн. ночи ж ноћ. – Срећа што се брзо стьвни, па идем те си одма 

легам, ал ноч дльга, па сьн не дооди. ■ ночту / ночтуту чл. ф. та ноћ која је 
управо почињала / та ноћ која је управо истицала. – Дьњу иде у додолицу, 
врну се мокра и насмејана, али ју одма ночту вану ватра. Кад неје пијан, кат 
се просвести јутредьн и сети каква је обличја ночтуту прајил, скубе се за 
косу, и заклиња се да више нече ни да омирише рећију.

⌂ (незатамњена кућица) која повезује одредничку реч са фразелошким 
изразом у коме је она његов носилац, и који је уметнут у чланак о одредничкој 
речи. На пример:

нос мн. носеви м орган који служи за дисање и мирис. □ – Степали 
се, па че си носеви почепе колко се душманћи ударају. ⌂ дигне ~ уобрази 
се, прави се важан. – Дигла нос, погосподила се, с њу више нема ората. ⌂ 
оклембеси ~ снужди се. – Што си оклембесил нос, кво ти је малко у празну 
кућу. ⌂ натрља ~ изгрди, извређа. – Ајде да се диѕам да си идем, још када сам 
дошла, мојити че ми натрљају нос што сам се толко заседела.

█ (затамњени правоугаоник) који повезује одредничку реч са синтаг-
матским спојем, у коме је она главни члан синтагме. На пример:

рећија ж ракија. – Рећија се на село млого пије. █ жешка ~ кувана 
ракија. – Зими већином пијемо жешку рећију.

 (затамњена стрелица) која повезује одредничку реч са синонимима, 
који ће бити граматички обрађени и илустровани на своме месту у азбуч-
нику, а семантички су повезани скраћеницом упор. са одредницом на коју се 
односе. На пример:

обрамка ж мало повијена мотка с удешеним кукама на оба краја која 
служи за ношење терета на рамену, обрамица. – На обрамку смо носиле 
воду у котлетија на рамо од бунар до кућу.  камилка, кобилка, могарица.

камилка ж мало повијена мотка с удешеним кукама на оба краја која 
служи за ношење терета на рамену (упор. обрамка). – Млеко се сипе у два 
котла, па се носи на камилку на раме.
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кобилка ж мало повијена мотка с удешеним кукама на оба краја која 
служи за ношење терета на рамену (упор. обрамка). – По две котлетија воду 
донесем на кобилку от кладенац из долину.

могарица ж мало повијена мотка с удешеним кукама на оба краја која 
служи за ношење терета на рамену (упор. обрамка). – Свако јутро и вечер 
доносила сам на могарицу по две кове воду от селсћи бунар.

 (незатамњена стрелица) којом се упућује на лексичке варијанте 
условљене најчешће фонетским алтернацијама унутар исте лексеме (значење 
остаје исто, али се она јавља у више ликова, који су често територијално 
маркирани, и веома доприносе локалном бојењу лужничких говорних ти-
пова, или говора Лужнице у целини). Свака варијанта је обрађена на своме 
месту у азбучнику, а семантички је повезана скраћеницом в. са одредницом 
на коју се односе. На пример:

девојка ж ЛЗ  девојћа ДЛ, девоћа ГЛ; китка ж ЛЗ  ћитка ГЛ, ДЛ; 
бубаљка ж ЛЗ  бубаљћа ГЛ, ДЛ; савиња несвр.  сьвиња; озебне свр.  
оѕебне; чарапа ж  черапа, чорапа; мувте прил.  мукте, муфте; па (прил. 
опет)  пај ДЛ, пак ГЛ, и сл. Ово лепо илуструје следећи пример: Пременил 
се Илија, па си па / пај / пак тија. (Обукао Илија ново одело, а остао исти какв 
је и пре био.).

Од овога се донекле одступило код неких примера са покретним во-
калом на крају. Тако су као једна одредница обрађени поједини прилози, 
предлози, речце и везници типа: кад(а), никад(а), надол(е), отуд(е); низ(а), 
испод(и), од(и), пред(и), с(а), уз(а); нек(а); дек(а) (’јер’), ил(и) и сл. Код 
њих је покретни вокал стављен у облу заграду, али су потврде наведене за 
оба варијантна лика у истом чланку.

 (двосмерна незатамњена стрелица) којом се упућује на глаголске 
сложенице, али и на неке друге сложенице, које су настале префиксацијом 
од одредничке речи, и које ће бити посебно обрађене на своме месту у азбуч-
нику. На пример:

врже свр. веже. – Вржи га цврсто, ел ако се одврже, че побегне усвет. 
 изврже, заврже, наврже, одврже, поврже, подврже, преврже, разврже, 
сврже.

башка прил. одвојено, посебно. – Момци играју башка, девоће башка. 
 набашка, обашка, побашка.

~ графички симбол којим се обележава изостављени члан синтагме. На 
пример:

невеста ж снаха у првој години брака. – Доведоше вредну невесту, 
и одма им кућа процьвте. █ млада ~ невеста под велом током свадбеног 
церемонијала. – Срамује се ко млада невеста.

Што се тиче бележења дијалекатске грађе, максимално је примењен 
фонетски принцип, тј. изговор какав је у дијалекту, а не какав прописује 
стандарднојезички правопис. Тако су:
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примери типа: „кад постигнеш“; „под стреју“ и сл, бележени: кат по-
стигнеш, пот стреју (добивени асимилацијом по звучности);

примери типа: „направено од дрво“; „немој ји дираш“, „затој ју нечу“ и 
сл. бележени: направено о[д] дрво; немо[ј] ји дираш, зато[ј] ју нечу... (где 
је у угластој загради обележено редуковано прво од два д или ј);

примери типа: „одтрпа“, „подчиша“; „кад Тодора запоје“ и сл. беле же-
ни: о[д]трпа, по[т]чиша; ка[д] Тодора запоје... (где је у угластој загради 
означена редукција т после асимилације д у т);

примери типа: „остадо без зуби“; „изженимо сва деца“ и сл. бележени: 
остадо бе[з] зуби; и[з]женимо сва деца... (где је у угластој загради означена 
редукција з испред з или испред ж које је асимилацијом настало од з):

примери типа: „одсече“; „подсири“ и сл. бележени: о[т]цече; по[т]
цири (где је у угластој загради означена редукција т после африкатизације 
тс у ц остварена асимилацијом по звучности дс у тс);

примери типа: „че се чује“; „чу си ћутим“ и сл. бележени: це чује; ци 
ћутим (јер је ово це / ци настало фонетским путем од слогова „че се“ и „чу 
си“ и као такво постоји у говору).

У говору Лужнице постоје гласови који представљају једну од његових 
битних одлика, а изостају у многим српским говорима. То су: полугласник, 
вокално л, и глас ДЗ (африктски спој од гласова д и з, који је у фонолошком 
погледу изговорна варијанта гласа з). Они су бележени традиционалним 
словним знацима: полугласник знаком ь; вокално л знаком l; глас ДЗ знаком 
ѕ. Вокално л може да буде „право вокално л“ (l), и „девокализовано вокално 
л“ (ль). Обе варијанте могу да буду акцентоване (кlн, жlт; сlнце / сльнце) и 
неакцентоване, када је акценат на којем другом вокалу (кlновина, жlтица; 
сльнченце).

И у говору Лужнице, као и у осталим српским говорима, поред сугла-
сничког р постоји и вокално р. Акцентовано вокално р редовно је бележено 
словним знаком р (мрда), а неакцентовано (према потреби) словним знаком 
r (мrдач).

У говору Лужнице глас х не постоји (сем у врло ограниченом броју 
речи преузетим из црквеног језика: Христос, али парокија).

На крају, како је и ред, желим да упутим неколико речи захвалности 
онима који су ме на овај или онај начин задужили у овоме послу.

Пре свега, то су моји Лужничани, од којих сам рођен, међу којима сам 
провео првих шеснаест година свога живота, и од којих сам усвојио лужнич-
ки дијалекат. А човекова подсвест је чудо. Сусрећући се са многим речима, 
и пишући о њима, у мислима су ми искрсавали ликови давно преминулих 
укућана и комшија који су их изговарали, како су изгледали, како су били об-
учени, поводи, прилике и места у којима су их изговарали; цео непатворени 
свет мога детињства се као на филмском платну поново одвијао пред мојим 
очима. Била је то привилегија скупо плаћена писањем овога речника.
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Захвалан сам и онима који су за мене, а уместо мене, попуњавали 
упитнике за прикупљање дијалекатске лексике по Лужници, или из чијих 
књижевних дела сам преузимао поједине речи, а које сам већ поменуо.

Захвалност дугујем своме пријатељу Векославу Пејчићу из Горњег 
Стрижевца, који ми је био спона са његовом мајком Бисерком Пејчић, ста-
рицом од деведесет и три године, која и данас сади, плеви и окопава своју 
башту, и уз све то је имала вољу и стрпљење да нам тумачи значења многих 
већ заборављених речи.

Мр Милану Стаменковићу и Горану Спасићу захваљујем на труду око 
израде карте говорних типова Лужнице.

Колеги проф. др Недељку Богдановићу дугујем неизмерну захвалност 
на читању рукописа, и луцидном запажању и најмањих финеса у варирању 
значења речи (условљених и таквим појединостима какво је, на пример, 
место акцента). Овакве његове примедбе, као и многе друге сугестије, учи-
ниле су да Речник на многим местима, и у многим правацима, буде знатно 
побољшан.

Али, да није било подстрека од стране академика проф. др Слободана 
Реметића да се крене у писање речника, до појаве оваквога Речника говора 
Лужнице сигурно не би дошло. На томе му још једном велико хвала.

СКРАЋЕНИЦЕ

агр. – агрономија, агрономски
адм. – административно
анат. – анатомски
аор. – аорист
астр. – астрономски
аугм. – аугментатив
безл. – безлично
бај. – бајање, бајалица
библ. – библијски, по библији
биол. – биолошки
бот. – ботанички
бр. – број
В – вокатив
в. – види
везн. – везник
вер. пр. – верски празник
вет. – ветерина, ветеринарски
војн. – војнички, што је у вези са 

војном делатношћу
вулг. – вулгарно, вулгаризам

ГЛ – Горња Лужница
геогр. – географски термин
гл. – глагол
гл. им. – глаголска именица
гл. енкл. – глаголска енклитика
Д – датив
ДЛ – Доња Лужница
дем. – деминутив, деминутивно
дет. – дечији говор
енкл. – енклитика, енклитички облик
епит. – епитет
етн. – етник
ж – женски род
зав. речен. – зависна реченица
заг. – загонетка
закл. – заклетва
зам. енкл. – заменичка енклитика
збир. – збирно, збирна именица
збир. бр. – збирни број
зоол. – зоолошки
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им. зам. – именичка заменица
имп. – императив
импф. – имперфекат
ирон. – иронично
јд. – једнина
клет. – клетва
књ. јез. – књижевни језик
комп. – компаратив
ктет. – ктетик
ЛЗ – Лужничко Заплање
л. – лице
л. и. – лично име
л. зам. – лична заменица
м – мушки род
м/ж – и мушки и женски род
мед. – медицински
мет. – метеоролошки
мит. – митолошки
мтп. – микротопоним
мн. – множина
муз. – музички
Н – номинатив
надим. – надимак
нар. вер. – народно веровање
нар. п. – народна песма
нар. пр. – народна прича
нев. и. – невестинско име
непр. прид. – непроменљив придев
несвр. – несвршени глагол
нов. – новије
ОП – општи падеж (облик најчешће 

једнак акузативу)
обл. – облик, облички
ономат. – ономатеја
пеј. – пејоратив, пејоративно
погрд. – погрдно
пов. зам. – повратна заменица
позд. – поздрав
поим. прид. – поименичен придев

пом. гл. – помоћни глагол
посл. – пословица
предл. – предлог
през. – презент
пренес. – преносно
прид. – придев
пр. зам. – придевска заменица
прил. – прилог, прилошки
прил. сад. – глаголски прилог 

са да шњи
псов. – псовка.
рад. пр. – глаголски придев радни
разбр. – разбрајалица
раст. везн. – раставни везник
ред. бр. – редни број
религ. – религија, религијски
рет. – ретко
речц. – речца
с – средњи род
саст. везн. – саставни везник
свр. – свршени глагол
скр. – скраћен, скраћено
сл. – слично
супл. – суплетиван, допунски, који 

допуњује
супр. – супротно, супротни
суперл. – суперлатив
тех. – технички
трг. – трговачки
трп. пр. – глаголски придев трпни
узв. – узвик
узреч. – узречица
упор. – упореди
успав. – успаванка
фиг. – фигуративно
хип. – хипокористик
чл. ф. – чланована форма
шаљ. – шаљиво
шатр. – шатровачки





РЕЧНИК  ГОВОРА  ЛУЖНИЦЕ





A
а узв. 1. за одазивање. – О, Јоване! – А! Бабо! – А! 2. за питање. – Какви си тру-

бачи пуштала на спање у плевњу док ја несьм бил туј, а? Што једнога цел живот бије 
несрећа, и ништа нема, а друготога милује, и све има, а? 3. за претњу. – А, че ми 
платиш ти мене, само да те уванем. 4. за гоњење животиња. – А, одотле бес те ванул! 
Кат се појаве вуци, пцета се улају, овчари се уокају: А, бре – у, бре! А, бре – у, бре!

а у прил. значењу 1. ништа. – Он ме питује, ја ни а да бекнем. 2. час-час. – Зберемо 
се увечер у задругу, па а иде смеј, а иде карање, а некој некога рчне, а некој некому 
помене жену, а некој некога опцује. 3. чим. – А се запролети, он почне да прибира 
пинкле за на печалабу. ⌂ а натам, а навам час у једном, час у другом правцу. – Ја се 
уплаши, па а натам, а навам, докле се некако извлеко из долињакат. ⌂ а там, а овам час 
тамо, час овамо. – Немој да се смуцаш а там, а овам, па после да неси за нигде. ⌂ а 
тека, а овака час тако, час овако. – Обрта се како ветар дува – а тека, а овака.

аа узв. (два а су изговорена без прекидања експираторне струје, као да је међу 
њиховим образовањима изговорено грлено х) функционише као потврдна речца да. 
– Мати дом ли ти је? – Аа, туј је, дом си је.  ьь.

а-а узв. (два а су изговорена са кратким прекидом експираторне струје, као да је 
међу њиховим образовањима изговорено грлено к) функционише као одрична речца 
не. – Мати дом ли ти је? – А-а, нема ју дом.  ь-ь.

аба несвр. троши, упропашћује. Δ – Уз брег и по камењар се возе, а кад излезну на 
равно, оде пешћи, бојаги да не абају кола.

абьд м бот. биљка из породице жабљака Helleborus (упор. кукурег). – Абьд расте 
високо, направи ћитће које једу козе и овце, а кад узреје личи на грозје, па нећи од 
њег печу рећију. Куде погледаш све урасло у коприве и абьд.

абьдьк м тле обрасло абьдом. – Шиште гранате ко змија кад иде кроз абьдьк, а 
ми само чубримо уши да ли че ни нека погоди.

абер мн. аброви м Δ 1. глас, вест, порука. – Пратил ми абер да идем нешто при 
њи. После су ишли аброви, и тамо и овамо, било је и валење и кудење. 2. брига. – Ни 
абер нема што му ми причамо да требе да учи, и да немамо паре на врљање. 3. фиг. 
лоша вест, оговарање, трач. – Ако се некоје дете родило, ако се негде исцвркало, 
ако се нећи оженил или манул, или па кад нећи умре, такви аброви он први доносе-
ше у нашу кућу.  абr.

аби несвр. наноси зло, пакости, штети. Δ – Нечу да си абим кола по овакьв пут. 
 изаби, нааби, поаби.

абr мн. аброви м в. абер – Штуче негде, и од њег више никакьв абr се не чу.
аброноша м/ж Δ 1. пренослилац вести. – Утичњак је аброноша, он јавља да иду 

сватови. 2. трачара. – Од њу да се пазиш, то[ј] је аброноша, да ју у свет нема.
авгус м осми месец у години, август. – У авгус ни се родиле обе унуће. █ глупи 

~ глупан. – О[д] тог глупог авгуса да се манеш, да и ти прекај њег не заглупавејеш.
аветиња ж авет, сабласт. – Збра се цело село, сви се обрнули конто мен и некво 

ми се смеју, сви бели ко аветиње.
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авијон м авион. – Затрча се и ја, рашири руће ко авијон, осети ко некьв ветьрчак, 
али не мога да полетим.

авлија ж простор око куће. – Сви си ограде авлију. Увечер си свака овца иде у 
своју авлију.  двор.

агалисује несвр. ужива, газдује. Δ – Пуна му кућа с чељад, сви работе, он само 
агалисује. Што неси омила овија тањирчине, мене ли чекају ја да ји мијем, а ти 
да агалисујеш. ⌂ агалисује га проводи време у доколици. – Некада Крста работеше у 
државну вирму, са га пензионисује и агалисује.

адет м 1. обичај. Δ – Такьв адет остал од стари, да се млада невеста изводи наво-
ду. Знам да не пијеш, али пини малко, колко за адет. 2. навика, карактерна особина. 
– Стара жена, али си има адет да не врта кво позајми. ⌂ потури си адет изгуби навику, 
одрекне се какве особине. – Вредно дете, слуша ме, ал не може да си потури адет да 
спи до пладне.

ађиди прил. скоро. Δ – Стари љуђи почеше да се прекарују, мру ађиди сваћи дьн 
понећи. Ти ни ађиди заборави, нема те одавно да дојдеш.

ае несвр. хаје, мари. – Тија нити нешто работи, нити за нешто ае, чека само на 
готово. Што не аеш кад ме чујеш, нело се с мен шегујеш.  аје.

аждаја ж натприродно биће у виду змаја. – Рат је позинул ко аждаја, ти да се 
врнеш у село, јер на село је и несрећа помалечка.

аздисал, -а, -о засићен, обестан, осиљен од изобиља. Δ – Аздисала деца, не знају 
кво немају, а напредьшњо дете има да ти руку отћине за бомбону. Ви сте аздисали, 
па ви све не ваљаје, а ја јадна разбивам главу кво да сварим даньс у грне.  узбујал.

аздише (рад. пр. аздисал, -а, -о) свр. побесни, осили се. Δ – Накрадоше се, 
напљачкаше се, па аздисаше, кој ти гледа сиротињу. Тија човек је аздисал, не знаје 
кво је сиротинльк.

аздисује несвр. ленчари, ужива у туђој муци. – Дојду преко лето, па по цел дьн 
аздисују у ладовину, а ми требе да им спремамо кво че да поједу и попију, а морамо 
и на њиву.

аир м добит, корист. Δ – Забави се ћиша, нече да видимо голем аир овуј годин у 
поље. Да не види аир од очи, да липче дабогдал.

ај 1. узв. за обраћање хеј. – Ај, Бранчо, сечаш ли се како смо играли свињћу гор 
по Дебелу чуку? Ај, Севдо, што те нема синоч на корзу? 2. узв. за подстицање хајде 
(упор. ајд). – Ај на[о]намо по пут, па че га стигнеш. Ај да се играмо кутање, ја чу први 
да жмим

аја речц. никад, никако. Δ – Че појдеш ли за мене? – Аја, ни на онија свет.
ајвар м салата од упржених паприка. □ – За једну мерку ајвар требу десет ћила 

меснате црвене попошће, ћило зејтин, сол и ћиселина по укус. Ајвар је поубав кад 
је прољут.

ајд узв. за подстицање хајде. – Ајд идете у здравје, па догодине па дојдете. Ајд у 
материну сви, кат сте такви. Ајд чу седнем малко, кат сте ме толко припели.  ајде. 
 ај.

ајд-ајд узв. не чини то (обично пропраћен подизањем прста). – Ајд-ајд, само ме 
ти изазивај, пе че ти после буде крив ђавол!

ајде мн. ајдете узв. в. ајд. – Ајде да работимо, от седење вајда нема. Ајдете, ајдете, 
улазете, нема куче. ⌂ ајде де па добро, нека је тако. – Да је бар убава, па ајде де, али 
она – ореј да вој из руку не узнеш, али кад је њему добра, и мен је добра. Да ми беше 
наплатил колко је стварно коштало, па ајде де, али он оче да га платим ко да је од 
злато направено.  ајте.  де.

ајдук1 м лопов. – Он неје ајдук, али кво нестане у село, при њег се најде.
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ајдук2 м натега од баштенске лејке са дугом правом дршком за извлачења пића 
из бурета. – Деда-Радомир све с ајдук точеше вино из буре, па га сипе у шепендер, 
а оно црвено ко крв.

ајдукльк м лоповлук, разбојништво. – И напрет су били ајдуци и краџе, али 
овољћи ајдукльк ко даньс неје било.

ајдукује несвр. краде. – Он је од мьлецко почел да ајдукује. ■ ајдуковање гл. им. – 
Чу клекнем пред њег да ми ако може опрости, јега се опамети, па да си дојде дом, да 
си гледа работу, да се мане од сћитање и ајдуковање.

ајдучћи, -чка, -чко лоповски. – Причају за нас да смо из ајдучко село, и још да 
због тој немамо гробишта. Има једна трава која се зове ајдучка трава, и причају да 
су с њу ајдуци лечили ране.

аје несвр. в. ае. – Аје за њега ко кокошка за црну врцу. Ајем за њу ко за лансћи 
снег. ⌂ не аје 1. не брине се ни о коме и ни о чему. – Она не аје за никога, гледа само за 
њу да има, и њовој да је добро. Чује, ал не аје. 2. који је доброг имовног или здрав-
ственог стања. – Који не аје он си седи дом, на печалбу иде који мора. Море, поче 
да не ајем, поче да се помалко придиѕам и да излазим ис кућу. ■ поаје комп. који се 
више брине о коме, или који је бољег имовног стања. – Који понеаје он си седи дом, 
он не иде на печалбу. Домачин који понеаје измеша бомбоне сас жито у сито, да не-
веста врља кат се доведе у кућу.  наје, приаје.

ајка ж хајка. – Сваку годину организују ајку на вукови, али њи има све повише, 
а овце све помалко.

ајковина ж посед, својина. Δ – Тој неје њигова ајковина, па да пушта овце где 
намери.

ајлук м накнада за рад, плата. Δ – Ја сам слуга без ајлук. У задругу сам радел ко 
сирар за ајлук од иљадо и триста двајес динара.

ајсне свр. снажно удари нечим. – Не изазивај ме, ако узнем једьн омашљак, па 
ка[т] те ајснем, нема три дьна леб да ти се приједе.

ајте узв. в. ајдете. – Ајте, ајте, улазете слободно, још кьд ви се надамо.
ајће несвр. хип. од аје, прилично добро. – Како си, бабо? – За са, сине, не ајће, 

још се дејаним, а натам како че буде че видимо. Овај година не ајће, све се родило. 
Сељаци га окају Крста Неајће, какво да га питаш, он си једно исто одговара: не ајће, 
а тој код њег свашта значи: и добро сам, и лоше сам, и уморан сам, и спи ми се, и 
пијан сам, и трезан сам; а и у праву је – што се па коме тича како му је.  аће.

ак м надокнада за неки посао у натури или новцу. Δ – Гона Новоселац из Брате-
шевац лети чува и по седомдесе, па и осомдесе овце под ак. Нечу да сам призетко, 
призетко је момьк без ак.

ака несвр. удара песницом. – Не акај га толко, че га убијеш.  доака, изака, поака.
ака се несвр. 1. троши се радећи тешке послове. – Акала сам се, акала, па сьг 

више нече. Цел божји дьн се акамо по њиву бес корис. 2. луња, јурца. – Дојде пре[д]- 
ѕору, по целу ноч се некуде ака. ■ акање гл. им. – Цел век ми је прошьл у акање, 
немачину и сећирацију.  изака се, наака се.

акьл м Δ 1. памет. – Имаш ли, бре, ти малко акьл у туј твоју соленицу? Ти неси 
кьсветан, бре, ни за самог себе, немаш акьл ни колко једна ћурка што га има. Требали 
су да те затворе, да ти дојде акьл. 2. разум. – Ама, да ми је са тија памет и тија акьл, 
ја би знал кво би уработил.

акьлан, -лна, -лно паметан, разуман. Δ – Ја сам си от крај била акьлна. Асьлна 
беше, али неје била акьлна, чини ми се. Тој дете се ока Јовица, има пет године, а 
лукав и акьлан ко да је факултет изучил.  ачивесан.
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акьлчьк м дем. од акьл. Δ – Нема ништа, сирома, од акьлчьк у главу. Све могу да 
ти купим, али акьлчькат не могу никако.

акне (трп. пр. акнут, -а, -о) свр. 1. снажно удари песницом. – Не задевај се, чу те 
акнем с песницу да те расипем. Чу те акнем у слабину да те запотајим. Туј куде је 
акнута у слабину, местото около све помодрело. 2. прекомерно нешто убаци. – Кад 
грејеш рећију акни вој повише шићер, па се не сећирај да ли че је добра. 3. набије 
пенис (у псовкама). – Будала, маће му га акнем, он че мен да соли памет. Где си, бре, 
жене ти га акнем, када-ч да даваш пијење за принову?

ако1 1. погодбени везн. – Ако сам те погледала, несьм те урочила. 2. допусни везн. 
– Ако си ми мати, кад ми се мешаш у брак, боље да више несмо једна кућа.

ако2 речц. за одобравање, саглашавање, може. – Сине, оч ли да ти испржим јајце 
за вечеру? – Ако. Ако ли да прележим при вас? Ако, ако!  дако.

акобогда прил. куда, камо. Δ – Ја појдо за Пирот, а ти акобогда толко рано?
акреп м 1. зоол. шкорпија. – Кад идеш по траву, гледај си пред-нође, свакакви 

акрепи има. 2. фиг. ружна жена, ругоба. – И неје за бољу жену, кад је узел оног 
акрепа за жену.

аксенција ж фабрички концентровано јестиво сирће. – Туршија и ситне 
краставичће не мож без аксенцију. Зимницу спремамо од Петковицу, натурамо 
пипер и петлиџање у воду, па оћиселимо с ћиселину од крушће, а некој купеше 
аксенцију да оћисели.

ал(и) везн. 1. али. – Оно сочиво, ал леча ју ми зовемо. На једење се позберемо, ал 
кат требе да се работи, нешто се тешко збирамо. И мен се једе печење, али га нема. 
2. или. – Само ми кажи: ал да ти се надам, ал да ти се не надам.  ама.

ала мн. але ж 1. натприродно биће. – Чим загрми, ја зажмим, и тьг моја душа иде, 
та се бије сас але, да не докарају олују ел облаци, да ни не убије град. Кум неје ала, 
да изеде цело пиле. Але га подигле (клет.). 2. фиг. грдосија, велика и снажна особа. – 
Ала ли је, човек ли је. Савка беше ко ала, а муж вој Јордан ситан, може у-зуби да га 
носи. 3. фиг. халапљива, незајажљива особа или животиња. – Але ненасите, не мож 
човек да ви нарани и напоји. ⌂ зине му ала све му мало, хоће све да згрне за себе. – 
Зинула му ала, па згрта ли згрта, да се што пре загазди. ⌂ ала ли је, магла ли је нешто 
непојмљиво, нека виша сила. – Некакво провужда кроз Ждрело, ала ли је, магла ли 
је. Задал се Миладин преко Неновицу, па ала ли је, магла ли је. ⌂ але и вране знани и 
незнани, пријатељи и непријатељи. – Цел век сам правил и стицал, а по мен че све 
тој да разграбају але и вране, мен нема ни да помену.

ала речц. 1. баш. – Ала паде ћиша, скоро неје таква падла. Ала се овуј годин роди 
моруза, ко никад. 2. ирон. ’баш добро’. – Ала ме тетка пречека и прегости с морузни-
цу и посан пасуљ.

алав, -а, -о 1. прождрљив, халапљив. – Што овуј годин чувамо алаве свиње, све 
поједу кво им се принесе, све им малко. Овца ојагњи јагњенце, лиже га, чува га, а ми 
после, алави на пару, отнемо вој га, па га продадемо на матрапази.

алавандара ж пад на поледици када одједном обе ноге полете увис. – Надвор 
бљузгаво донде, а понегде и поледено испод бљузгавото, па те мож превари да буде 
алавандара, да бупнеш ко ис крушку.

алавужда ж варалица, покварењак, скитница. – Трчи од једнога до друђега и 
само проноси вести, тај алавужда. Алавужда је, не веруј му. По цел дьн се збираоше 
селсће алавужде при Ђору ковача у њигову ковачницу.

алал прил. срећно, благословено. Δ – Зарадел си га, неси га отел, и нек ти је алал. ⌂ 
алал вера браво, честитам, свака част. – Алал вој вера каквог је сина родила, и сама 
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очувала и ишколувала. ⌂ алал ти масло подругљива похвала. – Алал ти масло како си 
га поорал, оплазине кроз орање колко оч.

алали свр. и несвр. благослови, (по)жели срећу, опрости, халали. Δ – Погаџај се 
цигансћи, али ка[т] ти човек поштено уработи, плачуј царсћи, и алали.

алалом прил. дато са вољом. Δ – Узе ми убаве паре што ми препокри кућу и врза 
маије, али нека му је алалом.

аламан мн. аламани ГЛ / аламање ДЛ ленштина, готован. Δ – Зими се наберу 
аламани из град, па све што је поблаго поједу и попију, а лети ји нигде нема. Једнуш 
поштен човек, ако је Калџерелац, и кротак, ко да неје одрасал сас калџерелсћи 
аламање.

аламуња ж беспосличар, превртљивац, бескарактерна особа. – Аламуња је тој, 
гледа само где че нешто мувте да поједе и попије, и у коју ладовину да се сакрије.

алапача ж брбљивица, торокуша. – При туј алапачу пази кво че изоратиш, има 
те у трећо село пронесе.

алапачес, -та, -то који је брбљив, склон оговарању. – Малко је приглупачка и 
алапачеста, па се излети зачьс, а онак нема лошу душу.

алатка мн. алатће ж 1. појединачни комад алата. – Главни мајстор за гвоздене 
алатће беше Ђора ковач, у њигову радњу по цел дьн се збираоше селсће алавужде. 2. 
фиг. мушки полни орган. – Дечко је здрав и добро напредује, а ви само тека наставете 
да га чувате, што веле: да му расте алатка, да оправља татка. █ мушка ~ пенис. – 
Моруза и онај мушка алатка траже влагу и топлоту.  чукало.

алачуга мн. алчуђе ж 1. бескорисна дрангулија. – По подрум се разнеле триста 
некакве алачуђе, а једно с једно неје. 2. фиг. мушки полни орган. – Будала, али му 
алачугата ко на магаре.

албатин м поткивач. Δ – От собаље муне се у шталу, и прича сас вола Бо-
шка: Добројтро, Боће, како си, Боће, наспа ли се, Боће, даньс те мора водим на 
потковување при Перу албатина.

албатница ж Δ поткивачница. – Новица је имал албатницу ус кућу, а при њега су 
докарували говеда да потковују и другоселци.

алва ж врста посластице, халва. – Алву смо могли да купимо само при Николу 
и Јову бомбонџију. ⌂ иде ко алва одлично се продаје. – Моје сирење иде ко алва, колко 
изнесем на пијац, толко продадем, дом ништа не вртам.

алев, -а, о црвен, румен. – Купила сам алеву боју за перашће. Млого сам волела 
да ми мати исплете алев џемпир.

алевче с бот. врста баштенског цвећа црвених цветова. – Има свакакво градин-
ско цвеће: алевче, гмитровче, женка, зевкало, љиљаче милованка, мињђушка, му-
шкатла, стамболче, шебој… не могу се ни сетим како се све зову.

Александровац село у Лужници; Александровчанин, Александровчанка, Алек-
сандровче мн. Александровчање етн; александровачћи, -чка, -чко ктет.

алеле узв. којим се изражава изненађење: ау, види-види. – Алеле, колко ми је по-
расал унук, изеде га баба.  алијеле.

алесија ж/м фиг. неко ненормално велик и снажан. – Беше алесија от човека, на 
једьн вашар беше се борил с мечку.  алесина.  алетерина.

алесина ж/м в. алесија. – Гледам га, неје бик, нело алесина, не мож га тројица 
човека удрже.

алетерина ж/м фиг. неко ненормално велик и снажан (упор. алесија). – Који може 
да излезне на крај с туј алетерину, с њег ти је боље да се не закачаш.  алетина.

алетина ж/м в. алетерина. – Убили беоше дивљег вепра, оно неје вепар, нело 
алетина.
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али (трп. пр. ален, -а, -о) несвр. чини по вољи, попушта, мази – Сви га але и пазе, 
али деда и баба највише. Алимо деца док су малецка, после ни крив ђавол што нече 
да ни слушају. От како се је здал, он је ален и пазен. ■ алење гл. им. – Деца се највише 
покваре с големо алење.  наали, поали, уали.

али се несвр. пренемаже се. – Немој да се алиш, него узимај књигу у руће.  
поали се.

алијеле узв. в. алеле. – Алијеле, алијеле, иду бабине унуће, још кьт се надам да 
дојдете да ви видим.

алнут, -а, -о 1. наказан, изобличен. – Има алнуто дете, не може да оди, па муку 
мучи с њега. 2. ћакнут, малоуман. – Чим отвори уста, одма приметиш да је малко 
алнут у акьлат. Трањћа ко алнут, не бира кво че куде да изорати.

алос м спрдња, подсмех. – Сви су мислили за алос се родил, па че за алос и 
мречка да му буде.

алосан, -а, -о запуштен, неуредан, који је за спрдњу и подсмех. – Алосан, зарасал 
у косу и браду, има педесе године, а још се неје женил.

алоше се свр. запусти се. – Нити се мије, нити се бричи, а пије ли пије, алосал се, 
па се напарвил на свињу.

алтав, -а, -о изобличен, са урођеним деформисаним удовима. – Алтаво се родило, 
али га Бог наградил с памет. Божа Мујинсћи беше алтав, па не можеше да облачи 
панталоне, носеше само дльгу пртену кошуљу и прослук. ■ поалтав комп. алтавији. 
– Има на свет колко волиш поголеме зевње од нашуву, има и покьсветни љуђи оди 
нас, али има и поалтави оди нас.

алтави свр. изобличује, телесно деформише од батина (кога). – Мани се од мен, 
да не почнем да те алтавим, а ти знаш кога ја алтавим, тија више сам не може да се 
слуша.  изалтави, оалтави.

алтави се несвр. кревељи се, пренемаже се, чини непристојне покрете и гримасе. 
– Ајде, сине, престани да се алтавиш, молим ти се. Кво се алтавиш, кат си здрав и 
прав.  изалтави се, оалтави се.

алтавштина м 1. пеј. накарада. – Ако је алтав, нека си тражи алтавштину спрома 
њег, а мене нека мане. 2. неспретна особа. – Алтавштина, клин нумеје да направи.

алтиљерија ж артиљерија. – Ни смо с овце горе по Големи стол, а Бугари с 
алтиљерију бију у Црни вр.

алтосује се несвр. подсмева се коме уз непристојне гестове и гримасе. Δ – Мој век 
пројде мучно, али пред све сви од ред ме јадосуваше, и с мен се алтосуваше.

алуминка ж јефтина алуминијумска кашика или виљушка. – Домачинска кућа, 
намештај убав, тањири шарени порцелансћи, виљушће и ложице несу алуминће ко 
наше, мож се очешљаш на ложицу ко испред огледало.

алчаг м мангуп, подлац. ▲ – Ти си голем алчаг, неч да ме слушаш, нити па некво 
да работиш.

аљина ж 1. хаљина као део женске гардеробе. – Оратеше ми о[т] тебе, и какве си 
аљине носила, и шешири и амрели уз њи. 2. било који комад мушке или женске гарде-
робе. – Туј се ја и Чеда окупамо, па старе аљине врљимо, а у нове дреје се пременимо.

аљинка мн. аљињће ж дем. и хип. од аљина. – Ако си стар, а ја млада, да ти мене 
прибереш, да си ти ја водицу доносом, и једењице приносим, и да ти кошуљће и 
аљињће перем и препирам.

аљинче мн. аљинчетија с дем. од аљина. – Унука станула испред бабу, отранчила 
руће да си не умьшка аљинче, и гледа ју.

аљинченце мн. аљинчетића с хип. од аљинче. – Зберу се девојчетија ис комшильк 
у нашу авлију, па си праве аљинчетића на лутће.
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аљма ж бот. стара сорта црног лука која се више не сади, или веома ретко, 
карактеристична по томе што из једног корена израсту више спојених главица, 
нешто дугуљастијих од лука са једном главицом. – Напрет садеомо црвени лук који 
се зовеше аљма, аљма има повиш главичће на једну главицу, скоро ко бели лук, за 
садење ћинемо теј главичће, а са се купује арпаџьк.

ам м део коњске опреме, хам. – Ам је за коњи да вучу, а јерьм за волови да тегље.
ама 1. везн. за истицање супротности: али, већ, а (упор. и али). – Оно и ја несьм 

предобар према деца, ама ти си ме претекал. Ђаволује, ама вој при свакуга не успева. 
2. речц. за појачавање неког тврђења или одрицања. – Ама, љуђи, кво направисте тој, 
овој чудило га нигде нема. Ама, жене, манете ми се од главу, ис памет ме искарасте. 
 ма.

аманет м 1. ситница као знак пажње или распознавања. ▲ – Пратила ми аманет 
по једно комшиче, и поручила да идем да се видимо. 2. опорука, жеља која се мора 
испунити. – Мати ни је заклела и оставила аманет да кућу никако не продадемо на 
тога комшију, што вој душу јел.

амьн узв. Δ 1. за изражавање запомагања и преклињања. – Амьн, па до Бога 
милога амьн, помагај да га спасимо. 2. за изражавање негодовања. – Деца, амьн, 
сачекајте, нечете ваљда да цркнете од глад док се леб малко олади. ⌂ амьн-замьн 
помози ако Бога знаш. – Амьн-замьн, помагајте да га спасимо, са ил никад.

амбар м зграда у којој се чува летина, састоји се из два дела: пресек је остава 
за пшеницу у виду дубоког сандука од дасака, а салаш кош искован од летава за 
клипове кукуруза. – Амбар има два дела: пресеци од дьсће за жито, и салаш од летве 
за морузу.

амбарчьк м хип. од амбар. – Гозден беше најсиромашан у село, кућица стара, 
амбарчьк се заистрисал, ни плевња, ни штала, али сестра нече у друго село ни за 
живу главу, оче њег па њег.

амболанта ж амбуланта. – Амболанта у село паре вреди. Имамо си амболанту у 
село, а једнуш недељно и доктур дооди.

аметом прил. потпуно, сасвим, скроз. Δ – Она врљи трешчице, и огањ се разјакоти, 
имало жарчьк поди пепелат, неје било аметом угасло. Кроз црешњете има понекоја 
још зелена, аметом зелена, ал и она крупна. Аметом да си чис, кад се играш сас 
свиње свога те укашкају. Суд у који се музе млеко прво попариш, мора да буде 
аметом чис.

амза м будала. Δ – Где ти можеш да докажеш нешто на тога амзу, кад он мисли 
да је од сви најпаметан.

амка ж омча. – Направи се амка на јуже, па се заами нарамак дрва ел сено, и носи 
на рамо.

амин 1. узв. којим се завршава молитва. – Поп чита, па малко-малко запоје 
’амин’, а ми се сви прекрстимо. 2. фиг. судбоносни тренутак. – Дошьл му амин, 
нема му спас.

аминује несвр. потврђује, даје последњу реч. – Договарамо се сви, али буде оној 
које деда аминује.

амрел м кишобран, сунцобран. Δ – Ћиша поче да мрждори, а ми сви без амрели. 
Шушждава сам з главу, па без амрел не смејем да идем кад је јако сльнце.  амрела. 
 ћишобран.

амрела рет. ж в. амрел. – Удари ме с амрелу по главу.
андрак м ђаво, враг. ▲ – Спопадне га некакьв андрак, негде одлуња, па по 

неколко дьна дом не дооди. Овеј купене рећије за никакав андрак несу.
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андрмољ мн. андрмољи м стари одевни предмет. Δ – Понеси нећи андрмољ за 
сваћи случај, мож ћиша да заване.  андрмољац.

андрмољац м в. андрмољ. – Требе да поврљам овија андрмољци, саде смитају, а 
нико[ј] ји не користи.

андулација ж намештање фризуре код фризера, ондулација. – Почеше и наше 
сељањће да грчкају косе кот фризерће у град, али андулација и матика нече заједно.

андулира се несвр. ондулира се. – Че праимо свадбу на унука, па мора и баба да 
се андулира за тија дьн.

андулиран, -а, -о ондулиран. – Даньшњо девојче још од мьлецко оче да има 
андулирану косу, и да нацрви нокти, а ми тој несмо знале.

ањђел м анђео. – Напред имало и ањђели и ђаволи, са нема више тој, са смо сви 
сотоње.

ањђелче мн. ањђелчетија с дем. и хип. од ањђел, ањђелак. – Мита беше млого 
миран, а Севда млого убава, ко са да ји гледам, држу се за ручице, и ко ањђелчетија, 
само што не полету.

ањћа несвр. говори упорно и досадно, зановета (уз то и неразговетно). – По цел 
дьн само некво ањћа, и само си она знаје кво орати, и от кво орати.  ьњћа.

ао узв. 1. за одазивање: ево ме. – Комшија се уока от капију: Надо! Надо! – Ја се 
о[д]ѕва: Ао! што толко окаш настрашно, кво се десило? 2. за радосна присећања: 
баш је било лепо. – Ао-о, дај, Боже, да са има тој ко што беше у наше време: седењће, 
лупење моруза, песме, шале, смеј… 3. за изражавање боли јао. – Нити је рекьл леле, 
нити је рекьл ао, ни је потражил лебац, ни водицу, и за недељу дьна нестаде.

аои ономат. поспрдног женског смеха којим се жене подсмевају једна другој,. – 
Аои, каква па жена че ми каже да сам заштрокавела, ја сам стопут почиста од њу. 
Аои, види ти се нешто напред.

апатека ж апотека. – Моја снаа слаба на млеко, па морамо да купујемо вештачко 
у апатеку.

апатекар м апотекар. – Она доктурица, па си се ожени за апатекара.
апатекарица ж апотекарка. – Наша Биља изучи за апатекарицу, и одма се за-

посли.
апаш м фиг. мангуп, лопов, пробисвет. – Неје се надал да чу га изгорим кад му 

реко да му је татко бил селсћи апаш, ко и он што је.
апе несвр. 1. гризе, уједа. – Куче које лаје, не апе. Пази се, тија коњ апе. Куга је 

змија апала, и од гуштера се плаши. 2. убада жаоком. – Понесем сльбу, па турим 
шамију на лице да ме не апу челе, па с ножьк нарежем сьтовчичи да једем, ја не 
волим цеден мед. Мује очи да ти изваде, саде облате, саде апу. ■ апање гл. им. – 
Утутьк по размирицу башта и мој деда изгубише сьн, поче по суноч апање прсти 
у стегнуте песнице, тој деца панте довек. ⌂ апе се за дупе каје се, прекасно схвати 
савет. – Мислиш, мислиш, па се после апеш за дупе. Че се апеш за дупе, ама че буде 
доцкан.  изапе, наапе, уапе.

аператор м хирург. – У тој време у пиротску болницу беше Глишић, млого 
способан доктор аператор.

аперација ж хируршки захват, операција. – Кад Аца да појде у Ниш на факултет, 
пронајдоше ми да имам тумор на десни јајник, па сам морала да идем на аперацију.

аперисује (трп. пр. аперисуван, -а, -о) несвр. врши хируршке интервенције, оприше. 
– Весна је очни доктур, аперисује очи у војну болницу у Београд. Са оневоље, па и 
ослепе, па и оглује, па ми оцекоше и уо, четри пути сам само аперисуван.
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аперише свр. изврши хируршку интервенцију, оперише. – Мrло се је доста на-
пред: превrже се црево – одма мре, а са превrже се црево, аперишу га – човек си 
оди, здрав.

аперише се свр. подвргне се хируршкој интервенцији, оперише се. – Морал сам да 
се аперишем, иначе тео да умрем.

апља м погрдан назив за човека са великим устима. – Посвађала сам се с тога 
апљу.

апне свр. 1. гризне, уједе. – Дај само малко да те апнем. Кучето га у игру малко 
апнуло, неје што је зло. 2. немилосрдно удари. – Немој да се задеваш, чу те апнем да 
те испашњачим.

апса ж 1. затвор. Δ – Прво је лежал седом дьна у апсу у Бабушницу, после га 
откараше за Ниш. 2. учитељева казна задржавања у школи после часова. – Гута 
не волеше да учи, а волеше да се бије, а и да поткрачкује, па га је учитељица често 
остављала у апсу.

апсалутно прил. апсолутно. – Мића ману да дооди, апсалутно ме заборави, ко да 
му несьм башта.

апси несвр. приводи у затвор, хапси. – И глобише га, и апсише га, али он што 
знаје, он си знаје.  поапси, уапси.

апцигује несвр. издвоји, одузме из збира, опсигује. – Капару чу ти апцигујем, али 
дуг мораш да си платиш, ако си прекорачил договорено време.  опцигује.

апчиња с збир. лековито средство у облику округле плочице које се гута са 
течношћу. – А, туј нема погаџање, колко ти је разрезано, толко че живиш, гlтал, не 
гlтал апчиња, исто ти је.  таблета.

ара несвр. пустоши, упропашћује, хара. Δ – Њигово чува, а туџо ара. Нечу да до-
зволим да ме више ара и оговара. ■ арање гл. им. – Оди тија два брата ајдуци, и од њино 
арање, по лужничћи и паланачћи срез се и даньс прича и препричава.  поара.

арабат прил. старо, дотрајало. Δ – Све кво погледаш арабат, ништа се не обнавља 
и не поправља, млади сви отишли, а стари нестањују.

аралица ж бот. врста ситне ране шљиве чији је плод округао, црвенкасте или 
жуте боје Prunus arameniaca. – Аралице сваку годину раџају, али су ситне и срткаве 
за брање, и не пуштају гоџа рећију.  зерделија, ситница, ситничка.

арам м оно што је забрањено, грехота, проклетство (супротно од алал). Δ – 
Колко је породице растурил, и мужи и жене раставил, нек му је арам. Зацеливују се, 
па нумеју да стану, и тој пред народ, ни одбирају срам, ни одбирају арам. ⌂ арам да те 
је срам те било. – Не изорачуј се такво при мен, сестра сам ти, арам да те је. ⌂ арам 
да ти је проклето да ти је. – Арам да ти је све што си ми отел. Арам да му је млеко 
што сам га задојила. ⌂ арам и катран црно и проклето. – Да му је арам и катран што 
ми кућу растури, и на улицу остави мен и деца.

арамбаша м вођа разбојничке дружине, харамбаша. Δ – Он ни беше арамбаша, и 
све кво прво узреје у село беше наше.

аран, -рна, -рно прид. добар, леп. Δ – Загорка беше висока, арна, сваћи се по њу 
обрнеше да ју погледа. Госпава је арна жена, за све ју има, и у све ју има. █ арна година 
родна година. – Арна година, берећет се родил, ошав се од род скршил, че ни буде.

арач м харач. Δ – Причају да се у турско време плачувал арач, и давал деветьк ел 
десетьк от сваћи прикод.

арбија ж 1. метална шипка за пуњење и чишћење старинске пушке. ▲ – Ис 
Стару планину послегња одбрана дојде с дльђе пушће, пуне се с арбију отпред. 2. 
дрвена шипка којом се сабија ваздух у дечијој пуцаљки од зове. – Арбију смо правили 
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од прав прутьк, на вр намотмо кльчина колко је рупа широка, кад гурнемо да може 
ваздух да искара метак.

аргатин м надничар. ▲ – Прва жена му умрела, а мене довел само да му будем 
слуга у кућу, и аргатин у поље.

аргатује несвр. надничи, тегобно живи. ▲ – До мен је малко добро додило, моје 
је било да аргатујем и да ћутим.

ард мн. ардови м буре велике запремине, бачва. – Ни овдева имамо ардови, али 
буришта за рећију има и од двеста ћила, а има и буретијица од по педесе ћила, шесе.

аризмо с поклон који добија млада на свадби. Δ – Тој смо вој спремили за аризмо.
арлауче несвр. јауче. – Само ме ти изазивај, па ка[т] те стиснем меџу нође, има да 

арлаучеш ко курјак.
арлија ж срећа, особа која доноси срећу. Δ – Голема га арлија прати. Де, прво ти 

почни, ти си арлија. ⌂ нек је арлија нека је са срећом. – Мушко добила, нек је арлија, 
тьг да си дава час. Ајд нек је арлија, и тај работа се заврши.

армоника ж хармоника. – Кат смо се ми женили армониће несу биле, само гајде 
и тупан.  армуника, рамуника, ромуника.

армоникаш м хармоникаш. – Беше једьн Рада армоникаш из Белу Воду, он ни 
свири на огледи, па му руће отекоше от свирење.  армуникаш.

армуника ж в. армоника. – Прво била плек музика, трубе, тупан, гајде, после 
искочиле армуниће.

армуникаш м в. армоникаш. – Зими смо имали сваку суботу игранку, а свирил је 
армуникаш Мића Донин.  рамуникаш.

армуничка ж хип. од армуника. – Прво да му купимо армуничку да научи да 
свири, па кат попорасте че му купимо праву армунику.  армуничле.

армуничетина ж пеј. од армуника. – Тај армуничетина му рамена исћину, али 
никад неје бес пару.

армуничле с дем. од армуника. – Још пре школу башта ми купи једно дворедно 
армуничле, да почнем да учим да свирим.

Арнавутин мн. Арнавути м Албанац, Арнаут – Бил је љубоморан ко Арнавутин. 
Са плот не служи за никакав матрак, овце немамо, јаганци немамо, краве немамо да 
праје пакос у туџо, али се ми у село још ограџујемо, ко да смо Арнавути.

арнавутка ж бот. сорта пшенице. – Арнавутку смо напред млого сејали.
арначьк, -чка, -чко хип. од аран, добродушан. – Арначка невестица, кротка и 

вредна, и стално усминута.
арне свр. немилосрдно удари. – Немој да се задеваш, чу те арнем да те расипем, 

три дьна нема да те зберу на куп.
арница ж необрађена њива, пуста пољана, пропланак у шуми. – Чија је овај ар-

ница? Куде су биле најбоље њиве, са све арнице.  орница.
арничје с запуштене, закоровљене њиве у једном потесу. – Идемо у лов, ванемо 

сливовачко арничје, па прејдемо у бежишко.
арнише се свр. отараси се некога или нечега. Δ – Отиде си, једва се арнисамо 

од њу. Када чу да се арнишем од овуј замлатотину, да ми се глава једнуш смири.  
курталише се.

арно прил. 1. добро, лепо. Δ – Арно сьм и жив кроз какве све муће несьм прошьл. 
Арно, ама ми неси рекьл праву истину, нело кажи бьш како је било. Даньс је време 
бьш арно. 2. јако, снажно, веома. – Удари га арно, та га расипа. Арно ме заболе гла-
ва, и поче да ме заноси у одење. Тека је почело наше гледање, и беше арно убаво до 
онија проклети дьн, не савнул никад дабогда. ■ поарано комп. арно у вишем степену. 
– Поарно орати, несьм глува, чујем мушица кат пролети, али телевонав не ваљаје. 
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⌂ арно-лоше некад добро-некад лоше. – Арно-лоше, једнемо си, несмо ни гладни, ни 
жедни. Арно-лоше, некако се дејаним, а за натам како че буде не знам.

арпаџьк м ситан црни лук за сађење, лук сејанац, арпаџик (упор. и аљма). – Има-
мо си од наше семе арпаџьк за садење.

артија ж хартија, папир. – У грне потквасим млеко, па га повржем с артију да не 
упадају мује у њега. Бомбонџија направи вишеци од артију, па у њи продава бомбо-
не.  ратија, ретија.

артишан, -шна, -шно који је од хартије. – Кво си се збрал ко артишан динар у 
сцепен џеп? Купи јексерчичи у артишну ћесу, они ју пробушили, па се расипали у 
торбицу.  папиран.

артише (рад. пр. артисал, -а, -о) несвр. превазиђе у негативном сислу. – И башта му 
беше пијаница, али оно си башту артисало стопут.

артишка мн. артишће ж дем. хартијица, папирић. – Ја му казујем, а он писује на 
артишку. Како се који џак напуни, турају га на вагу, мере, записују на артишку тежи-
ну, и носе у пресек .  ретишка, rтишка.

артишљак мн. артишљаци м пеј. хартијетина. – Једни се натоварили сас књиђе, 
а артишљацити тежу, убил ји Господ, ко да су од олово.

арчи троши, расипа . Δ – Требе веч да развршимо врчву с вурду, да почнемо да 
ју арчимо. Како доби притисак, престадо да арчим рећију и дуван. ■ арчење гл. им. 
– Сирење посебно турамо у канту за арчење, а посебно у другу, која стоји за зиму. 
Обрнули на арчење, па док траји, нек траји.  изарчи, поарчи.

арчи се троши се, расипа се. Δ – Арчи се и човек, та камли пара, човек се тешко 
очува, а до пару се тешко дооди, али се лько арчи.

аршин м стара мера за дужину између 65 и 75 cm. ▲ – Терзија дојде у село, 
жене му простру цргу, он крстато седне наземи, тури ножици, аршин, напршњак и 
вошчак, да промациња пртен коньц кроз њег да мож да га удене у иглу, без машину 
шије, на-руће.

асьлан, -лна, -лно присебан, промућуран. ▲ – Ја сам још асьлна, али поче да не 
видим. Асьлна беше, али неје била акьлна, чини ми се.

асьлно прил. ваљано, како треба. ▲ – Видоше башта и мати да нешто сас мене 
неје асьлно, па рекоше че ме воде при некькву бабичку да ми пребаје. Притисну ни 
работе, па по целу недељу не можемо да се асьлно ни омијемо, ни одморимо.

асвал рет. м битуменска смола за прављење савремених путева, и пут направљен 
таквом смесом, асфалт. – И[з] село слезнемо по пrтину до асвал, е, туј веч је поль-
ко, прооди аутобус, па је пут широк.

асли прил. сасвим, потпуно. ▲ – Славко беше зьл и љут, асли Турчин. Изнесе 
рећију ко патока, оно неје бьш асли патока, има ју три-четрнајес гради.

асма ж мед. астма. – Ми сас маћу лежимо у кодник докле год не падне снег, она 
имаше асму, и не мож у собу да лежи. Бабу ми асма мучила.  задушка

астал мн. астали ГЛ, ЛЗ / астаље ДЛ м сто. – Кад наседамо уз астал не мож ни чо-
век нарани. У голему собу намести астаље, пребриши ји, и натурај тањири.  остал.

асталчьк м дем. и хип. од астал. – Донесоше асталчьк, постројише ни, и че ни 
давају плату.

асталче мн. асталчетија с мањи дрвени сто за ситно послужење, сточић. – У 
ћоше малецко асталче прекријено сас везену крпу. Мушице бегају од ореј ко ђавол 
од тавњан, затој сам ја турил асталчево и клупчетијава под ореј.  осталче.

асталченце с хип. од асталче. – Тата ји одели, они си збраше стварчичи, омаза-
ше једно оделењце, унесоше кревет, асталченце и три столичће, људи ако се воле и 
поштују, и толко је доста.
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асталчина ж пеј. од астал. – Скршила се појанта на ногари, па се расклимала 
асталчинава.

астри несвр. окресује гране са лишћем за брстину стоци током зиме. – Подјесен 
астримо шуму, да преко зиму има кво да једу овце и козе.  кастри, ластри.  из-
астри, оастри.

атар м територија неког села или краја. – Свако село си знаје меџе на њигов 
атар. Туј њиву зовемо Крњинка, затој што је у крњинсћи атар.

атрес м адреса. – Дај ми твој атрес да се дописујемо. Истровил му атрес.  атреса.
атреса ж в. атрес. – На коју атресу да ти пишем. Не могли да га најду на туј 

атресу, па се врну писмо.
атресира несвр. адресира. – Сине, чу те молим да ми атресираш овој писмо, ти 

имаш убав рукопис.
атула ж 1. проширени део темеља унутар просторије који служи као полица. 

Δ – У ижу имаомо атулу, на њу наредени грнци, а и седимо си на њу да се грејемо. 2. 
ниска полица од дасака у подруму на којој стоје дрвени судови. – Буришта у подрум 
стоје на атулу, да не трулеју назем.  банак.

аће несвр. в. ајће. – Оправи се баба, прездраве, са не аће, че си поживи још.
ау узв. којим се изражава изненађење и запрепашћење. – Ау, како си је страшно 

било кад налезе бугарска војска! Ау, колко овце туј ноч подавише курјаци!
ауто с аутомобил. – Поп-Чеја купил ауто „вићу“, па си иде по села кад нећи 

умре, и добро и зараџује.
аутиште с пеј. од ауто. – По какви све камењаци и долињаци несмо прошли с 

аутиштено, ко с мазгу, и још служи.
ауце с хип. од ауто. – Ми си копамо по њивете, жњемо, радимо поље, а Степа 

Степановић тиће с ауце провужди по пут, ауце колко кубево чини ми се малецко.
ауштук нов. м дрвени цилиндар у који је увучена осовина код запрежних кола 

(упор. кундак2). – Гачће леже на осовину, која је увучена у дрвени цилиндар, а он се 
зове кундак или ауштук.

афира свр. ода нечију тајну, офира. – У њу имам поверење, она никад нече да ме 
афира куде сам била, и кво сам работила.

афира се свр. изрекне се, ода се, офира се. – Изреко се, афира се, а човек никад не 
требе бьш све да каже кво мисли.

ачивесан, -сна, -сно присебан, разуман, при здравој памети (упор. акьлан). Δ – 
Гледам Бисерку Светисловину, ако је стара, још си све работи, и што је најглавно, 
ачивесна, бре, неје се замлатила ко друђи у њојне године.  кьсветан.

ашов м гвоздена лопата за копање и риљање земље. □. – Нек узне некада и он 
ашов у руће, а не само ја. ⌂ ашов сас ѕењђију ашов са додатком у виду узенгије ради 
лакшег риљања. – Седло има две ѕењђије, али и понећи ашов има ѕењђију на коју се 
гази, кат се риља.

ашовче с дем. од ашов, ашовчић. – У војску кат смо били, сваћи војник је имал 
ашовче, да се укопа узем ко кртица.

ашовчина м пеј. од ашов. – Што не врљите ашовчинуту, кад неје више за ништа.

Ь
ьь узв. (два ь су изговорена без прекидања експираторне струје међу њиховим 

образовањима, као да је изговорено грлено х, упор. аа), функционише као потврдна 
речца да. – Мати дом ли ти је? – Ъь, туј је, дом си је.
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ь-ь узв. (два ь су изговорена са кратким прекидом експираторне струје међу 
њиховим образовањима, као да је изговорено грлено к, упор. а-а), функционише као 
одрична речца не. – Мати дом ли ти је? – Ъ-ь, нема ју дом, и не знам куде је. Очеш 
ли да се играмо? – Ъ-ь, с теб се више не играм.

ьњћа несвр. говори упорно и досадно, зановета, уз то и неразговетно (упор. ањћа). 
– Немој више да ьњћаш, стужни ми се да те по цел дьн слушам. Ма што ьњћаш, ка[д] 
те никој не зарезује ни за црвиву сливу.

Б
баба ж 1. старија жена, старица. □ – Села се испразнише од народ, по куће 

остали само понека баба и понећи деда. Лани баба прдла, са вој дупе зинуло. 2. очева 
и мајчина мајка. – Ми унучетија наседамо уз нашу бабу Милицу, па ју заберемео да 
ни прича от сотоње и вапири. 3. ташта. – Кад зет улезне у двор, баба чим га види 
обрише руку от сукњу да ју зет цуне у руку, али ретко куде зет воли бабу. ■ бабини м 
они који припадају баби, бабина породица. – Мамо, ако ли да идем у бабини, малко 
чу поседим, па чу се врнем. █ задушна ~ она или онај који је сажаљив, и радо чини до-
брочинства. – Ја сам поштена жена, ја несьм задушна баба, па који ме пита, ја одма 
да пристанем. Притужљив, права задушна баба, зачьс се развика. █ роџена ~ очева или 
мајчина мајка. – Она ми је баба роџена, мати на моју матер.

бабьц м држећа, кочоперна баба. – И он нашьл некаквог бапца, па са не смеје да 
рече овьс. Тија бабьц знаје триста ђаволије.

бабетина ж пеј. зла и опака баба. – То[ј] је једна погана бабетина, немој се с њу 
закачињаш.

бабешњор м пеј. ружна баба. – Ене га иде онија бабешњор. Бабешњори га 
ранеоше сас баницу и ћиселину.  бабешћер.

бабешћер м в. бабешњор. – Тија бабешћер седне пред капију, и свакога одгледа 
који је какьв, и куде је пошьл.

бабица1 ж хип. од баба. – Бабице, што льцкам? – Спомињају те момчетија.
бабица2 ж акушерска сестра. – Ми смо раџале деца на њиву, а са не могу да се 

породе без доктора и бабицу.
бабица3 ж кржљави клип кукуруза са тек покојим заметнутим зрном. – Густа 

морузата, па искарала класовчичи само бабице. У свако лупење морузу најде се по 
нека бабица за печење или варење.

бабичка ж дем. и хип. од баба. – Имамо дом једну бабичку и једног дедичку. 
Бог да поживи онуја бабичку из Драгинац, нели му даде некве травће, напоји га те 
престаде да извија. Седнем си сас бабчиће, и никад несьм ни жедан ни гладан, и све 
знајем кво има ново по село, по варош, и по државу.

бабуша ж унука која физички и карактером личи на своју бабу. – Како се па роди 
онакво, права бабуша.

бабушан м унук који физички и карактером личи на своју бабу. – Тој ми је 
послегњи унук, он је бабин бабушан.

Бабушница варошица у Лужници; Бабушничанин / Бабушничањин, 
Бабушничанка, Бабушничанче мн. Бабушничањи / Бабушничање етн; бабушничћи, 
-чка, -чко ктет.

бави несвр. задржава, касни. – Немој ме бавиш да могу да си стигнем за видело 
дом.  забави.
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бави се несвр. задржава се, касни се. – Не бавете се млого, јутре морамо да 
подранимо да беремо пасуљ.  забави се.

бага несвр. 1. убацује снопове у вршалицу. – Уз вршалицу иду два багатора, 
који багају на смену. Душан бага, а ја разврзујем снопови. 2. фиг. не штеди дрва, 
непрекидно и нештедимице убацује дрва у пећ. – Сперимили смо тьнка дрва, назиму 
има само да багамо, ако очемо да се огрејемо.

багави се несвр. постаје немоћан, инвалидан. – Почеше да ми се багаве нође, неје 
од болес, от старос, бес тојагу не могу да излезнем ни понадвор.  обагави се.

багаљив, -а, -о инвалидан, са болесним ногама или рукама. – Тека је тој кад 
имаш работу с багаљивог човека, па мораш све сам да уработиш. Морам да замолим 
комшију да ми накове косу, очи ме издадоше начисто, а и сас руће сам багаљив.  
бьгаљив.  бангаљав.

багатела ж 1. јефтина роба, бесцење. – Никола на пијачан дьн купи за багателу 
паприку на распродају, па ју после скупо препродава. 2. фиг. безобразник, дрзник, 
неваспитанко. – Зберу се дрте багателе пред задругу, па само заглеџују жене које 
дојду да купе кво им требе. 3. фиг. бестидно понашање. – Куде се појаве, триста 
багателе направе, тија сьблази и ладолежи.  бьгатела.

багатор м радник који убацује снопове у вршалицу. – Багатори се мењају, али 
вршач куј отврља сламу испред дреш бе[с] смену удиса прашину, ко да је у воденицу. 
 багач.

багач м радник који убацује снопове у вршалицу (упор. багатор). – Девојчето чучне 
на басамаци, и гледа како врљају снопје на дреш, там ји чека једьн сас срп, расече 
јуже, а багач довати крајевити на јужето и цел сноп гурне у вршалицу.

багаш м пртљаг. ▲ – Кат се запролети, печалбари почну да збирају алатће и 
спремају багаш, даљина и туџина почне да ји мами. Збери багаш, па си иди, више 
ми не требеш.

багламе с старинска шарка на врата. Δ – Багламе, са се зове шарка, једно иде у 
врата, друго у дирек, ковачи га правили.

багрен м бот. багрем Robinia pseudoacacia. – У Ковачев рид где су напред била 
лозја, са све урасло у багрен.

багренче с дем. од багрен. – О[т]цеко једно багренче да направим косило.
багрењак м багремов шумарак. – Нашли га у багрењакат, заспал на влажну 

зевњу, и умрл.
багрењар м одрасла багремова шума. – Лопови вата, и одма ји тера у багрењар, 

тојага па по дупе, да им дојде памет у главу.
бадава прил. узалуд. – Ја цигаре несьм никад турал у уста, еве узни ји ти, ти си 

дуванџија, да не стоју бадава.
бадаваџисује несвр. ленствује, беспосличи. – Тамьн си намести суњђер на клупче 

под ореј, куде бадаваџисујем и џаболебосујем по цел дьн, и сипа си једну дуњовачу 
за разбуџување и циркулацију, кад ете ти га нашинчено, пошло за варош, па да пита 
требе ли некво да ни купи там.  џаболебари.

бађавџија м ленштина. Δ – И башта и синови бађавџије, само наметну пушће на 
рамо, па у лов. Онија, који су бађавџије ко ја, вису онам по Бабушницу, и чекају да 
им нећи наручи да нешто попију.  бађевџија.

бађева прил. 1. бесплатно. – Ма он ме је довел само да му работим бађева, слуга 
да му будем, а не жена да му будем. 2. беспослено. – Они несу криви што немају 
работу, па седе бађева, требе да им се плати што дангубе. 3. узалуд. – Бађева смо 
копали, воду несмо пронашли.  беђева.
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бађевџија м в. бађавџија. – Родбина си отиде, остадоше му само другари, 
бађевџије и џаболебоње.

бађи прил. в. бајаги. – Ја бађи дојдо на кратко, а заседе се, па нумејем да си појдем.
бађим прил. в. бајаги. – Ти ко бађим манул си да пијеш, а ти да надокнадиш тој 

што неси пил, нашљискаш се, па тераш до липцач. Накара ме баба да се окупем, да 
стурим штроку, ко бађим нече ме приме меџу њи ако јим замиришем на краве и овце.

баздеж м одвратни смрад, смрадеж. – Окол цркву све усрано, од баздеж се не 
мож пројде.  бьздеж

базди несвр. одвратно смрди. – Усрал се, па се црвљосал, па базди.  бьзди.
базикује се несвр. удвара се, шали се, флертује. – Ја сас женете се по цел дьн 

базикујем, и договарамо се кот коју да идем довечер да ми утепануту ногу измасира.
баја (В баје) м 1. старији шурак зету. – Баје, де да си попијемо ја и ти, па после 

нек мре који оче. 2. учтиво ословљавање нешто старијег мушкарца. – Како си сас 
здравје, баја-Бранисове, дејаниш ли се?

бајаги прил. тобоже, као да. – Пречукује куга стигне, од једног узне једно, од 
друог друго, бајаги на позајмицу, а нити плачује, нити дуг врта.  бајађи, бађи, 
бађим, бьђи, бьђим, бојаги, бојађи, бођи, бођим.

бајађи прил. в. бајаги. – Дојду бајађи да ни помогну, а они ни више одмогну, место 
да си гледамо работе, ми се више мајемо прекај њи.

бајанет м војнички нож, бајонет. – Бајанет, оно дојде троуглесто и шиљаво, па 
се на пушку натькне, с њег се и боде и сече.

бајат, -а, -о који није свеж, устајао, стар. – Донела на њиву бајат леб, ко да је од 
ланску годину, и неварен пасуљ, зрна му тропају у грне, а оче да вој цел дьн жњемо. 
 бојат.

бајати се несвр. постаје бајат. – Чим почне да се бајати зеље у кацу, неје више 
за употребу, и требе да се расипе, да не усмрди и суд у који је турено.  убајати се.

баје несвр. 1. врача, изговара магијске речи уз коришћење одређених помагала и 
одговарајуће гестикулације. – Наша баба ни је казувала да се од уроци баје овака: 
пошли тонци у толонци, / навлекли јелеци, / наопоко им бревенеци, / њим да си се 
чуде, / на дете да се не чуде, / урочица урочује, / урок разрочује / урочица уза село, 
/ урок низа село, / урок му је село,/ који дете урочи / да му пукну очи, / ако је муж – 
да му пукне оноја, / ако је жена – да вој пукне тоја! ■ бајање гл. им. – Водимо Дивну 
при вражалицу да вој пребаје, и стварно се оправи по бајањето, ману ју нога. 2. 
придикује. – Ти само знаш да бајеш, да лочеш и на свирће паре да даваш, а у никакву 
корисну работу те нема. 3. непрекидно и досадно прича, блебеће. – По вьздан баје, 
уста не затвара, и на све ману наоди.  забаје, избаје, набаје, пребаје.

бајћа м нев. и. које је надевала млада деверу старијем од супруга. – Које какво ми 
рече име, такво му дадем: које Бајћа, које Писар, које Убавенко.  баћа.

бакал мн. бакали ГЛ / бакаље ДЛ м столни суд за вино или воду (упор. бокал). – 
Имаомо једьн зелен зевњан бакал за вино, зовеомо га шепендер. Лончари напред 
правеоше стовне за воду, кондири за рећију, бакаље за вино, грнци за готвење, ка-
дилнице за прекаџување.  бакьл.

бакалче с 1. дем. од бокал (упор. бокалче). – У ћоше малецко асталче прекријено 
сас везену крпу, на средину њега послужовник, и на њега стаклено бакалче за воду, 
и неколко чаше. 2. запремина течности једног бакалчета. – Волел сам ујутру да 
слезнем у подрум и наште срце да попијем једно бакалче вино.

бакалница ж продавница бакалске робе. – Једно време је држал бакалницу, после 
њу затвори, па отвории кавану.

бакалук м бакалски посао, трговина. – Работил је и по поље и сас бакалук.
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бакар м метал тамноцрвене боје. □ – Казанџија неје испоштувал договор, на-
правил ми казан от потьнак бакар, па загорује комина.

бакаран, -рна, -рно који је од бакра. – Бакарни судови се калаисују, а зевњани 
глеџосују.  бакрен.

бакари несвр. поштује, држи до кога. – Ич ју не бакари, ни колко за црвиву сливу.
бакьл м в. бакал. – Јутредьн изводе невесту наводу, да наточи воду у бакьл, па да 

посипује роду, и да ји крштевља кога че како да ока.
баклушка мн. баклушће ж чашица мале запремине која иде уз бокалић са ракијом. 

– Изнесе послужовник, и на њега стаклено бокалче пуно с рећију, и неколко чашће 
баклушће. Ајде да попијемо по једну баклушку за срећно видење.

бакрач м бакарни котао. – Чорба, пасуљ, такво нешто што се повише готви, 
вари се у котьл, бакрач га кажемо, а купус, ђувеч, пуњена паприка, такво нешто 
погусто, вари се у грне, приставе се две-три грнци уз огњиште, и ћипу.

бакраче с бакарни котлић запремине до 20 литара. – У бакраче доносимо воду 
од бунар.

бакрен, -а, -о који је од бакра (упор. бакаран). – Ми смо си научили да пијемо каве 
из бакрено лонче, тека ни поблаго, а децата ни уче да пијемо ис шољу. Напрет су 
тепсије биле бакрене, после се појавише плекане.

баксуз м 1. онај који нема успеха, и који и другима смета да буду срећни и 
успешни, несрећник. – Она је из добру фамилију, али отиде за баксуза, па вој и 
деца таква баксузеста. Баксуз ко коза, само њури, не знаш кво ти мисли. 2. невоља, 
несрећа, малер. – Како појдомо на пут, поче да ни бије баксуз: прво, једва упалимо 
мотор, после ни пуче гума, на крај замалко да се сударимо с аутобус.  билим.

баксузльк м оно што другима доноси несрећу. – Немачина, улезал у народ 
баксузльк и завидльк, па никој никога не мож с очи да види, кам ли да му нешто 
помогне.

баксузес, -та, -то злокобан, ћудљив, који доноси несрећу, малициозан. – Има 
баксузесту жену, па вој сас бич укарује памет у главу. Баксузеста, ама убава и 
врцкава.

баксузи се несвр. призива несрећу. – Немој да се баксузиш, нело се смеј, да 
преславимо славу ко љуђи, а не да се шољћају с нас.  убаксузи се.

баксузина ж пеј. од баксуз. – Она је једна баксузина што ју нема у цел срез. 
Детето вој баксузина, ко и башта што му је.

баксузљив, -а, -о злонамеран, злоћудан. – Неје баксузљива, и брзо заборави кво 
је било, па си од јутредьн па орати сас човека.

баксузњичав, -а, -о који има особине баксуза, који причињава малер и себи и 
другима. – Баксузњичав човечина, кад га сретнем, тија дьн обавезно мора да ме бије 
нећи малер.  набаксузњичав.

баксусћи прил. подмукло, на баксуски начин. – Само ћути, нумеје да се насмеје, и 
свакога гледа баксусћи, ко да му је он крив за све.

бакутанер м шатр. пеј. од баба, бабац. – Напуцка се бакутанер, и обриса уста сас 
ѕагњи залчак, прибра од астал тигањчето, умота столњакат, и излезе да га истресе од 
трошичће надвор.

бала ж ролна платна. – Од матер смо наследили две бале пртено платно, али га 
никој не цени за ништа, ете си га стоји у ковчаг.  труба 2.

балабасњак м велико парче хлеба. – О[т]цечи му једьн балабасњак, и тури му 
грутку сирење у торбу, па нек иде с овце.

балав, -а, -о 1. слинав. – Стално им балаво дете, мора да нешто неје саглам. 2. фиг. 
млад и незрео. – Још си ти балав за мене, још требе пасуљ да кусаш.
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балави несвр. 1. пушта бале. – Свако дете балави, а теб ако те је гад оди тој, неси 
требала ни да га раџаш. 2. погрд. лупета глупости. – Престани више да балавиш, не 
могу више да слушам теј гадурије.  убалави.

балавурда м/ж лоша особа, покварењак. – Нашьл некакво девојчиште, десет 
године постаро од њега, и оче да се жени с њега, али тај балавурда нече да се 
усмркне у мој дом.

балафурдија ж шатр. збир. олош, покварена и неморална дружина. – Јеленко здрав 
ко коњ, цел дьн збира селсеће балафурдије под ореј, па играју карте и пију рећишор. 
Рипи се ја па на врата беж, ако ми ћебетија отеше, да ми бар образат на превару не 
отне овај бабушничка балафурдија.

балгьза рет. ж женина сестра њеном мужу. Δ – Једна моја балгьза је била негде 
отуд ис пиротсћи крај.  бьлгза.  свастика.

балдисал, -а, -о изнемогао, преморен. – Купи једну балдисалу краву, али че се 
сврне при мене. Ја нервозан, уморен, балдисал, знојав, једва влачим нође.

балдише свр. премори се, изнемогне. – Балдисамо од тој пусто копање морузу, 
балдисамо од толку работу. Балдишемо лети од работе, па немамо кьд ни да се 
омијемо, ни да се оперемо.

балетанка мн. балетањће ж лагана женска ципела. – Ми смо носиле свинсћи 
опьнци, а оне са носе балетањће.

балон мн. балони / балоњи ГЛ, ЛЗ / балоње ДЛ м стаклени суд од 5 до 50 литара. 
– Балон је от пет ћила па нагоре, а балонче је од две-три ћила. Имамо балони који 
ватају педесе ћила. Поред астал принесени балоњи сас вино. Са имамо пластични 
балоње за воду, а напрет су биле зевњане стовне. █ оплетен ~ балон оплетен прућем 
са дршком ради лакшег ношења и отпорности на ломљење. – Оплетен балон је 
позгодан, има дршку за носење, а и потешко се троши. █ пластичан ~ балон од пла-
стичне масе. – Напред неје имало пластични балони, воду смо носили у зевњане 
стовне, или дрвене товарије. █ стаклен ~ балон од стакла. – Рећију смо држали и у 
стаклени балони, али највише у дрвена буришта.

балонче мн. балончетија, збир. балончичи с дем. балончић. – Заврши и ја четврти 
разред от осмољетку на једвите јаде, з давање, с печени петлови и кокошће, з банице 
и са сирење, з балончетија и шишетија. Има балони који ватају по педесе ћила, а има 
и балончичи који ватају по три ћила.

баљезга несвр. лупета, прича бесмислице и скаредности. – Ако си дошьл, и ја чу 
при теб да дојдем, само те молим селсће бљувотине ми не баљезгај, ја се у твоју кућу 
тека не изорачујем. ■ баљезгање гл. им. – Не баљезгај више, стужни ми се од тој твоје 
баљезгање.  бланта, бљезга.

бамбадава прил. узалуд, бесплатно. Δ – За бамбадава смо се мучили, овце не 
најдомо, а мрак ни увати у-планин. Превари ме, па ми узе убаво браниште за 
бамбадава.

банак м озидани испуст на зиду поред огњишта (упор. атула). ▲ – На банак уз 
огњиште наредени бакарни котлови, црепње, вршници, саџак и острушка. На банак 
добро да се седи кад је надвор ладно, а на огњиште огањ гори.

бананка ж хип. од банана. – Знаје се кво се носи при болнога човека: сокчьк, 
бананка, бомбонка, колачьк, такво нешто, а неје цигаре и рећија.

банаћанка ж бот. сорта пшенице. – У моје време од жита највише смо сејали 
белију, она нема осиљ, банаћанку, видовачу и ропсаљ.

бангаљав, -а, -о инвалидан, са болесним ногама или рукама (упор. багаљив). – 
Пришла немка ко бангаљава кучка. Ја сам бангаљава, па се само по кућу и двор 
крећам.
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банда ж 1. распојасана дружина. – Завлада лоповска банда, па све што је 
најбоље приграби за себе. 2. дувачки оркестар. – Тьг су биле банде, тека ји зовеоше, 
кланеташ, трубе, бас, тупанџија, има ји петина у банду, ромуника тьг још неје имало.

бандаш м метални обруч на точку бицикла или мотора на коме се поставља 
гума. – Избуши ми се предња гума, па сам једно време возил на бандаш.

бандер ЛЗ / бандера ГЛ, ДЛ м стуб уопште (телефонски, телеграфски и др.). – 
Укачил се у вр бандер, че падне да се скрши.

бандоглавес, -та, -то тврдоглав, свјеглав. – Ништа му се не доказује, бандоглавес 
је ко овьн.

банѕов м човек високог раста, а незгодног карактера, уз то и лењ. – С тог 
банѕова се не мож расправиш. Имамо једнога банѕова, вьздьн лежи, суноч сћита, 
работу не пипа.  бьнѕов.

баница ж врста пецива од смотаних или наслаганих кора надевених неким филом, 
пита. – Баница се прави за госје. Кад дојде зет баба обавезно прави баницу и коље 
кокошку. █ дрпава ~ пита од кора које се умоче у фил, а онда лако згужвају у гужвицу, 
које се потом неређају једна уз другу у тепсију и пеку, при чему се споје, али ипак 
остану растреситије него код налагане банице. – Оди сушене обђе прајим дрпаву 
баницу, најблага је сас ливацко зеље, а зими сас жерувће. █ налагана ~ пита код које 
се коре налажу једна преко друге са филом између, и тако пеку. – Налагана баница 
је кат се обђе налагају једна преко другу у тепсију, а не праве се сукари. █ растрзана ~ 
пита код које се коре добијају растезањем теста. – Код растрзану баницу обђе се 
растрзају. █ растрѕана ~ в. растрзана баница. – Сукана баница је поблага од растрѕану 
баницу. █ сукана ~ пита код које се коре тање оклагијом. – За сукану баницу се обђе 
насучу сас сукаљћу, па се смотају у сукари. █ ћисела ~ пита која се спрема од обичног 
теста са квасцем. – Ћиселу баницу зачьс напраимо. ⌂ баница на колетија пита код 
које се сваки сукар срола у круг (’коло’), па се више таквих ’колетија’ пеку у истој 
тепсији; супротно је налагана баница, а и код осталих пита сукари се обмотавају 
један око другог док не формирају једно ’коло’ широко колико тепсија. – Наша баба 
правеше најубаву баницу на колетија. ⌂ баница сас гриз пита филована гризом. – 
Баница сас гриз је ко слаткиш, јер се у њу тура шићер. ⌂ баница сас ливацко зеље пита 
филована прокуваним зељем (упор. зељаник). – Ливацко зеље се свари и процеди, 
строше се две-три јајца и измуте сас сирење, сипне му се зејтин ил маз, и све се 
тој измеша, натура на обгу и направи сукар. ⌂ баница сас ћисело зеље пита филована 
упрженим киселим купусом. – Зеље ис кацу ситно исечеш, пржиш га на маз ил зејтин, 
кат се упржи, туриш сол и бибер, и редиш на обђе, кад га испечеш тај баница се зове 
купусник. ⌂ баница сас јабуку пита филована ренданим јабукама. – Баница сас јабуку 
је ко колач. ⌂ баница сас компири пита филована ренданим кромпирима. – Баница сас 
компири је много укусна. ⌂ баница сас вишњу пита филована вишњама. – Баницу сас 
вишњу често праимо. ⌂ баница сас сирење пита филована измрвљеним сиром. – Ја не 
једем баницу сас сирење. ⌂ баница сас тикву пита филована ренданим тиквама. – У 
баницу сас тикву си туримо и шићер. ⌂ једе дупе баницу добије батине. – Дете, ако се 
не смириш, че ти једе дупе баницу.

баничар м/ж љубитељ баница. – Море, дошли баничари, несу дошли да ни 
помогну у работу.

баничка ж хипок од баница. – Некада учитељ беше учитељ, сваћи је тел с њег да 
се здрави и поорати, поштујеше га село, морали смо малко и да га тавримо, да му 
носимо вурдицу, сирењице, баничку, понећи однесе и печеног петла.



35Речник говора Лужнице

банка ж 1. банкнота од десет динара. – На младу невесту који даде иљадарку, 
који петстотин бањће. 2. фиг. пара уопште, и то ситна. – Ако се наљутим, чу те 
згазим ко пијан банку. Има Јанка – има банка, нема Јанка – нема банка.

бансек м електрична тестера са постољем за краћење и цепање огревног 
дрвета. – Изметрил сам дрва, са чекам бансек да дојде, да ји изреже и исцепи ко за 
у кубе, моје је само да платим.

бањћет м саденуте цигле спремљене за печење, банкет. – Насекомо цигле и 
зеднумо ји у бањћет, још да докарамо дрва, и да почне печење. Прекарујемо цигле 
од бањећет у плац, кућу че зидамо.

банчи несвр. проводи време у пијанчењу, лумпује. – По целу ноч пијанче и банче, 
а по цел дьн спу.

бапка1 (В бапће) ж 1. хип. од баба, бака. – Бабо, бапће, ајде ни причај од вапири 
и сотоње. 2. клетвена реч према речи баба: – Наша баба, бапће ју ватиле па ју не 
пуштиле, и пепел из огњиште ни подели, и преписа си на черку из први брак.

бапка2 ж округао каменчић (са пет оваквих каменчића деца су играла игру 
„бапће“, пиљци). – Свако девојче си је имало његове бапће, и кутало ји је по џепови, 
торбичетија, прекај басамаци, прекај капију, да су негде на згоду, ал да несу бьш 
сваком на очи.  титра.

бапне свр. падне, тресне, сруши се. – Сурта се смагли низ Рачавац ко да че му 
нећи главу отћине, па доле у Батлак бапну ко прасе из ореј. Гмитра бапну при кревет, 
а Милисов ју прерипи.  бьпне.  бупне.

бапћица ж хип од баба, бакица. – Деда се зарадува, рипну се и поче да ока бабу: 
бапћице, куде ми се дену, бапћице, не знам кво би дал, саде да могу да те са видим, 
бапћице моја.

бапче с дем. од баба. – Па да те цунем, бапче, у образьк, кад си се решила да 
омесиш сукану баницу.

бапчица ж хип. од бапче. – Бапчице моја, ја си тебе највиш волим, ајде ми причај 
кво сте играли кат си ти била малецка.  бапченце.

бапченце с в. бапчица. – Бапченце, бьш такву баницу волим с подебеле растрзане 
обђе, ко што ју ти правиш.

бар речц. за изузимање онога што значи реч уз коју стоји. – Бар да ме је некьд 
погледал убаво, било би ми доста.  бер, берем.

бара ж плитка стајаћа вода. □. – Двапут дневно терамо говеда на бару да ји 
напојимо. ⌂ потече бара помокри се. – Сетила се Мара, кат потекла бара.

бараба м/ж који је неваспитан, скитница и расипник. Δ – Бараба и женкар, од 
њега домачин нема да буде. Тај бараба никад дом се не сврчује.

барабанче с мали бубањ, тарабука. Δ – Барабанче се тури под мишку, и удара се 
с руће у њега.

барабар прил. подједнако, исто. Δ – Цел дьн вој свиреше радијо, а мож се зачује 
и како поје барабар сас радијото. Черка и зет ми барабар висоћи, убави, од милине 
да ји гледаш. Ја сам могла да косим барабар с мужи.

барабује несвр. беспосличи, мангупује. Δ – Место да се привати за работу ко 
њигови врсници, он си отиде у Бабушницу и барабује.

барабари несвр. изједначава, уравнотежује. Δ – Гледам да барабарим дар на обе 
черће, моје су.  избарабари.

барапштина1 м пеј. од бараба. Δ – Барапштино једна, сћитницо, када че ти 
једнуш дојде памет у главу?

барапштина2 ж безобразлук, простаклук, недолична радња. – Имамо у село 
пешес нежењени, а веч застарели, па се само смуцају и праве барапштине.
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барачка мн. барачће ж пас мале расе, пекинезер. – Чија је овај барачка, саде лаје, 
а никој вој се не плаши.

бардак1 м земљани суд за ракију запремине једне оке. – Бардак је оканик, а кон-
дир збира пола оку.

бардак2 м бот. сорта укусне и сочне шљиве, слична маџарки, даје добру ракију. – У 
наш шљивар има највише тргоњи и бардаци.  шиљьк.

баретка ж француска округла капа без штита. – На нашу Милованку млого 
убаво стоји баретка.  беретка, капче.

барјак м застава. – Кад буде на Свети-Јован, претицамо се који ча да носи 
барјак окол цркву.

барјатар м оној који носи барјак, барјактар. – Момче и барјатар иду с коњи 
натам-новам по пут, док се невеста клања у кола и врља жито и[с] сито. Барјатар 
напред, а по њега девер и моји зетови.

барјаче мн. барјачичи збир. барјачетија с дем. од барјак, заставица. – Бугари 
јуришају, па докуде су стигли, они пободу барјачичи, да ји њина артилерија не гаџа. 
Деца се наредила ус пут с барјачетија, да поздраве тога што че открије споменик, и 
држи говор у Бабушницу.

барла ж врста шубаре, плића и округла, док је шубара виша и четвртаста. – На 
главу млада невеста носи кајицу, а момчето барлу.

барљив, -а, -о мочварно земљиште, погодно само за пашњаке и сенокоше. – Уба-
ва и голема њива, само у дољњити крај малко барљива. Тија крај на село барљив, па 
га крстили Барје.

барушљак м пеј. баруштина. – И кад је најголема суша, у тија барушљак има 
вода, и крекају жабе.

бас м труба са најдубљим тоном. – Мој свекар је свирил у бас. Кланета и трубе 
свире ситно и брзо, а бас свири дебело, и ко да поје: дај паре, дај паре, дај паре!

баса се несвр. занима се, интересује се, ради одређени посао. – Ја се несьм басал 
по печалбу и мајсторльк, ја сам си от крај бил овчар.

басамак мн. басамаци м степеник. Δ – Нужник им је подолечко от кућу, близа при 
ђубре и у ћоше, да им не смрди кад увечер сташу, па седну пред басамаци. У нашу 
кућу се улази на три басамака.  басьмак.

басара ж унутарњи немир, нервоза. – С време на време га увати некаква басара, 
па не знаје ни кво да работи, ни куде да се дене.

басаџија м музикант који свира бас. – Прлеја свири у ретишку, отромбољил 
усницу ко топлодолсћи басаџија. Насред сокак оро, Сречко удара сас маљицу у 
тупан, а басаџија рове ко мечка.

басьмак м в. басамак. – На кућу смо имали басьмаци, дванаес басьмка су били 
до горњу плочу.

басма ж памучна тканина с утиснутим шарама, циц. Δ – Купила сам два метра 
басму да сашијем реклу.

басћија ж грубо отесана летва. Δ – Трљак је правоугаон, ограден с трње или 
лесе од басћије, има преграду и загон куде прооде овце кат се музу.  бьсћија.

бата м старији брат млађем брату и његовој жени, односно млађој сестри и 
њеном мужу. – Ја и даньс, ако сам стара жена, постарога брата окам бате, а постару 
сестру даде. ■ батин, -а, -о који се односи на бату. – За начьс тој че буде батин кревет, 
а ја и ти че преспимо у кујну. Таја њива че је батина.

батален, -а, -о занемарен, запостављен. Δ – У Стрижевац ретко да најдеш коју 
кућу да неје баталена, а нова нема ни једна да је скоро направена.  разбатален.
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батали свр. 1. остави. – Ама што све тоја батали, па си дојде овдек у овуја 
сиротињу. 2. запостави, престане. – Ми остаремо, а деца баталише да ни гледају. 
Батали се поље да се ради, њиве зарастоше у трњаци.  забатали.

батаљује несвр. оставља, занемарује. – Чим не вољаје, чу га батаљујем. Батаљује 
да се работи и оној које је при кућу, а камоли долечне њиве.

батерија ж батеријска лампа. – У шталу несмо увели струју, али имамо батерију, 
па видимо кад ночу требе да наѕрнемо стоку.

батисан, -а, -о 1. покварен. – Он тека работи, јевтино купи батисану ствар, па 
ју поправи, и после продаде ко нову. 2. укварен. – Батисано млеко ни свиње нече да 
пију. 3. упропашћен. – Какве убаве греде, али батисане, скратене преко меру.

батише се свр. 1. уквари се. – Лебат се батисал, немојте да га једете. Сви казањи 
Цигањи покрадоше, нема сас кво рећију да опечемо, батисаше се убаве сливе. 2. фиг. 
увампири се. – Који је суботњак, он види кат се човек батише, види вапиратога.

батка (В батће) м хип. од бата. – Не плаши се, батка че ти помогне. Бате, батће, 
што ме остави, што ме напушти.

батлија м срећник. – Он је батлија, узел мирашчику.
батло с 1. стабљика парадајза или кромпира која остане да стрши после бербе. 

– Компири извадимо и докарамо дом, а батло си остаде у њиву. У градину остаде 
саде батло од петлиџањи. 2. стабло кукурузовине без клипа. – Улезле дивље свиње, 
па од морузу остало само батло.  цволика.

баћа м 1. нев. и. које је надевала млада деверу старијем од супруга (упор. бајћа). – 
Коњ Марко се оцутра разигра, врљи самар у баћа-Јеленков двор, мужи отоше да га 
траже, кад га увате че га доведу да га предаду. 2. општи назив за овна. – Овца која 
нема посебно име је баца, а овьн бьцко или баћа.

баца ж општи назив за овцу без посебних телесних ознака или боје руна. – Свака 
овца је баца ако нема посебно име.  бека.

баце-баце узв. за дозивање овце. – Баце-баце, јела ми, јела ми!
бацко мн. бацкови м општи назив за овна, и име поједином овну. – Он се снавел 

пот ћишобран отуд, ја исто тека одовуд, и ко бацкови на брвно, само што се не 
друснумо. Имамо си сас Петкану једно овне, окамо га Бацко, и пет овце: Калушу, 
Белушу, Ливрушу, Јанушу и Чуљкушу.  бьцко.

бач м 1. главни пастир у групи пастира који чувају буљук оваца на испаши. – У 
мај месец се праје бачије, бач пројде по село и питује сваког домачина да ли че дава 
овце у бачију, ил че си ји сам чува. Таса Клувчар је бил бач, а твој деда Љуба је бил 
поганич. 2. пастир одговоран за прераду млека на бачији. – Јутром помуземо овце 
и искарамо ји на пашу, а који је бач он остане да сири млеко, и да га спаштрева како 
требе. Кат се млеко помузе, сипе се у каце и бач га сири. █ мали ~ помоћник бача који 
се стара о преради млека на бачији. – Има бач, и има мали бач.  ћеа.

бачевина ж временски период у коме један од ортака у бачији узима млеко на 
прераду. – На премлаз сваћи си башка помузе њигове овце, па се мери млеко и 
записује се који че колко дьна да бачује, бачевина га зовемо.

бачија ж 1. велико стадо оваца од више власника које се заједно истерују на 
испашу, могу да имају плаћеног овчара – бача, или се чувају од самих власника по 
утврђеном редоследу. – Бачије су биле од триста брави овце, по тројица ји пасемо. 
Дадомо овце у бачију. У бачију се овце чувају на ред, који има повиш овце, њему се 
пада да буде овчар повише дни. Овце се у бачију мешају пролети на Џурџовдьн, а 
луче се ујесен на Гмитровдьн. 2. сточарско насеље у планини где борави бачија, ту 
се овце музу, и млеко прерађује у сир или качкаваљ. – Бачије су биле на заклонито 
место од ветар и близо до воду. Бил сам петнаес године на бачију, а кат сам прву 
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годину ошьл, имал сам шеснаес године. На бачију се сири сирење, и ондак сејбија 
који требе да бачује иде с коња и носи леб на овчари у цедиљће, а кат се врта, у њи 
натура сирење, а сирење колко оч.

бачијар м 1. радник који борави на бачији. – Све бачијар, никад га дом нема, тека 
ми пројде век без човека. 2. домаћин чији је ред да узима млеко на бачији. – Овуј 
недељу сам бачијар, а и друђе работе ме притисле, па не знајем куде ми је глава.

бачијарсћи, -ска, -ско који припада бачији. – Почеше да лају бачијарска пцета, 
боље да се не приближавамо. Даньс че косимо у Бачијарсће ливаде.  бачијсћи.

бачијсћи, -ска, -ско в. бачијарсћи. – Набрука га као бачијско куче.
бачиште с место где је била бачија. – У стрижевачћи атар има места која се зову 

бачиште и појатиште. Свињћу смо играли куде Мачино бачиште.
бачује несвр. временски период у коме се прерађује млеко преузето на бачији. – 

Кад измуземо овце на премлаз, кому је највише млеко, тија први бачује, и он за тој 
време рани овчара, после тека сви по ред.  избачује.

баџа мн. баџеви м 1. пашеног, свастикин муж. – Ја и мој баџа Јован беомо на 
печалбу по Неготин. Баџеви си се мож воле ко браћа, али могу и да се мрзну ко 
пцета. 2. фиг. љубавници исте жене. – Ја и ти смо баџеви, при исту жену се сритамо. 
 баџанак.

баџанак м пашеног, свастикин муж (упор. баџа). – Кажи ми ти да ли си ми баџа, 
ел баџанак, како волиш да да те окам.

баш речц. за истицање неке речи, израза или реченице. □ – Баш ме па брига ако 
неч да ми се јављаш.  бьш.

баши несвр. крије, прећуткује, таји. Δ – Кажи како је било, немој да башиш 
ништа од мене.  побаши.

башибозлук мн. башибозлуци м фиг. распусно понашање, расипништво. ▲ – Кат 
се остареје, човек не мож да орлеца по работе и по башибозлуци, ко некада кад је 
момче бил. А што па да тревљам, да ли че голему премију да ми донесеш ако тревим 
от какви башибозлуци че ме льжеш.  пашибозлук.

башка прил. одвојено, посебно. Δ – Башка је крушка, а башка је присад, крушка је 
помалецка и округла, а присад је поголем и длагњовес. Момци играју башка, девоће 
башка. Башка му глава! (клет.).  набашка, обашка, побашка.

башкальк м фиг. посебност, приватна својина. Δ – Немој да ми се мешаш у 
башкальк. Да се поделимо, па сваћи нека си гледа њигов башкальк како умеје.

башта мн. баштеви м отац. – Ја си башту не пантим, он пођинул пре него да се 
родим. Даньс ни се поштују баштеви, ни матере, а напред неје било тека. █ стари ~ м 
стриц деци млађег брата. – Ми имаомо двојица дедеви, једьн је бил бьш наш деда, 
баштин башта, а друђи је бил баштин стари башта, на деду ни постар брат. Постар 
чича од башту је напред бил стари башта, и окал се „стари тате“, а негде га окају и 
„старко“.  татко.

баштевина ж наследство по очевој линији. – Тој ми је баштевина, ја се несьм 
померала о[д]-дом. Баштевину распродадоше, а мајчевину несу ни имали.

баштин, -а, -о који се односи на башту, који припада башти. – Мој брат наследил 
баштини дугови, па муку видел док ји раздужил. Са сам на баштине године кад је 
умрл.

баштица м хипок од башта. – Тешко је кад останеш без баштицу и без матер, па 
те сваћи подритује.

баштојћан ДЛ м онај који јако личи на оца ликом и карактером. – Прави је 
баштојћан, погрбен, скрчав, стиснут ко лед у стовну.  баштоћан.
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баштојћана ДЛ ж она која јако личи на оца ликом и карактером. – Таја 
баштојћана, кво узне не врта, а њојно чува.  баштоћана.

баштоћан ГЛ м в. баштојћан. – Повисок од башту си, али по све друго је 
баштоћан.

баштоћана ГЛ ж в. баштојћана. – Баштоћана, и по орату, и по оду, и по вредночу.
башчальк м дар, обично од једног пара рубља увијен у мараму (бошчу), какав 

најчешће дарива млада. – На наваџику има си даднете пун башчальк, несте гољаци.
бьбње несвр. гуњђа, тороче. – По цел дьн некво бьбње, све вој смита, и сви ју 

нервирају.  гьгње.
бьгаљив, -а, -о в. багаљив. – Нада Борејнска беше бьгаљива с леву ногу, па 

остаде нежењена. Умејеш ли ти да тепаш, бьгаљив ли се, ил си ујет? Не мож он тој 
да напраји, видиш да је бьгаљив.

бьгатела ж в. багатела. – Бьгатела једна, нече се суне, него да му при уста при-
несем. Диѕајте се, бьгателе једне, стану пладне, а ви се још излежавате.

бьгњак м бадњак. – Бьгњак се сече у шуму, па га увечер уносимо у кућу.  
бьгњьк.  бьдњак.

бьгњьк м в. бьгњак. – Иду мужи за шумку, па увечер прегори бьгњьк, после 
вечерамо на сламу.

бьгњи, -а, -о бадњи, -а, -е. – Неје сваћи дьн, Бьгњи дьн. На Бьгњу вечер први 
залак да обзинете, па га турете у опьнци, а прет спање га мунете под јестьк, па че 
сањујете туј ноч момче које че ви узне. За Бьгњи вечер се меси колач, и спрема се 
само посно, и једе се назем на сламу.  бьдњи.

бьд м метални шиљак. – Остьн на вр има бьд, од клиньц направено, да се с њег 
боде говедо да иде брже. ⌂ бьд у бьд подудара се, поклапа се, хвата се у длаку. – 
Имамо два сина, и направимо им куће бьд у бьд, да ни не наоде ману пот старос.

бьдњак м бадњак (упор. бьгњак). – На Бьдњи дьн се сви издиѕамо сабајле, па 
најстар у кућу и најмладо дете иду у шумак да оцечу шумку, бьдњак.

бьдњи, -а, -о бадњи, -а, -е (упор. бьгњи). – Неје сваћи дьн Бьдњи дьн.
бьђи прил. в. бајаги. – Ти бьђи рече че ми нацепиш дрва, па се оћута.
бьђим прил. в. бајаги. – Бађим да орем, ал млого глетаво, нече се оре, па га раз-

ману.
бьз м бот. зова, базга Sambycus nigra. – Цветови од бьз убаво миришу, и добри су 

за чај. За сок од бьз наберу се окол сто цвета, и туре се да се малко просуше, па се 
попаре сас ћипеч воду.

бьздеж м в. баздеж. – Прекај кавануту све усрано и умочано, не мош се пројде 
од бьздеж.

бьзди несвр. в. базди. – Што не оправљаш зуби, нело ти бьзди из уста, не може 
се пријде до тебе. У кућу им нечисто, па бьзди. ■ бьздење гл. им. – Само лежи, само 
бьзди, че црвљоше о[т] толко бьздење.  убьзди се.

бьзиште с честар зове. – Куде је двор бил, и куде су се деца играла, са бьзиште 
и копривљаци.

бьзне свр. муне, боцне некога прстом у тур. – Душан беше шалџија, некога он 
бьзне у дупе, нећи њега, али су га сви волели.

бьзов, -а, -о који је направљен од зове. – Бьзов сок млого убав. Оцечемо дебел 
бьзов прут, па га скратимо, и направимо цевће да жене намотавају преџу кат ткају.

бьзовина ж дрвна маса зове, одсечено дрво зове. – Од бьзовину смо правили 
пушкала. Од бьзовину се праве цевће да се на њи намота преџа за ткање.

бьклица ж буклија. – Пријетељи се прекрсте, целивају трипут у образ, и пину 
помалко рећију из бьклицу.
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бьлгьза ж в. балгьза. – Бьлгьзе су се млого поштувале од зетови.
бьнѕов м в. банѕов. – Нечу више бьнѕови да раним и облачим, несу малечћи.
бьпне свр. в. бапне. – Севну, и тресак бьпну у оскорушу иза ковачницу. Прозорче 

се извади, и издаде овога другара, те бьпну на грбину са све прозор и футер. Како 
ишьл наѕад, бьпнул се у кречану, једва га извадили.

бьсћија ж в. басћија. – Сас басћије су се некьд правиле куће, искову се на диреци 
с обе стране, па се испуне с каљиште.

бьце-бьце узв. за дозивање овна. – Сваћи овьн је бьцко, а мамиш га: бьце-бьце!
бьцка мн. бьцће ж бодља. – Знаје и куде има гњездо от путпудаљће, и колко 

терајеж има бьцће, све знаје.
бьцка несвр. 1. боцка у деминутивном значењу. – Навали главу на њигово рамо, 

осети како ју бьцка њигов образ, неје се оцутра обричил. Шваргла се вари у воду, и 
бьцка сас иглу док се вари. 2. фиг. задиркује речима. – Примечује да ју нервира, а не 
престањује да вој се потсмива, и да ју бьцка како тој момче неје за њу. 3. прстима сади 
лук. – Поче да бьцкам лук у леју, али завану ћиша, и ја га разману. ■ бьцкање гл. им. – 
Будете добри, да ви не водимо при доктура на бьцкање.  избьцка, набьцка, убьцка.

бьцкав, -а, -о 1. боцкав. – Пртене црђе бьцкаве, па ни целу ноч гребу. 2. бодљикав. 
– Гор на вр ограду сам решил да пуштим једну бьцкаву жицу, а не знам да ли да до-
купим од бьцкавуту жицу и за у дољњи дел.

бьцко мн. бьцкови м 1. мушко јагње коме су почели да расту рогови, овнић (упор. 
бацко). – Овија бьцко има да постане убав овьн, њег ци чувамо. Там у болницу 
налете на оног што га окају Бьцко, ти га познаваш, онија што је продавал јаганци. 
2. млад, неискусан и приглуп момак. – Е, бьцко један, она има да те жедног преведе 
преко воду. Судимо се десетину године, суд ни одра ко млади бьцкови, а двокати си 
накупуваше лимузине.

бьцкољ м трн, бодљикава трава, оно што може да убоде. – Обувајте се, да не 
нагазите на некакьв бьцкољ да ви убьцка.

бьцне свр. 1. боцне. – Пази се да те не бьцнем, видиш да ми игла у руће. 2. фиг. 
удари песницом. – Ако те бьцнем с песницуву, че ти очи излету.  подбьцне.

бьчва ж бачва. – Кат су наредили бьчве у подрум, ко на изложбу. Имамо две 
бьчве от по четри казана, у које ни прећипују сливе.

бьш речц. в. баш. – Ма ја сам бьш бил овчар, ја сам ишьл с овцете. ⌂ бьш за бьш који 
је подједнаке вредности. – Трампимо се бьш за бьш, ја му дадо плац у дољњи крај, 
он мене у горњи, али малко доплати.

бьши несвр. в. баши. – Све бьше од мене, ко ди им несьм мати. Немој ништа да ми 
бьшиш, све да ми кажеш по ред. Има које се казује на сви, а има које се бьши и пред 
своју чељад.  забьши, побьши.

бебе мн. бебетија с 1. беба. – У наше село се неје родило бебе од прекланску 
годину. Нуде ју да узне от све помалко: лук да гризне – да има млеко да доји бебе; 
од сирење – да бебето има бело лице; малко шићерчак – да вој млеко буде благо. 
Џабе ми мати оратеше да сва бебетија тека викају. 2. фиг. лутка. – Девојчетија су си 
правила бебетија од крпољи, и с њи су се играла, а са им се купују свакакве лутће.

бебенце мн. бебетића с 1. дем. и хипок. од бебе. – Повојница се носи на бебенце. 
Бебенцето вој млого убаво, али млого вика. 2. фиг. дем. и хипок. од лутка. Девојчетија 
су се играла: повијају бебетића сас дроњчичи, врзују љуљчице па ји љуљају, тьга 
немаше лутће ко са, а мушка деца су играла клису.

бебиште пеј. од бебе. – О[д] тој њојно бебиште целу ноч не мож да се дремне.
бебњак м дечја и пастирска игра гађања мете која је мали дугуљасти кеменчић 

пободен у земљу, и зове се бебњак. – Једьн камен наместимо, па га гаџамо на ред јел 
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с три, јел с пет камена, ред се знаје, који га први обори, он је победник, каменьт који 
гаџамо се зове бебњак, требе да је малечьк, повисочьк, а тьнак.

бега (имп. бегај – бегајте / беж – беште) несвр. бежи. – Бега ко квачка од црну врцу. 
Бега ко ђавол од крс. Кат се разбеснеје, боље бегај, него да си поблизо до њег, јербо 
че ти једе дупе баницу без леб. Беж, бре, одотле, ако те ударим, три дьна нема леб да 
ти се приједе. ⌂ бега у-свет бежи главом без обзира. – Кат се напије, сви бегамо у-свет 
од њега. ■ бегање гл. им. – Ја сам туј куде сам се затекал, морам оној кво морам, тој 
ми је судбина, а од њу бегање нема.  разбега се.

беди несвр. приписује кривицу коју је учинио другоме, клевеће. – Мен беде за све 
кво се лоше уработи у кућу, ел ако нешто нестане ис кућу.  набеди.

бедосија ж велика беда, пука сиротиња. – Сви смо живели у сиротињу, бедосија 
била голема. Бедосија ји притисла, нигде с ништа немају.

бедоше свр. фиг. уради на брзину, и како било. – Кад веч теб чека да га уработиш, 
бедоши га, да ти не виси стално над главу.  збедоше.

беђева прил. в. бађева. – За беђева смо додили, кад они несу дошли.
беђендисује несвр. бегендише, воли, симпатише, цени. Δ – Момчетија стоје 

около, свако си беђендисује понекоје девојче, и због њег дооди туј. Он се и до са 
беђендисувал сас девојчетија, ама никад га неје овака ватала мука и недосаница, тел 
би да је она са при њег, да ју држи за руку, да ју мазни по косу, да вој снагу милује.

беђендише се свр. узајамно се заволи са киме, реципрочно осете симпатију 
једано према другоме. Δ – Бенђедисали су се, и че се узимају.  збеђендише.

Бежиште село у Лужници; Бежишчанин / Бежишчањин, Бежишчанка, Бежиш-
чанче мн. Бежишчањи етн; бежишћи, -шка, -шко ктет.

безбел рет. прил. заиста, наравно, свакако, сигурно. Δ – Па безбел да че дојдемо, 
без нас ли може да пројде ваша свадба.

безвезотина ж 1. неразумна и неуљудна особа. – С туј безвезотину ти да манеш 
да идеш, он те само брука у какво да сте друство. 2. неприлично понашање. – Мен 
Јеленко неје спреѕал о[д]две за такве безвезотине, ал напијеше се тека, па блазни 
свет. 3. глупост, нешто што нема смисла ни садржаја. – Заоратимо се од свакакве 
безвезотине, па се заборавимо, и нумејемо да станемо.

бездер м зорт, немир, очај, страх. – Ја се најдо у бездер, кво че прајим ако га не 
ванемо, још па ако изрипи надвор.  бездир.

бездетак м мушкарац који не може да има деце. – Чича је бездетак, и живи сам, 
понекад му однесемо кад имамо варено за једење.

бездетка ж нероткиња. – Која је жена бездетка, она не може да воли деца, ко која 
је раџала.

бездир м в. бездер. – Уватил сам се у бездир о[д] тољће закасотине. Кад жена 
почне да троши грнци, и рита осталчетија по кућу, мора да ју је уватил нећи без-
дир, тьга је боље да вој ишчукаш предњи зуби, да не мож да раздувује огањ, ел че 
останеш без муда.

безец речц. којом се унапред обезбеди део од припаљене цигарете. Δ – Жићо, кад 
запалиш цигару, ја сам први безец.

безецује свр. унапред резервише, унапред баци око на нешто, унапред капарише. 
– Од мојви се мора пазим, тој гадови човеци, свакој сваког мрзне, свакој свачије 
место безецује, свакој свакуга гледа да некако прејебе, да би он избил на површину. 
■ безецување гл. им. – Без безецување њива те нече чека, чу ју продадем на другога.

безобрази свр. подучава безобразлуку. – Ем остарел, ем се избезобразил, па почел 
и унучетија да безобрази.
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безобрази се несвр. постаје безобразан, подучава се безобразлуку. – Поче се 
невеста безобрази, поче да има поган језик.  избезобрази се.

бека ж општи назив за овцу без посебних телесних ознака или боје руна (упор. 
баца). – Свака овца је бека, ако нема друго име.

беке-беке узв. за дозивање овце. – Беке-беке! Јелате ми, јелате ми, еве носим ви 
сенце.

бекне свр. огласи се. – И молимо га, и претимо му, и митимо га, он ни да бекне, 
одврнул главу и ћути.

беклеме с старинска шарка, направљена тако да без откивања дела са дирека 
врата не могу да се скину, као код савремених шарки. ▲ – Направил врата за појату 
на беклеме, да му ји не украдну.

бел, -а, -о бео, који је беле боје. – Дојде и[з] Стару планину послегња одбрана, 
сви облечени у дльће беле дреје. █ бела рада бот. лековита биљка, камилица Matricaria 
chamomilla. – Белу раду беремо за чај. ⌂ бело му се шаренеје још наиван, још не 
распознаје добро од зла. – Теб ти се још бело шаренеје, ал че те војска докара у ред. 
■ побел комп. бељи. – Такмичимо се чија че је баница поголема, чија че је погача по-
бела. ■ најбел суперл. најбељи. – Моја баница је увек била најголема, а погача најбела.

белај м брига, невоља. Δ – Мани се, Љупчо, од белај, пинул си па не знаш кво 
млатиш грање, знаш да немамо такве зајебанције!  бељај.

белвица ж бот. сорта шљиве крупног, лоптастог и сочног плода. – Најбоља 
рећија је от тргоњи и белвице, а најслаба от ситнице.  белица.

белег мн. белези м 1. нешто што припада особи, браву или кући, и које се носи 
врачару. – Ја узо од њу белег, и однесо при вражалицу, она ни даде травће, вари вој, и 
помогну. 2. знак по коме се распознаје чија је која овца. – Све моје овце имају белег. 
 белега.

белега мн. белеђе ж 1. ожиљак. – Залети се она, и ни пет – ни шес, мльсне га у 
чело сас ћесер, носил је челенку још за гоџа време, а белега си му је остала довек. 2. 
знак по коме се распознаје чија је која овца (упор. белег 2). – Свака овца носи белегу, 
да се знаје чија је.

бележен, -а, -о који је од рођења обележен каквим телесним или психичким 
недостатком. – Немај посла с бележеног човека. Дабогдаде по свет бележен да оди. 
 обележен.

бележи несвр. обележава. – Овце се премузу, руча се, после ручьк домачин узне 
па на сваку sвиску засече на усце белег, бележи ју да си ју познава, ако се замеша у 
туџе овце.  избележи.

белеје несвр. 1. постаје бео. – Свака боја белеје на сльнце. 2. фиг. постаје сед. – 
Почемо да белејемо, приближава се смртат.  избелеје, обелеје, побелеје .

белеје се несвр. 1. бели се. – Насадила некакво цвеће, само се белеје по градину. 
2. фиг. стари, добија седу боју косе. – Стареје се, белеје се, мучи се, док не дојде 
мречка, после се све заврши.  забелеје се, убелеје се.

белешка мн. белешће ж 1. запис. – Има неква белешка, ал не може да се прочита 
кво пише. 2. допис. – Доби белешку да се јавим у Војни о[т]цек.

бели несвр. чини да нешто постане бело, избељује се. – Даньшње девојће купују 
некакве помаде да си беле образи, а ми смо волеле да смо црвене у образи. Има 
белило, с које смо белиле платна. ■ белење гл. им. – Купују белило за белење, кад 
исперу веш, да буде бел ко снег.  обели, подбели, убели.

белија ж бот. ж сорта крупнозрне пшенице. – Белија нема осиљ, од њојно брашно 
се спрема најбоља баница. У моје време највише смо сејали белију, банаћанку, 
видовачу и ропсаљ.
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белилка ж белило за лице. – Нема за кво куче да ју уване, а купује белилку за 
лице.

белило с 1. врсте беле земље којом се прало платно. – С уму смо си миле косу, 
али смо с њу и платно прале, па смо ју звале и белило. Сьс бабу си иде на Белило 
за уму. 2. место на потоку или извору где се белило платно. – Туј се некада белила 
платна, са остало само име Белило.

белина ж агр. беле сорте грожђа. – У нашити виноград имамо дветристотин 
ђиже, највише ђиже су црнина, винска сорта, белину имамо малко, колко за једење.

белисвет прил. доста, прилично, много, безброј, прекомерно. – Сливе родиле 
белисвет. Напред у село деца белисвет, а са школа празна брнчи. Чува стоку белисвет.

белица ж бот. в. белвица. – У Сулиманово смо имали голем шљивар, па наберемо 
по двоје канате тргоњи и белице.

беличка ж дем. од белица. – Наберете си од беличћете, оне блађе за једење.
белка мн. бељће ж 1. беланце од јајета. – У понекоји колачи се тура само белка, а 

у понекоји само жlчка. Шампита се праи од умутену белку и шићер. 2. конопља која 
не даје семе. – Грснице има две сорте: бељће које не давају семе, па се зову „женсће 
грснице“, и црњће које давају семе, па ји зовемо „мушће грснице“. 3. крава беле боје, 
и име таквој крави. – Наше краве се зову Рушка и Белка.

белко хип. од бело. – Рогушка ни близни две јаганчичи, једно шаренко, једно 
белко.

белмуж м јело од укуваног младог сира и кукурузног брашна, цицвара. – Потси-
ри се млеко, па се тури у крпу да се оцеди, па се сипе у котьл, вари се и меша сас 
дрвену ложицу, кат се стопи ко масло, додава се морузно брашно осејано на густо 
сито, и сол по укус, и меша док се не обрне уцело, а готов је кад му излезне масноћа, 
и одвоји се от котьл, ко да плива у њег. Белмуж је правен на премуз, од заједничко 
млеко. Некада се белмуж спремал за вршачи, да би имали снагу да работе. ⌂ изврти 
белмуж спреми белмуж, који мора да се што дуже мешајући окреће укруг варјачом. 
– Ајде, бабо, изврти белмуж, зет ти дошьл.

белне се свр. забели се, блесне белином. – Оне подигле вутарће, па ји закачиле чьк 
за прегљачу на клькови, белнуле се нође, да цркнеш од убавило. Слана падла, па се 
белнуло ко снег.

беловидан, -дна, -дно јаван, опште познат. – Он ти од Калџерелци мож казује 
два дьна, а мож и повиш, знаје им сва њина беловидна и црноневидна прескакала, и 
помалечка и поголема, и часна и срамна.

белоглавоња м човек седе косе, старац. – Орати се и за нашотогa белоглавоњу 
да је купил диплому.

белоклепав, -а, -о особа са белим трепавицама. – Убаво момче, само белокле-
паво.

белоклепља м надимак особе са белим трепавицама. – Тога белоклепљу нечу 
више да видим, ни да чујем за њега.

белокрилка ж зоол. птица станарица белих крила. – Зими ватамо жlтаће и 
белокрилће пот кош.

беломуја м надимак човека плаве косе, белих обрва и трепавица. – С тога 
беломују више немам ништа заједничко.

беломујес, -та, -то особа плаве косе и белих обрва и трепавица. – Они сви 
беломујести, на башту се здали.

белорепка ж црна овца са белим репом. – Ако је овца црна, а има бел реп, зове 
се белорепка.
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белосвецћи, -цка, -цко оно што припада, или је својствено, туђини, белом свету, 
белосветски. – На крај, и ми који смо крвавили кундаци, и онија што су белосвецће 
сукње јурили, дојдемо на исто – два метра узем, и толко.

белоша ж козе беле боје, и име таквој кози. – Бела коза је Белоша.
белћи прил. вероватно, можда, ко бајаги. – И[з] Стрижевац дошли сватови, 

белћи има педесе свата. Да се не беше женил, белћи не би рано умрл.  белћим, 
бељћи, бељћим.

белћим прил. в. белћи. – Зетови навалили сас целивће на шурњаје, оне се белћим 
бране, али кад им каче огрлице, оне кротују и мирују. Дај Боже да се Срби сложе, тьг 
би нешто, белћим, било и оди нас.

белужњав, -а, -о беличаст, просед. – Назбраше се некви новинари, и само 
свиткају с некво комто нас, тија с белужњавуту брадицу ме пригрну, и шьпче ми: 
Браво, деда, ти си херој.

белуља ж крава беле боје, и име таквој крави. – Бела крава је Белуља, а шарена 
Шаруља.  белуна.

белуна ж в. белуља. – Белу краву зовемо или Белуља, или Белуна.
белутьк мн. белуци м бистар обао речни каменчић, белутак. – Сас песницу камен 

белутьк можеше да строши. Топи се ко белутьк у воду. Пробереш белуци, и играш 
бапће. ⌂ ждере се ко белутьк у воду ирон. не секира се за ништа. – Ждере се ко белутьк у 
воду, има да живи сто године.

белуша ж овца са белим ушима, и име таквој овци. – Црна овца која има бели 
уши зове се Белуша. Имамо си сас Петкану једно овне, окамо га Бацко, и пет овце: 
Калушу, Белушу, Ливрушу, Јанушу и Чуљкушу.

белушак м бот. врста влатасте траве од чијих се класова забеле посна испа-
сишта пред крај лета. – Стока не пасе белушак, па си се белеје по рудину до снег.

белушка ж хип. од белуша. – Овце која каква, нека Белушка, нека Рогушка, нека 
Калушка, нека Брњичка, нека Зрношка, има иметија вьздан.

белци м мн. беоњаче. – Како зажмим, те ји па деда и башта ми, искоколили конто 
мен сас белци, и зинули, че ме гlну, ко да сам ја соборил кућуту. ⌂ гледа с белци гледа 
попреко, са мржњом. – Немој да ме тека с белци гледаш, ако сам ти тој споменула, 
башту ти несьм заклала. ⌂ поткоколи с белци погледа попреко беоњачама. – Ја се измь-
кну од астал и завундари цигару, Петкана само поткоколи сас белцити конто мен, узе 
кришку и благачко се наједе от прженијуту.

белча м 1. брав или пас беле боје. – Наш Белча беше најјак вол у Стрижевац. 2. 
фиг. снег. – Ене га белча, обелел планину, нече се забави ни при нас.  беља.

белчуг1 м метални прстен у ланцу, беочуг. – Ланац има белчузи, али на једьн крај 
је кука, а на друђи алка, да се за њу прикачи куката.

белчуг2 м брњица за свиње. – Требе да туримо белчуг на свињуву, да не рије више 
по градину.

беља м 1. пас чија је длака беле боје (упор. и белча). – Ставрија има млого чељато 
куче, зове га Беља дек бело, не дава ни пиле да пролети, камли човек да улезне у 
авлију. 2. фиг. снег. – Беља се оцутра појавил у-планин, нече се забави ни при нас.

бељави несвр. ради нешто неквалитетно, као од беде. – Ил га работи како требе, 
ил немој само да га бељавиш, па после друђи по тебе да га прерабочује.  збељави.

бељавьн, -вна, -вно досадан, напоран. – Плевење беше бељавна работа.
бељавно прил. мучно, тешко. – Моје школување беше бељавно, свако јутро седом 

километра пешћи од кућу до школу, и толко после пладне от школу до кућу.
бељај м в. белај. – Мрдни се, немој да ми правиш бељај. Снајде ме бељај, жена ми 

се разболе, паре немам, а деца не прачују, па сам начисто насмел.
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бељобер м в. биљобер. – На Свети-Јован Бељобер идемо по поље да беремо 
лековите травће.

бељћа мн. бељће ж звер из породице куна, куна белица Martes fi ona. – Бељћа је 
покрупна од невеску, скоро ко мачка, има реп ко лисица и бело на груди, кад појури 
веверицу, не оставља ју док ју не увати, а дави и кокошће.

бељћи прил. в. белћи. – Тека се тревило, речено, бељћи, тека, да се ти и ја сретнемо 
и загледамо. Скараше се, она се диже па си отиде, али он, бељћи, пијан бил, да је бил 
трезан, тој не би дозволил.

бељћим прил. в. белћи. – Погаџамо се, и, бељћим, се погодимо, он после одрече.
београцћи, -цка, -цко који припада Београду. – Черка ми живи у Врчин, београцко 

село, близу Београд. Не пантим да су наши мужи ишли по Ромунију у печалбу, ишли 
су по Србију, по београцко, кажу там побогата земња, све се роди кво се посади.

бер речц. за изузимање онога што значи реч уз коју стоји (упор. бар). – Ајд, бре, 
жено, мани ми се оди главу бер ти!

берач м особа која убира пољске плодове. – Њино лозје големо, па узимају берачи, 
кад дојде време за брање.

берачка ж лимени оквир са платненом кесом на врху дуге мотке помоћу које се 
беру јабуке са високих грана. – Без берачку би остале необране најубаве јабуће, које 
не могу с руку да се довате.

бербек рет. м ован. – Напи се бербек од две рећије, и поче да блантори и да се 
изражава.

берберин м онај који брије и шиша. Δ – Кад ме берберин пита како да ме по[т]
чиша, ја му одговорим: Ко лани!, јер се једампут годишњо по[т]чишујем.

бербериница ж локал у који се брије и шиша. Δ – Станчьк доби, платица добра, 
поче редовно да сврта у берберницу и кавану. Кућа ви је одма при берберницу, 
зелено оварбана.

берданка ж старинска пушка са оловним мецима. – Трећи позив је имал пушће 
берданће, несу карабини, метакьт им олован.

Бердуј село у Лужници; Бердујац, Бердујка, Бердујче мн. Бердујци етн; бердујсћи, 
-ска, -ско ктет.

бере несвр. 1. сакупља пољопривредне плодове. – Беремо морузу, режемо сас срп 
и после товаримо у кола и докарујемо дом. Једне сливе беремо за пекмез, једне за 
рећију. 2. ствара се гној, гноји. – Кад рана почне да бере, значи да заздравује. ⌂ бере 
бригу фиг. брине. – Немој да береш туџе бриђе, гледај си твојете. ⌂ бере кожу на шиљьк 
буде спреман на батине, казну, или какву одговорност. – Јутре пропитујем, берете 
кожу на шиљьк ако не научите.  збере, избере, набере, обере, одбере, побере, под-
бере, пребере, прибере, пробере, разбере, сабере, убере.

берем речц. за изузимање онога што значи реч уз коју стоји (упор. бар). – Сви се 
издизаше од обед на брзину, журе да окопају берем оној што је нашпартано.

беретка ж француска округла капа без штита (упор. баретка). – Једно време бео-
ше у моду кечкети, после улезоше беретће.

берећет м летина, плодови који се роде у пољу. Δ – У Сулиманово ни се раџа 
најбољ берећет.  берићет.

берећетан, -тна, -тно родан, издашан у пољским плодовима. – Овај година че 
буде берећетна, све је добро понело.

берија ж вика, ларма, бука, метеж. Δ – Иде по њега берија по село, ко по бесно 
куче. Овој мојво одавначће је писувано, да не буде тотоњ и берија по мен, ако некво 
не ваљаје, че га поисправимо. ⌂ нададе берију створи буку. – Пцетата га чула, па на-
дадоше берију.  бирија.
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берићет м в. берећет. – Ја сам сьв берићет наследила, и иљадила сам га, овцу 
једну несьм потикала. Друђи се надали на повише берићет, а наврли само колко да 
има до зиму.

берне свр. бере у деминутивном значењу, мало набере чега. – Берни малко пипер 
и петлиџањи, да испржимо за ручьк.

бес мн. бесови м јарост, помама, беснило. □ – Улезал бес у њега, па само беснеје. 
Бес те ванул, па те никад не пуштил. (клет.). ⌂ вати га бес побесни, добије беснило. – 
Бес те ватил, па те никад не пуштил! (клет.).

бесан, -сна, -сно јаросан, помаман. □ – Истрча Гордана рашчупана и бесна ко 
вештица.

беснеје несвр. бесни, лудује. – Упрегне краве у јерьм да оре, а оне бегају из бразду, 
он ји тепа сас копраљу, јури, беснеје. Млого сам беснејала док сам млада била.  
бесни.  побеснеје, разбеснеје.

бесни несвр. в беснеје. – Пуштете га, он тека бесни, бесни, па се смири.  побесни.
бесник мн. бесници м напрасит, опасан и бездушан човек. – Куде јадна да се 

денем од тога бесника. Наватамо се страови оди тога бесника. Што не тејаше да се 
негде дену тија бесници, да се једнуш смиримо.

бесникуља ж распусна и напрасита жена. – Полудеше сви по туј бесникуљу, и 
жењени и неожењени.  беснуља.

беснило с 1. вирусно обољење животиња које проузрокује претерану раздра-
женост и лудило. – Беше се појавило беснило у животиње, бесне лисице улазе 
у село у сред пладне. 2. бес, бесноћа, раздраженост. – Ване га тека понећи пут 
беснило, па се са сви кара, и пцује све по ред.  бесноча.

бесноча ж бес, бесноћа, раздраженост (упор. и беснило 2). – Кат га јако ване бес, 
ја оложим уши, и чекам да га пројде бесночата, после ко да ништа неје ни било. 
Боље да запојете, него на некоју другу бесночу да ви рећијата потера.

беснуља ж распусна и напрасита жена (упор. бесникуља). – Тај беснуља се нече 
мане да трчи по туџи мужи, док вој нећи не шчука рогови.

беспотребно прил. бес потребе, узалуд. – Угаси сијалицуту, да не гори беспотребно.
бестраг прил. било куда, где год. – Нек иде бестраг, да вој очи више не видим.  

бестрага.
бестрага прил. в. бестраг. – Иди, бре, бестрага, имаш си жену, па се с њу замлачуј.
бестрађија ж забачено место, недођија. – Куде овој залутамо у бестрађију, не 

мож да најдемо пут да се врнемо.
бесује се несвр. керуша или вучица испољава полни нагон, тера се. – Њина кучка 

се па бесује, целу ноч не можемо да трепнемо од лајање и завијање.
бесујица ж 1. керуша или вучица код које се појавио полни нагон, која је у терању. 

– По бесујицу се наврчкала сва пцета колко ји има у село. 2. полна жеља уопште. – 
Женица му млада одорлеца у бел свет, одвлече ју некьв граџанин, увати ју бесујица 
и направи белај на целу вамилију. Ја пијем ли, пијем, памет да си испијем, вати ме 
бесујица због Циганкуву, и крај.

бетер прил. лош, рђав човек, неваљалац. Δ – И ја сам лош, али си и ти бетер да те 
нема у свет. ■ побетер комп. бетер у већем степену. – Три јетрве се ставише у кућу, па 
која от коју побетер.

бећар рет. м момак, нежења. – Нече се жене тија бећари, сви напунили преко 
четиријес године, а још момкују.

бз-з-з ономат. којом се подражава зујање обада. – Кад очу да му се осветим, ја 
пријдем при њигова говеда и речем: Бз-з-з! Она се уштркљају, а он мора да трчи по њи.
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бива несвр. дешава се. – Бивало је да на туј њиву нажњемо и по педесе крстине. 
⌂ бива га има га за све, способан је да се снађе у свакој ситуацији. – Бива га за сваку 
работу, али за пијанку највише. ⌂ не бива га неспособан за било који тежи посао. – 
Тија посерко само умеје да се вали, ал да запне да некво уработи, за тој га не бива. 
За работу га не бива, воли да сћита, а и да поједе добро, али може му се док су му 
башта и мати живи.  избива, одбива.

биза ж 1. назив за овцу која често ближњева. – Овца која сваку годин близни је 
биза. 2. име овце која је једно од близнета. – Овца која је близне зове се Биза.

бизгов м нераданик, глупак, битанга. Δ – Бизгове један, гледаш друђи да те рани 
и облачи, а ти само да се излежаваш.  билмез.

бијач м чекић средње тежине од око једног килограма. – Чук има више иметија: 
ако је тежак до двеста грама, зове се чукле, ако је тежак до окол једно ћило зове се 
бијач, а ако је тежак окол пет ћила, зове се мацола.

бије (трп. пр. бијен, -а, -о) несвр. туче, удара да зада бол. – Учитељи напрет при-
лично бијеоше. При нас се каже: човек је тепан, а говедо је бијено. ■ бијење гл. им. 
– Немој да ми стањујеш на муку, ако те уванем, чу те олешим од бијење. ⌂ извлече 
бијење добије батине. – Пази кво оратиш, да не извлечеш бијење ко вол у зеље. ⌂ ис-
куса бијење добије батине. – Не задевај се, да не искусаш бијење.  забије, избије, 
набије, надбије, одбије, побије, подбије, пребије, пробије, убије.

бије се несвр. туче се са киме. – Волел је да се бије, тиће за ништа, само да се по-
каже. ⌂ бије се с облаци заноси се, лети у облацима. – Ми једва склапамо крај с крај, а 
она се бије с облаци да буде облечена ко да је министарска черка.  одбије се, побије 
се, подбије се .

бикарина ж накнада за припуштање бика. – Морали смо да водимо краву при 
бика, али ни млого узеше за бикарину.

билим м онај који нема успеха, и који и другима смета да буду срећни и успешни, 
несрећник (упор. баксуз). Δ – Тија човек је голем билим.

билмез м нераданик, глупак, битанга (упор. бизгов). Δ – Пуштил косу и браду, 
направил се на правог билмеза.

било геогр. с заобљено узвишење. – Овце кротују по Било, а није играмо свињћу.
биље с 1. врста лековите траве сланог укуса. – Има једна трава, зовемо ју биље, 

кад ју пробаш она слани, овце и козе ју млого воле. 2. синоним за нешто веома сла-
но. – Јелово пресолено ко биље, не може да се једе.

биљобер м епит. Св. Јовану летњем када се бере лековито биље по пољу (7. јули). 
– На Свети Јован Биљобер идемо по поље да беремо лековите травће, па ји наврже-
мо на врзољће, и обесимо пот шупу да се суше.  бељобер.

биошегљив, -а, -о подругљив, који воли да тера шегу. – Света Дурла беше млого 
биошегљив човек.

бира несвр. узима оно што је боље. □ – Која млого бира, остане девојћа довек. ■ 
бирање гл. им. – При нас нема бирање, кво се постави на астал, тој се једе.  одбира, 
пребира, прибира, пробира, разбира.

бирија ж вика, ларма, бука, метеж (упор. берија). – Иде бирија целу ноч. После 
нећи дьн, некој подвалџија испратил депешу на печалбаратога, и изби бирија. Ма 
напраи се бирија, ко на влашку свадбу. Оспал сам се, и они кад надали бирију.

бирка несвр. бира у дем. значењу. – Све је поставено на астал, па си биркајте који 
је за кво.

биров м сеоски викар и позивар. – Биров се укачи на брдо па заока: Чујете ли, 
бреј, сваћи домачин одма да дојде у задругу, че буде збор.
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бистар, -тра, -тро 1. који је чист и провидан. – Што ти је бистра рећицава, што 
ју неси с некво малко зажlтил, да заличи на рећију, а не ко воду да пијемо. 2. фиг. 
промућуран. – Бистар наш сељак за зајебанцију, за пцување да не причамо, нема му 
раван у свет, мож на олимпијаду да иде.

бистри несвр. фиг. расправља о туђим проблемима, политизира. – Место да си 
гледа дом и деца, она бистри селску политику, и води бригу који је коју, и која је с 
кога.  избистри, разбистри се.

битлес м фиг. онај који има дугачку и запутену косу. – У, битлесу један, што се не 
по[т]чишаш, нело блазниш свет с тољћи косељак.

битон м бетон. – Врвине пуно, али нићи не прооди по њи, а по градови на све 
стране расте битон.

битонира несвр. бетонира. – Почемо да битонирамо окол бунар, па га зарезамо.
битонирац мн. битонирци м мајстор који бетонира. – Сви смо ми и зидари, и 

тесари, и битонирци, али самоуци, занат смо крали с очи од друђи мајстори.
бицикла ж бицикл. – Љуба Качко тера бициклу низа сокак, она нема контру, он 

раширил нође и руће и ока ли ока.  точак.
бицман мн. бицмани м пеј. човек који је високог раста и велике снаге, али ленчуга. 

– Где чеш ти такьв слаботелесан да се носиш с тог бицмана, он те може у зуби носи. 
У, кољћи су бицмани порасли!  бицманин.

бицманин мн. бицмањи м в. бицман. – Ма нема тога који може с тога џанрдрљивог 
бицманина да искочи на крај. Иди окај онија бицмањи да се дизају, стаде пладне, 
пуно работе имамо.

бичало с штап за који се везује бич. – Кат се коњат удари с бичало, он потрчи, 
онак нече.

бичат, -а, -о снажан. – Наше старовремсће овце су биле кротће, шарене, бичате, 
с подугачку вуну.

биче мн. бичетија с мушко теле старије од шест месеци. – Имамо си шарено 
биче, па смо га крстили Шарко. За бичетија си има башка јасла.

бичи несвр. уздуж расеца тестером дебло. – Одељали смо греде, са требе да ји 
бичимо, па да постављамо кров.  избичи, разбичи.

бичина м 1. аугм. од бик, бик у пуној снази. – Меџу сва говеда беше једьн бичина, 
голем, јак, мудишта спуштил ко овьн подјесен. 2. фиг. млад мушкарац опседнут 
сексом. – Тија бичина се не сврчује дом, саде сћита по жене.

бичкија ЛЗ ж ручна тестера. – Наши мужи упролет туре бичкије на рамо и 
отиду на печалбу.  бичћија.

бичћија ГЛ, ДЛ ж в. бичкија. – Бичћија је ко рам, на једну страну је челични 
лис, с који се сече дрвенарија, а на другу страну усукана врца, с коју се затеза лисат. 
Рамат затварају два чечива, у који је на једну страну углавен лисат, а на другу врзана 
врцата. На средину је пречка која одапиња лисат и врцуту, и зове се ћуприја.

благ, -а, -о 1. сладак. – Пловдинава узрела, па блага ко мед. Такве крупне црешње 
нема при вас, па блађе, ко да им је шићер туран. 2. фиг. укусан. – Који какво воли, 
некој љуто не мож да окуси, а некој без љуто не седа уз астал, њему си је тој благо.

благачьк, -чка, -чко прилично сладак. – Грозјево благачко, набери и понеси на 
децата.

благачко прил. 1. умилно. – Маћа дотрча с кондират и торбицуту, башта узе тој 
кво је спремила, и благачко ју погледа. 2. у сласт, са великим апетитом. – Ја се 
измькну од астал и завундари цигару, Петкана само поткоколи сас белцити конто 
мен, поусмину се, узе кришку и благачко се наједе от прженијуту.
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благдан м дан у коме се не ради, празнични дан. – На благдан се не иде у поље, 
тьг се одмарају и љуђи и стока. Теј су ми дреје и за благдан и за делник.  благден.

благден рет. м в. благдан. – Једва чекамо благден, да једнемо чис леб, и да се 
омрсимо.

благне свр. отопли (о времену). – Зимско време, ал малко благнуло, и решили 
некво да уработе, да не седу залудни.

благни несвр. слади, одаје слаткаст укус. – У варено жито једни турају шићер, 
праве га сас шићер, и оно благни. Рећицава добра, благни кат се пине, и тражи још.

благо с закопано злато, златници. – Причају да у Златар на млого места има за-
копано благо.

благо речц. за изражавање задовољства, среће и радости. – Благо деди, благо 
деди, како сте ми сви убави и паметни. Благо си га тебе, кат си те деца поштују и 
чувају.

благо прил. слатко, са апетитом. – Кад га погледам како благо једе, одма се и 
мен приједе, ако несьм гладан. ■ поблаго комп. слађе. – Од спање нема ништа поблаго. 
■ најблаго суперл. најслађе. – Да ви Јеленко каже: куј неје пробал рећију на црево, нема 
никад да знаје кво је најблаго на свет.

благос м доброта, кроткост, племенитост, благост. – Ако не верујете у Бога, 
тој си је ваше, немате ни стра ни благос, па газите преко човеци, за ситне ил крупне 
паре, све ви је исто.

благосивља несвр. благосиља. – Она кат почне да благосивља, има да ти се стуж-
ни. Коледари сас кривак тьпкају по зрнца од морузуту и благосивљају: Колко зрнца 
– толко деца!

благословица ж она која је благословљена. – Повише ручице – благословице, 
повише дупетија – проклетија. (посл.).

благосов м благослов. – Напред док башта не даде благосов, ни син ни черка се 
несу женили. Ти благосов ли чекаш, та се не диѕаш, гле који ред стану.

благосови свр. благослови. – Не почињамо да једемо док поп не пресече колач и 
благосови.

благота ж посластица – Баницу прајим и сас тикву, а некада сас јабуће, ко 
благоту за деца.

благун м бот. храст сладун Quercus conferta. – На Белоорницу насред пут Суљина 
ковачница, две оделења, немалтерисана, на патос зевња и прашина пола метар, 
вигањ и два меа, и наковања насадена на труп оди благун.

благуньц м агр. сорта крушке крупних слатких полодова, караманка. – У долину 
имаомо једьн присад благуньц, па не можемо да га одбранимо од деца кат почне да 
зреје. Под благуньц присад Велко наковује косу, чука чукче, не одьњује.

благуњаво прил. сладуњаво. – Турнеш у лонче на дно малко шићерчак, па се 
загреје на огањ, ал варкаш да ти не изгори, само да зажлтеје малко, одма сипеш 
рећију, оно зацврчи и благуњаво замирише у собу.

блажан, -жна, -жно 1. који је спремљен са месом и машћу. – Ја не волим млого 
блажна јела. Направе блажан ђувеч, озгоре само маз, мож с ложицу да кусаш. 2. који 
је умашћен. – Не давај ми блажну крпу, чиста ми требе. 3. дани у којима се може 
мрсити. – Свадбе се праве у блажни дни, а не кат су пости.

блажно поим. прид. време када се блажи, када се не пости. – Ако је блажно, на 
мртавца се обавезно овца коље.

блажи несвр. мрси, једе масно. – Наша баба у петак опште не блажи. Напред не-
смо блажили сваку среду и сваћи петак.  облажи, разблажи.
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блажи се несвр. једе се масна храна. – Даньс никој не зарезује пос, блажи се чьк и 
на Распети петак.  облажи се, ублажи се.  мрси се.

блажина ж мрс, масноћа уопште. – Месо које ћипи у маз посоли се и једе, ал је 
млого тужно, блажина. За Божич блажина, затој што се до тьг постило.

блажичка ж агр. сорта ране јабуке, ситних али слатких плодова. – У двор смо 
имали једну блажичку, цел комшильк је додил да бере. Бабо, има ли блажичће у 
јабукуну?  петровка.

блажнина ж 1. мрс, масноћа уопште (упор. и блажина). – Са се не једе поснина 
ко напред, нело блажнина, па се угрдила, нече душа да једе, па само попржиш – 
расипеш, попржиш – расипеш. 2. масноћа која се добија прањем посуђа, помије. 
– Забркала сам у кову тричће и блажнину што сам прала судови да нараним свиње. 
3. отпаци масног ткива од заклане свиње од којих се кува домаћи сапун. – Од 
блажнину се прави сапун.

блажнинка ж хип. од блажнина 1. – Немала никакву блажнинку да тури у грне, 
нело сварила посно ћисело зеље.

блазни несвр. саблажњава околину, вређа јавни морал. – Напију се у задругу, па 
блазне и укоросују село. ⌂ блазни свет саблажњава околину неприличним поступцима, 
речима или одевањем. – Ма тој девојче такво здадено, само да блазни свет. Ништа 
не одбирају, само се влаче по путишта и блазне свет. Ем пргав, ем задорица, ем 
бађавџија, ем блазни свет. ⌂ блазни га саблажњава себе, и оне око себе. – Да ми ку-
пиш патиће, тренерку и мајцу, да га не блазним сас овеја дреје што ми ји држава 
дала. Докле че га блазниш по овија свет?  облазни.  укоросује.

блај м бот. зељаста биљка жутих цветова, главочика Tanacetum vulgare. – Врати-
ку у наш крај зову још и овчи блај, или овча пичка.  вратика.

блаји несвр. оглашава се блејањем (о овци). – Овце блају, пцета лају, а ми окамо 
ис колибу. Ајде, сињће, буди се, доста спање, сльнце високо одрипило, сва деца 
јаганци пуштила да пасу, а твојта само блају у појату. 2. фиг. загледа се, упиљи се 
у нешто или кога. – Само блаји у њега, друго ју ништа не интересује.  блеји.  
заблаји, одблаји, ублаји се.

бланта несвр. 1. говори глупости и скаредности, булазни (упор. баљезга). – Не 
блантај више, ако си се напил, неси си мозак попил. Бланта ко дупе ночу. 2. прича 
неповезано и нејасно. – Бланта и тропа, ко воденичћи точак напразно. Бланта 
некакво, опште не могу да га разберем. Бланта ко прет смрт. 2. ■ блантање гл. им. – 
Ми се присмејамо на њигово тропање и блантање, али он си настави да прича кво је 
запричал.  бльнта.

блантори несвр. пеј. од бланта. – Свашта по селиштево бланторе једьн од другога. 
Немој ме тепате ко оног нашеног писатеља, он бланторил свашто по књиђе, па му 
очукал некој рогови.

блањав, -а, -о неактиван, тром. – Узела сам блањавог човека, па са морам да 
сецам ко сивоња.

бльнта несвр. в. бланта. – Море, куде се ја могу с тебе надорачујем, ти си 
оратаџика и-по, ја бльнтим, бльнтим, па ће некакво сьглам продумам.

бльска се несвр. блешти, пресијава се, сјаји се. – Преди тој беше штрб, залци му 
испадаоше, а са му турили оди железо зуби, па се саде бльскају. Цврче девојчетија, 
момци ји љуљају, дизају се сукње и бльскају се бутине, младе и цврсте.

бльсне се свр. блесне се, засјаји се. – Заденула крајеви от сукњу за појес, а нође вој 
се бльснуле до нат колена. У кутијуту беше некво замотано у артишку, она размота 
артишкуту, кат се бльсну жльтица, она се зарадува што је још туј, и што ју још има.
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бльшти несвр. бљешти. – Кућуту са не мож да познејеш, по собете све бльшти 
от чисто, мирише на прансћи сапун и разне миришљаве травће, које Олга стално 
збираше, кудегод је ишла.

бледеје несвр. бледи. – Не допада ми се како изгледа, млого почел да бледеје. 
Одавначће се све тој дешавало, а стар човек бледеје, па му и пантењето такво.  
убледеје.

блеји несвр. 1. в. блаји. – Јутро ко и свако преко лети на село: мати се растрчала 
да намирава животињћете, а оно: једно блеји, једно ћурличе, једно крека, једно рове, 
једно скучи. Блеју овце, ко да ји плаши некво. 2. фиг. загледа се, упиљи се у нешто 
или кога. – Блеји у њега, зинула па не трепче, очи не одваја.

блента м глупан, будала. – Слушај, бре, ти бленто пузљава, не жвачи свашто у 
моју кућу. Узимај, бленто један, чу те скршим ко грсницу ако не узнеш.

блентав, -а, -о будаласт, приглуп. – Све отишло, остали само који су блентави, 
или који несу имали код куга да отиду.

блесав, -а, -о умно заостао, луцкаст, кретенаст. – Кво ти је овој требало, бле-
сави Драгославе, њиве стоју неуработене, ливаде стоју неокосене, ти страујеш за 
државу и водиш светсће политиће.

блесавеје несвр. постаје неурачунљив, луди. – Онак је добар човек, ал кад малко 
пине, почне да блесавеје и да досаџа, жена, сирота, мора да се кута од њега, докле га 
пројде пијанката.  заблесавеје, изблесавеје, поблесавеје.

блесави се несвр. глупира се. – Ајд немој да се блесавиш, мати могу да ти будем.
блесотина м/ж пеј. изведен од блесав, блесавко. – Сас тог блесотину више нечу 

да имам ништа заједничко. Она је једна блесотина коју никој не сматра за ништа.  
блешча.

блешча м пеј. изведен од блесав, блесавко (упор. блесотина). – Блешчо блесави, 
стопут сам ти оратила да че те она мане, да неје за тебе, и нашу кућу.

ближањ, -жња, -жњо који је у блиском сродству, ближа својта. – Ми несмо 
ближањ род, не виџављамо се често. Тија дьн беше големо госје, дојдоше њојни 
ближњи, било је ко јучер: пијење, једење, појање, и целивће. ■ поближањ, -жња, -жњо 
комп. ближи. – Че зовемо само поближњи који су ни, за голему свадбу немамо паре. 
■ најближањ, -жња, -жњо суперл. најближи. – Комшија ти је најближањ род, ако је рода 
долеко, он први помогне. Јовањће, ја немам сас куга другог да оратим, него сас теб, 
а оваја работа се сас најближњи завршава. Поче најближњи да мрзнем, и маћу, и 
башту, и браћу и сестре, тека дьн и ноч.  близак.

ближњева несвр. редовно доноси билзанце, ближњава. – Излагаше ни на збор 
како че унапреде наше бачије сас некву долечну сорту овце, што ближњевају, па и 
тројане.  изближњева.

близа прил. на малом одстојању, близу. – Нужник им је подолечко от кућу, близа 
при ђубре, и у ћоше, да им не смрди кад увечер сташу, па седну на басамаци да 
одморе. ■ поблиза комп. ближе. – Он пријде до њу поблиза, па вој шьпну: Ја че те само 
уштипем, ништа ти нечу друго работим.  близо.

близак, -ска, -ско који је у блиском сродству, ближа својта (упор. ближањ). – 
Несмо близак род, ал се слагамо и помагамао ко да смо једна кућа. ■ поблизак комп. 
блискији. – Госјањи се поразотидоше, остадоше само који су ни поблиска рода. ■ 
најблизак суперл. најблискији. – Комшија је најблизак род.

близнак мн. близнаци м близанац, један од браће близнака. – Жика и Жарко из 
Стрижевац беоше близнаци, с њи сам ишьл у школу у Бабушницу.

близнакуља ж овца или коза која увек млади по двоје. – Теј две козице близнакуље 
ни порез плачују. Од моје дванајес овце, половин су близнакуље.
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близне збир. близнетија с једно од близанаца. – Овој близне нешто закрдавело, 
мора да му мати нема довољно млеко. Ми смо четри сестре, а Миланка и Стојанка 
су близнетија. Добили близнетија, па убава ко лутће. Ис које су село близнетијата. 
Шес овце имају близнетија, а једна тројанила.

близни свр. добије два младунца на порођају. – Моја баба је двапут близнила. Три 
овце ми близниле, а изгледа и крава че близни.  облизни.

близница ж заваренио место на металу, вар, синоним за тврдоћу. – Лебав ко 
близница, што га неси турила на пару, да мож да се једе.

близничи несвр. заварује два метална дела, саставља заваривањем истрошено 
сечиво секире са квалитетним челиком. – Сећира ми се истрошила, морам да ју 
близничим при мајстора.

близо прил. 1. на малом одстојању, близу (упор. и близа). – Несмо долеко, близо 
смо, са че стигнемо. 2. приближно, око. – Узел је за тој браниште близо три милиона. 
Овуј годин смо начукали близо двајес шиника пасуљ. Насекомо близо двајес кола 
дрва. ■ поблизо комп. ближе. – Не смеје да пријде поблизо на врата, нело поизокол.

близо предл. код, поред. – Кућа им је у центар, близо задругу. Бунар се не копа 
близо меџу.

блиска прил. дем. од близа. – Несу долеко, блиска су, стално се виџевљамо. 
Пријди блиска до мен, имам нешто да ти шьпнем. ■ поблиска комп. ближе. – О, Војчо, 
де пријди поблиска, да те питујем некво.  блиско.

блиско прил. в. блиска. – Седни блиско до мен, да те чујем кво ми причаш, почела 
сам да недочујујем. ■ поблиско комп. ближе. – Ако он иде на косење, она че сас њег, 
ако она иде у градину, и он че тудек поблиско да си најде некву работу.

блитва ж бот. зељаста биљка која се користи за људску и сточну храну Beta vul-
garis. – Ретко куј у наше градине има туј блитву, напред за њу несмо ни знали.

бlта несвр. бесциљно лута, шврља. – Нечу више да бlтам по мрак. Суноч бlта, 
нема да си дојде дом ко сви друђи.

блокеј м метална плочица полукружног облика за заштиту потпетица и врхова 
на ципелама. – Ако кому отпадне блокеј на цокулу, мора да ју носи чьк у Бабушницу 
при шуштера да закове друђи.

блушче мн. блушчетија с дем. од блуза, блузица. – Девојчетија сва окупана, 
прозртају им се блушчетија, и виде се сишчице тамьн оцврснуле.

бљезга несвр. лупета, прича бесмислице и скаредности (упор. баљезга). – Бљезга 
кво му падне на памет, ич срам нема.

бљизгавица ж лапавица с кишом и мокрим снегом, расквашено, каљаво тло. – 
Поче се топи снег, па се направи бљизгавица, не искача се ис кућу.  бљузгавица.

бљувотина ж 1. оно што се поврати, избљувак. – Препије, па се сьв умаже у 
бљувотину, да ти се згади. 2. фиг. нешто што је непристојно и скаредно. недоличан 
говор, измишљотине. – На сваћи малко поскутан дуварчьк нашаране и исписане 
свакакве бљувотине, да те је срам да погледаш. Такве бљувотине немој да причаш у 
моју кућу, ја тој не волим да слушам.

бљузгавица ж в. бљизгавица. – Угрејало га малко времето, направила се 
бљузгавица, па се тешко оди.

бљузгаво прил. блатњаво, клизаво. – Надвор бљузгаво донде, који не мора неје 
за излазење ис кућу.

бљује несвр. повраћа. – Пије, а не једе, после бљује ко невеска.  забљује, из бљу-
је, убљује.
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бљуне свр. 1. нагло поврати у снажном млазу. – Дрчно дете, пресиса па бљуне, 
па ме сву умаже. 2. фиг. снажно удари. – Мани ми се од главу, ако те бљунем, има те 
онеспособим.

бљутавица ж бот. неукусна шљива, добра само за ракију. – Бљутавице зовемо 
водљиве сливе, добре за рећију, ал несу за једење, ко што су тргоњи, ел жльтће.

бљуткав, -а, -о бљутав. – Сварила некакву чорбу, она бљуткава ко помије. Боље 
да се јело малко и пресоли, него да је неслано и бљуткаво.

боб м 1. бот. једногодишња махунаста биљка Vicia faba L. – Боб се једе док неје 
узрел, кад узреје зрна му се ошужбе, па се чувају да се зими варе. 2. врста јела од 
боба. – Вечером се боб потопи сас ладну воду, па се јутром олупи и тури да се вари, 
кад заћипи сипе му се зејтин, и натура бели лук, сварен боб се гмечи кроз цедаљћу 
и разљева у тепсију, кат се стегне исече се на коцће, направи се запршка од зејтин и 
кlцану паприку и прелије.

бобьк м хип. од боб. – Лани несьм, а овуј годин си насади и бобьк, да једну деца 
зеленчицу.

бобо ж баба као први део полусложенице уз лично име, које је носилац акцента. 
– Наша Брана пљунута бобо-Тала. Таква је била и бобо-Наца, баба на моју матер. 
Бобо-Мира Гороломска напуни деведесе године, и са је најстара у Стрижевац. Бобо-
Добрија умре, а бобо-Дарина си живи, ако је постара.

бобовиње с збир. сасушене стабљике боба. – Идем да навадим пипер, и да пова-
дим бобовиње, да не брнчи џабе у градину.

бобовњак м зоол. овчији паразит, крпељ. – Упролет бобовњаци се наватају на 
овце по пешес, ко гроздови. Тија шћембан, мешина му се надула ко на бобовњака. 
Припил се уз њу ко бобовњак.  овчица.

бобоче несвр. 1. жубори. – Затвори врата на шталу, зарези ји, чујем соблече се, 
и поче вода да бобоче, ја се поткачи на камен и наѕрну кроз прозорче. 2. жамори, 
неразговетно говари. – Гледам ји, оне се ватиле под-руку, и само бобочу по салу.

Бог м библ. творац материјалног и духовног света. □ – Сила Бога не моли, али и 
Бог силу не воли. █ бел ~ м страшна казна. – Кат се врне от печалбу, че видиш белога 
бога од њега. ⌂ при вас друђи Бог код вас другачија клима, повољније временске при-
лике. – При вас друђи Бог, све понело и родило, при нас ништа, све изгоре. ⌂ покаже 
му Бога пребије кога. – Покажи се ако смејеш, да ти ја покажем твојега Бога.

богат, -а, -о имућан. □ – Џабе му што је богат с имање, кад нема кој да наследи 
тој имање. ■ побогат, -а, -о комп. богатији. – Причају да су њине државе побогате од 
нашу, али да је наша најубава. ■ најбогат, -а, -о суперл. најбогатији. – Најбогати сте, 
стварно, али несте најпаметни.

богаташћи, -шка, -шко који припада богаташу, богаташев. – Ако ти је тека за-
писано, мош се родиш и ко богаташћи син, има преко-ноч да останеш сирома, и че 
имаш саде колко да мож да преживиш.

богатеје несвр. постаје богат. – Како који почне да богатеје, гледа да се одаљи од 
роду.  богати се.  обогатеје.

богати се несвр. постаје богат (упор. богатеје). – Пристигоше деца, привануше 
работу, накупуваше њиве, почеше се богате.  забогати се.

богатльк м иметак, богатство. – Човек се бори да стекне имање, па на крај 
види да је најголем богатльк здравје.  богацтво.

богацтво с иметак, богатство (упор. богатльк). – Њиговото богацтво че зетови 
да пропију и прокоцкају, ако се је са запел ко сивоња, па нумеје да стане да предьне.

Богдановац село у Лужници; Богдановчанин, Богдановчанка, Богдановче мн. 
Богдановчањи етн; богдановсћи, -ска, -ско ктет.
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богомољћа мн. богомољће ж веома побожна жена. – Бобо-Младенка и(з) 
Сливовик беше богомољћа, и у сьн вој се јавило да је на тој место била црква, и она 
подигне спомен, који и са стоји.

богује несвр. управља материјлним и духовним светом попут бога. – У моју кућу 
ја богујем, и не дам да ми се туј никој меша. Боже, или богуј, или слази ја да се 
качим горе.

бод мн. бодови м петља конца при плетењу или везењу. – Имало ме за све работе, 
и по поље, и за готвење, и за у-руће, кад нешто исплетем, ко да је нанизано, сви 
бодови исти.

бодар м говече са роговима окренутим напред и склоно бодењу. – Плашила сам 
се о[д] тог бодара докле год га не прпдадомо.  бодач.

бодач м в. бодар. – Продадомо тога бодача, та се спасимо.
бодьк мн. бодовчичи м прибадача, чиода. – С бодьк се закачи ћитка на шамију, ел 

се цвет уплете у косу.  брбуле, бубуле, шпенадла.
боде (рад. пр. бодал, -дла, -дло) несвр. 1. продире чим шиљатим. – Зашиљил патку 

ко првак плавез, па би само бодал. 2. фиг. повређује пакосним речима. – Боде ме 
с речи, ко с јексери.  забоде, збоде, избоде, набоде, пободе, подбоде, прибоде, 
прободе, убоде .

боде се несвр. изразита склоност неког говечета или овна да боде. – Тија вол се 
боде, не приоди му близо.  збоде се, подбоде се.

бодљив, -а, о који је склон бодењу. – Пази се, тија овьн је бодљив, немој да му 
приодиш близо. Гледа ме, нанче му његово, ко бодљиво говедо.

бодне свр. боцне. – Остьн има бьд, да се с њег бодне говедо да иде брже.
бођи прил. в. бајаги. – Те текајете, причају да је имало и теја сотоње, па се бођи 

стварале у некакви свирачи, а да ли је било, да ли неје, не знам.
бођим прил. в. бајаги. – Не разбра кво ми шьпну с веџете, када ме, бођим, случајно 

срете, ко да несмо по исту врвину пошли, да најдемо исту судбину.
бођиње ж мн. мед. врста заразних болести са црвенкастим гнојним бубуљицама 

на кожи, богиње. – Ја сам бођиње прележал кад бео веч стар човек. █ големе ~ велике 
богиње variola vera. – Теј големе бођиње ретко је кој преболувал.  бопка.

божем прил. тобоже. – Божем не орате, а овам не могу једьн без другога.  
божим, божном.

божим прил. в. божем. – Дадоше ме у газдинску кућу, божим да боље живим, а 
оно испаде да се само повиш мучим.

Божич м вер. пр. Божић. – Божич се празњује три дьна. Уочи Божич се прасе не 
гоји. За Божич се знало: два дьна преди њег се клало некво живинче, али требе да 
буде обавезно свињче, а неје некаква друга животињка.

божичев, -а, -о који се односи на Божић. – Колко су поста били ја сам и забораила, 
ал прво је бил божичев пос, па за Велигден друђи, па кад лето настањује је трећи пос 
за Петровдьн, па четврти за Богородицу, тој смо све постили.

божљак м божјак, просјак. – Што се не предрешиш, идеш ко божљак.
божљачи несвр. проси. – Све кво наследил прототљал по каване и на коцку, са 

божљачи за кору леб.
божљив, -а, -о плашљив, страшљив. – Беше божљива, па кат си бутну, беж па у 

собу. Који је божљив, он си ночу дом седи, а не лунѕа се по путишта.
божном прил. в. божем. – Ти божном рече што је твоје да је и моје, а оно испаде 

само празна прича.
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божурика ж бот. баштенски божур. – Таска каква је издолек, таква је одблизин, 
жешка ко напалена вурња, на уста мирише на божурику, снага на тазе отаву, кад 
облизне уснице, има да мочнеш од муће у гаче.

бој м 1. висина човечјег раста. – Бурјан изргал човечји бој, не мож да минеш. 2. 
спрат. – Направили кућу на два боја, за оба сина по једьн, а он и баба че си живе у 
стару кућу.

бојаги прил. в. бајаги. – Тринаесту годин Бугари објавише рат на Србију, бише 
у турсћи рат бојаги заједно, па искараше Турчина, а тринаесту годин они објавише 
на Србију рат.

бојађи прил. в. бајаги. – Ели ти иде по Београд сас Богосава, бојађи да останеш 
там, да будеш госпођа, па што се врну па овде.

бојат, -а, -о који није свеж, устајао, стар (упор. бајат). – Нечу да ти једем бојат 
леб, и цел дьн да жњем.

бојати се несвр. постаје бајат. – Вурдава веч почела да се бојати, требе да ју 
утутьк изарчимо.

бојаџьк м непокретни дрвени део предњег трапа запрежних кола на коме лежи 
оплен (упор. и кола). – Преко гачће је непокретан дел који се зове бојаџьк, а на њега 
се тура оплен, који је покретан и кружно се обрта.  бојаџик.

бојаџија м ▲ занатлија који боји пређу. – Напредомо преџу, са требе да ју носимо 
при бојаџију да ју бојаџисује, после да намештамо разбој и да ткајемо.

бојаџик м в. бојаџьк. – Бојаџик стоји испод оплен.
бојаџисује несвр. боји пређу. – Напредомо преџу, па ју носимо при бојаџију да ју 

бојаџисује, после плетемо, или ткајемо.
бојаџисћи, -ска, -ско који се односи на бојаџију. – Польк, не жури, неје овој 

бојаџисћи чуп, па само гмурнеш, извадиш и готово.
бојица ж дем. и хип. од боја. – Наокол се све шаренеје, измешале се бојице: друм 

се белеје оди прашину, жlто лисје је веч почело да рујнеје и каџавеје, угарена зевња 
се црнеје, само се подмладене ливаде зеленеју. Пријдо до кревет и јави му се, он 
малко доби бојицу у образи, ја се прекрсти – мож че се дигне, никад се не знаје.

бојлија м особа склона тучи. – Који смеје с тога бојлију да се закача, с њега и 
влас гледа да нема работу.

бок1 мн. бокови м лева или десна страна човечјег тела, кук. – Веле да је поздраво 
да се спи на десни бок, а ја спим само на леви.

бок2 мн. бокови м избочени део на шајачним панталона који иде од појаса до 
колена. – После рат једно време су и стари и деца носили клашњене панталоне на 
бокови, после сви почемо да носимо дуз панталоне.

бокал м столни суд за вино или воду. □ – Бокал може да буде стаклени, 
порцулансћи и земљани.  бакал.

бокалче с дем. од бокал. – Изнесе послужовник, на њега стаклено бокалче пуно 
с рећију, и неколко чашће баклушће.  бакалче.

боклесто прил. са неповерењем, са мржњом, непријатељски. – Кад јутредьн сти-
го у Извор, нече Жућа да притрчи при мен да га помилујем, него лежи при кућицу, 
и гледа ме боклесто.

боклук рет. м ђубре, смеће. – Чим негде види боклук, одма узима метлу и смита 
га да се не гледа.

бокори се несвр. разгранава се, расте у облику жбуна. – Жицево почело да се 
бокори, са би му требала једна добра ћишица, па да полудеје.  разбокори се.
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бокче мн. бокчетија с дете бога, божији син. – О, јебему бокче, секни говеда 
одма кад окнем, док се ти смислиш, прејебамо цел ред. Кат се наљути пцује и Бога 
и бокчетија.

болан, -лна, -лно болестан. – Само се болан питује оче ли да пије, ја још несьм 
дотле стигал.

боледује несвр. 1. побољева. – Како ме године притисоше, почесто боледујем. Кад 
брав боледује, џабе га чуваш. 2. болује. – Кад младо дрво пресадиш, оно једно време 
боледује, док се прими, и почне да напредује.  заболедује, преболедује.

болеж мн. болежи м бол. – Кат почне да га боли мешина, по цел дьн се кључи 
у кревет док му не пројде болежат. Тија болежи по зглобови на време дооде, а и 
сльнчиштево полудело, па све изгоре.

болес м/ж болест. – Болес га ванула, па га не пуштила. (клет.). Појавише се 
некакви болеси за који ми напред несмо знали. От какво болес, о[д] такво и лек. █ 
голема ~ болест од које нема лека. – Диsајте се, не дигле се од голему болес. █ падаћа ~ 
епилепсија. – Има падаћу болес, па не смеје да се одаљава от кућу.  болка, боливо.

болесан, -сна, -сно болестан. – Пијан сам и болесан од оној кво видо дома, еве 
целу ноч одим около село, не могу да преболујем.

болечина ж несносан бол. – Ја почека малко да поумине болечината, па испипа 
местото куде ме је кучиштето уапало.

болештија ж тешка болест, болештина. – По туј врвину имаше гоџа сугреби, а 
ми, јадничетија, рипамо од стра, да ни не увати тај болештија.  болешчина.

болешчина ж в. болештија. – Башта ми бил у рат, па зарадел некакву гадну 
болешчину.

боли несвр. одаје бол, има бол у себи. – За њега ме душа боли што се не ожени, ел 
другар човеку требе. ■ најболи суперл. боли у најјачем степену. – Жњемо и ночу, па се 
посечемо на срп, а тој најболи.  заболи, преболи, уболи, узболи.

боливо ЛЗ с в болес. – Напред више здравје имало, не боливо, овој је сьг млого 
боливо, и млого разне бољке има, овој нее било напред.

болка мн. бољке ЛЗ / бољће ГЛ, ДЛ ж в. болес. – Сьг млого разне бољке има, овој 
нее било напред. Болка га црна изела. (клет.). Ћути, болка те ватила, па те никад не 
пуштила. (клет.). Даньс има разне бољће, напред неје тека било.  оболење.

болњав, -а, -о ЛЗ болестан. – Снаа ми је била болњава, лежи у једно оделење 
и пије лекови, а налезе војска у Мезграју, Швабе су били, и наѕрну једьн унутра и 
каже: У, тој заражено.

болује (рад. пр. болувал, -а, -о) несвр. проводи време лечећи се. – Болује што препил, 
друго му ништа неје. Народ је болувал, а доктури неје имало, ко са што ји има, па 
дори и по села дооде. ■ болување гл. им. – Неје му ништа, само је узел болување да 
одмори нећи дьн.  заболује, одболује, преболује.

болчица ж дем. од болка. – Довлече ли се, пцета те влачила, где ли се тека насиса, 
који ли је имал рећију за врљање, болчица га црна изела. (клет.).

бољ, -а, -о бољи, добар у већем степену (упор. и добар). – Не волим ич да сам 
жива, али да ми је да се врнем још једнуш у младе године, бољ живот је тьг било 
него сьг, ако са све поима и за једење и за облачење. ■ побољ комп. бољи у већем 
степену. – Несу сви ђаци исти, једьн добар, онија бољ од њега, а трећи па и од њега 
побољ. ■ најбољ суперл. бољи у највећем степену. – Беше најбољ ђак у осмогодишњу 
школу, после се промангупира, са је дуњђерин.

боље прил. добро у већем степену, лепше. – Боље ти је да ме не дираш, знаш какьв 
сам кат се наљутим. ■ побоље комп. боље у већем степену. – Какво оратиш, појако 
орати, не чујем на тој уо, чек да променим слушалицу на друго уо, ајд са на овој 
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малко побоље чујем. ■ најбоље комп. боље у највећем степену. – Направимо свадбу 
најбоље што мож да буде, таква свадба неје запантена у наше село.  бољо.

бољо прил. в. боље. – Ја сьм сьг остарела, деца ми све на бољо излезла, али она 
тамо, а ја и старац сами у село.

бомбардување с бомбардовање. – Бомбардување неје било у Лужницу, али је 
било у Ниш, и доле у Лесковац.

бомбенце с хип. од бомба, пренес. флаша пива. – Море, ајде да попијемо још по 
једно бомбенце, па после како ни буде.

бомбона ж врста посластице од истопљеног и обојеног шећера, бонбон. – Дојде, 
а не купи ни бомбону да пружи на дете из руку. █ свилена ~ бомбона умотана у сви-
ленкасту харттију. – Окају га Свилени, затој што стално има у џеп свилене бом-
боне. █ шарена ~ бомбона сачињена од масе у више боја. – У торбиче поред њега су 
нашли шарене бомбоне, које је Љубица волела.

бомбонка мн. бомбоњће 1. хип. од бомбона. – Ако сам баба, и ја си волим бомбоњће. 
Купила сам на унученце свилене бомбоњће и сокчьк. 2. фиг. веома привлачна женска 
особа. – Има женицу ко пуцку, по једьн образ да удариш, друђити има да пукне, 
море, каква пуцка, бомбонка. Слатка ко бомбонка, ама туџа.

бомбонџија занатлија који право бомбоне. – Стара књижара у Бабушницу је 
била спром Јову бомбонџију.

бомбонџисћи, -ска, -ско који се односи на бомбонџију. – Дупе вој ко бомбонџиска 
крошња, што продаваоше Цигањи катунари на бомбонџије.

бопка мн. бопће ж 1. гнојна бубуљица на кожи, оспа (упор. и бођиње). – Напрет се 
деца несу пелцовала од бопће ко са. Детенце затера бопће, мајћа му даде медьк, даде 
му ћиселко винце, поугрева га и оно се исипе, а са одма воде у болницу. 2. ожиљак 
од пелцовања. – Ја имам три бопће на леву мишку од пелцување. 3. испупчење на 
кожи, кврга. – Штркљавица куде убоде говедо, надигне се бопка, па му и крв потече 
из њу.

борави1 несвр. живи, пребива, проводи време. – Ни сам не знам куде све несьм 
работил и боравил.

борави2 несвр. освешћује кога. – Чујем ко кроза сьн гласови, и осечам да ме бораве 
сас студену воду, значи још сам жив, вртам се у живот.  проборави.

борави се несвр. почиње да се опоравља. – Светомир Бранковсћи поче се борави, 
поче помалко да искача по двор, че прескрца и овија пут.  проборави се, разборави 
се.

борак м засађена борова шума. – У Густу падину посадимо бор, па порасте борак 
да те стра да улезнеш у њега, са тој место зовемо Борак.

боранија ж бот. махунасто поврће Phaseolus vulgaris. – Ми овде садимо разне 
бораније, једна је шарена, друга је зелена, трећа је бела крупна, а има и бела тьнка 
боранија, зовемо ју оловка-боранија. █ ситна ~ фиг. безначајна особа, безначајни људи. 
– Он је ситна боранија, ти да ваташ везу с некуга од главешинете.

боранића ж хип. од боранија. – Море, ми у кућу сви волимо боранићу запечену 
у релну.

бордав, -а, -о који је затвореноцрвене боје. – Како коју грањћу савију, оно се 
бльсну крупне зреле црешње, црвене па дори бордаве.

борење с рвање. – У борење нема саплитање. ⌂ борење у кости један од начина 
рвања, рвање грчко-римским стилом. – Уватимо се с обе руће преко тело, ја њега – 
он мене, и који пребори, кад га обориш назем, значи победил си га. ⌂ борење за каиш 
један од начина рвања. – Исто ко борење у кости, само има повише вртење, он мене 
увати за каиш, ја њега, мало отртиш дупе и ти и он, и вртимо се докле га оборим, 
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или он мене. ⌂ циганско борење један од начина рвања, рвање слободним стилом – Он 
мене увати за мишће, за надлактице, и ја њег, и вртимо се док једьн не пребори.

бори се1 несвр. ратује. – Борили смо се сас Шиптари за Косово, и па че се боримо. 
Борили су се сас Швабе там по Босну.

бори се2 несвр. 1. рве се ухвативши се рукама са ким укоштац настојећи да 
га обори. – Све да поједеш кво сам ти поставила, да не може ни једно дете да те 
пребори кат се борите. 2. фиг. бори се, носи се са проблемима. – Још се боримо сас 
жену сас работе и немачину, ако смо веч стари, и остали сами.

боровина ж дрвна маса бора. – З боровину неје добро да се суши месо, за сушење 
месо је најбоља је кlновина.

боросане ж мн. врста платнене женске обуће. – Боросане добре за жене које 
млого стоје, а и нође се не зноје у њи.

бос, -а, -о 1. човек голих стопала, необувен. □ – Ми смо ко деца цело лето одили 
боси, чьк подјесен ни даду опьнци да се обујемо. 2. фиг. говече или коњ коме су 
отпале потковице. – Волови ми боси, а иде орање.

босаньц мн. босанци м бот. сорта крупне, сочне и укусне шљиве. – До нашу градину 
беше Светомиров босаньц, па га ми деца обереомо док још неје ни узрел. Босанци су 
по боју ко бардаци, а крупни и округли ко црвењће.

босара ж врста народног кола. – Деда Светислов млого убаво свиреше босару 
на дудук.

босиљак м бот. босиок Ocimum basilicum L. – Има свакакво градинско цвеће: 
босиљак, алевче, гмитровче, мушкатла, мињђушка, милованка, шебој, женка, 
зевкало… не могу све ни да се сетим како се зову.

босиљчьк дем. од босиљак. – Ја градину напрскам сьс светену водицу и босиљчьк, 
и моја градина нема вьшће.

босотује несвр. хода бос због сиромаштва. – И гладувала сам, и босутовала сам, 
и одила сцепена по наднице док га изведо на пут, па са ако оче нек ме погледа, ако 
нече, како оче.  побосотује.

босоча ж стање у коме неко нема средства ни за обућу, босотиња. – Море, да 
несмо гладни и жедни, а на голочу и босочу смо си навикли.

бостан м заједнички назив за лубенице и диње. – У Лужницу бостан не успева. ⌂ 
обере зелен бостан настрада, пропадне. – Е, са су обрали зелен бостан, са че им броје 
ребра у милицију.

ботур м особа незгодног карактера, намћор. – Потутил се, намрштил се, нити с 
куга орати, нити с куга вреви, све му смита на тога ботура.

ботурачћи прил. притворно, непријатељски. – Нема да се насмеје, нело све 
намрштена, гледа с белци, ботурачћи, ко бодљиво говедо.

боцка ж бот. боца, вишегодишња коровска биљка са тврдим, жилавим листовима 
који се завршавају оштрим трњем Eryngium campestre L. – Шифоњер украсила сас 
дуње и сас јабуће, а насред њега турила теглу, па у њу боцку сас големо трње, а по 
њи наћитила слиће сас њу и њојнога Игњата.

Бошке ЛЗ дем. од Боже. – Лелке, Бошке, какво се овој направи с нас.  Бошће.
Бошће ГЛ, ДЛ в. Бошке. – Она се уплашила, и онака гола истрчала насред двор 

и лелече: Лељће, Бошће, какво ли тропа по кућу!
Бошћеленце хип. од Бошће. – Остадо сам, увати ме зор: Бошћеленце милостиви, 

да ми неје бабата млого болесна! – пригрну шишето с рећију, и тека сам се од 
страување задојил „до џ“.  Бошћенце, Бошћицеле.

Бошћенце в. Бошћеленце. – Бошће, Бошћенце, ако те има наѕрни, да ме видиш 
куде чу да умрем сама у четри дувара.
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Бошћицеле в. Бошћеленце. – Бошћицеле, има ли те негде, да и мене мучну 
погледаш! Е, Бошћицеле, ја за у сандьк, а ти ми сина прибра!

бошча ж велика крпа свезана у завежљај. – На Велигден жене вржу у бошче 
перашће, и носе у родбину, па давају теб, давају мен, давају оном, тој нема да некога 
замину.

брабоњак м овчији и козји измет у облику лоптице. – По дворат има гоџа 
брабоњци. Налепили се на овцуту брабоњци на реп.  брабуњка, брабушка.

брабуњка мн. брабуњће ж в. брабоњак. – Мајстор је коза – од лисје парви 
брабуњће.

брабушка мн. брабушке ЛЗ / брабушће ГЛ, ДЛ ж в. брабоњак. – Млого пути 
брабушке упадну у млеко, па морамо да га процедимо. Сливе ситне ко брабушће, 
затој се и зову ситничће.

брав мн. брави м грло ситне стоке. – Имам једанаес брави овце, једно бравче 
у кочину и две говеда у шталу. Сваћи је чувал по спедесе-шесе брави овце, и по 
здватринаес козе.

бравче мн. бравчетија с младо грло ситне стоке. – Ја одвојим по једно бравче, 
ајд да им дадем да божном граде државу, они дојду па си узну по десетину. Овај 
бравчетија ци чувам за домазльк.

брада ж длаке на лицу као украс одраслог мушкарца. – Урасал у браду и косељак 
ко пустињак.

брадавка ж дем. од брадавица. – Некаква брадавка му се појави иза уо, па никако 
да пројде.

брадва ж секира са кратком и бочно искошеном држалицом. – Главна алатка на 
пинтера је брадва, с њу он деља дуђе за буришта.

брадетина ж пеј. од брада, брадурина. – Пуштил косељак и брадетину, усалмил 
се, направил се на билмеза.

брадил м назив за припадника четничког покрета. – Има да обричиш браду, и 
скратиш косу, да врљиш туј штрокаву шубару и кокарду, и да одиш по сльнце да ти 
лице увати бојица, да се не познава да си бил брадил.

брадица ж анат. 1. део дечијег лица. – Детето си умазало брадицу, обриши га. 2. 
дем. од брада. – Пуштил брадицу, па ју ушиљил ко јарац.

бразда ж удубљење које оставља плуг при орању. – Пуштил десетину бразде, па 
си дојде, вели да је још тврдо за орање. ⌂ уведе у бразду доведе кога у ред. – Војска 
свакога уведе у бразду, па буде миран ко бубаљћа.

бразди несвр. прави прву бразду, ображђује. – Да истоваримо ис кола плуг, па да 
поченмо да браздимо.  забразди, набразди, образди.

брајћа ДЛ, ЛЗ м мн. браћа. – Боље ја да идем, брајћа ми там. Ја сьм из Брестов 
Дол, имала сьм снаје, брајћу, мајку.  браћа.

брале дем. од брате. – Овде смо играли: ситну преперевку; лагани моравац; си-
тан чачак; лерију; брале, Стево, ајд на лево; жићино коло, ма имало је свакаква ора.

брана мн. бране ж примитивна импровизована дрљача, састојала се од широке 
даске за коју се привеже глогово грање и оптерети каменом или бусеном земље. ▲ 
– Напред несу имале дрљаче, нело бране. Направи се оди дрво ко даска, па се на њу 
наврже трње, и наставља се камење озгоре да тежи, да мож грмуде да се троше, па 
се упрегну волови, и тека се задрља њива.

браниште с шумски забран у приватном поседу, браник. – Куга затечем у бра-
ниште да ми крадне дрва, руће чу му о[т]цечем. Налезе војска, па сву рану израни-
ше, левине погореше, браништа посекоше.
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браништенце с хип. од браниште. – Мен се на дел падоше две дльгунице њиве 
и једно браништенце, а брат је узел два дела от све.

брање с берба. – Идемо у Сулиманово на плевење, на копање, на загртање, на 
косење, на жетву, на сливе брање, на шуму сечење. ⌂ брање грозје време бербе гржђа, 
грожђобер. – Свадбу че правимо по брање грозје. ⌂ у брање морузу време и процес 
убирања кукуруза. – Тија срегњити син ми се најде у брање морузу.

браство с братство. – Браство траји док се браћа не пожене, чим доведу жене, 
више ко да несу браћа, сваћи појде по жену, и разроде се.

брат супл. мн. браћа м мушкарац другим лицима рођеним од истих родитаља, или 
само од једног (од оца или мајке). – И тека, мој брат мен подели и пепел из огњиште. 
Они двојица бујурдишу ко да су браћа роџена. █ роџени ~ брат од истих родитеља. 
– Он ми је роџени брат, али ме мрзне ко најгорег душманина.

братанац мн. братанци м братовљев син, синовац. – Имам два братанца, и четри 
сестричича. Моји братанци си ме поштују.

братаница ж братовљева кћи, синовица. – Једна моја братаница је ожењена у 
Рготину код Зајчар, а једна живи у Ниш.

братанче мн. братанчета с дем. и хип. од братанац и братаница. – Братанчетата 
ми се млого радују, ја с празну руку никад не идем при њи.

братьк (В братће) м хип. од брат. – Били смо ја и брат, али тија мој братьк 
пострадал там некуде у Босну. Заминул ме братьк, остал ми коматьк. Ете тека, мој 
„братьк“ ми подели и пепел из огњиште. Кад немаш мерку у пијење, па зајеби га, 
братће, тој неје работа да се нашљискаш па да тераш до липцач, ако немаш кочнице, 
не вози низ брдо. Немој, Славчо, немој братћеле, немој душице моја, немој од једно 
обличје да правиш две!

Братешевац / Братошевац (адм. Братишевац) село у Лужници; Братешевчанин 
/ Братошевчанин, Братешевка / Братошевка, Братешевче / Братошевче мн. Бра те-
шевчањи / Братошевчањи етн; братешевачћи / братошевачћи, -чка, -чко ктет.

братими се свр. побратимљује се. – Братимили се, не братимили се, нити они 
воле нас, нити ми волимо њи.  побратими се.

братми В брате мој. – Ајде, братми, да попијемо по једну. Кат потера овце у 
пашу, он ми рече: Бре, братми, припази на овцуву, може ми се даньс ојагњи.

братњов, -а, -о који припада брату, братовљев. – Умре ми брат, па са морам и 
мој и братњов дуг ја да одужујем.

брацћи, -цка, -цко који се односи на браћу. – Не мешај се, тој је брацка работа, 
знаш како је кад браћа почну да се деле.

брацћи прил. као браћа, на братски начин. – Живели смо брацћи, све смо делили 
и помагали се, док нас после жене не посвадише.

брашанце с дем. од брашно. – Будала кад види малко брашанце, исћида се отсме. 
 брашьнце, брьшьнце.

брашьнце с в. брашанце. – Упржим у тигањ лук, па му турим малко брашьнце и 
алев пипер, тој је запршка.

брашниште с пеј. од брашно. – Овој брашниште се угорчело, ни свиње га нече 
једу.

брашно с прах од самлевеног зрневља жита. □ – У кућу може да нестане брашно, 
али леб мора да има увек. █ морузно ~ кукурузно брашно. – Морузница се меси од мо-
рузно брашно, затој се и зове морузница, а не леб. █ чисто ~ пшенично брашно. – Леб 
от чисто брашно јел се само на славе и на Велигден, а онак само морузница. ⌂ легне 
на брашно долија, скраси се. – И Санда леже на брашно, и њигово одлитање по Луж-
ницу пројде. Легал на брашно, предал се жени у руће.
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брашњив, -а, -о који се односи на брашно – Лекни се, да те не ишчукам ко 
брашњиву вречу. Навечер се зберемо у задругу, продавац веч наотварал месни нарес-
ци, па ји на артију од брашњив џак насецкал, па турил вегетицу, и чека муштерије.

брьшьнце с в. брашанце. – Кат се лук веч упржи, тури му брьшьнце, и мешај с 
дрвену ложицу док не пожлтеје, после му додај алеву паприку, и запржи јело.

бrбара несвр. премеће, претражује, меша по туђим стварима. – Некој ми 
бrбарал по сандьк, несьм га оваквог оставила. Воли да ми бrбара по џепови кад не 
видим.

брбљавштина м пеј. брбљивац (упор. и клопотар). – О[д] тога брбљавштину човек 
не може да дојде до реч.

брбње несвр. 1. непрекидно и досадно прича, брбља. – Стално некво брбње, ако га 
никој за ништа ни питује ни зарезује. 2. тихо и неразговетно говори колико сам себе 
да чује. – Брбње ко поп. Престани више да брбњеш, видиш да те никој не слуша.  
брбољи, брбости.  дрдње.

бrбољи несвр. в. брбње. – Бобо-Тала и бобо-Коса по цел дьн седе у ладовину, и 
некакво си бrбоље.

бrбости несвр. в. брбње. – Стари љуђи маају сас главу, подизају веџе, некво си 
бrбосте колко да они чују, ал наглас не изорачују.  пробрбости.

бrбуле мн. бrбулетија с прибадача, чиода (упор. бодьк). – С бrбулетија се закаче 
ћитће кат се ћите сватови.

брго ЛЗ прил. брзо. – Брго, бабо, пожури, побеже ни аутобус.  брже, брзо.
брдар м мајстор који је израђивао брда за ткачки разбој. ▲ – Брда су правили 

брдари.
брденце1 с дем. од брдо, брдашце. – Кад искочимо на оној брденце, че се види 

наша кућа.
брденце2 с дем. од брдо код ткачког разбоја. – Какво убаво брденце за ткање ми 

се негде потика, а мож ми га некоја неје тела да врне.
брдиште мн. брдишта с аугм. и пеј. од брдо. – Реши се даньс, те се свлеко низ на-

шено брдиште до срецело. Одозгор се некако свлеко, али куј са да се извлече нагор, 
брдиштава ко да су порасла, ил су ни на нас нође ократеле.

брдо1 с геог узвишење више од брега, а ниже од планине. – Кућа ни беше на брдо, 
после се преселимо у срецало.

брдо2 с део ткачког разбоја од танких дрвених листића кроз који се уводи осно-
ва. – Густа брда су за ћенарна платна, а ретка за црђе и гуње. Брда су правили брдари 
и доносили по села да продавају. ⌂ уведе у ситно брдо утоне у сан. – Деда Душан чим 
легне, уведе у ситно брдо, одма поче да рка.

бре узв. 1. за апострофирање мушког лица (упор. и мори). – Бре, Миладине, мани 
се, бре, од њега, видиш да те само изазива на трошак. 2. за појачавање утиска о оно-
ме што се износи у исказу. – Какво тој работите, бре, с тој куче, неје ли ви од Бога 
греота да га толко бијете!  бреј.

бреј узв. в. бре. – Бреј, када си ме некакво увану, па поче да ме сеца, једва остадо 
жив, какво је било не знам, али мора да је вапир било.

бревенеци м старинске панталоне турскога кроја од белог сукна. Δ – Носили 
смо: горе памуклија, па озгор прослук, па дреја, доле бревенеци, све от клашње, 
гаче неје имало озоздоле, на нође чорапе плетене, али имаше и везене на ђулови, 
и опьнци свинсћи сас црне козињаве врце. ⌂ досадан ко тесни бревенеци несносан као 
стезање уских панталона. – Мани ми се од-главу, досадан си ко тесни бревенеци.

бревенечћи м дем. од бревенеци. – Носил сам, ко сви стари: бели бревенечћи, 
чарапће нисће, опьнци свинсћи приврзани за ногу с врце козињаве.
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брег м геог. узвишење ниже од брда. – Стрижевачка црква је под брег, а гробишта 
су одма изнад њу на брег.

брежьк м геог. дем. од брег. – Лозје ни је било на једьн брежьк близо до кућу. Оно 
неје брег, оно брежьк, са че се укачимо на вр.

бреме мн. бреметија с 1. количина сена, сламе или ситних дрва која се може 
понети на леђима. – Идо та накоси једно бреме детелину, да турим прет краве. 2. 
омања врећа коју може да носи човек – Бреме је колко половин вреча, може да га 
носи човек, а коњ може да носи и по три бреметија. 3. терт уопште. – Свако време 
има бреме. (посл.).

бременце с дем. од бреме. – У пладне им врљим по једно бременце сенце, а 
увечер шуму да брсте ночу.

бремиште с аугм. и пеј. од бреме. – Овој бремиште ми рамо отћину колко је 
тешко.

бренер м 1. метални део петролејке са витлошком кроз који пролази фитиљ. 
– Свака лампа мора да има бренер с витлошку. 2. оловни метак за крупну дивљач. – 
Драмлије се употребљавају за јеребице и зајци, а бренери за дивље свиње.

бренује несвр. фиг. поштује, уважава. – Брзо поче да не бренује ни мужа, ни 
свекра, а свекрву још от крај неје сматрала за ништа. Никој никога не бренује за 
црвиву сливу.

бренује се несвр. фиг. узбуђује се. – Кат се дојде у овеј године требе човек малко и 
да поседи, а ако малко загомиља, ви се не бренујте млого, него направете оглушци, 
стар човек и с мозак изветреје.

брес мн. брестови м бот. брест Ulmus campestirs L. – Колари су купували дебели 
брестови, да праве кола од њи. Даньс че жњемо у Брес. (мтп.) ■ бресје збир. им. – Од 
поланску годин бресје нешто поче да се суши.

брестак м брестов честар, скупина брестових стабала на једној локацији. – На 
Гувно смо имали брестак од десетину бреса у куп, туј су ни овце пландовале.

брестьк м дем. од брест, брестић. – Сво бресје посекал и продал на колари, ма 
једьн брестьк неје оставил.

Брестов Дол село у Лужници; Брестовдолац / Брестовдолчанин, Брестовдолка, 
Брестовдолче мн. Брестовдолци / Брестовдолчање етн; брестовдолсћи, -ска, -ско 
ктет.

брестовина ж дрвна маса бреста. – Колари су купували брестови, брестовина 
жилава, па добра за главчине.

бреца се несвр. 1. плаши се, трза се. – Кад ју пипнем по виме, бреца се. Некакво 
сањује, па се бреца у сьн. 2. љути се, срди се, осорно се понаша. – На све кво ја 
продумам она се само дурли и бреца. ■ брецање гл. им. – Мора да га некако лечим од 
брецање и наодење ману на све.

брецне се свр. тргне се, штрецне се. – Наплашил ме, па само глас да му чујем ја 
се брецнем.

бржањ, -жња, -жњо брз у нешто већем степену. – Пржене кришће су бржњо 
једење, брзо се испрже, и ручьк готов. Бржњо говно вр нема. (посл.).

брже прил. журно, на брзину (упор. брго). – Ако имаш сува дрва, брже че испечеш 
рећију. За вурду попошће требу да буду малко сперушкане, не вољаје да су тазе об-
ране, брже се покваре. ■ побрж / побрже комп. брзо у већем степену. – Кат петлиџањи 
почну да цьвту, прскају се с некву течнос да побрж зреју. Кад дојдемо до Ливађе, 
не идемо около по пут уз Лишков дел, него ванемо пречину по ливаде уз долину, 
да побрже стигнемо. ■ најбрже суперл. брзо у највећем степену. – С расол се човек 
најбрже истрезни.
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брз, -а, -о који у што краћем времену прелази што веће растојање, хитар. □ – 
Брзо дете, не може га метак стигне, а камоли стар човек.

брза несвр. жури, хита. – Немој да брзаш, имамо време. Који брза, подоцкан 
стигне.  брзга.  побрза.

брзак1 м човек брз на речима и поступцима, често и непромишљен. – Мани се 
оди тога брзака, с њег кућу нема да скућиш. Бре, Трајко, што си такьв прзница и 
брзак, па кво ако смо остарели, сви стареју, а кат се остареје, човек не мож да рипа 
ко момче кад је бил.

брзак2 м геогр. бржи водени ток на стрмијем терену. – У тишак под брзак се на-
оде најкрупне рибе.

брзачћи прил. журно, жустро. – Ја се рипи како сам лежал у кревет, навр опьнци 
на босе нође, и брзачћи откленѕа на порту, па конто Нићинци, и наврат-нанос стиго 
при галамуту.

брзга несвр. жури, хита (упор. брза). – Ка[д] те питују ти немој да брзгаш, нело 
темељно одговарај. Польк, не брзгај, сву ме окупа.  прга.

брзи несвр. 1. пожурује, подстиче. – Ја колко итам, он ме још повише брзи, ко да 
ни је пред-главу. Немој да ме брзиш, та поскоро да буде. 2. јури за ким. – Цел век је 
брзил роспије по свет, па се пот старос вrнул при жену, да га она гледа.  збрзи, 
набрзи, убрзи.

брзица ж сорта кукуруза од које се пеку кокице, кокичар. – Брзицу садимо ус 
крај, окол градину, да и њу посипујемо кат посипујемо градину. Сипемо брзицу у 
шерпу, накладемо јак огањ и булкамо.

брзне свр. појури да стигне кога (упор. кужне). – Не задевај се, ако те брзнем неч 
ми побегнеш.

брзо прил. 1. журно, на брзину (упор. брго). – Све што се уработи брзо, на крај 
испадне кусо. 2. убрзо, ускоро. – И овој кокошле почело да затака, и оно че брзо да 
пронесе. ■ побрзо комп. брзо у већем степену. – Побрзо иди, да ни не побегне аутобус, 
а друђи нема до јутре. ■ најбрзо суперл. брзо у највећем степену. – Потрча по њега 
најбрзо што може, ал га не може стигне.

брзоберина ж посна њива, њива која даје слаб приход. – Брзоберина је, али 
искара шашње за говеда. Кат се делимо, мен дадоше све брзоберине, а они узоше 
све најбоље њиве.

бриди несвр. дува снажно, брише, носи (о ветру). – Поче да бриди ветьрат, че ни 
пообара крстине у поље.

брија несвр. бријачем скида длаку, брије. – Наковем косу, па кад ју наострим сас 
острило, нема да коси, нело брија.  бричи.

брија се несвр. брије се. – Ја се бријам само пред некакьв празник. Терај даље, кој 
те пита, брија ли се владика.  обрија се.

бријач м нож за бријање. – Бријач да ми спремиш, и у лонче жешку водицу за 
бричење.  брич.

брисне фиг. снажно удари. – Ако те бриснем с песницуву, леб нема да ти се скоро 
приједе.

бритва ж џепни ножић са кривим сечивом на склапање, има алку да се привеже 
за каиш или гајку од панталона. – Истрови си бритву негде, па сам са ко без руће. ⌂ 
док рече ~ у трен ока. – Не задевај се с мен, ако се рипнем, има те згазим док си рекьл 
бритва.

брица м хип. од бреберин. – Платица добра, свакодневно сврне код брицу да 
га обрије и намирише с колоњску воду, невестице почеше да се накашљују кад га 
сретну.
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брич м в. бријач. – Мој деда се бричеше сас брич, а башта после поче сас жилет.
бричи (трп. пр. бричен, -а, -о) несвр. 1. бријачем скида длаку (упор. брија). – Син 

дооди двапут недељно да ме бричи. Даньшња омладина: нешишани, небричени, 
зарутавели ко четници што беоше, таква мода настала. 2. фиг. једе халапљиво. – 
Роднине вале пржено, мешају га са сирење, и меџу залци омькну понеку рећију, 
само бриче и думају: Уф, уф, уф, куде га тека укусно направи, овакво пржено нигде 
нема. ■ бричење гл. им. – Ћити кондир и напуни га с рећију, бријач да ми спремиш, 
и у лонче жешку водицу за бричење, да се обричим, чу идем да удумујем снашку за 
нашево магаре.  избричи, обричи.

бричи се несвр. в. брија се. – А, бре, жено, какьв си овој чорбељак сварила, могу 
се бричим сас њег. Ма који те питује бричи ли се владика.  избричи се, набричи се, 
обричи се, пробричи се.

бричиште с место изложено ветровима, ветрометина. – Истегал се ко вук на 
бричиште. Побегомо уз Драгутинов габар, кроз Кладенчиште, па на Бричиште, туј 
се зауставимо.

брише несвр. 1. уклања нешто са површине. – Што га бришеш, кат че па да напада 
прашина по њега. 2. шатр. бежи главом без обзира. – Бриши ми испред очи, да те не 
скршим ко грсницу.  збрише, избрише, обрише, пребрише.

бркови м мн. украс на лицу мушкарца. □ – Наш деда имаше убави големи бркови. 
 брци.  мустачи.

брка несвр. 1. меша појмове, збуњује се. – Немој да бркаш овој време и оној време, 
са се сасвим другојече живи. 2. претура по туђим стварима. – Стопут сам ти рекла 
да не бркаш по мој ковчаг. 3 завлачи руку у нешто. – Брка ми по џепови, мисли да 
нечу да приметим. Не бркај другоме с прс у око, да и тебе тој не снајде.  забрка, 
збрка, избрка, побрка, пребрка, пробрка.

брка се несвр. завлачи руку у џеп са намером да плати рачун. – Добро је где има да 
се крка, а у џеп да се не брка. И ја се брка у џеп, и ћити трубачи, да ме мојна видела, 
имала би ми очи ископа.  збрка се.

бркајлија м онај који има велике бркове. – Убрзо по ратат за једьн Први мај 
дојде наредба у село: сви да се премене, и да иду у Бабушницу да се дочека некьв 
бркајлија, што је дошьл озгор.

бркне свр. завуче прст или руку у што. – Густа могла ко тесто, с прс у око да 
бркнеш, не види се. Бркни с прс у водуту, да видиш згрејала ли је се.  подбркне.

бркне се свр. завуче се прст или рука у што. – Госпава се нацери на нас, па се 
рипну, бркну се у пазуће, и извади једну иљадарку. Баба се бркну у џеп од опрегљачу, 
извади некво, тури на бебето на чело и изорати: Еве, да си купиш санчьк и момче 
кат порастеш.

бркчьк мн. брковчичи м дем. од брк, брчић. – Он ситан, ситан ко цицоран, ситни 
брковчичи, ко да ји сас углен прајил, шиљкаве ситне очи, тераомо си по цел дьн 
шољћу с њег.

брлог м каљуга где се купају дивље свиње. – У брлог се свиње купу. У кућу им 
смрди ко у брлог.

брља ж фиг. лоша ракија. – Налокали се куповну брљу, па начисто побрљавели.
брљавеје несвр. говори којешта, лупета, будали. – Остарела, почела да брљавеје, 

заборави се па не знаје ни куде је пошла, ни за какво је пошла.  брљави.  
побрљавеје.

брљави несвр. в. брљавеје. – Да ти се стужни кад она почне да брљави, и да се 
вали како све знаје и умеје.  забрљави, побрљави.



65Речник говора Лужнице

брљив, -а, -о будаласт, неразуман, сметен. – Одувек си је брљива, и таква че и 
да скапе. Њини сви брљиви, па им и стока брљива.

брљичка несвр. гази по житком блату, или рукама меша по прљавој води. – 
Брљичкамо по воду и ватамо пуљуглавци, док се све не укаљиштавимо. ■ брљичкање 
гл. им. – Преградимо долину с некоје дебелиште, па натрпамо камење и зевњу, кат се 
зајази вода, брљичкање цел дьн, рај за нас и за жабе.

брљичка се несвр. брчка се по води, жабурка се. – Деца, доста се брљичкасте по 
водуту, сва сте се замазала до гушу. Завиримо воду, па се по цел дьн брљичкамо по 
вират.  пробрљичка се.

брндушка ж бот. врста пољског цвећа Crocus sativus L (упор. качун). – Чим се 
отопи снег, брндушка се расцавти по ливаду.

брнsољ м 1. неквалитетна трава. – Само бrнѕољ остал по ливаду. 2. остатак 
стабљике кукуруза који вири из земље после жетве. – Ама је исечена морузава, све 
брнѕољи по њиву.

брнsор м сасушена грана, сасушени иземак, све што штрчи из земље. – Почеле 
сливе да се суше у шљивар, повише брнѕори, нело зелене грањће које раџају. Пот-
рча, и саплето се на брнѕор, па падо и скрвави си руку.

брнчи1 несвр. бруји, зврнда, брекће. – Ете, бrнчи трактор, са че стигну, и че траже 
вечеру. ■ брнчање гл. им. – Кат пројде врша, село се смири за некоје време, не чује се 
више брнчање и надокување окол вршалицуту.  забрнчи.

брнчи2 несвр. 1. штрчи, стоји усправно. – Бегај у завет, немој да брнчиш на туј 
ветрометину. Брнчи у небо, ко крпче заборавено у модрилку. 2. фиг. зјапи празан. – 
Убаве и њиве и ливаде, али празне брнче. Напред у село деца белисвет, а са школа 
брнчи празна.  убрнчи се.

брњица ж црна овца са белом њушком, и име таквој овци. – Црна овца која има 
белу прљицу зове се Брњица. ⌂ брњичка.

брњичка ж хип. од брњица. – Овце која каква, нека рогушка, нека белушка, нека 
калушка, нека брњичка, нека зрношка.

брњћа ж алка која се ставља свињи да не рије, брњица. – Све наше свиње носе 
брњће, да не рију по градину. Че сруши кочину, мора вој турамо брњћу.

бробињак мн. бробињци / бробинци м зоол. мрав. – Вредан ко бробињак. Лети се 
човек не мож одмори од бробињци у ладовину. Башта ти бробињка неје нагазил, а 
камоли да се некому замерил. █ студени бробинци жмарци. – Кад ми почну лазе студе-
ни бробинци низ грбину, бегајте долеко оди мене. Реко ли ви ја кадно окну биров да 
ми лазнуше студени бробинци низ грбину, и реко ли ви да че гадно да буде.

бробињало с мравињак. – На Џурџовьн овце се премузу и отиду у пашу, а 
домачин узне солчьк, јајце и кравајче, па га носи у бробињало, раскопа га и тури тој 
унутра, и каже: Како се на бробинци број не знаје, тека на моје овце да се број не 
знаје, да се иљаде.

броји (трп. пр. бројен, -а, -о) несвр. утврђује колико има чега ређањем бројева. – 
Ја знам да бројим само до сто. Бројени дни брзо пројду. ■ бројење гл. им. – Ја несьм 
вешта у бројење и рачунање, брзо се сметем, мен сваћи мож да превари. ⌂ броје му се 
ребра испале му кости, мршав. – Још малко па требе да кољемо свињуву, а њој се још 
броје ребра.  заброји, изброји, наброји, одброји, преброји.

бронза ж плоча на шпорету на којој се кува. – Наш шпорет има бронзу сас два 
отвора на који се турају шерпе кат се нешто вари.  плотна.

брсти несвр. једе лишће и младе гране. – Козе млого воле да брсте диволесковину. 
 избрсти, обрсти.
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бrстина ж тек посечене гране са лишћем да брсте овце или козе. – Имам две 
козице, и повиш ји раним с бrстину, нело што ји пуштам да саме брсте и пасу.

бrстинка ж дем. од брстина. – Бrстинка добра, али за повиш млеко требу и 
тричће и моруска.

брука мн. бруће ж срамота. □ – Мучи муку, влачи бруку. Твоје су бруће, несу моје.
брука несвр. 1. грди. – Сваћи дьн му клепам и брукам га, да се мане от сћитање 

и књигу да привати, али он си знаје, кво си знаје. 2. срамоти. – Где год да мрднемо 
заједно, она ме брука. ■ брукање гл. им. – Забраздил је, нело ти с брукање, а ја чу с 
ћотек, јега га отргнемо од лоше друство, да не забразди још повише.  избрука, 
набрука, обрука.

брука се свр. срамоти се. – Сабајле облеко белу кошуљу, пртене панталоне на 
брич и намькну на вунене черапе нови опньци, да се не брукам там при пријетељи. 
 обрука се.

брци м мн. в. бркови. – Ђора се усмивка, премазни брци, и поче да ни сви одједнуш 
подјебава.

бrчьк мн. бrчичи м дем. од брк (упор. бrкчьк). – Деда-Рачко беше омалечак човек, 
малко погрбен, с ушиљени бrчичи, и с очи ко пробојци.

брчка несвр. 1. прави наборе при шивењу одеће или обуће. – Поче да брчкам опьнци, 
али сам заборавила како је тој моја мати работила. 2. меша рукама по блату. – Немој 
да брчкаш по каљиштето, че се измьшкаш ко свиња. 3. претура по стварима. – Не 
брчкај ми по џепови, нос чу ти строшим.  набрчка, забрчка, збрчка.

брчка се несвр. 1. добија боре по лицу. – Још млад, а почело да му се брчка лице, 
некакву муку има. 2. купа се, жабурка се. – Некоје дете не воли да се купе, а наше би 
се по цел дьн бrчкало у корито.  збрчка се, набрчка се, пробрчка се.

брчкав, -а, -о наборан, смежуран. – Руће му брчкаве и испуцале ко церова кора. 
Може ми само изеде муда брчкава, друго ми ништа не може.

бrчкољ м набор на обући или одећи, фалта. – Свака жена је волела да вој је 
сукња набрчкана на што повише бrчкоља.

бу узв. којим се неко плаши, обично дете. – Ја њему кажем: Му! – Он мене: Бу!
буа мн. бује ж зоол. бува Pulex irritans. – Буа, оно мьлецко, црно, а рипа, па ни 

мож да га стигнеш, ни мож да га претечеш. Напред, бре, имаше бује, не мош да се 
одбраниш од њи, а са ји некако затрше. Досадан ко буа у гаче. ⌂ бује су у њега он је 
крив. – У њег су бује, немој на другога да сумљате. ⌂ нема да ни једу бује од премора 
нећемо ништа да осећамо док спавамо. – Даньс се наработимо, начьс нема да ни 
једу бује.

буа несвр. 1. млати, удара по чему. – Буаш, ко ветар у врата. 2. мотком млати 
плодове ораха са стабла. – Ако имаш повиш ореси, и буаш једьн по једьн, на крај 
тија дьн мож да речеш да си буал ореси, не ореси ошав, нело ореси дрвја. Он се 
укачил, па буа ореси с матину, а ми доле збирамо. Црешње се беру, сливе се тресу, 
а ореси се буају. 3. пракљачом удара по натопљеној одећи или постељини да их 
опере. – Жена збере вунене панталоне и пртене кошуље, па ји однесе у реку, тури 
на камен, натрља сас прансћи сапун ил белило, па с буаљћу буа, и тека ји опере. ■ 
буање гл. им. – Напрет прање покрупни дроњци неје могло да пројде без буање.  
забуа, избуа, обуа.

буаљћа мн. буаљће ГЛ, ДЛ ж пракљача. – Отидем на реку па с буаљћу исперем 
дебеле дреје и црђе, које не могу у корито.  буваљка, пераљћа.

буба ж зоол. бубица, инсект уопште. – Баба ме узне у скут, па почне да ме ђилка 
и да прича: Буба лази, нешто тражи, кога тражи, Лелу тражи, гили – гили – гили!
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бубаљка мн. буабаљке ЛЗ ж аугм. од буба. – Некакве бубаљке ми нападле градину. 
 бубаљћа.

бубаљћа мн. буабаљће ГЛ, ДЛ ж в. бубаљка. – Има свакакве бубаљће по траву. 
Кад би свакаква бубаљћа сабирала мед, бумбар би сабрал највише. Смири се, не 
трклетуј, да не узнем једьн омашљак да те проженим с њега, па има да будеш мирна 
ко бубаљћа.  бубуљашка.

бубањ анат. шупљина у уху затворена бубном опном, бубна дупља. – Глава заболи 
од пуцање, а ми зевамо ко кокошће да ни не испрскају бубњеви у уши.

бубне удари. – Кат те бубнем с песницуву, има све звезде да избројиш.
бубњарче с плехана пећ за загревање просторије. – Бубњарче има три ногара, 

вратанца кроз која се убацују дрва, и отвор одозгор исто да се убацују дрва.  кубе.
бубњи несвр. бубња, глас који одаје добро наложена пећ. – Кад га накладем с ли-

сковине, па кат почне да бубњи, зачьс згреје собу.
бубрег мн. бубрези / бубреѕи м анат. један од два унутражња органа који луче 

мокраћу. □ – Оболели му бубрези, па стално пије чајеви од некакве травће. Оѕебал, са 
га болу бубреѕи. █ бели бубрези тестиси код стоке (најчешће вепра) који се спремају 
као гастрономски специјалитет. – Деда Душан штројеше по село, а бели бубрези 
је узимал да си испржи. ⌂ живи ко бубрег у лој живи у изобиљу. – Она при нас има да 
живи ко бубрег у лој.

бубреје несвр. бубри. – Отреби пасуљ, па га тури у воду, кат почне да бубреје, про-
мени водуту, и остави га да стоји још.  набубреје.

бубуле мн. бубулетија с прибадача, чиода (упор. бодьк). – Отћинул ти си пул на 
кошуљуву, че ти закачим сас бубуле, да неје позинуло.

бубулеја ж зоол. буљина, сова Bubo bubo. – Улулејћа поје: улу-лу-лу, улу-лу-лу!, а 
бубулеја: бу-лу-лу, бу-лу-лу! Загњита се ко бубулеја у шупљар.  бубулина.

бубулина ж зоол. буљина, сова Bubo bubo (упор. бубулеја). – Само ћути и гледа ко 
бубулина.  совуљага.

бубуљашка ж аугм. од буба (упор. бубаљћа). – Чим легнем, по мен почну да лазе 
свакакве бубуљашће. Мирно ко бубуљашка, само спи и ћути.

буваљка мн. буваљке ЛЗ ж пракљача (упор. буаљћа). – Натопимо дебеле аљине у 
корито, па ји простремо и з буваљку изударамо док се не оперу.

бувара ж шатр. затвор. – Одлежа ја три месеца у бувару, али су ме добро запан-
тили.

Бугараш м назив за припадника бугарске мањине у неколико лужничких села. 
– Наѕрну кроз прозор, видим светло од лампу, помисли: мож су ми Бугарашиви са-
чекотину спремили.

Бугарско с Бугарска. – Не пантим да су наши мужи ишли у печалбу по Ромунију 
и по Бугарско, ишли су си по Србију, по Београцко, по Шумадију, кажу там побогата 
земња, све се роди кво се посади.

будала ж лудак. □ – Будале се не сеју, оне саме ницају. За будалу и на свадбу има 
работа.

будалеје несвр. постаје глупљи. – Како дртеје, тека будалеје, ништа вој се не 
доказује.  побудалеје.

будалес, -та, -то будаласт, приглуп. – Убаво дете, али малко будалесто. Кажу 
паметни човеци да рећија само у буре мирује, ал ја овак будалес, шљокара и испичу-
тура, не би бил ја, кад би у тој поверувал.

будалетина ж аугм. од будала. – По свет има будале, али будалетине повиш има.
будалство с будалаштина, глупост. – Де да и ја кажем нешто из будалство, а мож 

да потревим и истину. Големо будалство је направил што се с њу закачил.
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будалсћи прил. будаласто, на глуп начин. – Будалсћи га замисли, будалсћи га и 
уработи, после му друђи крив.

буде (имп. буди – будете; аор. = импф. бео, беше, беше, беомо, беосте, беоше; енкл. 
обл. за сва л. би; рад. пр. бил, била, било, били, биле, била) пом. гл. – Поп мора учитљ 
прво да буде, па после поп. И ја бео млада, ал са остаре, па несьм за нигде. Бугари 
беоше овдек, а Немци от Стрижевац натам. Беомо на пијац у Бабушницу, па се еве 
вртамо. Ми би поседели још, али ни дом чека работа. ⌂ би кво би шта је било, било 
је. – На крај, би кво би, девојчето пристаде, па и старити рекоше да је тека најбоље. 
⌂ беше му работа беше оно што је морало да буде. – Мати се закашља, па се загрцну, 
ја док да притрчим – беше му работа, она веч мртва. ⌂ че ни / ви буде испуниће нам / 
вам се жеље. – Година се показала добра, пуни ни пресеци, че ни буде. Море, че ви 
буде, ви се опаристе и огаздисте, а ми си остадомо сиротиња, ко што смо и били.

буди несвр. прекида нечије спавање, диже из сна. – Још нигде си да сьвне, свекрва 
дојде, па ни буди да се диѕамо да идемо на њиву.  избуди, пробуди.

буди се несвр. прекида свој сан, фиг. буди се из мртвих. – Прездравујем, примечујем 
и да се мој врсник поче буди с време на време.  избуди се.

будује несвр. дешава се, бива. – Овце се изјагње и очуву јаганци, куде Ђурђовдьн 
тој све будује, тьг излучимо јаганци на једну страну, овце на другу. При човека све 
будује, и добро и лошо, само што је доброто млого ретко.  буџује.

буђа ж бот. врста гљивице која се појављује на органским материјама у распадању, 
буђ, плесан Mucor mucedo. – Жежак пекмез се сипује у тегле, и остаи да се олади, и 
да увати на вр корицу, па се озгор тури целофан натопен у рећију, да не вата буђу.

буђав, -а, -о плесњив. – Нечу да ти једем буђав леб, и цел дьн да жњем. Ала ме 
тетка пречека и прегости с буђаву морузницу и посан пасуљ. Овија леб буђав, неје 
за једење, дај га на куче.  плесњив.

буђавац м човек са коврџавом косом. – Има млого грчкаву косу, па га називају 
Буђавац.

буђавеје несвр. плесниви. – Лебав почел да буђевеје, неје више за једење.  
забуђавеје, убуђавеје.

буђави се несвр. постаје плесњив. – Маз требе да се убаво ућипи, ако је недоћипел, 
почне да се буђави.

буђавче мн. буђавчетија с прасе са коврџавом длаком. – Девојченцето им има 
грчкаву косицу ко прасе буђавче.

буђоше се свр. ухвати плесан, убуђави се. – Како ли чемо да омијемо овуј каче-
тину, сва се буђосала.

буза ж напитак од пројиног брашна, боза – Најпрво се спреми ћисел квасьц, па се 
тури вода да заћипи ко за качамак, помалко се пушта морузно брашно и меша, малко 
се посоли, на крај му се додаде кавасьцат, кат се олади, процеди се, па се ујутру пије, 
може малко шићер да му се тури, јер је млого ћисело, а напрет су га људи дробили с 
леб, или с морузницу, и јели лети кад је жешко време.

бузальк м запуштена имовина, имовина без власника. – Што си ми напуштил 
њиву, неје она селсћи бузальк, па да пасу селсће овце по њу. Неје овој бузальк да је 
овак расвраљно по собу.

бујан, -јна, -јно млад и снажан. – Јованка беше висока, убава, бујна, а дадоше ју 
у Крњино за некаквог петличка.

бујаје несвр. буја, напредује. – Нађубримо њиву, али затој моруза бујаје, че 
излудеје од род.  узбујаје.

бујар м онај који има буве, ленштина. – Тај мачка је ладолеж, льсноранац и бујар, 
нече да вата поганци, само чека да вој се даде да једе.
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бујер м богаташ, парајлија, земљопоседник. – Који је бил бујер, има да постане 
надничар.

бујерство с велико богатство. – Видановићи се не мире льсно што је секнул 
њинити некадьшњи газдальк и бујерство.

бујетина ж пеј. од буа. – Напред имаше бујетине, милнуле на све стране, па не 
мож ночу да заспиш од њи.

бујурдише несвр. сарађује, слаже се, дружи се. – Они двојица бујурдишу ко да су 
браћа роџена.  бурудисује.

бука1 ж граја, вика, галама. – Дигла се некаква ука у бука по село, ко да је 
размирица.

бука2 ж бот. буква Fagus silvatica L. – Жир од буку је млого благ за једење. Мајстор, 
од целу буку ни чеп за зеље не мож да направи. (ирон.).

бука3 ж дрвени или, у новије време, лимени сводник воде на воденични витао. – У 
Љуберажду је имало воденице на две буће, па су два камена истовремено млели.

букар м букова шума. – При нас расту бука и габар, и негде нека церика, али 
већином је букар, габрачьк, текво.

букари несвр. вепар оплођује свињу. – Комшија има вепра па наплачује: колко 
свиње вепьрат букари, толко тражи да му се плати. ■ букарење гл. им. – Водимо свињу 
на букарење при комшиског вепра.  пребукари.

букари се несвр. пари се (о свињи). – Ма нашата свиња се букарила, али се још не 
познава да је спрасна. Овца се мрка, коза се прца, свиња се букари, а крава се води. 
 разбукари се.

буков, -а, -о који је од букве, или припада букви. – Најбоље је да се месо суши с 
буково дрво. У рат смо јели буково лисје.

буковина ж 1. дрвна маса букве. – Да ми докараш промешана дрва, да има и 
габровина, и буковина и горуновина. 2. фиг. онај који је приглуп и неваспитан, 
неотесанко. – При нас орате за онога који мисли да је најпаметан да је буковина.

булес, -та, -то говече са белом пегом на челу. – Теленце кад има на чело белу пегу 
ко булку је булесто, па ако је женско крстимо га Булка, а ако је мушко Булча.

булица ж бот. коровска биљка која расте по житима (упор. булка1). – Кроз жито 
трава колко оч: булица, жlтеница, манистор, граор, кукољ, шушњар, паламида, 
подланица…

булка1 мн. буљће ж бот. једногодишња биљка са крупним црвеним цветом Papaver 
rhoes. – Кат се расцавтеле буљће кроз жито, па се црвенеју ко крв. Зими искарујемо 
ђубре на њиве, снег само скрца под сьњће, ми црвени ко буљће, нешто од товарење, 
ал повиш од грејану рећију.  булица.

булка2 мн. буљће ж раскокано кукурузно зрно, кокица. – Има си посебна моруза 
само за буљће, зове се брзица.

булка несвр. кока зрна кукуруза, прави кокице. – У шерпу се тури малко зејтин и 
сол, па се сипу зрна од брзицу, шерпа се поклопи и тури се на жешку плотну, брзо 
помера натам-навам и булће почну да се булкају, док се булка прича се: Све буљће, 
једьн Турчин, све буљће, једьн Турчин. Највише смо булкали булће преко пости.  
избулка, набулка.

булумач1 м незнање, неукост. – Научисте ли некво у школу? – Ма преучимо, 
дојдомо до булумач! (ирон.).

булумач2 м вода помешана са брашном којом се прска још врућ хлеб да му 
омекша кора. – Кат се лебови изваде из вурњу, напрскају се с булумач, па се покрију 
с месаљи да им коричка омекнеје.
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булумента ж Δ 1. гужва, метеж. – Ретко да се на некоју игранку не направи 
некаква булумента, а дојде и до тепање. 2. гомила, маса, руља. – Дигла се булумента, 
оче да мењају влас, мисле че им буде боље.

булча м 1. вол са белом пегом на челу (упор. булес, -та, -то). – Сту, Булчо, сту, у 
бразду! 2. фиг. назив за снажног, али приглупог човека. – Тија булча неје за при љуђи, 
он је добар само за при овце у планину. Како тој да смисли онакьв булча, онакьв 
тупав човек, неје ми јасно, и сам се чудим.

буљук м стадо оваца од преко сто брава. – Његовити буљук први слезне низ 
Ждрело. У Стрижевац је имало пешес буљука, са да се све овце зберу нема за једьн.

бумбар м 1. крупан маљав инсект Bombus terrestris. – Кад би свакаква бубаљћа 
сабирала мед, бумбар би сабрал највише (упор. ѕунѕар). 2. фиг. ленштина. – Тија 
бумбар никакву работу не пипа, задригал ко вепар и цел дьн се излежава.

буна ж рат, ратно време. – Волела би да нема буна дор сам жива, да не ђине 
више народ како што је ђинул.

бунарсћи, -ска, -ско који се односи на бунар. – Ни имамо реку, ни чешму, па све 
с бунарску воду појимо стоку.

бунарче мн. бунарчетија с дем. од бунар, бунарчић. – У сред градину ископамо 
бунарче, па си из њег наваџујемо градину.

бунарчина м пеј. од бунар. – У Чуку има длибок озидан бунарчина, али не пантим 
да је некада у њег имало вода.

бунарџија м мајстор који уме да у пољу пронађе воду, и да на том месту ископа 
и озида бунар. – Наш деда беше познат бунарџија, он је по целу Лужницу тражил 
воду, и копал бунари.

буне свр. 1. снажно удари. – Ако те бунем, има три дьна шија да ти смрди. 2. 
нагрне. – Буне на врата ко говедо, не помоисли да ли се унутра нећи случајно не 
соблачи, ел облачи.

буни несвр. 1. збуњује. – Немој ме буниш, да не заборавим докле сам стигла с 
причање. Буни ме рачунат, скупо ми наплатил, да ме неје преварил. 2. подбуњује. 
– Немој да буниш народ, че те затворе. ■ бунење гл. им. – Тој мора да се уработи, 
бунење не помага.  забуни, побуни, подбуни, убуни.

буни се несвр. супротставља се. – Бунила се, не бунила се, има да буде како ја 
кажем, а не ти како оч.  забуни се, побуни се.

бунџав, -а, -о космат, неочешљан, разбарушен. – Даньшње девоће све бунџаве 
ко караконџе, да те сретне у долину, има да истинеш от стра.  бучав.

буосерина ж мрља од бувиног измета. – Кошуља му сва уцвицкана од буосерине, 
ко да нема жену да га опере.

бупа несвр. удара по леђима уз туп звук. – Волови се узјогунише па ни да мрдну, 
он извади расколац, па поче да ји бупа колко можечћи. ⌂ бупа-бапа ономат. тупог звука 
при ударању. – Ако доватим мотку, че буде бупа-бапа по дупе, само ли се не смириш.

бупне свр. 1. падне, тресне, сруши се (упор. бапне). – После кат си појдемо дом, 
заледе ни се бркови от студ, малко ни рећија соплита, штрапамо напамет ко сањити, 
понећи се опрзољи па бупне, али и тој је за љуђи. 2. фиг. лупне, изговори бесмислицу. 
– Припрос, што веле јако, бупне, па остане жив.

бурдељ м земуница, примитивни кућерак. – У Провољеник има место које се зове 
Бурдељ, а људи мисле да су туј биле земунице у које се живело.

бурдељћа ж плетена кошара од врбовог прућа или кукурузовине, сужена при 
врху, служи да се у њој на промајном месту чува суво воће или пушено месо. – На-
пунимо бурдељћу с вочће, па ју закачимо у амбар, па си зими једемо напомалко.  
бурдуљица.
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бурдуљица ж плетена кошара од врбовог прућа или кукурузовине, сужена при 
врху, служи да се у њој на промајном месту чува суво воће или пушено месо (упор. 
бурдељћа). – Знали су наши стари да си сами направе туј бурдуљицу, ко и скоро све 
што им је било потребно за живот.

бурђија ж бургија, сврдло. – Има бурђије за дрво, а има и за железо.
бурђија несвр. покушава на сваки начин да оствари неки циљ. – Све се тој учла-

нило по партије да некво бурђија, да профитира, и једе леб без матику.
бурђиче мн. бурђичетија с дем. од бурђија, сврдлић. – Прича се да су крали на 

љуђи жито, ночу проврте с бурђиче пресек, и жито истече у џак. Ма ко з бурђиче је 
вртел меџу њи, док ји посвади. Бурђичетија има и поголема и помалецка, зависи за 
какво ти требу, а има и големе бурђије.

буре мн. буретија збир. буришта с дрвени суд за алкохолна пића – Имали смо три-
четри буретија за рећију. █ борско ~ буре које скупља два казана комине без једно 
данцета. – Имам кацу од четри казана, и три борска буришта от по два казана, тој 
су ми судови за комину. █ плекано ~ метално лимено буре. – Направил ми лимар ку-
бенце од плекано буре, па си се грејем на њега, а и подгрејем понешто за једење. █ 
пластично ~ буре од пластичне масе. – Са се појавише пластична буретија, највише у 
њи ћиселимо зеље за зиму. Манумо да беремо сливе и печемо рећију, сва буришта 
стоју празна и расушена у подрум. Куће се испразниле, лозја се наманула, буришта 
се расушила и разнизала по подруми.

буренце мн. буретића ГЛ / буретијица ДЛ с дем. од буре. – Остало ми само на 
дно у буренце од ланску рећију. Кад буде с јесени напунимо сва буретића с воду да 
се затопе Ни овдева имамо буришта и од двеста ћила, и буретијица за рећију од по 
педесе, шесе ћила.

буречак м хип. од бурек, бурекчић. – Да су ми дали некву работицу, не мора некво 
нарочито, колко да имам да дадем на деца пару за буречак.  буречьк.

буречьк м в. буречак. – Подокну ме татко на телевон да му купим буречьк, ал да 
буде жежак, и да поитам, да се не олади док стигнем.

бурјан м бот. трајна зељаста биљка висине до два метра, расте на њивама, крај 
путева, у шуми apta Sambucus abulus. – Куде бурјан расте, туј стока не лежи. Где су 
биле градине са урасло у бурјан, и змије се коте. Порасте убаво дете, изrга ко бурјан.

бурма ж дрвена славина за точење вина. – Вино точимо на бурму, а рећију с 
црево.

бурудисује несвр. сарађује, слаже се, дружи се (упор. бујурдише). – Имал једнога 
другара из Богдановац сас куга убаво бурудисувал, те се повере једьн на друђег, и 
договоре се да бегају.

бурулик м коров, травуљина. – По њиве му расте бурулик, а он се пати у варош, 
нема за кво ни леб да купи, а мани друго.

бус збир. бусење м 1. ископани комад затрављене земље, бусен. – Чу ти иско-
пам једьн бус здравац, да си посадиш прет кућу. Наши беоше ископали ров, па га 
покрили с грањак и бусење. 2. фиг. бусен стидних длака око полног органа. – Добра 
женска мора да буде друсна и рунѕава, да има убав бус, ако све тој има, зовемо ју 
ћитка.

бусија ж заседа. Δ – Јокиш се мрдну кудето се ућутал у бусијуту, гледа и чуди се 
кво се с нас дешава.

бута несвр. гура. – Башта кладе казан, бута ли бута кордељи, ита му се, мора да 
препица раћију целу ноч.  забута, збута, избута, набута, одбута, убута.

бута се несвр. гура се. – Народ се бута ко у цркву на причес.  збута се, набута 
се, убута се.



Љубисав Ћирић72

бутеје несвр. трули, губи калоричну вредност. – Овај дрва веч почела да бутеју, 
нече да ни огреју назиму.  вутеје.  избутеје.

бутинка мн. бутињће ж дем. од бутина, бутиница. – Да те стисне сас онеј њојне 
мазне бутињће, има да штукнеш меџу њи ко совељћа меџу нитће.

бутне (трп. пр. бутнут, -а, -о) свр. 1. гурне. – Бутни га нек падне ис кола, кат се за-
дева. Ене ји колата онам, бутнута пот шупу. 2. загњури у воду. – Бутни га у воду нек 
се окупе са све аљине, па че се смири. 3. нагне да бежи. – Кад ни силдисаше некаква 
остра псета, ми бутнумо низ долину, па беж.

бутрав, -а, -о крут, неприлагодљив. – Он је млого бутрав, нумеје сас девоће да 
орати, укрутил се, па језик ко да му се преврзал.

буца несвр. 1. претећи риче. – Кад види туџог вола, исплази језик и почне да 
буца. 2. фиг. момкује, јурца. – Нече да се жени, још му се сћита и буца по путишта. 
 избуца се.

буцало с дрвени клип помоћу кога се бућкањем у бучки одваја масло из млека. – У 
наш крај се каже бучка у које се бучка млеко, и буцало с које се бучка млеко у бучку. 
 бучкало, чурило.

бучав, -а, -о неочешљан, разбарушен, чупав (упор. бунџав). – Нити се мије, нити 
се чешља, оди бучава ко сотоња, да ју сретнеш ночу, има се от стра прећинеш.

бучи несвр. 1. бруји, брекће (о мотору). – Ја сам повиш због шишето пошьл, него 
да гледам комбај, а кво и да гледам, скаламонција ко скаламонција, бучи ли, бучи. 
2. јечи, хуји. – Поче да бучи планина, стьвни се, че ни тепа град. 3. зуји у глави. – Од 
начьшњо пијење још ми бучи у главу. 4. фиг. проламају се гласови у свађи. – У кућу 
узбуча ко да си огањ у сламу врљил, буча, буча, па се одједнуш сви ућуташе.  
пребучи, узбучи.

бучје с простор обрастао буковом шумом. – Секомо дрва у наше бучје у Гариње, 
и докарама пуна кола.

бучка ж узана дрвена посуда висине до 1,5 м са клипом за бућкање ради добијања 
масла из млека. ▲ – Дигнем се, па по десет бучће млеко избучкам, па тьга седнем 
леб да једем. Колка је, могла би да се стојечћи измоча у бучку. Облизује се ко мачка 
окол бучку.

бучка несвр. бућка млеко ради добијања масла. – Млеко бучкам јутром, по 
ладовину, млеко се ладно бучка, а не подгрејано. Са манумо да бучкамо, деца више 
и не знају кво је тој масло. Млеко се бучка преко цело лето, а највиш тека подјесен, 
кад је најгусто. ■ бучкање гл. им. – Бучкање траји сприлиће сат, до сат и пол, колко је 
жена јака у руће, и да ли побрже ил пополак удара с бучкалото.  забучка, избучка.

бучкало с дрвени клип помоћу кога се бућкањем у бучки одваја масло из млека 
(упор. буцало). – Млеко се бучка у бучку с бучкало. Бучкало има дрвену дршку, и на 
крај уцврстено колце о[д] даску избушено на неколко местети.

бучњак м бујица. – Туј годин бучњак однесе половин село. Направи се голем 
бучњак, па снесе неколко куће у Сливовик, и однесе мос у Ждрело.

буџа м фиг. човек на високом положају (упор. и големьц). – Душко Спасић једно 
време беше главни буџа у лужничћи срез, он ведреше и облачеше.  буџован, 
дрматор, пуравелија, пуравелник.

буџак м забачено и заостало место или крај. – Који су били паметни отоше на 
време да живе у град, саде ми остадомо да се слепутамо овде по овија буџак.

буџевља несвр. бива (упор. буџује). – Не буџевља увек онак како ми очемо.
буџован м в. буџа. – Не волим да имам работу с општинсћи буџовани, за њи требе 

длибок џеп.
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буџује несвр. в. будује. – И тој буџује, удави се човек у бунар, па га не мож најду 
по пешес дьна. Неје била сћитара и политикаш, али је волела сас љуђи да буџује, 
да орати, да неје сама, самотиња је црна судбина. Говедаре буџују онија који су 
најсирома у село, или који имају највише деца.

буши несвр. прави рупе, фиг. истражује речима. – Она кат почне да буши и 
ишчьчкује, од њу ниште не мож да сакријеш.  избуши, обуши, пробуши.

бушотина ж рупа добивена бушењем. – Једно време по ратат усред Бабушницу 
правише бушотину за навту, али ништа не најдоше.  обушотина.

В
вабрика мн. вабриће ж в. фабрика. – Изгради сељак државу, напраји вабриће по 

градови, али држава забораји да му врне бар малко.
вабричћи, -чка, -чко који се односи на вабрка. – Залулил мој Милутин „мораву“, 

чури дим окол њег, ко да је вабричћи димњак.
Вава село у Лужници; Вавьц, Вавка, Вавче мн. Вавци етн; вавсћи, -ска, -ско ктет.
вага ж справа за мерење тежине. – Домачин одреди онога који је пописмен да 

буде уз вагу, и да записује кат се мери колко је жито навршено. █ жива ~ тежина живе 
животиње. – Овој јунче је на продаву, има га жива вага најмање триста ћила. ⌂ не вата 
га вага не може да га измери вага због тога што је или претежак, или нема довољну 
тежину. – Ми деца се наредимо при вагу уз вршалицу да се измеримо, а онија који 
мери чьс орати да нема толко голем тег да некога поголемшког и појачког измери, а 
ако је нећи поситан, он рече да и њега не може да измери, јер га „не вата вага“.

вагабунда м шатр. преварант, протува, скитница. – Сретоше ме некакви сьбла-
зи и вагабунде, и одвлекоше ме под вејник, и ђаволат ми рипну на шију, напи се ко 
суњђер. Сељак из-дьн у-дьн оре и врти матику, па дојду вагабунде из град, и оберу 
сметану, а за њег кво остане.

вагрес м водоравни положај установљен васер-вагом, фиг. уравнотежено стање 
прихода и расхода. – Пођинумо сас мојву од работе, узимам и радници под дневни-
цу, после кат преведем вагрес, ћорав динар се не мож заврти у кућу.

вагета ж додатак јелима, вегета. – У свако јело је добро да се турне вагета.
вада ж канал којим се доводи вода од јаза до воденице, или до места под баш-

тама. – У Коритњицу има и по неколко воденице на исту ваду. Из ваду си тьмьн 
посипујемо градине. Од напред су биле ваде, а са има пластична црева за посипување.

вади (трп. пр. ваден, -а, -о) несвр. извлачи, чупа што из нечега. – Заболе ме зуб, че 
морам да га вадим. Јутре ча вадимо грснице ис топило. Из овој каче још неје вадено 
сирење. Немам ни јеьн ваден зуб. ⌂ вади му масло кињи, мрцвари кога. – Че дојду и 
моји пет минута, чу ти вадим масло, ко што ти мен вадиш са. ⌂ вади си очи мрзи се са 
киме. – Браћа роџени, а ваде си очи по судови окол једно дрво на меџу. ■ вадење гл. 
им. – Месо се веч испекло у вурњу, још малко па је спремно за вадење.  извади, 
навади, одвади, повади.

вадица ж фиг. браздица на лицу која се ствара приликом смејања. – Ти ми млого 
личиш на моју покојну Мару, тај коса, теј веџе, тај снажица, и она имаше мадешчьк 
на лице, а кат се усминеше имаше вадице на обрашчичи исто ко ти.

вадодушник м 1. крвник, свирепа особа. – Сас таквога вадодушника ти нема да 
саставиш крај, него га мањуј на време. 2. библ. светац који је задужен да вади душе. 
– Свети Ранђел је вадодушник.
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важан, -жна, -жно који има, или мисли да има, велики значај и углед. – Никој ју 
не воли, само се прави важна, и мисли да је најпаметна. ■ најважан, -жна, -жно суперл. 
најважнији. – Ти мислиш да си овде најважан, и да морају сви да те слушају, али те 
никој не зарезује за црвиву сливу.

важно прил. значајно, озбољно. – Важно је да те не увате, ако те увате, јебал си 
чворка. ■ поважно комп. – Од здравје нема ништа поважно, али се човек тој сети само 
кат се разболи.

важнос ж важност, значај. – Сељак не придава некву нарочиту важнос на 
једење, једино кат се праји бачија, тьг мора да се добро и поједе и попије.

ваздук м ваздух. – Сковитлило ме под-груди, па стиска ли стиска, ватам ваздук 
ко на сламку од овьс.

вазна ж посуда за цвеће или воће, ваза. – За Младенци им купимо кристалну 
вазну.

вајда ж добит, корист. Δ – Боље да се окотил поганац, од њег би било нешто 
вајда, о[д] тебе нема ич вајда. Јебал ћар вајду, те се родила штета.  ћар.

вајди пружа корист коме. – Онија што помагаоше на родитељи кад им млого и 
неје вајдило помагањето, са, кад завршише школе, нигде ји нема.  овајди.

вајди се стиче добит. – Који се вајди на туџу несрећу, и њег ци стигне такво. 
 овајди се.

вајдица ж дем. од вајда. – На сирома човека и мушица у дупе да улети, вајдица 
му је.

вајкада прил. давно, већ одавно, одувек (обично с предл. од). – За сељака си је 
најтешко од вајкада.

вака ж бела овца са црним лицем и црном њушком. – Вака је бела овца, а има црно 
лице и црну прљицу.  ваклуша, ваћица.

вакела ж строги укор, батине. Δ – Оче ли још некој да се прави мангуп, ко[ј] је 
са на ред да му очитам вакелу.

вакичка ж хип. од вака. – Овце имају свакаква иметија, која Вакичка, која Ка-
лушка, која Рогушка.

ваклес, -та, -то 1. црномањаст, који има црне обрве. – Тьг улезе једна ваклеста, 
цврста и, учини ми се, постара од мене. 2. брав који има црне шаре око очију на белој 
глави. – Ја волим да су ми ваклесте овце.  вьклес.

ваклуша ж бела овца са црним лицем и црном њушком (упор. вака). – Ако је овца 
бела, а има црну бразду по лице и црну прљицу, она је ваклуша.

вакман шатр. м мангуп, факман. – Тија вакман нема куга неје зајебал. ■ повакман 
комп. вакман у већем степену. – Голем је вакман, али и вакман налети на повакмана, 
такьв је живот.

вал м вео од танке прозирне тканине којим невесте покривају главу и горњи 
део тела. – Невесте су обавезно носиле вал. Невеста се направила у вал. Тьг улезне 
невеста, брат ју води, на главу вал, а на груди бела ћитка.  превез.

вала ж лепо мишшљење изражено о коме, похвала, хваљење. – Постарачка, неје 
за голему валу, ал па неје ни за големо кудење, може да пројде.

вала речц. 1. којом се изражава захвалност, хвала. – Добро, вала ти и на тој. Вала 
Богу и тој да дочекам, па после нек мрем. 2. за појачавање тврђења или одрицања. 
– Вала, чу идем, па макар да се не врнем. Пушеше, вала, ко строшен ћунац, руће 
пожlтеле, уснице изгореле, нокти поцрнели, кад пуа, из груди крчи ко метиљава 
овца.  фала.



75Речник говора Лужнице

валење с хвалисање, похвала. – Тој што си га истепал, и због тој лежал у апсу, 
неје за валење. Кат почне да се вали, стужни се човеку од њигово валење. После су 
ишли аброви и тамо и овамо, било је и валење и кудење.

вали1 (трп. пр. вален, -а, -о) несвр. хвали, похваљује, одаје признање. – Много ју 
вале да је добра, да је паметна, да је из добру кућу. Валете ме уста, кат село нече. 
Ако омесим леб, све комшиће ме вале како убаво месим, само на свекрву не ваљаје. 
У валене јагоде се не иде з голему крошњу. Који је млого вален, њему сигурно нешто 
вали.  повали.

вали2 несвр. недостаје, мањка. – Ма да ли си ти, бре, полудел, ил ти памет вали. 
Јорда јес да је постарачка десетина годин, али нека, кво вој вали, а и на њега нече 
ништа да вали с њу. Ништа не вали ако се компирити распадну, тьг су поблађи.  
фали.

вали се несвр. хвали се. – Који се вали, сам се квари. Нечу с њег да идем, много 
се вали, ко да не знам који је, и од какви је. Неје да се валим, али како мен жетварка 
неје имало у цел крај. Нема кво да се льжемо, а ни да се гоџа валимо.  фали се.  
завали се, повали се.

валида ж инвалиднина, месечна накнада за инвалидитет стечен на радном 
месту. – Малко године је радел у Немачку, али повредил ногу на радно место, па са 
има да прима немачку валиду док је жив.

валинка ж недостатак, фалинка. – Све је добар, само има једну валинку, воли 
почесто да пине, и нема мерку.

валичан, -чна, -чно 1. са неким недостатком, фаличан. – Са здравје сам добра, 
али сам валична са зуби, почеше да испадају једьн по једьн. 2. фиг. негативан, лош. 
– Несьм чула валичну реч од њега.

валога ж геогр. коритасто улегнуће на равном земљишту, увала. – Чемерика 
расте по валође, у мртвило, где је влажно.

валта ж набор на одећи, фалта. – Вутара на валте, па немамо пеглу да ју испе-
гламо, нело туримо лопатицу на жар, па ју угоримо, и с њу ју испегламо.

валтина ж геогр. 1. дуго и уско улегнуће на земљишту, увала. – Овце пландују у 
валтину, а овчари играју свињћу. 2. превој на путу. – Пази, туј има валтина, да не 
изврнеш кола. 3. превој на крову зграде са два крила под правим углом, у „ге“. – 
Греда гребењача се тура у валтину кад је кров на „ге“.

валтинка ж дем. од валтина. – Ем кривина, ем валтинка, па незгодно за проодење 
с пуна кола.

Валуниш (адм. Валниш) село у Лужници; Валунишанин, Валунишанка, 
Валунишанче мн. Валунишање етн; валунишћи, -шка, -шко ктет.

валџија м хвалисавац. – Валџија и подвалџија, вали се куде стигне, и гледа 
свакоме нешто да подвали.

ваља1 несвр. вреди. – Ако те цело село мрзне, ти не ваљаш.  ваљаје.
ваља2 несвр. 1. котрља. – Не могу да га носим, па га ваљам да га одваљам у 

подрум. 2. премеће нешто међу прстима. – Он се занел, ваља меџу прсти белегат 
от кућу, и чьс-чьс па ме погледа. 3. сабијањем равна терен. – Идемо на кулук, па 
сас лопате растурамо ризлу, а после че га ваљак ваља. 4. гњечи сукно у ваљавици. 
– Изаткала сам клашње, па ји муж однесе у Љуберажду у ваљавицу да ји ваља.  
доваља, изваља, наваља, одваља, поваља, преваља, приваља, разваља, сваља, уваља.

ваља прил. ваљда, вероватно, можда. – Овија старити син ми чува, ваља, петнајес 
говеда за продаву.  ваљада, вољада.
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ваља се несвр. котрља се. – Дечица, падал снег, па се радују, једна се грудвају, 
једна се прзаљају, једна се ваљају.  грваља се.  доваља се, одваља се, поваља се, 
разваља се, сваља се, уваља се.

ваљавица ж постројење где се коришћењем енергије воде ваља сукно. – У наш 
крај ваљавица је била само у Љуберажду.  тупавица.

ваљавичар м власник ваљавице, најчешће и радник у њој. – Имало је и поштени 
ваљавичари, али и подвалџије.

ваљада прил. ваљда, вероватно, можда (упор. ваља). – Притрпи се малко, неси 
само ти гладан, неје ваљада душа почела да ти искача за једење. И даньс, ваљада, 
има теја старинсће песме да се некуде поју.

ваљаје несвр. ваља, вреди (упор. ваља 1). – Кво је, Војо, орати, казуј ми, кво не 
ваљаје. Ваљаје, не ваљаје – тој ти је. Ако ми се не врнеш, нече да ваљаје ни за теб, 
ни за мен.  вељаје, вољаје.

ваљак м грађевинска машина за сабијање и равнање терена. – Идемо на кулук, 
па сас лопате растурамо ризлу, а после че га ваљак ваља. Ваљак поравни и уваља и 
најгрмутљиву зевњу.

ваљатан, -тна, -тно доброг здравстевеног и имовног стања. – У послегњо време 
несьм ваљатан, све ме боли, а леб ми се не једе. Ваљатни су, имају големо имање, а 
и у кућу се сви добро слагају.

ваљаџија м мајстор који управља ваљком. – Ваљаџија беше ситан, ситан ко ци-
цоран, ситни брковчичи, ко да ји сас углен прајил, шиљкаве ситне очи, али излезе 
ората како Радосинка, онаква снага и вртирепка, најде да се бьш у њег загледа, у 
ваљаџијуту.

ваљне свр. фиг. снажно удари. – Ако те ваљнем с тојагуву, има да се три дьна 
ваљаш и превијаш.

ваљувак м сакупљена гомилица сена након грабуљања. – Згрибамо ливаду, па 
пуно ваљувци згребомо, па и њи зденумо у навиљњак.

ваљувес, -та, -то ваљкаст, овалан. – Проберемо ваљувести каменчичи, па с пра-
чу гаџамо пилетија.

вамилија ж више породица које потичу од истог претка. – За Велигден начини-
мо перашће и намесимо колачи, па у сваку кућу која ни је вамилија однесемо колач 
сас по две-три перашће. Мати и башта су му били од добру вамилију. Наше вамилије 
никад несу оратиле, и на селсће преславе седели смо на друђи крајеви.  фамилија.

вамилијаз м школски послужитељ. – Бьш мој пријетељ једьн бил је вамилијаз у 
Богдановац, па причаше како су га сотоње плашиле ночу.

вамилијаран, -рна, -рно породичан, фамилијаран. – Вамилијаран човек се не 
сћита по седењће и играњће.

вамилијарно прил. породично. – Ка[д] деца имају распус вамилијарно да дојдете, 
немој само њи да испратите.

вангла ж 1. овећа емајлирана кухињска посуда. – Једна вангла си је само за прање 
судови. Брашно се држи у ванглу, а жито се гребе сас шиник. 2. зидарска алат-
ка за малтерисање, фангла. – Вангла је зидарска алатка за малтер кат се зида или 
малтерисује.

ване свр. 1. ухвати – Имаше једьн Јоса Бошковић, он каже: ја могу змију да ванем, 
и ништа ми неје, нити ме она дира. Девојче, немој ме подеваш, ка(д) те ванем, има 
те истресем ко срдит мачку. 2. почне. – Дигне се рано, помузе краве, нарани живину, 
сипе на свиње, даде на деца једење, па ване да среџује по кућу. Сви се издизаше од 
обед на брзину, матиће вануше да севају, журе да повиш окопају берем оној што је 
нашпартано, да га не завата ћиша. 3. крене. – Ти си отидеш, ал ти душа ване комто 
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Проваљеник, комто наше село, и комто мене.  доване, заване, наване, обване, по-
ване, подване, приване, уване.

ване се свр. 1. ухвати се, закачи се. – Како ме виде, вану се за мен, и не пушта 
ме. 2. потсири се, ухвати мају. – Млеко требе да буде млако, саде да је умрл студ, 
онака се нече убаво ване, нече се добро потсири. Кат се млеко ване, мора прво да се 
процеди да излезне сирутка.  доване се, подване се, приване се, уване се.

ванела ж вунени џемпер. – Туј ванелу је купила на вашар. Напрет смо си саме 
плеле и ванеле, и јелеци, и черапе, и рукавице. Кад га је сецнула за ванелу, теше га 
обори.

ванила ж бот. мирисава тропска биљка чији се плод употребљава као зачин 
Vanilla planifolia. – Немој да заборавиш да купиш неколко кесице ванилу.

ванилица ж 1. врста ситних колача. – Купила сам ванилу да спремам ванилице 
за славу. 2. ванилни шећер. – Туримо у колачи једну кесицу ванилицу.

вантазија1 ж измишљотина, фантазија. – Немам више стрпљење да слушам 
њигове вантазије, које ми прича от како смо се упознали.

вантазија2 ж/м маштар, сањар. – Не вантазирај, вантазијо, нело се приватај за 
работу.

вантазира несвр. говори бесмислице, измишља. – Јеленко је добро, жали се да му 
срцето преапује, али никакви лекови не узима, само вантазира да ме једе.

ванџира свр. излапи, поблесави, посенили. – Овој је да ванџира човек, што дума-
ше Ђора ковач: да прсне на варено место. Сам се сћита по поље, ко да је ванџирал. 
Народ ванџирал, све верује кво му причају овија политичари.

вапир м 1. мит. вампир. – Па како да ти кажем, вапири и даньс има, оно вапири 
смо сви готово, али и тија вапири штото чине штету има. Исцаклил ко вапир. 2. фиг. 
баксуз. – Вапире ти ниједан, само знаш да баксузујеш и правиш давије.  теньц.

вапири се несвр. вампири се. – Причају да су се у Сливовик млого вапирили, затој 
што су им стара гробишта била на источну страну брдо, па главе на мртавци дојду на 
запад, а требе да буде обрнуто, затој су преселили гробишта где су даньс.  тенчи 
се.  увапири се.

вара несвр. 1. доводи у заблуду, обмањује. – Причам им приче, льжем ји, варам 
деца да заспе. 2. чини прељубу. – Жена га вара, и он тој знаје, али слега рамена због 
деца.  извара.

вара се несвр. фиг. забавља се са киме, у емотивној вези је са киме. – Децата 
почеше да се варају, почеше да се осамују по скровита места.  завара се.

варба ж боја за фарбање дрвета, метала и ускршчих јаја. – Ма ђаволес човек, 
премазан сас разне варбе.  фарба.

варба несвр. 1. премазује фарбом, фарба. – Тера ме Петкана да купим варбу да 
варбам врата, тој вој пристадо, ал кад запе да се бричим, ја вој отказа послушнос. 2. 
фиг. вара, прави кога будалом. – Јеленко, не варбај ме, него казуј куде се нализа тека 
сабајле.  фарба.  оварба.

Варварица ж вер. пр. (4./17. децембра) ж празнује се за заштиту деце од ватре 
и вреле воде, тога дана се кува тзв „шарено вариво“ које се справља од пасуља, 
кукуруза, пшенице, боба, грашка, леће и др. – Варварица вари, Богсавица (св. Сава 
Освећени, празњује се 5./18. децембра) кладе, а Свети-Никола (празњује се 6./19. 
децембра) куса.

варен, -а, -о 1. куван. – Насмејал се ко варена глава. Варени компири се давају на 
свиње. 2. скуван. – Попошће се напуне, сипе им се вода, и варе се на плотну, кат су 
варене, туре се у релну да се запечу. 3. заварен, зашвајсован. – Овој је да човек пукне 
на варено место.  недоварен.
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вари несвр. 1. кува. – Зими варимо зеље ис кацу, а пролети ливацко зеље. Знам 
да сварим каве, не варим га први пут. Пасуљ је најблаг ако се вари у зевњано грне 
уз огњиште. 2. особина посуде да даје посебно дабар укус јелу које је у њој скувано. 
– Старо грне боље вари. (посл.). Вареомо у земњани лонци, из њи пасуљ најблаг. ■ 
варење гл. им. – У котьл се сипе млеко, тури се малко брашно и почне варење, вари 
се све док се не згусти и не почне да пригорује.  довари, превари, провари, свари.

варка несвр. брани, чува, штити. – Ујесен морамо да варкамо лозје од ћосовци. 
Пољак варка поље да овце не праве пакос по њега. На седењћу увек појдеше и по 
некоја постара жена, стринка, тетка, да ни варка да се не заборавимо. ■ варкање гл. 
им. –Варкање и чување неје исто: овчар варка њиве да овце не налезну по њи и 
направе пакос, а чува ји да се не потрове у планину, или да ји вукови не подаве.  
одварка, поварка, уварка.

варка се1 несвр. брани се, чува се. – Варкај се док не упаднеш у лошо друство, 
после ти је доцкан. Добро, ајд срећан ти пут, варкај се, град је тој, туџи људи.  
одварка се, уварка се.

варка се2 рет. несвр. жури се, хита. – Рече како че дојде некоју вечер да ме слима 
сас некво сокоћало, да му причам от селска прескакала, а са мора да се варка да носи 
на родитељи кво им понел.

варница ж усијани део материје који искаче из ватре или из предмета након 
ударца о што тврдо. – С огњило се удара у кремен да се створи варница да запали 
труд, па после да поткладемо огањ.  жишка.

варошањин мн. варошањи ГЛ / варошање ДЛ м становник вароши, варошанин. 
– Сви постадоше варошањи, села запустеше. Моји варошање дојду та ми помогну 
окол славу, после кат си појду напуне ђепици, да несу џабе додили.

вата ж пречишћена и прерађена влакна памука. – Руси им беоше дали грудњаци, 
они напуњени сас вату, па се овде закопча под мишку, и држи топло.

вата (трп. пр. ватан, -а, -о; имп. вати – ватете) несвр. 1. хвата. – Зими кад је голем 
снег ватамо жlтаће пот кош. Ново, још у руће неје ватано. 2. захвата одређену 
количину. – Бардак је оканик, кондир вата пола оку, а кондирче је најмалецко, оно 
вата окол триста грама.  вача.  довата, извата, навата, повата, подвата, пре-
вата, привата.

вата се несвр. 1. хвата се (рукама један за другога). – Дојдете, малко че појемо, 
малко че се ватамо у коло, немој се срамујете, мије смо си наши. 2. одговара по ве-
личини, пасује. – Узни две славине, па која се вата њу че поставимо и платимо, а онуј 
че врнемо. Поквари ми се фреза, а немам резерни дел који се вата да ју поправим, и 
са стоји пот шупу, а ми ручно копамо. 3. згрушава се млеко приликом кисељења. – У 
зевњан суд ћисело млеко се најбоље вата. Ћисело млеко се ватало у грне, а са се вата 
у пластичан суд. 4. мази се у љубавној предигри. – Даньшња омладина срам нема, 
ватају се и целивују пред народ, ко да су сами. ⌂ исто ти се вата изађе на исто, свеједно 
је. – Ако ви увате да краднете, исто ти се вата да ли си се качил, ил си сльбу држал. А 
јел чварци, а јел компири, а јел лајна – исто ти се вата, у гробишта не писује кво си 
јел. вача се.  довата се, навата се, повата се, подвата се, привата се.

вати свр. 1. ухвати. – Вати га за шију и не пуштај, док ја не стигнем да га истресем 
из гаче. 2. крене. – Кат се проспи, Тика вати по село да крадне и да отима, док напуни 
јенџьк.  довати, завати, подвати, превати, привати, увати.

ватка ж дужина која одговара ширини шаке (око 10 cm). – Нека буде дльго три 
ватће. Једна ватка – ништа патка; друга ватка – тамьн патка; трећа ватка – асли 
алатка.



79Речник говора Лужнице

ватка се несвр. дечје одмеравање наизменичним хватањем за штап с једног краја 
на други, губитник је онај за чију шаку не преостане ништа. – Ајде да се ваткамо, 
па који изгуби, он че први да жми, а друђи да се кутају.

ватра ж 1. пушчана или топовска паљба. – Немој да одиш усправно, нело туј 
делницу прелази, ако те виде Бугари, че отворе ватру да ни побију. 2. висока телесна 
температура. – Дете ка[д] добије ватру требе да се истрља с рећију, и да му се даде 
да пије некво ћиселко. █ жива ~ храбар, окретан, способан човек. – Урош Ћиринсћи 
беше жива ватра, али и голем баксуз.

ватриште с део шпорета где гори ватра. – Шпорет има вратанца крос која се 
турају дрва у ватриште, где горе, а испод ватриште има решетка крос коју пропада 
пепел у пепељару, која мора да се с време на време чисти.

ватруштина ж пеј. од ватра. – Поруси му челце сас светену водицу, и оно че му 
пројде ватруштината.

ваћица ж бела овца са црним лицем и црном њушком (упор. вака). – Ако је овца 
бела, а има црну бразду по лице и црну прљицу, она је ваћица.

вача ДЛ рет. несвр. в. вата. – Немој да га вачаш с руће, да те не умьшка.  повача.
вача се ДЛ рет. несвр. в. вата се. – Кат човек неје кадар да о[т]цече дрво, боље да 

се не вача за сећиру. Да ли је жега, ил ћиша пада, исто ни се вача, работе морају да 
се завршавају.

вашар м фиг. лом, неред, русвај. – Улезле свиње у градину, па направиле вашар 
по њу.

вашариште с место на коме се одржава вашар. – Има си вашариште куде људи 
вашарују, а има си посебно сточно вашариште, куде се стока продава.

вашарује несвр. учествује на вашару првенствено ради провода – Има и такви 
који по три дьна пред вашар почну да вашарују, под вејник уз музику.  извашарује, 
навашарује се, превашарује.

вашарџија м учесник на вашару. – Вашарџије по недељу дьна пред вашар почну 
да се постављају на вашариште, пуштају музику и маме посетиоци.

вашив, -а, -о вашљив. – Ружа седе до њег, а Дане поче да се измица од њу, ко да 
је вашива.  вьшљив.

вашинац м човек из вашег села. – Ја бео с једног вашинца на војну веџбу, ал сам 
му заборавил име.

вьздьн прил. целог дана, по цели дан. – Вьздьн учи. Вьздьн сам стојала, па ми 
нође јаскају.

вьздьндьн прил. цели божији дан. – Вьздьндьн се оглеџује, вьздьндьн се разоџује.
вьклес, -та, -то в. ваклес. – Млого волим тој јагње што је вьклесто.
вьшавеје несвр. постаје вашљив, добија ваши. – Напуштимо се, па сви почемо да 

вьшавејемо.  завьшавеје.
вьшка ж 1. зоол. паразит који живи у косматом делу главе човека, ваш. – Досадан 

ко вьшка. Пара на пару иде, а вьшка на вьшку. Море, и са понекоја деца имају вьшће. 
2. зоол. биљна ваш. – Пипер ми нападле вьшће, а немам с кво да га напрскам. 3. фиг. 
зеленаш, каматар. – О[д] туј вьшку не узимај пару на зајам, има да ти после крв 
испије. ⌂ издиsа се ко вьшка кочопери се, прави се важан. – Нечу да идем с њег, издиса 
се ко вьшка на тил, а за једну пару неје.

вьшкарник м густ чешаљ помоћу кога се скидају ваши са главе. – Нана че иде на 
вашар, па че купи вьшкарник да ми истреби вьшће.

вьшкоберник м место где се најрадије сакупљају вашке (обично је то место иза 
ушију). – Вьшкоберник је место на главу иза уо где се збирају вьшће на гомилу.
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вьшља м 1. вашљив човек, вашљивац. – У окупацију запатимо вьшће, па сви 
постадомо вьшље. 2. фиг. сиромах. – Тија вьшља не може да ми буде зет.

вьшљиви несвр. предаје ваши другима. – Који је вьшљив, он вьшљиви и друђи 
који су окол њег.  овьшљиви, увьшљиви.

вьшљив, -а, -о вашљив (упор. вашив) – Да им не улазиш у кућу, нечисти, вьшљиви, 
и стари и деца, ко да су от циганску сорту.

вьшна ж прљава и вашљива жена, вашљивица. – Тај вьшна неје толко да нема, 
колко што нече да работи.

вебруар м други месец у години. – Цькле му се очи, како на мачора у вебруар.  
фебруар.

вебруарац м који се односи на фебруар. – Видим ја Љубисава поткарало до крај, 
усвиткал с очи ко мачьк вебруарац, че праји некьв бељај.

вегетица ж дем. од вегета (упор. вагета). – Навечер се зберемо у задругу, продавац 
веч наотварал месни наресци, па ји на артију од брашњив џак насецкал, па турил 
вегетицу, и чека муштерије.

ведри1 несвр. 1. чини ведрим, разведрава (о небу). – Поче да га ведри, че се 
поправља време. 2. несвр. фиг. бди, не леже по целу ноћ. – Заседимо се и запричамо, па 
ведримо по целу ноч. ⌂ ведри и облачи ради шта му падне на памет. – Докопаше се 
влас, па са ведре и облаче по њину жељу, запошљавају и отпуштају куга оче, и нићи 
им ништа не може.

ведрина ж 1. отворени простор, небо без заклона. – Ако требе да преспиш негде 
надвор, легни макар пода дрво, само да те не бије ведрина. 2. фиг. симпатија, накло-
ност, топлина. – Дојде от печалбу, тури пакет на астал, с очи погледа а у теб, а у 
мен, али очити само тебе мазе с поглед, сине му ведрина малко под веџете, а мож ми 
се само учинило.

ведро с дрвени суд у коме се музу овце, ведрица. – Овце се музу у ведро, а краве 
у кову. На сред ижу гори огањ, а около наредена текнетија, карлице, бучће, ведра, 
чутуре и тльчници.

ведронебоња м онај који хода уздигнуте главе, уображенко. – Дигал главу ко 
ведронебоња, ко да је сво знање на овија свет он измислил.

везе несвр. 1. украшава везом. – Мене је моја мати рано почела да учи да везем 
миљетија и пешћири, а са умејем да везем и гоблени. 2. фиг. лепо игра. – Кад Веља 
Грне поведеше коло, и почне да везе чачак ил моравац, све жене су се претицале која 
че се до њег ване.  извезе, навезе.

везен, -а, -о извезен. – Ја мој везен деверсћи пешћир још чувам. Отвори ковчег, 
поче да вади рубу и вели ми: Овој је ћенарна кошуља за младожењу, ово[ј] је везен 
пешћир за девера, а овој су шаренице за пријатељи.  извезен, навезен.

вејалица ж машина на ручни погон за одвајање плеве од жита. – Вејалицу смо 
купили на вашар у Пирот. Кад вејемо жито на вејалицу, ја обртам, обртам па ми све 
коса на главу плесњива од зној.  ветрењача.

веје несвр. 1. пада снег. – Снегав поче да веје, па нумеје да стане, че ни затрупа. 
2. одваја зрневље пасуља или жита од плеве уз помоћ ветра. – Пасуљ вејемо на 
протоку кад има ветар. Напрет смо вејали жито на гувно, па с лопате врљамо увис, 
ветар носи плеву настран, а жито пада доле.  завеје, навеје, одвеје.

вејник м 1. шатор који се поставља у авлији за свадбено весеље, или повдом 
испраћаја војника у војску. – Имали смо триста човека у вејник кад женимо Милену. 
Напуни се вејник, сви му некви поклони давају, сви се разасмејали, маћа врнди 
натам-новам, башта веч укрстил с очи. 2. пластеник за повртарске културе. – У 
вејник петлиџањи рано стигну за једење.
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вејћа мн. вејће ж фиг. мршава особа (попут суве гране). – Беше убава жена, али 
како вој дете нестаде, преполови се, стаде ко вејћа. Разболе се, и поче да опадам, 
сваћи дьн мршавејем, постала сам ко вејћа.

век м 1. животни период од рођења до смрти. – Ја у мој век несьм ошьл на 
седењћу. Ја ли чу цел век да работим за тебе, а ти само да се излежаваш. ⌂ од век од 
како се родио, од како памти за себе, одувек. – Она си је слабокрвна од век, па вој и 
детето слабокрвно. Работа се чьском раздума, али карање састиза једно друго, при 
нас је тека од век. ⌂ од век до век од настанка до нестанка света. – Ја му све исприча, 
он уздьну и рече: Е, тека је било, и тека че си буде, од век до век. ⌂ ни на век, ни на свет 
ни на овом, ни на оном свету, никада. – Ако очеш продумај с мен, ако нечеш немој 
ни на век, ни на свет.

векује несвр. 1. проводи животни век са неким. – Куде си нашла тог занесотину, 
да с њег век векујеш. 2. траје вечно. – Тека си је, човеци док су помлади мисле да че 
векују, а оно дојде – па пућ! и нема га, ко да неје ни бил. Како падо от плот, напцува 
га, и реши му: најесен чу га прејебем у печење рећију, нече да векује туј.

вели (през. велим – велимо – велу) несвр. говори, казује. □ – Ја ко велим да и њег 
поведемо, а ви како мислите? Сви му велимо да се мане од њу, ал он никога не слу-
ша. Што велу јако: работа неје зајак да побегне.

Велигден м вер. пр. Ускрс. – На Велигден се месе шарени лебови сас перашће. 
Неје сваћи дьн Велигден.

Велико Боњинце село у Лужници; Великобоњинац / Великобоњинчанин, Вели-
кобоњинка, Великобоњинче мн. Великобоњинци / Великобоњинчањи етн; вели ко-
боњински, -ска, -ско ктет.

вељаје несвр. в. ваљаје. – На вељаје да си човек тика вечеру. Не вељају вој 
прашчинката за једьн компир.

вељаје се несвр. ваља се – Не вељаје се да се свадбе праје у пости, а тој је и црква 
бранила.

вена мн. вене ж анат. крвна жила, крвни суд који води крв према срцу. – Не могли 
да му напипају вену да га шприцају, па га све изболи по руће. █ вратна ~ вена која 
пролази кроз врат. – Протрљај му вратне вене, он тека-тека па че се опорави.

веньц мн. венци м 1. венац од сплетеног цвећа. – Увијемо веньц за јагње, за овцу, 
за ведро, за загон где се премузује. – 2. венац од уплетених главица црнога или белога 
лука. – Моја баба је увила дваес венца црвени лук и пешес венца бели лук. 3. венац 
од мехурића у флаши или чаши са ракијом, као показатељ њенога квалитета. – С 
рећију требе испольк: прво ју малко помиришеш, па малко пинеш да видиш да ли је 
јака и лековита, или је мека и трује, па узнеш влашу па ју протресеш, да видиш какьв 
веньц праји, и колко држи веньцат, да ти покаже да ли је двапут прошла кроз лулу. 4. 
оја чани горњи руб на котарици или земљаној посуди. – Кували смо у шерпе зевњане, 
унутра глеџосане, а и горе около по веньц исто глеџосане.

вене несвр. сахне, губи свежину. – Моруза почела да вене, а трава се сасвим 
осушила.  завене, повене, увене.

венер м фењер. ▲ – Напрет смо све с венер светили, ако се ночу затели крава, 
или требе да се нешто ис подрум донесе.  вењер.

венерче мн. венерчетија с дем. од венер. – Били су венери, али и венерчетија, она 
су горела помалко гас, ко што су биле и лампе и гасарчетија.

венча свр. изврши обред склапања брака. – Мене и твојега башту је венчал поп-
Радисов у стрижевачку цркву.

венчаница1 ж раскошна хаљина у којој се млада венчава. – И ја сам се женил, и 
тој двапут, и знам кво је и венчање и венчаница.



Љубисав Ћирић82

венчаница2 ж тех. греда у грађевинарству која се полаже на зид, и од које полазе 
остали делови кровне конструкције. – Одељамо греде, и кад дојде време да се праји 
левина, зберемо се неколко мајстора, и гредете почнемо да крштевамо. Прво про-
беремо које че буду венчанице или позидњаче. Кад њи наредимо и уцврстимо, тьг 
дојду на ред да се турају тавањаче. По њи се положено и попреко нареде окагаче, 
тој кад је левина голема, а нема ѕидови унутра. На тавањаче се усправно поставе 
диреци, а на њи легају распињаче. Кат се поставе распињаче, на њи се попреко 
турају рожњаче, на које се наслањају мертеци или рогови. Да би све тој било цврсто, 
диреци се уцврсте сас косници и појанте. А да би косници и појанте арно држали, у 
греде се усечу усеци, који се зову ћерти. Косник иде у дољњи дел од дирек, а појанта 
у горњи дел. Е, ако је голем распон, при вр требе и греда која се ока слемењача. За-
малко да заборавим гребењачу. Она се тура у валтинуту кад је кров на „ге“ (или на 
гребен), куде се врзују маије. Теј гребењаче се турају на кајдис, а остале греде се 
турају на шрек.

венчьк мн. венчичи м дем. венчић. – Издвоји се овца која се прво ојагњила, и тури 
вој се веньц, а на њојно јагње мали венчьк. На Свети-Јован Биљобер девојчетија 
вију венчичи, па ји окаче на врата.

венчује се несвр. венчава се, ступа у брак. – Венчували смо се у цркву, после 
комунисти забранише у цркву, нело само у општину. ■ венчување гл. им. – Напред 
је венчување било само у цркву, а са може и у општину, а понећи се уопште и не 
венчују, па си и они живе и праве деца.

вењер м в. венер. – У вењер му нестал гас, па једва потреви низ шумљак да 
излезне на пут. По комшильк се попалише вењери, притропаше пенџери.

вепар м крмак за приплод, нераст. – Удебелил се ко вепар. Требе да терамо свињу 
при вепра. Оди вепра и оди момка нема вајда. █ нескопен ~ кастрирањем неујаловљен 
вепар. – Нескопен вепар је затра, чудо рану поједе, и не може се урани ко скопен. 
 вепr.

вепr рет. м в. вепар. –Запенил на уста ко вепr. Угојило се ко вепr.
вепре мн. вепретија с дем. од вепар. – У кочину имамо три рањенице, и једно 

вепре.
вепренце с хип. од вепре. – За Свети-Рањђел чувамо једно вепренце да га 

закољемо. За свадбу се кољу овце, свиња понека, за печење закољемо вепренце, 
овнови већином су се клали за у јела.

веприна м аугм. од вепар. – Имам на дом пет свиње прасиље, двајес и осум пра-
чина, и једног веприну, алесина.

вера ж 1. учење да постоје натприродна бића, религија. □ – Циганин је никаква 
вера, нече те превари само ако не може. 2. поверење. – Тебе верујем, и у тебе имам 
веру да чеш да ме погледаш у старос.

вериге ЛЗ ж старински ковани ланац са куком над отвореним огњиштем за који 
се качи котао. – Закачимо големи котьл на вериге, па у њег сваримо тикве за свиње. 
 вериђе.

вериђе ГЛ, ДЛ ж в. вериге. – Насред ижу гори огањ, изнад њега вериђе и котьл, 
а испод саџак.

верижњача ж греда у комину о коју су се каче вериге. – Изнад огњиште је комин, 
у њега греда верижњача, на њу окачене вериђе, а на њи закачен котьл.

верује несвр. сматра да је нешто онако како се приказује. – Све ти верујем, само 
ти једно не верујем, да че се манеш од рећију и дуван.  поверује.
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верује се несвр. поштује се Бог и обичаји. – Млого се верувало напред, и 
поштували се разни обичаји. ■ верување гл. им. – Ако не поштујемо стари, мислили 
смо да може нешто лоше да ни се деси, такво смо верување имали.

вес1 м вест, новост. – Кажи вој поизокол, да ју не пресечеш сас тија вес.
вес2 м фес. Δ – Невеста имаше превез, а имаше, чини ми се, и каицу, оно дојде 

бьш ко вес, само нема ћитку.
весел, -а, -о весео, радостан. – Када дојдеше Велигден, куде погледаш весел 

народ.
весели несвр. чини кога веселим. – Немој да ме веселиш, мен ми је до викање, а не 

до играње и појање. ■ веселење с гл. им. – За премлаз спремају банице, погаче, ђувечи, 
па се надигну па иду та премузују овце, па свирачи иду та свире, па оро – играње до 
могање, пијење, веселење, те тека је било. Дете од викање лько прејде на веселење. 
 овесели.

весели се несвр. чини се веселим, радује се. – Кој се сели, он се не весели.  
овесели се, развесели се.

веселшьк, -шка, -шко хип. од весел. – Убавшко и веселшко детенце, једне, пине, 
па само одлита по двор.

вет, -а, -о 1. избледео, похабан. – На њу је увек вета, али чиста рекла. Мене че и 
да закопају сас вету шамију. 2. убледео, без свежине у лицу. – У, колко је деда- Драга 
станул вет у лице, нешто га крупно мучи. 3. пиће без укуса, свежине и јачине. – Тој 
вино у бокал вето, стојало отворено, па неје бьш добро за пијење.

ветар м струја ваздуха која се креће одређеним правцем. □ – Разбеснеја се ве-
тар, че ни пообара крстине по њиве. █ црвени ~ мед. заразно обољење коже домаћих 
животиња erysipelas. – Кат свиња има ватру и црвени кругови по целу снагу, тај 
болес се зове црвени ветар. ⌂ ветар га однел нека га ђаво носи. – Па добро, нане, ветар 
га однел, неси бьш толко огладнела да о[д] дете узимам, теб да дадем. ⌂ ветар ти 
залуду ти, џаба ти. – Мани ме, сву ме убалави, ветар ти такве целивће. ⌂ ветар ти, 
да би ти нека иде дођавола, да се нигде не види. – О, ветар ти, да би ти, и такво лозје, 
цело лето га копаш и прскаш, ка[д] дојде време да се бере, пилетија га оберу пре 
нас.  ветr.

ветарчьк м дем ветрић. – Морузе беоше зажлтеле, па како ветарчьк дуне, оне 
зашуште.  ветьрчак.

ветьрчак м в. ветарчьк. – Затрча се ја, рашири руће ко авијон, осети ко некьв 
ветьрчак, али не мога да полетим. Жега, ал неје успарчиа, раздувује помалко веть-
рчак, може да се дише.

ветеје несвр. постаје блед, похабан. – Дојдомо си дом, како стигомо, почеше 
јурњавине окол детето: прање пелене, простирање, пеглање, изморимо се, жена ми 
поче ветеје, тамьн легнемо, бебето се увика. Дреје ти ветеју, ко што и ти ветејеш.  
изветеје, оветеје, уветеје.

ветr рет. м в. ветар. – Сваћи домачин се жури да што пре жито обере, да му га 
ветr не очука. ⌂ ветr га однел нека га ђаво носи. – Ја им стално думам: Па браћа сте, 
помирете се, ветr га однел! – али они јок, терају си по своје.

ветреје несвр. 1. ветри, испарава. – Затварај балонат, да не ветреје виното 2. фиг. 
губи памћење. – Како старејем, тека ветрејем, све заборављам које куде оставим.  
изветреје.

ветрењача ж машина на ручни погон за одвајање плеве од жита (упор. вејалица). 
– Напрет смо вејали жито на гувно, па с лопате врљамо увис, ветар носи плеву 
настран, а жито пада доле, после излезоше ветрењаче, па оне праве ветар, и польсно 
за работу.
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ветри несвр. помоћу ветра или промаје чисти што од примеса или прашине. – Не 
ветре кућу никако, убаздело се ко у кочину.  проветри.

ветрина1 м 1. пеј. од ветар. – Ко са да гледам: кат почнеше ветрина да савија 
врбе, и да лете црепови от куће, памет да ти стане. Ветрина се раздувал, струже па 
брија, неје за искачање ис кућу.

ветрина2 ж витрина. – Скоро сврта при једног пустооца, неје се женил, а у 
ветрину натурал слиће от свако девојче с које је прооратил малко, ил се мож малко 
подржали за руће.

ветрометина ж место изложено ветру. – Овца више воли да пландује на 
ветрометину, него где је задушчина.

ветрошка зоол. птица из реда соколова, ветрушка Falcus apivorus. – Ветрошка 
је корисна, лови мишеви по поље, она лети, па стане у место и трепери с крила, па 
продужи да лети.

веће ЛЗ прил. већ. – Ми смо од одамна овде, па ће нас веће да пушти, а ти има по 
нас гоџа да будеш.  веч.

већином прил. већим делом, у већем броју, понајвише. – У наше село остале 
већином жене, муштина намалела.

веч ГЛ, ДЛ прил. в. веће. – Топи се снег, веч наsрта пролет. Бил је човек у године, 
и веч је имал праунуци.  вечем, вечма.

вече с време од заласка сунца до почетка спавања. – Добро вече, комшиће, 
примаш ли ни на поседьк. █ весело ~ вече пре свадбе у младиној кући, када се вије 
венац за капију и улазна врата. – Свадба се спрема посебно у невестину, посебно 
у младожењину кућу, код невесту увечер се вије веньц, свирачи свире, игра се оро, 
зовемо га весело вече.  вечер.

вечем ГЛ, ДЛ прил. в. веч. – Тьмьн поче гаче да облачим, јербо су тьг гаче носили 
само онија који су порасли, па требе вечем да се жене. Не загомиљај млого, него јеџ 
отрулницу и пукницу, ако вечем не једеш лајна и тричњаци.

вечер ж/м в. вече. – Збирамо се једну вечер при мене, другу при тебе, и тека 
ни прооди време. █ Бьгња ~ Бадње вече. – Кад је Бьгња вечер, вечерује се назем на 
прострту сламу. █ Бьгњи ~ Бадње вече. – За Бьгњи вечер се меси колач, и спрема се 
само посно, и једе се назем на сламу. ■ вечерта чл. ф. те вечери, баш те вечери. – 
Собајле отоше, и вечерту се па врнуше при нас на спање. Вечертуту преди да умре, 
башта ни окну да се сви зберемо при њега, да ни још једанпут види.  довечер, 
навечер, надвечер, предвечер, придвечер, увечер.

вечера ж вечерњи оброк. – За вечеру имамо кво смо имали за обед. █ голема ~ 
касно увече, време пред сам почетак спавања. – Дојдоше у голему вечеру, тамьн 
беомо полегали. █ сита ~ вечера која се спрема за Бадње вече, а поставља се на поду 
на простртој слами. – Вечера која се спрема за Бьгњу вечер зове се сита вечера.

вечера свр. и несвр. (по)једе вечерњи оброк. – Тамьн вечерамо, и спремамо се да си 
легнемо, кад залаја куче, и некој тропну на врата.  повечера.

вечерка несвр. дет. вечера у дем. значењу. – Ајде, сине, да вечеркаш, да ми ти се не 
потика вечера.  повечерка.

вечером прил. у време вечери, увече. – Дојду партизани вечером, па им дадемо леб 
и с леб и изгубе се, јутром дојду Бугари, и питују ни у коју кућу су били партизани.

вечерује несвр. вечерава. – Кад је лето, ми вечерујемо прет кућу, на ладовину.
вечма ГЛ, ДЛ прил. в. веч. – Топрв са би умејала да питујем бабу да ми прича 

од теј работе, а и она мож ји је вечма позаборављала, ал смо долеко, и ретко се 
виџављамо.



85Речник говора Лужнице

веџа мн. веџе ж длаком обрасло дно чела изнад очне дупље, веђа. – Кат спушти 
веџе, и кад му уснице заиграју, беж долеко од њег. На капију Пејча стоји, / Црне очи 
ко вилџан, / Црне веџе ко гајтан, / А мустачи му црни, црни, / Ја се мислим: Пејчо 
сврни. (нар. п.). ⌂ набере веџе замисли се. – Што си набрал веџе, да неси решил да се 
жениш.  обрвина.

веџба ж војна вежба. – Беоше ји позвали на веџбу, па су имали логорисување, 
три месеци су лежали тамо.

веџба несвр. сталним и редовним радом развија вештину или способност у ономе 
што се ради; прима какве навике. – Ако не веџбаш, нема ни да запантиш.

веџба се несвр. вежба се у нечему, усавршава се. – Позову ни на веџбу, па се 
веџбамо како да ратујемо.  извеџба се.

веџица ж дем. и хип. од веџа, обрвица. – Убаво детенце, бело у личенце, а веџице 
му црне.

веш, -та, -то вешт, сналажљив. – Љуба Севетин је бил веш човек, знал је како да 
се снајде, па су га звали Љуба Вештак. Веш је на льгање, а и поткрачкује помалко. 
Море, мајстор си ти за теј работе, немој да се правиш невешта.

вешка се несвр. виси обешен о што, њише се. – Укачимо се на вр црешњу, где су 
најзреле црешње, па се по цел дьн вешкамо и смејемо.  навешка се.

вештачћи, -чка, -чко оно што је од вештачких материја, што није природно. – 
Кат погледаш даньшње девоће, на њи све вештачко: коса, веџе, уста, сисе, дупетија, 
да те Бок сачува, тој напред неје имало.

ви1 ГЛ, ЛЗ л. зам. ви. – Ви сьг волите да једете блажно, и вам си ви тека добро, а 
ми смо напред повише постили, али народ бил поздрав него са.

ви2 зам. енкл. 1. вам. – Купила сам ви на сви понешто, никога несьм заборавила. 2. 
вас. – Дошли смо само да ви видимо, немамо кьд млого да се засеџујемо.

вигањ м ковачко огњиште. – На Белоорницу насред пут Суљина ковачница, 
Суља и Косара сами унутра, а огањ распален на вигањ.

вигаре с хаљетак без рукава, јелек, кожух. – Чек да се дигнем, да се забрадим и 
да врљим вигаре на грбину, па чу излезнем да те испратим.

видело с 1. светлост. – Тьг се живело: нема смрад, нема чур, нема дьњу тьвно, 
а ночу видело, нело: кад је видело – видело је, кат се стьвни – тьвно је. Искочи на 
видело да те видим који си. Да не види бело видело. (клет.). 2. очињи вид. – Најтешко 
је кад човек остане без видело, кад изгуби очи. Видело да не види, све по-тьвнин 
да оди, нође да скрши, и руће да вој усьну. (клет.). 3. светиљка. – Стьвни се, запали 
виделото. █ бело ~ дневна светлост, животна радост. – Гоџа деца и[з] село тека не 
видоше бело видело.

виделце с дем. и хип. од видело 1 и 2. – Напред запалимо гасарче, оно му 
виделцето слабо, по ћошетија си тьвно. Сваћи воли да гледа бело виделце. Разболе 
се, па остадо и без виделце, а Бог ме нече прибере.

виден, -а, -о виђен. угледан, – Ти си виден човек, па гледај да се и нас сетиш 
понекад.

видено прил. виђено, јавно. – Ја што сам подавала на деца и на роду, и видено и 
невидено, а са ме никој не гледа. Давала је и видено и невидено, саде да вој син не 
понавља, и не остане бес школу.

види (имп. виџ – вичте) несвр. гледа. □ – Да оче да оћоравеје, па бело видело да 
не види, дабогдаде. (клет.) – Иди виџ куде је деда. Е, моја деца, вичте ме док сам још 
жива, а кад умрем, више ми ништа не требе. ■ видење гл. им. – Кат су ни славе, идемо 
при роднине на видење, после па они дооде при нас, и тека. Дошли смо на видење, 
несмо на гостење.  завиди, обневиди, повиди.
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види се несвр. безл. буде видљиво. – Месечина, али се види ко усред дьн. Работи, 
шпара, али му се и види, најубава кућа у село је њигова.  привиди се.

видовача ж агр. сорта пшенице. – У моје време највише смо сејали: белију, она 
нема осиљ, банаћанку, видовачу и ропсаљ.  видовка.

Видовдьн м вер. пр. (28. јуни). – Видовдьн беше голем празник.
видовка1 ж агр. в. видовача. – Видовку смо напред млого сејали.
видовка2 ж бот. зељаста биљка с црвеним или плавим цветићима, видовчица 

Anagallis arvensis. – Трава видовка има плав и црвен цвет, мушка деца беру плав, а 
женска црвен цвет и трендавил, туре ји у воду, па се с њу омију, да буду убава.

видовњак м, мит. особа која може да види натприродна бића. – Видовњак је 
онија који је роден у суботу, он може да види вапира и сотоње.

видрес, -та, -то окретан, спретан. – Ене га Бранча, улогавил се, да му неје бабана 
још видреста, имало би тека да лежи у такво које је гадно и да се помене.

визитарка мн. визитарће ж скитара, торокуша. – Такве визитарће ми не требу, 
само дојду да виде кво ти је по кућу, па да те после оговарају.

вијакер м кочија као превозно средство. – Коњска кола, вијакер га зовеоше, кој 
знаје, негде је имало, при нас га неје било.  фијакер.

вијалица ж ледени ветар са снегом, вејавица. – Он је ко вијалица, не скаџује се, 
саде врнди надол-нагор, ко да му је нећи врљил цигансћи пепел у гузицу.

вије ДЛ л. зам. ви. – Еве, ноч се измациња, а ја се не могу досетим како се, и сас 
какво се, несрећа мери, вије мож и да знајете, ал си ћутите, мож је тека и попаметно. 
Вије си имате вашу цркву, а није идемо у Драгинац у цркву.

вије несвр. 1. плете венац. – На Џурџовдьн девоће уз појање, смејање и шалење 
вијеоше венци, па први којег исплету врљају у реку, да однесе све што неје ваљало 
туја годину. 2. савија гнездо. – Ластавицете почеше да вију гњездала. 3. јалови 
увртањем мошница. – Деда-Душан беше добар стројач, а умејал је и да чука овнови 
и вије бикови. Пастув и бик се вију, овьн и јарац се чукају, а вепар се штроји. ⌂ 
вије-суче врда, покушава да избегне неку обавезу. – Само га ти притегни, он има да 
вије-суче, али на крај че мора да ти врне дуг.  завије, овије, одвије, навије, повије, 
превије, привије, развије, савије, узвије.

вије се несвр. савија се, превија се. – Ја се ви, кући се, кво чу, што чу, с време на 
време отидем те га погледам где лежи у кревет.  одвије се, превије се, привије се, 
развије се, савије се.

вијен, -а, -о који је ујаловљен увртањем мошница. – Имам два вијена јунца, несу 
ми за продају, али ме невоља сковитли да морам да ји продадем. Јунчето невијено, 
па зарипује кравете.

вијока ж четвороугласта кутија у столу или ормару која се извлачи. – Драгане, 
отвори вијокуну, там има свеча, дај ми ју. Вијоће се распадле.  фијока.

вијуга несвр. кривуда, креће се вијугаво. – Кат погледамо, а оно змиче, само вијуга 
поди астал.

вика1 ЛЗ несвр. говори, прича (упор. вреви). – Истина је, све је такој што мајка 
вика. Он има да те учи, учи, учи, па кад рекне: Знаш ли? – а ти све да викаш: Не 
знам! – јер ако кажеш да знаш, он че те убије. (нар. пр.).

вика2 (прил. сад. викајечи) плаче. – Мож да викаш од сьг до јутре, исто ти се вата. 
По цел дьн си вика за маћу. Вика нетепан. Петкана викајечи отрча при Вукану, и још 
от капију ју чу како помиња Влајка. Излезе викајечи што вој несьм купила тој шамиче. 
Одра се викајечи, а за ништа. ⌂ вика у големи глас плаче у сав глас, запомаже. – Малко 
сам га ударил негодечћи, а он кат поче да вика у големи глас, узбуни цели комшильк. 
 завика, извика, овика, одвика, повика, превика, привика, развика се, увика се.
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викање с плач, плакање. – Неје ни за викање, неје ни за смејање. Ете колко је 
човек тупав, понада се за некво, и мисли тека че и да буде, остри се за веселење, а 
оно га сачека викање.

викља м пеј. плачљивко. – С тога викљу немој да се дружиш, тиће се за ништа 
развика ко стрина.

викса ж паста за обућу (упор. малин). – Намаже ципеле с виксу, па кад ји извикса 
с четку – льшту се, мож да се огледаш на њи.

викса несвр. гланца обућу, четком истерује сјај. – Носи некакве ципелетине, не 
знаје им се боја, виксане још кат су направене у фабрику.  извикса, навикса, овикса.

вила мн. виле ж 1. дрвена или гвоздена алатка за набадање сена или сламе. – 
Сено се преврта и збира сас вилу. 2. део вршалице који избацују сламу напоље. – 
Најголема прашина у вршу је испред вршалицу, куде виле изврљују сламу. █ дрвена ~ 
вила сачињена од дрвета. – Дрвена вила је сва од дрво, и може да буде з два рога и с 
три рога. █ железна ~ вила сачињена од гвожђа. – Сас железну вилу ринемо шталу. ⌂ 
пари виле доживљава горка искуства. – Несьм једнуш парила виле сас њега пијаног. 
Не могу они с мен да паметују, парил сам ја разне виле.

вилдан м 1. млад изданак израстао из корена биљке. – Од овуј јабуку израсал 
убав вилдан, требе да га пресадимо. 2. млада грана уопште. – Искарала сливава 
вилдани, че буду сливе и надогодин.

вилдес, -та, -то витак, танак. – Девојчето вилдесто, високо, убаво.
вилетина ж пеј. од вила. – Соплето се на вилетинуву, замалко да се набодем на 

чапур.
вилија ж грудва сира у облику коцке. – Кат се потсири и исцеди, сирење се сече 

на вилије, посоли и тура у каче.  грутка.
вилип м игла у загонетки. – Кво је тој: вилип ткаје, вилип преде, а вилипчета 

гола оде.
вилица1 ж виљушка. – Ложица је алатка и за густо и за ретко, а кому бьш требе 

вилица, он си има петопрсницу. Пре печење у црепњу, леб се избьцка сас вилицу.
вилица2 анат. чељусна кост у коју су усађени зуби. – У дољњу вилицу имам три 

зуба, а у горњу немам ни једьн.
вилче с дем. од вила. – Овој вилче бьш згодно, лефтерно, направено ко за деца.
вилчи несвр. скупља сено на навиљњаке (упор. пласти). – Они вилче сено у 

навиљњаци, па че га после здену у стог.  навилчи.
вилџан мн. вилџањи ГЛ, ЛЗ м шољица за кафу, филџан. – Дојде унука па ми 

донесе џезве и шес вилџана са све тасне. У вилџањи пијемо каве. Грејану рећију 
сипујемо у вилџањи, а студену у рећисће чаше.  вилџањ.

вилџањ мн. вилџање ДЛ в. вилџан. – Каве немам, али чу сварим рећију да 
испијемо по једьн вилџањ. Грејану рећију пију из вилџање, али кат се запију почну 
да пију из винсће чаше.

виљушкар нов. м машина за утоваривање робе паковане у сандуцима или 
палетама. – Видиш га кољћи је, не може ни виљушкар да га подигне одзем.

виме мн. виметија с млечна жлезда са сисама у женки неких сисара. – Напасле 
се овце убаво, па им виметија набрекла. ⌂ направи виме женка којој се приближило 
време млађењу па спусти млеко у виме. – Овај овца направила виме, брзо че се 
ојагњи. ⌂ тврда на виме женка која се тешко музе. – Убава крава, само тврда на виме, 
руће ме заболу док ју помузем. ⌂ секне на виме смањи количину млека. – Кравава не-
што секну на виме, из дьн у дьн све помалко млеко дава. Крава ни секнула на виме, 
па вој теле потурамо под другу краву да сиса. ⌂ удари на виме оболи виме и престане 
да даје млеко. – Крава ударила на виме, па нема довољно млеко да се насиса теле.
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вименце мн. виметића с дем. и хип. од виме. – Вименце вој ко котленце, а млекце 
ко благо винце. Виметића им малецка, али си давају прилично млеко.

вини се несвр. жуди, чезне за чим. – Вини му се у мешинку нешто да поједе, бар 
залчак леб да има, ал нема.

винкла тех. ж алатка којом се одређује прави угао. – Винкла може да буде дрвена 
и метална, с њу се одреџује да ли су ћошкови озидани пот прав угао.

вино с алкохолно пиће добивено врењем грожђаног сока. □ – Мој деда без вино 
не седа да једе. █ бело ~ вино које се одмах оточи по муљању. – Оточимо двеста ћила 
бело вино, а од оној што остаде у комину направимо комињак. █ благо ~ непреврело 
вино, шира. – Благо вино се зове док не прећипи. Пресекли смо спедесе ћила благо 
вино, тој деца да пију. █ црно ~ вино од обојених сорти грожђа које се отаче дан или 
два по муљању. – Црно вино неје за свакога, оно тражи гурмана, дебелог човека који 
може да га сноси.

виноград м земљиште засађено виновом лозом. □ – Виноград им не пртвеје јер 
га не прскају редовно, нече виноград без прскање.  лозје.

виноградарсћи, -ска, -ско који се односи на виноград, који припада винограду. – 
Правимо разни џемови, али је џем од виноградарсће праскове најбољ.

винсћи, -ска, -ско 1. који се односи на вино. – На нашу славу жешка рећија се пије 
из винсће чаше. 2. фиг. онај који пије искључиво вино. – Који су винсћи, они су црвени 
и јаћи, а који су рећисћи, они су бледи и усукани.

винце с хип. од вино. – При њег у задругу чим улезнеш, он те питује: кво че 
мунеш, пивце или винце █ благо ~ хип. од благо вино. – Вименце вој ко котленце, а 
млекце ко благо винце.

винџија м онај који је љубитељ вина. – Лужничањи су рећиџије, а Пироћанци 
винџије, али си и они добро цепе рећиџију.

винштина ж пеј. од вино. – Препил сам винштину, па ми глава цело јутро пуца 
од болови.

вињага мн. вињађе ж разграната винова лоза поред куће, или око куће. – Једну 
вињагу смо пуштили да расте ус кућу. Бьш убаво да си човек има вињађе ус кућу.

вир м 1. дубоко место у реци. – Кат смо били деца, ако несмо мирни плашили 
су ни да че дојде сотоња ис Комаричћи вир да ни однесе. 2. удубљење у башти са 
водом за заливање. – У градину ископамо вир, па га напунимо с воду, и посипујемо 
пипер сас лопату.

вираје несвр. напредује, расте, развија се. – Нешто ми пипер овуј годин не вираје 
како требе, а зашто не знам.  фираје.

вири несвр. гледа кришом, гвири (упор. ѕrка). – Вири кроз кључаоницу, да види 
куга има унутра.  завири, извири, навири.

вири се несвр. сакупља се вода у неко удубљење. – Вири се вода поди кућу, че ни 
поткопа темељ. Капка капе, вир се вири.  завири се, навири се.

вирјан м вихор. – Да оче да дуне вирјан, да малко раскара жегу, поцрцамо.  
вирогон.

вирма ж предузеће, установа, фирма. – Некада Крста работеше у државну вирму, 
са га пензионисује и агалисује.

вирнез м уљаста или смоласта течност за премазивање дрвених предмета 
ради заштите, фирнајз. – Столарија требе да се често премаже с вирнез, а не да се 
чека да испуца.

вирогон м в. вирјан. – Лети вирогон покрши сливе које су преродиле. Брзо и 
трклето ко вирогон.
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вирогоња м фиг. нестална особа, особа превртљивог карактера. – Ти с тога 
вирогоњу да се манеш, он че те жедног преведе преко воду.

виронга ж завеса. – Од виронгу се ништа не види у собу. Знаје да га жена слима 
кроз виронгу кад улезне у двор, да види да ли је малко повише попил у задругу.

виронџица ж дем. од виронга. – Кроз прозорче, на које беше виронџица, Тоза 
разбра да је унутра у собицуту невестицата.

вирће ж мн. мет. вихор у облику левка који направи знатне штете. – Вирће су 
кад се ветар ускомеша, па пообара црепови и поразбија прозори. █ бабине ~ олујни 
вртложни ветар који својом усисном снагом може да нанесе штету у пољу. – Ба-
бине вирће се зададу изненада, па ни све пообарају навиљњаци по ливаде.

вирчьк м дем. од вир. – У тија вирчьк се вода не мути, па су жене туј белиле 
платна.

висак м зидарска алатка за проверавање вертикалности зидова. – Оџак мора да 
буде озидан под висак, да неје крив.

виси (рад. пр. висел, -а, -о) несвр. 1. лебди обешен о што. □ – Остарел и омршавел, 
висе му аљине ко да су на трн закачене. Закачен котьл за куку је стално висел над 
огњиште у ижу. 2. фиг. дангуби, узалудно борави негде. – Ја и онија који су бађавџије 
ко ја, висимо овде, и чекамо да нећи наиде. Има неколко такве што по цел дьн вису 
онам у Бабушницу, место да привану дом работу.  извиси, нависи, надвиси, увиси.

висибаба ж бот. рана зељаста биљка с белим звонастим цветовима Galanthus 
nivalis. – Висибаба прва процьвти, само ли малко огреје сльнце – те ју, промуљила 
главу кроз снег.  сомурак.

висина1 ж високи стас, израслост људске фигуре. – Ја имам висину, па ми и личи 
да будем дебел.

висина2 ж висинско земљиште, планински терен. – Овде висина, човек и лети 
увечер требе да се загрне с неьв дроњьк.

вискује несвр. виском проверава да ли је зид озидан вертикално. – Вискувал ли си 
ти тија оџак док си га зидал, млого се искривил.

висне1 (рад. пр. виснул, -а, -о) свр. отромбољи се, опусти се. – Виснул ко тиква низ 
плот. Сливе преродиле, па им грањће виснуле дозем. Олга се беше уватила за главу, 
шамиче вој се свлекло, па виснуло на једну страну.

висне2 свр. гласне се виском, тихо завришти (о коњу). – Дољњу усницу отромбољи 
ко кад се коњ спрема да висне.

висок, -а, -о који је великог раста. – У, колко си висок муж порасал од ланску 
годин, још малко па че те женимо. ■ повисок комп. виши. – Ја сам повисок од бату, 
ако је он постар од мене две године. ■ највисок суперл. највиши. – Највисока у малу је 
њина кућа, не мож да ју промашиш.

високо прил. знатно изнад основе од које се мери. – Који високо лети, ниско пада. 
 нависоко.

височьк, -чка, -чко прилично висок. – Бучка је височка еј докуде натпојес. 
Порасал височьк и замомчил се.  повисочьк.

височко прил. прилично високо. – Децата се височко укачила, па се плашим да не 
попадају. Сльнце још беше височко, а они си дојдоше од њиву.

висуљћа ж оно што виси, висуљак. – Мора да је голема мрзлица, чим овољће 
висуљће висе на стреју.

вител м вратило на бунару око кога се намотава конопац или ланац приликом 
извлачења кофе са водом. – У наше село малко су бунари сас сантрач и вител за 
вадење воду.
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витиљ м 1. памучна трака у петролејки, фитиљ. – Лампа има витлошку, 
а код гасарче смо с иглу извлачили витиљ, кад му пламен ослабеје. 2. фитиљ за 
потпаљивање експлозивних тела. – После маневру наодили смо петарде с витиљ, 
који се пали ко клечка на шибицу.

витлошка ж 1. кратка летвица закуцана на рагастову врата за затварање 
врата, касније је почео да се употребљава рајбер. – С витлошку заклапамо врата на 
шталу ел на амбар, а с кључ на кућу. 2. витлић код петролејки помоћу кога се помиче 
фитиљ, и тако регулише величина пламена, односно јачина светла. – Свака лампа 
мора да има бренер с витлошку. Гасарче је с витлошку, ако је без витлошку оно се 
зове гашче, турче или ћупче.  витлушка.

витлушка ж в. витлошка. – С витлушку појачавамо или смањујемо пламен на 
лампу.

витражица ж завесица на прозору. – Ис креденац изнела судови, па ји све измила, 
натурала витражице на прозори, стаклата измила, па се цаклеју.

виџавља несвр. виђа. – Ми деца и[з] село кекс несмо често виџављали.  виџевља.
виџавља се несвр. виђа се, сусреће се. – Виџављаш ли се почесто с матер. Деца 

се растикала по бел свет, виџављамо се једнуш годишњо. Само на сьбори смо се 
ваџављали.  виџевља се.

виџевља несвр. в. виџавља. – Тека се замратим некуде, па си дом не виџевљам по 
неколко дьна. Мати вој је била суботњак, па је виџевљала това.

виџевља се несвр. в. виџавља се. – Курјаци се несу често виџевљали, а са се на-
котили, па и у село слазе.

вишак м износ што претиче, што је преко потребе, преко неке границе. – Нане, 
ја чу наточим рећију, а ти за уз њу донеси туршићу, а и сирењце нече да је вишак. 
Од вишак глава не боли.

више прил. у вези са именицама или изразима који значе количину изриче 
прекоречење назначене количине. – Само да ју умилно погледа, за њу би тој било до-
ста, више ништа не би тражила. ■ највише суперл. више у највећем степену. – Смитају 
му деца, а највише му ја смитам.  највече.

вишек м фишек. ▲ – Бомбонџија направи вишек од артију, па у њег продава 
бомбоне.

вишњак м место где расту вишње, вишњар. – Једно њивче смо претворили у 
вишњак, вишње су корисне, а и добро раџају.

вишњовача ж ракија од вишања, или са вишњама, вишњевача. – У поголему 
теглу тура се ред вишње, ред шићер, насипе се љута рећија и тури на сlнце да стоји 
три недеље, и вишњовача спремна.

вишти1 несвр. оглашава се њиском, њишти (о коњу). – Сваћи коњ вишти кад види 
непознату кобилу.

вишти2 несвр. синоним за нешто превише кисело, које не може да се једе од ки-
селости. – Вурдетинава ћисела па вишти, не мож се једе. Зељево се ућиселило, па 
вишти.

Вла мн. Власи м Влах. – Зет ми је Вла, али је дабар човек. Да те Бог сачува, кат 
се Вла упуа.

влада несвр. уздиже се изнад своје околине, доминира, намеће се. – Увек је волел 
да је први у друство, да влада, и да га сви слушају.  завлада, надвлада, превлада, 
савлада.

влада се несвр. понаша се, управља се према чему. – Владам се према прилику, 
како друђи, тека и ја. Влада се ко стока, а ништа и не разбира ко стока.
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владање с пристојно понашање као ученичка обавеза за коју се добија оцена. – 
Ја сам редовно из владање имал тројку.

Влајна мн. Влајне ж Влахиња. – Причају да Влајне знају да праве маџије, от које 
човек не може да се спаси.

влајинка врста народног кола. – Игра влајинку, ко да је роден у Влашку.
влаканце с дем. од влакно. – Ка[д] те уватим, има да те сву искубем, ни једно 

влаканце нема да остане на теб.
влас м власт. – Дај му влас, па му слушај глас. Ако ти се не допада влас, јеби му 

матер, али ако ти се држава не допада, тьг се сам јеби, јербо за никакьв курц неси. 
⌂ ступи на влас освоји власт, дође на престо. – Чим комунисти ступише на влас, за-
бранише да се иде у цркву,и да се слава слави.

власан, -сна, -сно који је овлашћен, који је одговоран за некога или нешто. – Ја 
сам те родила, ја сам ти власна, мен мораш да слушаш. Још сам ја власан од тој 
имање.

власес, -та, -то који има руно са дугом вуном (ован, овца). – Имали смо и руде 
овце, али су повише биле власесте.

власница ж најквалитетнија вуна. – Вуна власница је за за ткање, а ситна вуна 
је за плетење.

властодржац м онај ко има сву власт у рукама. □ – И до са су ни гулили кожу 
свакакви властодршци, али ко овај влас неје ни једна.

влачар м власник вуновлачарске радње. – Пуно године смо влачиле вуну при 
Ђоку влачара у Бабушницу. На сабор ја Србу ману, па си отидо с Владу влачара.  
вуновлачар.

влачара ж машина за влачење вуне. – Вуну у вуновлачару прво дрндамо на 
дрндару, па ју после влачимо на влачару.

влачег м направа у виду кратких мердевина, која се једним крајем причврсти 
на предњи трап запрежних кола, а другим крајем се вуче по земљи; служи да се на 
великим низбрдицама превлаче мањи терети. – Драга Даклем низа сокак на влачег 
тера липцалу овцу оди трљак. Море, на влачег да укарујеш у кућу, ако жена почне на 
иглу да износи, нема ти стигне до пладне тој што укарујеш.

влачи1 несвр. 1. вуче. – На нође навлекла три броја поголеми сцепени опьнци, па 
кад оди она ји влачи. Мучим муку, влачим бруку. 2. води са собом. – Куде појде и њу 
влачи сас њега. Са влаче деца по болницу, а ја сам си деца сама ишчувала. 3. носи 
стално исти комад одеће. – Кад му сашију панталоне, влачи ји док ји не сцепи. 4. 
вукући узима. – Чекићар млого влачи струју.  довлачи, завлачи, извлачи, навлачи, 
повлачи, привлачи, развлачи, увлачи.

влачи2 несвр. гребена вуну у вуновлачари, или кучина на гребенцима. – У 
понеделник сам влачила вуну на вуновлачару у Бабушницу. Грснице прво очукамо 
на трлицу, па влачимо на гребенци.

влачи се несвр. 1. вуче се. – Влачи се ко пребијена змија. 2. иде где му се не иде. 
– Прави ни штету, ми диsамо руће, не волимо да се влачимо по судови. 3. вуцара се, 
скити се. – Влачи се с једнога-другога, брука и мужа и деца. Влаче се по путишта, 
блазне свет. Влаче се ко свињска црева. ■ влачење гл. им. – Горе у Врасћи рит сабрала 
се сва селска деца, возе се на дупе низ ровину, па им зинуле панталоне од влачење. 
Пропадомо дьньс од влачење шуму.  довлачи се, навлачи се, повлачи се, увлачи се.

влаша ж флаша. – Више волим да пијем пиво из влашу, него из чашу.
Влашко ж Влашка (Румунија). – Че се врне Мирко, че дојде из Влашко, лом че да 

напраји, нече да ваљаје.



Љубисав Ћирић92

влашљак м пеј. од влаша. – Почела да среџује кућу, ис подрум изнела све врчве, 
грнетија, рукатће, помалецка качетија, некакви влашљаци што стоју там кој знаје от 
када, и ватају павучуну.

влашче мн. влашчетија с дем флашица. – Спремила за једење, а наточила и једно 
влашче рећију. Влашчетија сам назбрал, снашка да ји проплакни, па да ји напуни 
сас рећију.

Влашчичи м мн. астр. сазвежђе Влашићи. – Кад лупимо морузу нема легање дор 
Влашчичи не зајду, и дор sвезда не излезне која се зове зорњача.

воган ЛЗ м земљани суд веће запремине из којег је истовремено јео већи број 
чланова породице. – Сваримо чорбу у грне, па насипемо у воган, и сви кусамо из 
њега.  ђувечарка.

вода ж □. – Овај вода неје добра ни за пијење, ни за мијење. █ жива ~ текућа вода. 
– Да однесеш овој што сам ти дал, и да га врљиш у живу воду, одма испод кладенац 
куде извира. █ заборљива ~ вода опора, неукусна, непријатног мириса. –Заборљиву 
воду нече ни стока да пије. █ залудела ~ затрована вода (вода у којој је потапана 
конопља). – Из топилишта смо раскарували овце, да не пију залуделу воду. █ лька ~ 
здрава и питка вода. – Ми имамо у бунар льку воду, мож да пијеш колко оч, нема 
ти ништа буде. █ ћипела ~ тек прокључала вода. – Надроби се стар леб у паницу, па 
се тури врз њега сирење, а у тигањ се растопи маз, и с њега се посипе лебат, после 
се све тој попари сас ћипелу воду, и готов попарак. █ ћипеч ~ веома врућа вода. – Кад 
би баба знала све кво смо работили, с ћипеч воду би ме посипувала ујутру кат се 
мијем. ⌂ појде вода на уста добије апетит. – Чим помислим на претрљаницу, одма ми 
вода појде на уста. ⌂ потече вода на уста пође вода на уста због појачаног апетита из-
азваног погледом на какву намирницу. – Кад заједе лебац и петлиџањчьк, од милине 
да га гледаш, има да ти вода потече на уста. ⌂ тера воду на уста изазива апетит код 
кога. – Петкана пости, и нечу да вој терам воду на уста да пред њу режем сушеницу. 
⌂ стане гола вода који је обливен знојем, или мокар до голе коже. – Сањувал сам нешто 
страшно, кат се пробуди, ја сам станул гола вода. Тьвно, а водељак, све се учапка, 
нође ми стануле гола вода. ⌂ мути воду прави раздор, ствара несугласицу. – Ми се 
добро слажемо, али ни свекрва мути воду. ⌂ пушта воду уринира, мокри. – Отиде да 
пушта воду, па га још нема да се врне. ⌂ свари воду добро се слаже са киме, успе у 
чему. – Тија човек од лошу семку настанул, сас њега никој не може да свари воду. 
Узоше се бађим из љубав, али не могоше да сваре воду, и мануше се. ⌂ наврта воду на 
њигову чешму скреће разговор у своју корист. – От кво да се заприча, он одма почне 
да наврта воду на њигову воденицу.

водељак м пеј. од вода. – Гадно времиште, ћиша се расипа, па водељак на све 
стране.  водурина.

водени, -а, -о који се односи на воду, који припада води. – У водени котьл варимо 
класје и тикве над огњиште. Грејану рећију смо пили из водене чаше.

воденьц м бот. врста крупне сочне крушке погодне за кисељење попут туршије. – 
Из Цолин присад бупну презрел присад воденаьц. Најбоље крушће за турање у воду 
су присади воденци, затој се тека и зову.

воденика ж вода у којој су укисељене крушке, укусна и освежавајућа. – Каца се 
напуни с ненабијене крушће, засипе с чисту воду, ако је подрум убав, сув и длабок, 
вода не прећипује, само извлече благо из крушће, њу зовемо воденика, и она је добра 
да се пије.

воденица ж 1. млин с воденом погонском снагом. – Несмо скоро терали мливо у 
воденицу, па ни веч понестањује брашно. 2. фиг. особа која много прича. – Тај жена 
само меље ко воденица, од њу не мож до реч да дојдеш. ⌂ ~ за каве млин за кафу. – 
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Воденица за каве може да буде ручна, и на струју, али је каве поблаго кат се смеље 
на ручну воденицу. ⌂ ~ за месо ручни млин за млевење меса. – Воденица за месо нече 
да меље ако у месо има кошчице. ⌂ ~ за петлиџањи ручни млин за парадајз. – Има 
воденица за петлиџањи која одваја љусће и семће. ⌂ ~ за ореси ручни млин за орахе. – 
На воденицу за ореси мељемо јатће од ореси кат правимо торте за славу. ⌂ наврта воду 
на њигову воденицу скреће раззговор у своју корист. – Договарају се како да се деле, 
али бе[з] суд нема да се договоре, сваћи си наврта воду на њигову воденицу.

воденичар м 1. власник воденице или радник у воденици. – У Дољњо Крњино 
воденицу је имал, и воденичар је бил деда-Тача. 2. помељар који је дотерао мливо 
да самеље у воденици. – Јучер сам бил воденичар, а даньс чу сам овчар. Кат осьвне, 
из малу крену овчари, а дом се вртају воденичари.

воденичиште с место где је некада била воденица. – Од деда-Тачину воденицу 
остало само воденичиште, зграда ју нигде нема.

воденичћи, -чка, -чко који припада воденици. – Вредана ко дољњи воденичћи 
камен, да може не би се ис кревет дигла.

води (трп. пр. воден, -а, -о) несвр. 1. одређује правац кретања коме идући испред 
њега. – Водим га у школу, нече да иде сам, па бега. Воден је при вражалице да моча 
преко сећирче, да му се пресече стра. 2. одређује правац кретања коме држећи га 
на вођици. – Ја невеста у кола воловска с девера, једьн води волови, и идемо та се 
венчамо у цркву. ■ водење гл. им. – По селсћи пут говеда иду без водење, али кад 
излезнемо на друм, морају да се воде.

води се1 несвр. појава полног нагона и оплодња код краве. – Овца се мрка, коза се 
прца, свиња се букари, а крава се води. Одавна се кравава водила, а не примечује се 
да је стелна.  преводи се.

води се2 несвр. забавља се, у вези је са ким. – Две-три године се воде под руку ко 
слепци, а нити се узимају, нити се мањују, добро си им тека.

водир ДЛ м посуда у којој се држи брус при косидби. – Напред је водир бил 
направен од говеџи рог, а даньс може да буде и дрвен или плекан.  тутулица.

водица ж 1. дем. и хип. од вода. – Без водицу нема живот. Краставичћете изгореле 
за водицу. У котьлав водица само на дно остала. 2. смањени проток воде у сушном 
периоду. – Водицава омалела, суде редом се може река прегази.

Водице ж вер. пр. Богојављење. – Најстуд је у јануар окол Водице. За Водице се 
обавезно варе питије.

водљив, -а, -о који у себи садржи доста воде, водњикав. – Ја не волим водљиву 
дињу. Водљиве сливе су добре за рећију, а несу за једење.

вододржљив, -а, -о земљиште које задржава воду. – За кво че ми вододржљива 
њива, у њу кво да посадиш здува се.  мочваран.

водоцрев м пеј. особа која пије много воде. – Доста пи водељакат, водоцреву 
један, че ти се слоша.

водурина ж пеј. од вода (упор. водељак). – Овај водурина се усмрдела па базди. 
Еве, три дьна не мож да ожалимо овој кво ни напраји водурината.

водурљив, -а, -о из кога није испарила сва вода, који је са великом процентом 
воде, жидак (упор. и водљив). – Пекмез требе да се убаво ућипи и згусти, ако је 
недоћипел, остане водурљив, и брзо се поквари.

воз м 1. □. – Отиду пешћи до Паланку, после на воз па у Београд. 2. фиг. количина 
дрва која се натоваре на запрежна кола. – Докарал четри воза дрва из Гариње, све 
дльга габровина.
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вози несвр. преноси што превозним средством. – Јучер возимо дрва ис-планин, 
даньс че одмарамо и ми и говеда. ■ возење гл. им. – Нече никог да замине возење на 
душаме, и лежање у рупу.  свози.

вози се несвр. 1. путује неким превозним средством. – Поп-Чеја не иде нигде 
пешћи, има некакво ауце, па се вози где год да појде. 2. ~ на сане санка се. – Деца се 
збрала па се возе, једна на сане, једна на скије.  повози се.

Војници село у Лужници; Војничанац / Војничањин, Војничанка, Војничанче мн. 
Војничанци / Војничање етн; војничансћи, -ска, -ско ктет.

војничьк м дем. од војник. – У Ваву ја плетео черапе, а мину једьн војник, такво 
младо, војничьк, и тражи да му продадем черапе.

вол м во. – Стар вол се не препреsа. (посл). 2. фиг. ленштина. – Диsај се, воле један, 
убаздел си се од лежање, а мати ти пропаде од работу.

воли несвр. осећа љубав према коме или чему. □ – Млого, сирома, воли рећицу, 
за њу би дупе дал. ⌂ воли га ко квачка врцу ирон. уопште га не воли. – Она га воли ко 
квачка црну врцу, а он њу с очи не може да види, али се трпу због деца. ■ поволи 
комп. воли у већем степену. – Бабо, тебе поволим оди деду, он ми се љути, а ти ми 
се не љутиш. ■ најволи суперл. воли у највећем степену. – Најволим кад је снег, а ми 
излезнемо на брдо, па се по цел дьн грудвамо, и возимо на сане. ■ волење гл. им. – 
Нече само волење, од волење без давање и помагање вајда нема.

воли се осећа узајамну љубав са киме. □ – Који се воле, они се понекад и сваде.
волина аугм. и пеј. од вол. – Наш Беља неје бил вол, него волина, кад он запне, 

вртање назад нема. Матер си је све окал „волино једна“.
воловарник м обредни колач намењен воловима који се спрема за Бадње вече. – 

На Божич ујутро отидеомо коди стоку, и по парче дадемо оди овчарник на овце, оди 
воловарник на волови, оди свињарник на свиње, тој је за њиио здравје.

воловодица ж 1. бикови који иду за кравом у терању на испаши, говеђа свадба. 
Куде је воловодица не приоди, мож лько да настрадаш. 2. фиг. група ленштина и 
готована која се вуцара у потрази за бесплатним ручком. – Има ји неколко у туј 
воловодицу, и први су куде осете да може нешто да се поједе и попије на оклапчину.

воловсћи, -ска, -ско који се односи на вола, који припада волу. – Били га с воловску 
жилу, док неје све признал. █ воловска кола запрежна кола која вуку говеда. – Кола 
у која се упреsају говеда зовемо воловска кола. █ воловска плоча потковица којом се 
поткивају говеда. – Воловсће плоче праји поткивач, а коњсће потковице се купују. █ 
воловска слава вер. пр. посвећен говедима. – Свети-Власи су воловска слава.

воља ж жеља за чим. – Са се радују да иду у Немачко да зараде, мене неје воља 
за теј паре и за туј печалбу, ел су ни Немци двапут крв пили. ⌂ до воље довољно, до 
изобиља. – Пимо до воље. Имало је и једење и пијење до воље.

вољада прил. ваљда, вероватно, можда (упор. ваља). – Па и ти си, вољада, видел 
тај пилетија што ји зовемо мrдодупће. Немој да ми попујеш сваћи дьн, вољада и ја 
нешто знам.

вољаје несвр. в. ваљаје. – Тај ти реч бьш вољаје. Овија дни ништа не вољајем, по-
виш лежим нело што сам на нође. Не вољаје како га обрнеш. 2. фиг. добро је. – Море, 
вољаје си кад је човек вредан, па си све на време постигне.

вољаје се несвр. ваља се, добро је. – Не вољаје се ни да се помисли на такво, та 
камо ли да се такво уработи.

вољашан, -а, -о 1. вредан, добар, паметан, послушан. – Сва су им деца вољашна. 
Уземо снау, бођи вољашно девојче, од вољашни родитељи, не пројде млого време, 
она се усампаси, и поче на сви да ни командује. 2. неје вољашан који није доброг 
здравља. – У послегњо време нешто ич несьм вољашан, по цел дьн лежим у кревет.
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восковарџија м онај који откупљује и прерађује восак. – Дража је бил и бојаџија 
и восковарџија, он си од њигов восак правил и продавал свече.

восковача ж бот. врста јабуке која има боју сличну воску. – И ми имаомо восковачу, 
јабуће вој трају до пролет, али се усуши.

вочица ж дем. од вочка. – Нанизала сам четри низе вочице од крушће, и две од 
јабуће, па си зими сваримо оваг-онаг.

вочка мн. вочће ж расечени и на сунцу осушени плод воћке, обично шљиве, али 
и јабуке и крушке, каткад се нижу на венац попут паприке. – Исечу се на тьнко 
крушће ил јабуће, а сливе се цепе да се изваде кочичће, нареде се на дьску, и туре 
на промају да се суше, а могу и да се нижу на низу ко пипер. Сас вочће се зими варе 
компоти. █ цепене вочће прстима располућени плодови шљиве (да се уклони коштица) 
осушени на сунцу. – Тргоњи се расцепе, извади им се кочичка, па се осуше на слньце, 
зовемо ји цепене вочће.

воџа ДЛ м старији човек који је пратио лазарице. – Направимо се лазарице, па 
идемо от кућу на кућу да појемо, а имамо воџу, који иде с нас да ни брани. Море, 
ишла сам ја у лазарицу, само ми је чича покојни бил три пути воџа.  лазар.

вошчак м дем. и хип. од восак. – Терзија дојде у село, жене му простру цргу, 
он крстато седне наземи, тури ножици, аршин, напршњак и вошчак крос који 
промациња пртен коньц да може льсно да га удене у иглу, без машину шије, све 
на-руће.

вр мн. врови м 1. геогр. највиши врх узвишеног тла. – Сањувала сам како стојим 
на вр брдо. 2. највиша грана дрвета, сам његов врх. – Укачил се Лека на вр границу 
и кастри грањће одозгор, Тодора ји доле збира и тькми на купчьк. 3. наоштрени врх 
неког сечива. – Сукну се Стојко ко бесно куче, и забоде косу сас вр у Стојиљћину 
мешину. ⌂ пуни до вр сипа до врха. – Ја кат сипујем, пуним до вр, да не кажу да сам 
циција. ⌂ на вр нож врло мало, колико стане на врх ножа. – У тесто за крофне тури 
се сол само на вр нож. ⌂ у вр главу максимално, највише могуће. – У вр главу ако има 
осомдесе године, повиш сигурно нема. ⌂ у вр очи гледа нетремице. – Гледа ме у вр 
очи, а очи му уцаклиле, усвиткале, нође ми се оцекоше. Баба прича, девојчето ју 
гледа у вр очи, и не трепче.

вра м снопови пшенице наслагани уз стожер на гумну у време док се врло волови-
ма или коњима. ▲ – По десетина крстине стану у вра уз стожерат, па се уведу коњи, 
и они га овршу. ⌂ искара вра коњима оврше снопље наслагано око стожера. – Врли 
смо с коњи, по двајес крстине насадимо окол стожер, па уведемо коњи и терамо, ис-
карамо вра, после на ветрењачу одвејемо плеву од жито.

врабьц мн. врапци ГЛ, ДЛ м зоол. врабац Passer. – Булча неје врабьц, па чим 
окнеш, ја да га секнем нагор, и он да ме послуша. Престаде да се сеје жито по поље, 
па омалеше и врапци да се виџављају.  ѕиван, џивџан.

враг м фиг. бистро и живахно дете. – Трклето, живо, не скаџује се, прави враг.
враголује несвр. прави враголије. – Праји се важан како све види и све знаје, ако, 

ја му не завидим, нек си враголује.
вражальц мн. вражалци м 1. надрилекар који лечи бајањем и враџбинама, врачар. 

– Кат се од некво престрашиш, требе да идеш при вражалца да ти пребаје, и че ти 
пројде стра. 2. онај који враџбинама прориче шта ће се десити у будућности, или 
шта је тајно урађено у прошлости. – У Витановац код Белу Паланку је бил чујен 
вражальц деда-Сента, који је погаџал све кво ти се десило, и кво че ти се деси.  
врьжальц.

вражалица ж врачара. – Оди стра доктури нумеју да лече, оди стра су вражалице 
најбољи доктури, оне ти пребају с пепел, и излече те.
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вражука несвр. 1. врача. – При мен и Петкану појавише се две вражалице, једна 
стара што вражука, и друга помлада што сеца торбакат и бебето. 2. фиг. блебеће, 
непрекидно и досадно приговара. – Неси ли се задојил с некоју куповну рећију, 
стопут сам ти вражукала да од туј не пијеш, имаш твоју рећију за пук војску. ■ 
вражукање гл. им. – Водише га при вражалицу, али му њојно вражукање ништа не 
поможе.

врајла ж неудата жена, госпођица, фрајла. – Чим отиде настран у некакву 
школу, постане врајла, и дигне нос, ко да неје до јучер ишла боса, и гулила пасуљ.

врана ж зоол. врана Corvus cornix. – Бог неје врана, он не вади очи одма. █ бела ~ 
нешто ретко и необично. – У целу нашу роду он се изроди, и постаде бела врана. ⌂ 
врана на врану очи не вади који исто мисле и раде, они се и бране. – Удруже се, напраје 
партију, и работе кво оче, врана на врану очи не вади.

враниловка ж бот. зељаста миришљава биљка, употребљава се и као зачин, 
вранилова трава Origanum vulgare. – Вуну офарба сас црновршку траву враниловку, 
па кат исплете џемир од њу, он розњикав, па се сија.

Вранцускa ж Француска. – Ти знајеш, деца ни по Вранцуску, там живе, там им 
леб поблаг, ко да овде леб нема.

врањ м широки правоугаони отвор са поклопцем на бачви. – На врањ с лонче 
гребемо вино док можемо да доватамо, после точимо на славину.

врапче мн. врапчетија с младунче врапца, врапчић. – Јад вој због Радисава, срце 
вој се стиснуло ко врапче пред сьвњушку. Одлетеше деца, ко врапчетија кат прну, па 
се негде изгубе.

врапченце мн. врапчетића с 1. хип. од врапче. – Извела се врапчетића у шупљар. 
2. фиг. детенце. – Ви сте моја унучетића, моја врапчетића.

враска несвр. пуцкета. – Вьшће враскају кат се с нокат притисну, и из њи плисне 
крв који су попиле.

врасне свр. 1. пукне, прасне. – Де, польк, оно се дује, дује, дује, па једнуш пукне, 
че видиш, само што неје враснуло. 2. пуцањем из пушке убије кога. – Идомо на суд 
сас Санду продавца, због њиговоно куче, што му врасну сас двоцевку кроз прозор.

врат1 м анат. део тела који спаја главу са трупом. – Неје шија, нело врат.  шија.
врат2 бот. коровска трава кроз пшеницу, зрно јој је слично пшеничном и сазрева 

кад и пшеница, а хлеб умешен од такве пшенице изазива вртоглавицу, мучнину и 
повраћање Lolium temulentum. – Кад једе леб у који има врат, човек постане оша-
мутен, заноси се ко пијан. Плевење најтешко беше, слагнеш се и цел дьн плевиш, а 
кроз жито трава колко оч: врат, манистор, граор, кукољ, шушњар, паламида…

врата с мн. отвор у зиду зграде кроз који се улази или излази; крило, крила, 
најчешће дрвена, којима се тај отвор затвара. – Куће напуштене, прозори виснули, 
некоја врата несу ни затворена, пустолија. ⌂ тропне на врата дође коме у посету. – Во-
лим да отидем на славу кот пријетеља Бошка у Извор затој што је домачин, и јак на 
кућу, и што свакуга куј му тропне тија дьн на врата испоштује ко да му је најрод.

вратанца с мн. отвор са вратима на пећи или фуруни за печење хлеба. – Што 
не затворите вратанца на кубето, нело се толко учурило у кућу. Кат се леб наврља, 
вурња се затворе сас плекана вратанца, и она замажу сас лајно да нема лувт.

вратика ж бот. зељаста биљка жутих цветова, главочика Tanacetum vulgare 
(упор. блај). – Вратику у наш крај зову још и овчи блај, или овча пичка. За вратику 
причају да може да помогне да се заволе момче и девојче, само требе једьн од њи да 
пипне онога другога неприметно сас њојан цвет, и после че се заволе.

вратина ж анат. пеј. од врат. – Направил вратину ко вепар, и јак ко бик.
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вратишта с мн. пеј. од врата. – Вратиштава скрцају, нема куј да ји подмаже, а мој 
муж нема време од седење.

вратљив, -а, -о који је у вези са травом врат, који изазива вртоглавицу. – 
Наједемо се вратљив леб, па по неколко дьна одимо ко вртоглави.

врьжальц м в. вражальц. – Ни попови немају ценовник, што би га па имал 
Стојко врьжальц.

врба мн. врбе ж бот. дрво које расте крај воде Salix. – Полани пободо прут, а са гле 
колка је врба порасла. Упролет деца праве од врбу пискала. Тој че добијеш кад на 
врбу роди грозје. █ жална ~ жалосна врба Salix babylonica. – Направише кућу, и пред 
њу посадише жалну врбу, да им прави ладовину.

врбак м место обрасло врбом. – Идо у врбак, и несеко притће да врзујемо 
петлиџањи у градину. Имају кућу у Паланку, у Врбак, близо до милицију.

Врбице ж вер. пр. Лазарева субота. – На Врбице деца се ударају с врбово пруће, 
да расту ко врба.

врбовина ж дрвна маса врбе. – На врбовину се неч огрејеш, нело на горуновину, 
ел габровину.

вrви несвр. креће се у великом броју један за другим, тиска се. – На Пресвету 
почну љуђи да вrве от све стране ко бробинци, па се напуни село сас госјањи.

врви несвр. провлачи узицу кроз рупе (приликом прављења оапнака). – Еве ме, 
врвим си опьнци, почекај ме да ји наврвим, па чу дојдем.  изврви, наврви.

врвина ж путања, стаза. – На змију кат се притепа, она сама излезне на врвину. 
Ја сам се родил у Стрижевац, у горњи крај, зовемо га Врвине. Врвине пуно, али нићи 
не прооди по њи.

врвинка ж дем. од врвина. – Идете јеьн по друђега по врвинку, немој да газите 
жито редом.

врвуран, -рна, -рно вредан, хитар. – Била је вредна и врвурна, умејала је и да 
уготви, и да опече, и да дочека, и да пречека. Врвурни старити, па им се и децата на 
њи метнула.

Врвурка ж нев. и. које млада надева својој заови. – Ја моју зьлву све сам окала 
Врвурка, никако по њојно име.

врг м дрвена здела (обично се у њој туцао бели лук). – У, убил те врг, што ме 
уплаши!

врга мн. врђе ж бубуљица, оспа. – Искочи ми некаква врга на нос, па никако да 
пројде. Све му врђе по шију од зној и от прашину.

вргав, -а, -о бубуљичав. – Лице му све вргаво, а ти си нашла с њег да вревиш.
вргањ м бот. јестива печурка Boletus edulis. – Вргањ може да се пече у тепсију, 

а може и да се пржи сас паприку, црвени лук и петлиџањи, може да се исече и на 
тьњће кришће и тури на дьску на сльнце да се суши, после да се тура ко зачин у јело.

врда несвр. фиг. избегава истину, извлачи се од неке оавезе, иговара се,правда се. 
– Зајми му паре, са врда да ми не врне, ал нече да га измрда, че врне, и тој с камату.

врдалама ж онај којиврда, непоуздан човек, превртљивац. Кад је газда исправан, 
и работа иде оправно, кад је он врдалама, и мајстори почну да врдају.

врева ж 1. говор, разговор. – Каква је. таква је, наша врева си је за нас најубава, а 
који вој наоди ману, не мора да ни слуша кад вревимо. На вреву крај нема. 2. галама, 
ларма. – Послегња кућа у коју се врше је ћитила вршалицу, после ју тека ућитену 
испрате сас шише рећију, џеву, вреву и благосиљање, да догодине па дојде, и да 
повиш навршу.  ората.

вреви несвр. 1. говори. – А, јок, вреви ли она, ели коњ прди, њему све исто. Вре-
виле от свашта, па дошло ред и на сотоње. С њу сам се скарала, и с њу више нечу 
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да вревим. Вреви се по село да су се Вецко и Катица манули. 2. забавља се са ким, 
шета се, љубавише. – Он о[д] тебе и помлад и помалецак, а ти си нашла с њег да 
вревиш. Када дојде време да се женим, кријем се од мајћу и од башту, да не знају с 
куга ја вревим. ⌂ ни вреви ни дума нити говори, нити с ким разговара. – Расрди се, па 
ни вреви, ни дума, саде њури. ■ вревење гл. им. – Не вреви млого, јербо од вревење 
нема вајда.  завреви, извреви, навреви, надвреви, овреви, повреви, превреви, при-
вреви.  орати,

вредан, -дна, -дно 1. марљив, радан. – Сирома човек, али је вредан и послушан. 
2. који има високу вредност. – Тьга динар беше вредна пара, а не ко са, да не може 
ништа за њега да се купи.

вреднос ж вредност. – Ти си тьнак с паре да купиш тој ауто, голема му је вреднос.
вредноча ж марљивост. – Баштоћана, и по орату, и по оду, и по вредночу, који 

ју узне, кућа че му процьвти.
врека несвр. 1. оглашава се мекетањем (о кози). – Козава по цел дьн врека. 

Прошета по учионицу, па се примькне до мен, и скубе ми зулуфи, боли да врекаш ко 
јаре. 2. фиг. дерња се. – Немој да врекаш туј, него иди искарај кокошћене из градинче, 
искљуцаше све краставице. ⌂ ни му врека, ни му крека нема ни јарета ни пилета. – 
Живи госпоцћи, ни му врека, ни му крека, ако има – поједе, ако нема – притрпи.  
заврека, одврека.

врекне свр. огласи се кратким мекетом (о кози.). – Врекнуше козе, трчи да ви-
диш кво се деси.

Врело село у Лужници; Врельц, Врелка, Врелче мн. Врелци етн; врелсћи, -ска, 
-ско ктет.

врелце с хип. од врело. – У наш атар имамо врелце, никад не пресушује, а вода 
му је ко лед и у најголему жегу.

време с 1. прилике, стање у атмосфери. – Јављају да че се квари време, да по-
журимо. 2. доба кад што доспева, сезона. – Кад му дојде време све сташе, па тека и 
човек. █ ѕагњо ~ време које претходи садашњем; фиг. крај света. – У ѕагњо време поче 
се кутам оди љуђи. Дошло ѕагњо време, све опусте и пропаде. █ меко ~ топли дани у 
зимском периоду. – Меко време, че ушпарамо дрва. █ мутно ~ несигурно, ратно вре-
ме. – Најбоље се лови у мутно време, који умеје. █ никоје ~ глуво доба, време које не 
одговара ни за какав посао. – Са ли да си појдете, са у никоје време, че ви се сотоње 
укаче на грбину, да ви сецају до јутро по долињаци. █ погано ~ зло време и све што 
оно носи. – Дојде погано време, па се и народ испогани, никој никога не зарезује за 
ништа. █ послегњо ~ фиг. пропаст света. – Дојде послегњо време, деца се не раџају, а 
старци умирају. █ работно ~ време сезонских пољопривредних послова. – Са је работно 
време, неје за гостување, али њи тој не интересује. █ тешко ~ неповољне атмосферске 
околности по здравље. – Тешко време, запара, не може да се дише, кам ли да се не-
што работи. ⌂ од време до време с времена на време. – Олга орати, и од време до време 
отрчи те наврне воду у ред да се наваџује градина. ⌂ од време на време покаткад, с 
времена на време. – Од време на време па се појави тај болештија у стоку. ⌂ с време 
на време повремено, с времена на време. – Орати, и с време на време отрчи те наврне 
воду у ред, да се наваџује. ⌂ обрне се време промене се временске и друштвене при-
лике. – Обрну се време, али се и љуђи обрнуше, неје више ко што напред беше. ⌂ 
прегради време погорша се време и онемогући какав посао. – До са би завршили жетву, 
али време прегради, па мора да чекамо да се оправи. ⌂ у прво време на почетку чега. – 
У прво време су се млого добро слагали, после се разминуше, па не пројде дьн да се 
не споречкају. ⌂ у некоје време у неко доба ноћи. – Цел дьн копам, целу ноч те љуљам, 
у некоје време малко заспим, руће чини ми се несу моје.
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времиште с пеј. од време. – Што времиштево оволко побесне, ни мож да се 
искочи надвор, ни мож да се нешто уработи. Нешто ми шуштаво у главу, мора да је 
од времиштево.

временце с хип. од време. – Сви чекамо да се проубави временце, да промрдамо 
ис куће.

вретенар мн. вретенари м мајстор који прави и продаје вретена. – С време на 
време па у село дојду Цигањи ситари и вретенари, па док мужи продавају сита и 
вретена, њине жене вражукају и льжу жене по село.

вретено с 1. дрвен обао штапић, на крајевима шиљаст, а у средини дебљи, на 
који се при предењу намотава пређа. – Ја напредем на седењћу и по три вретена 
преџу. 2. вертикално вратило воденице које преноси снагу воде на воденични камен. 
– Врти се ко вретено на воденицу.

вретениште с пеј. од вретено. – Овој вретениште криво, с њег не волим ни да 
предем, ни да врткам.

вретенце с хип. од вретено. – Имам пешес вретена, али с овој вретенце највиш 
волим да предем.

вреча ж врећа од кострети. – Она мьлецка, а ја овак голем, бьш убаво си 
изгледамо, ко вреча и јенџьк. Слагају се ко рогови у вречу. Кад кум прасе, ти вречу.

вречљак м пеј. од вреча. – Исаби се носејечи вречљаци на вршу.
врждало с дечја играчка, зујалица. – Врждала су се правила од љуску од ореј, у 

њу се тури ситно камењице, па се тој обмота са суву кожу, и заврже с врцу, да може 
да се врти укуруг, и да вужди.  вуждало.

вржди несвр. 1. бруји, зврји. – Чује се да вржди авион иза облак, али се не види. 2. 
фиг. непрестано нешто ради, јурца. – Петкана, ене ју ко девојче од шеснајес године, 
вржди по двор, ко да је јучер доведена. ■ врждање гл. им. – Некакво врждање се чује 
кроз Ждрело, мож је и нашити аутобус.  вужди.  завржди, довржди, одвржди, 
провржди, увржди се.

врже1 свр. веже. – Вржи га цврсто, ел ако се одврже, че побегне усвет. ⌂ врже 
на труп начин везивања чвора, код кога се не остави слободан крај за повлачење и 
лакше развезивање. – Вржи га на труп, да не може да се разврже успут. ⌂ врже на 
кукљај начин везивања чвора, код кога се остави слободан крај за повлачење и лакше 
развезивање. – Вржи га на кукљај, да га лько развржеш.  изврже, заврже, наврже, 
одврже, поврже, подврже, преврже, разврже, сврже.

врже2 свр. заметне плод (о биљки). – Кат се градина нађубри сас стајско ђубре, 
пипер и петлиџањи боље вржу.

вржица ж дем. од врга, бубуљица. – Појави се ко вржица, после нарасте ко гука, 
морали су да га аперишу. Излезле му вржице по кожу.

врз предл. 1. на, поврх, преко. – Укачи се, па легне врз мене. Натурамо гуње 
мутавџиће врз нас, да ни неје ладно. 2. једно преко другог, једно за другим. – Мани 
се о[д] таквога, чим он пуши цигару врс цигару, и пије чашу врс чашу, од њег кућа 
нема.  врза.

врза предл. в. врз. – Када дојде Бьгња вечер, ми простремо сламу назем, па врза 
сламуту простремо чаршав, и натурамо све кво смо спремили за тија дьн. Шантава 
сам з главу, па сам забрадила шамију врза шамију.

врзан, -а, -о 1. везан. – Врзан поп, мирна пароћија. Будалу и врзано куче уапе. 
Иде ко врзан. 2. повезан са ким, у вези са чим. – Од њег има разне приче, али ја чу ви 
испричам овуј што је врзана за мен.  одврзан.
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врзаница ж снопић ражане сламе спремљен за повезивање приликом плетења 
рогоже. – Плетеоше се рогоже напред, попаре сламу рженицу, па одвајају врзанице, 
и њи врзују једну за другу, и тека исплету рогожу.

врзач м човек који везује снопље за жетеоцима. – Кат си сами жњемо, ја сам и 
жетвар и врзач, а кад имамо жетвари, тьг сам само врзач.

врзачица ж краћи мало повијени зашиљени штапић којим врзач везује снопове. 
– Уванем оба краја од јуже, па ји двапут уврнем, па с колено прибијем да добро 
затегнем, и с врзачицу ји промькнем испод јуже, и тека вржем сноп.  врзачка.

врзачка ж краћи мало повијени зашиљени штапић којим врзач везује снопове 
(упор. врзачица). – Врзач има заденуту врзачку за појес, и с њу врзује снопје по 
жетвари.

врзоглавка ж повезача за косу преко које се бради марама. – Уватил ме грип, па 
сам врзала и врзоглавку и шамију.

врзољ м 1. чвор који настаје спајањем два краја покидане нити или конопца. 
– Дадо му конопац ко нов, а он ми га врну с врзољи. 2. завежљј, замотуљак. – 
Некво замотано у крпољ, па уврзано сас врцу, стоји при плот, ја се суну та узе тија 
проклети врзољ, и не пројде гоџа време, појде ми све низбрдо.

врзољћа ж везица. – Даде ми три врзољће месечњак, да си варим чај прко зиму. 
На Свети Јован Биљобер идемо по поље да беремо лековите травће, па ји навржемо 
на врзољће, и обесимо пот шупу да се суше.

врзује несвр. 1. везује. – Даньс че заламамо и врзујемо лозје, а јутре че га копамо 
и прскамо. Стока се за рогови врзује, а човек, ако је човек, за реч коју даде. Прасе 
се за гушу не врзује. 2. почиње да замеће плодове. – Нашити пипер почел да врзује 
заврзак. ■ врзување гл. им. – Пријетељ ни помага у врзување лозје, а ми че му се оду-
жимо у загртање морузу.  одврзује, преврзује, разврзује.

врије с пастирска игра са капама. – Зберемо се говедари у Кочине, па ако се не 
џипкамо, играмо „врије“. Тај игра се игра сас капе: једьн врљи њигову капу увис, и 
окне „врије“, а ми друђи трчимо сас тојађе да ју доватимо док не падне назем, који 
ју први довати, он је победник.

вриска ж врискање, вриштање. – Дечишта пуна кућа, па по цел дьн не престањује 
вриска и писка, уши да се заглуше човеку.

вришти несвр. оглашава се њиштањем (о коњу). – Више не рову говеда, више 
не грде свиње, не крекају кокошће и не вриште коњи, овце одавно одблајале, а козе 
одврекале.

вркне свр. шикне у јаком млазу. – Посеко се на косу, па кад вркну крв, једва га 
заустави.

врл, -а, -о врлетан, стрм. – Врло местото, тешко че искарамо кола бес четверку.
врља несвр. баца. – Не врљај леб на кучето, нема ни за нас довољно. Ми ко носе-

омо шићер, једни почеше да врљају грумење у Дунав. ■ врљање гл. им. – Леб нема за 
врљање, на леб се мана не наоди. После се залепи за мен једна, помлада од сина ми, 
ја се подносим, несьм још за врљање.  доврља, изврља, наврља, отврља, поврља, 
потврља, преврља, разврља, сврља.

врља се несвр. 1. баца се чиме. – Који се врља по мен с камен, рука да му отпадне. 
(клет.). 2. бацака се телом. – Доби некакву гадну болес, па се само врља и труче 
по кревет. 3. такмичи се у бацању камена удаљ. – Врљамо се с по три камена, да 
видимо који че се најдолеко врљи.  фрља се.  доврља се.

врљак м врлетно тле где се осипа крупно камење, одрон. – У тија врљак само 
змије могу да живе.
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врљач м један од пет каменчића који се баца увис у игри бапће. – Зберу се пет 
камичетија, гледамо да буду поубави и поокругли, једьн од њи који је најубав и 
најголем је врљач.

врљи (трп. пр. врљен, -а, -о) свр. 1. баци. – Врљи ми ћесерат, да не слазим от кров 
да дангубим. 2. стави што преко кога или чега. – Врљи још једну цргу преко мене 
да ме угреје. Саберемо се окол огњиште, слама је турена назем, покровьц је врљен 
преко њу, и ми наседамо туј. Кад некоме некво врљиш, а он врљеното уване, тој 
значи да че си живујете.  доврљи, изврљи, надврљи, отврљи, поврљи, потврљи, 
преврљи, сврљи, уврљи.

врљи се свр. 1. баци се чиме. – Кукавица се јави из дуд прет кућу, Рајна узе камик, 
и врљи се по њу. 2. фиг. легне, баци се на кревет. – Како дојде ис школу, врљи се 
у кревет, нити се собува, нити се соблачи, и тражи да му се принесе да једе. 3. фиг. 
умре. – Синоч, бре, тамьн да си легам, некво ме сковитли, и замалко да се врљим, 
заптаисало ме у груди, и на нигде.  доврљи се, отврљи се, потврљи се.

врндало с зврк, чигра. – Прво испольк навртка неколко на вретено, па после, да 
би вој побрж ишло, запекља преџуту окол вретеното, пушти дльгу нитку, подигне ју 
увис, заврти вретеното ко деца кат се играју с врндало, и пушти ју да се уврти. Врти 
се ко врндало на лед.

врндеје поступно нестаје (упор. ветреје). – Не сечам се кво сам јучер ручал, 
некада си сам на себе кажем: Јеленко, почел си да врндејеш у мозак.

врндес, -та, -то враголаст, врцкав, живахан. – Де, бре, деца, немој да сте толко 
врндеста, кућу на рогови дигосте.

врнди несвр. 1. зврји. – Врндало највише врнди, кад га ја завртим. 2. звони. – 
Врнди ми мобилан, бркну се у џеп, једва га најдо. 3. живахно се креће, трчкара. 
– Жене, које су задужене за готвење, само врнде по кујну.  одврнди.

врндуче несвр. врнди у дем. значењу. – Он је ко вијалица, не скаџује се, саде 
врндуче надол-нагор, ко да му је нећи врљил цигансћи пепел у гузицу.

врне свр. 1. поврати натраг. – Врнете ме дом, да си умрем у мој кревет. 2. врати 
оно што је позајмљено. – Зајми му паре, а он ми са нече врне. Како си ми се зајмил, 
тека чу ти врнем.  заврне, изврне, наврне, одврне, поврне, преврне, разврне, сврне, 
уврне.

врне се свр. врати се натраг, поврати се. – Ја са идем, а кат се врнем, очу да 
је све уработено, ко да сам бил туј. Не може ни половин годину да седи при мужа, 
па си се врну при матер и при башту.  заврне се, изврне се, наврне се, поврне се, 
преврне се.

вrовина ж 1. танка грана са врха дрвета. – Подебела дрва докарали, а вrовинете 
оставили у браниште. 2. плодови паприке који се последњи заметну по врховима 
стабљике. – Теј вrовине су најблађе кат се испрже, и нема да љуте.

вронт м у рату подручје на коме се води борба. – Били су заједно на Солунсћи 
вронт.  фронт.

врп ономат. звук српа током жетве. – Жетварће цел дьн по жегу, навлечу 
паламарће на руће, па врп, врп, врп – свири срп њигову песму.

врпне свр. гурне, спусти. – Који умеје, врпне си у џеп сваћи месец плату, а за 
другога – кој те пита.

врс м генерација. – Да ми кажеш, бапче, има ли још некој од мој врс по село да 
оди, ја броји, прецртува, сеча се, и нумеја се сетим за још једнога да се слепута по 
овија свет.
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врска несвр. запиње у говору језиком о зубе па се неправилно изговарају гласови 
с и з. – Љубисав чьс-чьс, па се суне за половинћилчето, поче да врска у причањето, 
узе му памет рећијата.

врскара ж кошница исплетена од прућа или павита и омазана говеђом балегом 
(упор. трмка). – Напрет су биле само врскаре исплетене от пруће и омазане с лајна, 
са су кошнице од дьсће.

врсник м 1. који је истих година, вршњак. – Јова је мој врсник, а ти и Добринка 
из Таратањинци несте ли сас њу врсници, она се тека изорачујеше при мен. 2. фиг. 
пенис. – Прездравујем, примечујем по тој што ме врсник поче буди с време на време, 
нарочито пред-зору.

врсница ж која је истих година, вршњакиња. – Твоје врснице деца воде за руку, 
а ти кво чекаш, та се не жениш.

врта несвр. враћа. – Лько је да зајмиш, али зајам после требе и да врташ. Зајам 
брашно врта. Вртајте овце да не налезну у детелину, че се подују. ■ вртање гл. им. – 
Што ми несте причали док је тој могло да се сьпре некако, са вртање нема. Свашта 
им може падне на памет на женете, али вртањето после незгодно.  заврта, изврта, 
наврта, одврта, поврта, преврта, разврта, сврта.

врта се несвр. враћа се. – Иди ми ис кућу и не вртај се више. О[д]-долек видела да 
се деда врта, напрајила се болесна, па брже легла у кревет. Само ли се откачи от кућу 
више се врта, па макар улице да чисти.  изврта се, наврта се, одврта се, поврта 
се, преврта се, сврта се.

вртаљ м четвртина чега, фртаљ. – Понели рећију, који ћило, који пола ћило, 
који вртаљ.

врти несвр. окреће, обрће. – Вршемо с коњи, искарамо вра, па ветрењачу вртим, 
одвејемо даньс пешес врече, јутре па тека. Деца врту оратнице. ⌂ врти с реп маше 
репом (о псу). – Никој ми се толко не радује ко Гривча, чим ме види почне да врти с 
реп. ⌂ врти-сучи врда, покушава на сваки начин нешто да оствари. – Притего га за 
дуг, а он врти-сучи, врти-сучи, гледа на сваћи начин да избегне да врне. ■ вртење гл. 
им. – Он мене увати за каиш, ја њега, мало отртиш дупе и ти и он, и почне вртење, 
вртимо се докле га оборим, или док он он мене обори.  заврти, изврти, наврти, 
одврти, поврти, уврти.

врти се несвр. окреће се, обрће се. – Немој се толко вртиш, да ти се не сврти у 
главу.  заврти се, оврти се, разврти се, сврти се, уврти се, узврти се.

вртка несвр. 1. упреда два конца вретеном. – Седи баба на басамаци у ладовин-
ку и вртка, при њу две крошњичетија, и у свако по једно клувче. Нечемо ваљда да 
седимо ко жене дом, и да врткамо за вунене чарапе. 2. дем. од врти, убрзано врти. 
– Куче вртка с реп кат се некоме радује. Кудеља сас вуну се задене за појес, па се 
сас леву руку оди вунуту помалко истрsа и ко тьни, а сас десну се вртка вретено, и 
тека се вуната уприда у коньц и намотује на вретеното. ■ врткање гл. им. – Понесем у 
крошњу две клувчетија преџу за врткање, и док ји не изврткам, не идем од седењћу. 
 извртка, навртка, повртка, превртка, увртка.

врткалче мн. врткалчетија с дечја играчка купастог облика која се врти, зврк. – 
Направеше ми башта од дрвен калем врткалче, па га цел дьн вртим на астал, другу 
играчку несьм имал.  чигра.

вртлешка ж вртешка, рингишпил. – Све се у круг вртиш ко вртлешка, док мињују 
године, и дојде крај на све.

вртлог м дубље место у реци где се вода врти. – Који не знаје да плива, требе да 
се чува да не упадне у вртлог.  вртлотина.
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вртлотина ж 1. дубље место у реци где се вода врти (упор. вртлог). – Вртлотине 
су опасне, оне те повлаче право на дно. 2. велика рупа коју ископа нека животиња. 
– У туј вртлотину живе јазовци.

вртоглав, -а, -о 1. који је ћакнут, који није при свој памети. – Она је малко 
вртоглава, с њу човек не знаје кво га може снајде. 2. бравче које је оболело од 
вртоглавице. – На вртоглаву овцу се засече уо да истече крв, и она оздравеје.

вртоглавеје несвр. постаје вртоглав. – Како старејемо, тека вртоглавејемо, али 
ни младити несу млого бољи од нас.  извтроглавеје, овртоглавеје, повртоглавеје.

вртоглавштина ж пеј. вртоглавац. – Те ји теј вртоглавштине, поју по пут, ако 
сврну, нече до јутре да заспимо.

вртоп м веће и пространије левкасто удубљење, вртача. – На Џурџовдьн смо 
ишли у Одрови у вртоп, да беремо здравац да плетемо венци.

вртоушка ж игла са округлим отвором за удевање конца (упор. и цепоушка). – 
Болка на кола дооди, али на иглене уши излази, и тој оди вртоушку иглу. Море, баба 
се само прави да не види, а види у вртоушку да удене коньц усред ноч на месечину.

врца мн. врце ж јачи канап добивен упредањем више конаца, врпца. – Свинсћи 
опьнци се за ногу врзују с врце, а правени с каишће. Бега ко квачка оди црну врцу. 
█ козињава ~ врпца од козије длаке коју су упредале мутавџије. – Носил сам ко сви 
стари: бели бревенечћи, чарапће нисће, опьци пресњиви свинсћи приврзани за ногу 
с козињаве врце.

врца несвр. излеће, роји се, појављује се у великом броју или количини. – Почеше 
речи да врцају ко варнице.

врцка несвр. 1. увијајући телом у ходу скреће погледе на себе. – Иде Пела по пут, 
а све се врцка кад оди, гледа и напред и назад који че наиде. Коју видиш да врцка 
с дупе, одма знаш колко је сати. 2. маше репом у знак радости. – Гле колко ни се 
кучево радује, само врцка с реп.

врцка се несвр. обзире се, погледава иза себе. – Иде, и све се врцка да види иде ли 
вој детето по њу.  разврцка се, уврцка се.

врцкас, -та, -то онај који у ходу увија задњицом. – Девојчето им млого врцкасто, 
на матер се метнуло.

врцне1 свр. излети у великом броју. – Како улезе онак насмејана и убава, врцнуше 
вој искре из очи конто мен, запали ме, руће и нође мануше да ме слушају.

врцне2 свр. махне репом. – Док кучка не врцне сьс реп, пцета се не збирају при 
њу.

врцне се свр. обазре се. – Врцни се да ме погледаш, видиш да само по теб идем, 
немој да си толко дигла главу.  поврцне се.

врчва ж већи земљани суд са двема дршкама за чување зимнице. – Имаомо 
големе врчве, па си у њи натурамо туршију и вурду, а понећи и крушће у воду да се 
ућиселе.  џуџумка.

врчи1 несвр. шикља у јаком млазу. – Посеко се на косу, па крв поче да врчи. Оћиши 
се, па куде да штрапнеш врчи вода. Од мен врчи зној, ко оџак да џарам.  наврчи.

врчи2 несвр. диже реп као претећу опомену. – Наш Беља кад види туџога вола 
одма почне да врчи реп. Чим чује штркљавицу, говедо почне да врчи реп, спрема се 
да се штркља.  уврчи.

врчица ж дем. и хип. од врца, канапчић. – На нође смо обувале опьнчичи правени 
с каишће, ели с врчице. Беоше два кључа врзана на једну алеву врчицу.

врчка несвр. провлачи канап кроз низ узастопних рупица. – Врчкам врцу кроз 
жапће, правим опьнци. Разврчкала ми се игла, па ју врчкам да поново започнем 
плетење.  наврчка, изврчка, проврчка, разврчка, уврчка.
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врчка се креће се много њих један за другим у виду врпце. – На Пресвету, тьг је 
била слава у Сливовик и Проваљеник, окол пладне почну да се врчкају госјањи, ко 
овце на појило.  наврчка се, разврчка се.

врша ж 1. вршидба. – За вршу требу гоџа љуђи, па се заимамо меџу себ. Од 
вршу нема поголема работа. 2. време вршидбе. – Ја сам тебе у вршу родила. Имаше 
једьн Божа, живел је у Краљево, али кад дојдеше врша, он обавезно дојдеше, па 
зареди от кућу на кућу с вршачи. Тамьн завршиш копање и загртање, дојде жетва, 
тамьн ожњеш, дојде врша, тамьн овршеш, почне угарење. ⌂ врша с коњи вршидба 
са коњима. – Насади се вра уз стожер, па дојду Запланци сас коњи, и по два-три 
коња терају узокол, они врзани с конопац за стожерат, па се конопацат намотује и 
размотује, док разгазе и смељу сноповити, после одвојимо сламу настран, а жито 
с дрвене лопате наврљамо на куп уз стожер, па има ветрењача која одвеје жито од 
плеву. ⌂ врша без дреш долажење до зараде на лак начин. – Тупан бије, певаљка се 
увија ко павит окол сливу, сељаци се умлатили с пиво и разне рећије, црвендаћи 
само лету, она ји мазни по образи, потеsа за мустачи, опипује им новченици – врша 
без дреш.

вршалица ж машина за вршење жита (упор. дреш). – Купили су вршалицу, и 
добро зараџују сас њу. Главни делови на вршалицу су: доба, виле, тресалица, кове 
за пријем жито, решето, кош, сито, каиши, а посебно си је мотор или трактор, који 
ју покрећа да ради.

вршач мн. вршачи м 1. радник који рукује вршалицом. – Ене га доле чмаји при 
вршачи. 2. један од учесника у вршидби. – Са че дојде вршалица, па да идеш при 
тетку да вој помогнеш да уготвите и спремите за вршачи.

вршьк м 1. зашиљени врх графитне оловке. – Само што му зашиљим плавез, 
он му пребије вршькат. 2. највиша грана на стаблу, сами врх стабла. – Укачи се на 
вршьк црешњу, па довата најзреле црешње, и спушта ни доле.

врше несвр. издваја зрна из пшеничног класа, раније помоћу коња или волова, 
касније вршалицом, у новије време комбајном. – Може да се врше и с волови и с 
коњи, само што с коњи иде побрзо. Која се кобила увати, тај врше.  заврше, навр-
ше, оврше.

врши несвр. обавља, чини (неки обичај). – Кад невесту доведу у момков дом, туј 
се врше разни адети: невеста маже врата с мед, сипује воду у грнци, врља жито и[з] 
сито, трипут подиза накоњче, клања се на свекра и на свекрву, све по ред.  доврши, 
заврши, оврши, површи, приврши, разврши, сврши.

вршина 1. заравњенији врх брда, плато. – Искарамо овце на вршину, после си 
оне пасу, а ми се играмо прекај њи. 2. површински слој зимнице. – Кад развршимо 
вурду, вршину огребемо и дадемо на свиње.

вршник м гвоздени поклпоац испод кога се пече хлеб у црепуљи, сач. – Леб опе-
чен у црепњу испод вршник је најблаг леб.  вршњак.

вршњак м гвоздени поклпоац испод кога се пече хлеб у црепуљи, сач (упор. 
вршник). – Вршњак се напече, и поклопи се леб с њег у црепњу, па се врз њега на-
тура жар, а отвара се сас острушку, да се види када је леб печен.

ву-ву-ву ономат. звук за подражавње зујања мотора. – Деца се играју вршу, 
колечће су им мотор, а голема столица вршалица, па једно пьпче: пуп-пуп-пуп!, а 
друго вужди: ву-ву-ву!

вуждало с 1. дечја играчка, зујалица (упор. врждало). – Бупча направил вуждало 
од ореј, и не престањује да вужди. Вуждала су ни правили стари, а ми деца смо се 
само играли с њи. 2. фиг. потрчко, скитница. – Тој вуждало никако да се смири, по 
цел дьн се негде слуња.
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вужди несвр. бруји, зврји (упор. вржди). – О[д]долеко се чују мотори од џипови на 
милицајци како вужду. Чује се да некакво вужди уз Ждрело, али се још не види да 
ли је камион, ел аутобус. ■ вуждање гл. им. – Само се вуждање чује, али облачно па 
се не види авионат. Суноч прокарују дрва с трактори, од вуждање не мож човек да 
заспи.  извужди, привужди.

вузбал м врста спортске игре лоптом, ногомет (упор. фузбал). – И тьг смо, ко 
и сьг, по цел дьн трчали по прашину и гурали вузбал, док не попорастомо за друђе 
работе.

вузбалер м играч фудбала, ногометаш (упор. фудбалер). – Има на телевизорат и 
убаво за гледање, пуште некада песме, а и вузбал волим да погледам, и ја сам некада 
бил вузбалер, и терал лопту.

вузга се несвр. клиже се. – Деца направила прзаљћу, па се по цел дьн вузгају.  
свузга се.

вузне свр. удари штапом. – Чу те вузнем с тојагуву да те улогавим. Ка[д] те 
вузнем с омашљакав, неч више да се измотаваш са(с) старога човека.  вусне.

вук мн. вукови / вуци м зоол. врста сисара месождера из рода паса Canis lupus. – 
Нема људи, али се намножише вукови, у сред пладне мож да ји видиш како прооде 
нат село. Довлачи се дом, вуци те по-планин влачили, деца да те виде. курјак.

вукне свр. букне, плане. – Тьнка дрва, како које туриш у кубе, само вукне и 
прегори, али огањ не држи.

вукодавина ж остатак од лешине коју нису појели вуци. – Кад може вук удави по 
неколко овце, па прво поједе изнутрице, а онеј вукодавине остави.

вукса ж шатр. раскалашна жена, фукса. – Улезе вукса у нашу кућу, и че затре и 
синатога ми, и целу нашу кућу.

вуксара ж пеј. од вукса. – Тај белосвецка вуксара ти не требе, че најдеш стопут 
бољу од њу.

вуна ж густа, мекана и коврџава длака која расте на кожи оваца. □ – Вуна се 
прво шиша, па се пере, па се увлачи сас гребенци, или у вуновлачару, после се преде, 
од њу се на разбој ткају клашње, а од њи шнајдер скроји на мужи панталоне, про-
слуци и капути. █ власна ~ најквалитетнија рунска вуна гребенањем спремљена у 
кудељће за предење. – Власна вуна је очешљана убава вуна од руно, а штим је од по-
стрижину и од мешину. █ влачена ~ вуна која је прерађена у праменове у вуновлачари. 
– Има непрана вуна, и има прана вуна, ко што има невлачена и влачена вуна. █ остра 
~ вуна оштра попут козине, тешка за предење. – От понекоје овце вуна се не мож 
преде, млого остра. █ струља ~ в. остра вуна. – Струља вуна добра само за черапе. █ 
ситна ~ мање квалитетна вуна. – Власница вуна је за клашње, за ткање, а ситна вуна 
је за плетење, за черапе. █ прана ~ прањем одмашћена вуна погодна за влачење на ву-
новлачари. – Има непрана вуна, и има прана вуна. █ серава ~ вуна која још није опрана 
од сере. – Срева вуна може да се чува таква, али мора прво да се опере, па тьг да се 
влачи и преде. ⌂ мек ко вуна нешто што је мекано, топло и пријатно. – На понекоје 
девојче се одвржу пекље на чарапе, па се слагне да ји приврже, а оно му нође беле, 
па мазне, па меће ко вуна.

вундари несвр. фиг. пали, пуши. – Вундари, цигару не испушта из руку, а кашље, 
круче целу ноч.  завундари, извундари, подвундари.

вунен, -а, -о који је од вуне. – Све смо си вунено носили: вунене черапе, вунене 
ванеле, вунене панталоне, вунене сукње, вунена торбице.

вунија м левак. – Без вунију се не мож насипе рећија или вино у влашу.
вунића ж дем. и хип. од вунија. – Напрет су биле све плекане вуније, са искочише 

пластичне вуниће, па млого позгодно с њи.
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вуновлачар м власник вуновлачарске радње (упор. влачар). – Има вуна, има пуни 
џакови, нема куј да ју очешља, а и не работи више вуновлачаран, он умрл, а нема 
помлад да настаји.

вуновлачара ж радионица у којој се вуна машински гребена и чешља. – Вуну 
влачимо у вуновлачару у Бабушницу, ел у Љуберажду.

вуњара м/ж безвредна, нечасна особа, ништарија, фуњара. – Он је једна вуњара 
што не постоји на свет, нема кога неје нешто завуштил.

вура несвр. безл. једе или пије без мере. – Испечу рећију, па вура док има, вура, 
вура, после цеде љиђе. Дьньс вура, а јутре кура.  вуро.

вурда ж млечни производ од посољеног цеђеног киселог млека помешаног са 
свежим паприкама и спремљеног у качици за зимску употребу. – Ми зими без вурду 
не седамо уз астал. У зевњицу се чува зеље, вурда и рећија, али и ковчег сас премену. 
⌂ вурда папуџијска иронични израз којим се коментарише да је оно што је казано 
претерано, преувеличано, невероватно, измишљотина. – Вурда папуџијска, он че 
мене да льже да је чувал сто овце, и да су биле све њигове. ⌂ ване вурду укисели млеко 
и спреми га у вурду за зимницу. – Овуј годин сам ванула две канте вурду, једну си за 
нас, а једну да пратим на децата.

вурдар м особа која је љубитељ вурде. – Ја сам голем вурдар, вурда може да ми 
буде и мезе уз рећију, и после главно јело.

вурдетина ж пеј. од вурда. – Вурдетинава ћисела па вишти, не мош се једе.
вурдица ж хип. од вурда. – Вурдица ми веч при крај, а топрв половин зима. 

Понела си она сирењице, вурдицу, јајчанца, знаје да деда нема ништа за једење.
вури несвр. улази хладан ваздух, ствара се промаја. – Ако је малечка промчица, 

али и на њу вури, и соба се олади. Неје добро да се ознојен седи куде вури, може чо-
век да се укочи. Не затварају им се добро врата, па стално вури, али си они навикли 
да им је ладно где спу.

вурња ж 1. зидана пећ за хлеб. – Намесимо по десетина леба, па испечемо у 
вурњу, и траји ни по целу недељу. 2. грнчарска зидана пећ. – Грне је од зевњу, по-
височко от шерпу, праве га грнчари, па га испечу у вурњу, а туј се печу и стовне и 
кадилнице.

вурњак мн. вурњаци м хлеб испечен у вурњи. – Леб који се пече у вурњу окамо 
вурњак. Ја поједем по половин вурњак на оброк. Рано на сабајле је омесен леб, и са 
тазе вурњаци увијени у месаљи чекају да ји домаћица изнесе на астал.

вуро несвр. безл в. вура. – Мора да зачувујеш, а неје: вуро, вуро, после – куро.
вуртом прил. без контроле, без пажње, иде где хоће и како хоће – Пуштил стоку 

вуртом, ич га неје брига где иде, и прави ли некоме пакос.  наприпус.
вуруна ж лимена пећ, фуруна. – У школу смо имали вуруну, па се једнуш 

учитељица примакну близо да се греје, и запали си сукњу.
вурунче мн. вурунчетија с дем. од вуруна. – Вурунчето у задругу само тутњи, 

ората разна, иде смеј и шалење, али тој време беше док беше.
вусакла мн. вусакле ж кратка памучна или вунена чарапа, фусекла. – Лети носи-

мо купене памучне вусакле, а зими дльђе вунене черапе, и преко њи вунене вусакле. 
које си саме плетемо.  вусукла.

вуска мн. вусће ж бубуљица. – Има вуску на чело. У вршу кад буде све ни вусће 
илезну по грбину од зној и парашину.

вуска несвр. шиба прутом. – Не чумо када ни се примькну Живорад, али осетимо 
кад ни оплете сас поголем прут по грбину, по нође, не пробира куде ни вуска, куде 
довати сас прутат, тув се црвена пручка напраји.  извуска.
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вуска се несвр. осипа се бубуљицама по телу. – Мора да је негде нагазил на 
сугреби, почел да се вуска по целу снагу.  извуска се.

вускав, -а, -о бубуљичав. – Ја таквог вускавог не би цунула ни крос чибук.
вускавеје несвр. добија оспе по телу. – Некаква бубаљћа га облазила, па почел да 

вускавеје по снагу.  извускавеје.
вусне свр. удари штапом (упор. вузне). – Вусну ме с тојагу преко грбину, та ме 

прекрши.
вусукла мн. вусукле ж в. вусакла. – Баксуз баба била, имала пуну вусуклу дукати, 

кутала ји, и прекутувала, само да ји не најдемо. На нође обула вусукле везене, а 
сукњор вој тамьн покрил колена.

вутара ЛЗ ж дуга ткана вунена сукња са уздужним шарама, као одевни предмет 
присутна једино у Лужничком Заплању. – Носиле смо дльге вутаре, па кошуљка, па 
јелек, па се приберемо с каничку.

вутарка мн. вутарке ЛЗ ж хип. од вутара. – Облечем кошуљку и јелече, доле 
вутарка, па се с каничку опашем, на ноге ципелке.

вутеје несвр. трули, губи свежину, губи калоричну вредност (упор. бутеје). – 
Јабућеве почеле да вутеју, несу више блађе ко што беоше кад ји обрамо. Дрва вутеју 
ако се не горе, па и ако стоје у сушину.  извутеје.

вутер м дрвени оквир врата или прозора (упор. футер). – Пуче камен у Десимиров 
пенџер, попада срча, чини ми се и вутер излете.

вуца несвр. снажно излази, избија кроз неки отвор (о пламену). – Загрејала ме 
рећија, само што не почне да вуца пламен из мене.  сукља.

вуче мн. вучетија с младунче вука, вучић. – Кучка на Љубенка Мирашчију беше 
окотила три кутретија, али мртва, после се видело да су тој била вучетија, па се 
збира народ да ји гледа.

вуче несвр. 1. тегли. – С кола коњска се ишло, па некоја кола једьн коњ вуче, 
а некоја кола два коња вучу. 2. повлачи дим. – Озидал ми оџак, вуче што не мож 
боље да буде, и дрвата че извуче, а не ли димат. 3. показује интересовање за чим, 
привалачи га нешто. – Вуче ме да још једнуш видим онај места по Рудину, где смо 
ко момчурљаци овце чували, и свињћу играли.

вучетина мн. вучетине м пеј. од вук. – Улајаше се пцета настрашно, ја истрча и 
уока се, кад једьн вучетина прерипи трње и побеже. Напред, бре, неје било толко 
вуци, беше доста народ и по поље и по планину, а са се намложили вучетине, па и 
у село слазе.

вушти несвр. закида, поткрада. – Куји нумеје да вушти и замерује, тија не требе 
да се бави с трговину.  завушти.

Г
габар м бот. врста белогоричког дрвета из породице бреза густе крошње и засу-

каног дебла, граб Carpinus. – Габар је најбољо огревно дрво, има јаку калорију, може 
шпорет да прогори. █ бели ~ Carpinus betulus. – Бели габар неје жилав, и брзо трулеје. 
█ црни ~ Carpinus orientalis. – Црни габар је жилав, добар да се од њега праве дрвене 
ложице и панице.

габарје с место обрасло грабовом шумом (често и као мтп.). – Куде расте покру-
пан габар, местото зовемо габарје. Једно пландиште ни је било у Габарје.
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габрак м 1. габрово шипражје. – Кат се запролети, ја отидем у габрак, па насечем 
колци, да жена врзује петлиџањи у градину. Ако се скуташ у габрак да се посереш, 
још неси ни прднул, он излезне од негде. 2. посечено грабово шибље као огревно 
дрво. – Клали смо габрак, неје ко са добра дрва.  габрица.

габрачак м дем. од габрак. – При нас расту бука и габар, и негде-негде нека це-
рика, али већином букар и габрачак.

габрица ж ситна грабова шума, грабово шипражје (упор. габрак 1). – Там расте 
само трн и габрица. Наше најубаво браниште је било у Габрицу.

габровина ж дрвна маса граба. – Да ми докараш десет метра дрва, али да су 
промешана, да има и габровина и горуновина. Море, ако узнем једну некастрену 
габровину, зачьс че се смирите.

гавран мн. гаврањи ГЛ / гаврање ДЛ м зоол. гавран Corvux corax. – При нас има 
свраће, вране и чавће, а чула сам да има и некакви гаврањи.  гарван.

гагрица ж 1. зоол. житни жижак Tunela grunela. – Кат сваримо боб, оно се само 
црнеју гагрице по њега. 2. фиг. шкрт човек, шкртица. – Што је нећи поголем газда, 
он је поголем гагрица, при њег иди да се нагледаш, а при сирома да се наједеш. Га-
грица је тој, са че те за некво изеде, гоџа сељаци је тија затрл.

гагричав, -а, -о 1. који има жишке. – Продаде ми гагричаво жито, ко на својега. 
2. који је шкрт. – Запланци су гагричави људи, при њи се све склања од астал кад 
нећи улази у кућу.

гад м 1. погрд. лош човек, подлац. – Од мојви се мора пазим, тој гадови човеци, 
свакој сваког мрзне, свакој свачије место безецује, свакој свакуга гледа да некако 
прејебе, да би он избил на површину. Тог гада да ми не доводиш у кућу, она за нашу 
кућу неје. 2. подмукла и свирепа животиња. – Узни пушку, па уби гада, да не на-
пада свакоје дете које пројде по пут. 3. гадљивост, одвратност. – Највише ме гад 
од поганци и од железне паре, све ми пред очи по какве све рупе се не завлаче, и по 
какви све џепови се не турају. Грозан, па ме гад да га гледам, а не би га цунула ни 
преко јерган.

гадан, -дна, -дно 1. ружан, који изазива гађење. – Колко је гадан, мож да тражи 
отштету од родитељи. (ирон.). Чек прво да се омијем, ватал сам свакакво, па ми руће 
гадне. 2. који је подмукао, незгодног карактера. – Са зајашила на влас њина дечиш-
та, а она још погадна и попогана од њини родитељи.

гадеж м гадост, прљавштина. – Запуштила се, засмољавила се, од гадеж ореј из 
руку да вој не узнеш.

гадежљив, -а, -о. који се лако гади, коме се лако згади. – Млого је гадежљив, не 
може да једе у сваку кућу.  гадљив.  грожљив.

гадеје несвр. постаје гадан. – Како стареје, тека гадеје.  огадеје.
гади несвр. загађује, чини нешто непријатним. – Док смо уз астал престани да 

причаш теј бљувотине, немој да ни гадиш једење.  загади, згади, огади.
гади се несвр. 1. осећа одвратност од нечега. – Гади ми се кад га видим онак 

неомијеног и сопуљавог. 2. грози се чега. – Не гади се од мене, ако сам стара, ја сам 
још чиста и акьлна.  згади се, огади се, подгади се.

гадина ауг и пеј. од гад. – Черка вој се беше увапирила, па дојде ночу и тропа по 
кућу, а маћата кат се рипне, па кад вој се наока: У, рђо једна, гадино, што-чеш туј, 
гадино једна!

гадљив, -а, -о в. гадежљив. – Ако нешто прескочи на деца од једење, немој да га 
врљате, ја чу га поједем, ја несьм гадљива.
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гадурија ж 1. аљкава и лења особа. – Тај гадурија коме се увлече у кућу, тешко си 
га на њега. 2. несувисле лажи, скаредне речи. – Престани више да балавиш, не могу 
више да слушам теј гадурије.

газа ж мед. прозирна тканина за превијање рана. – Очисти ми рану, намаза с јод 
и преви ју сас газу.  гьза.

газда м 1. богат човек. – Газда је, може да има кво пожели. 2. глава породице. – У 
овуј кућу још сам ја газда, и има да буде како ја речем. 3. послодавац. – Радели при 
једнога газду, кат погледали у подрум, куче одрано на чењђели виси, тој он за њи 
спремил месо. ■ газдин, -а, -о који припада газди. – Овце су газдине, ја сам само слуга. 
■ погазда комп. газда у већем степену. – Први је у Стрельц бил Мирко Гачков, шесе 
јектера имање имал, од њег погазда неје имало у лужничћи срез. ■ најгазда суперл. 
газда у највећем степену. – Мој је свекар бил најгазда у лужничћи срез.

газдальк м богатство. – Сиротињо, ти-ч да платиш туџ газдальк и баксузльк, ко 
што си увек и плачувала.

газдарица ж 1. богаташица. – Ако је мирашчика и газдарица, она повиш цркава 
од работу од нас. Газдарица, ама нема ти ни чашу рећију даде, а камоли каве. 2. 
домаћица, власница. – Она је газдарица, како она каже, ми тека работимо.

газдеје несвр. газди се, постаје имућан. – Поче газда-Виден све више да газдеје, 
а ми све више да сиромашејемо, али тека је тој, куји умеје, он газдеје.  загаздеје.

газди се несвр. стиче, постаје газда. – Ако, нек се газди, повише че да сеца и да 
работи, јер имање нече молитву, нело матику.  загазди се, огазди се.

газдинсћи, -ска, -ско богаташки. – Дадоше ме у газдинску кућу, божим да боље 
живим, а оно испаде да се само повиш мучим. ■ погаздинсћи, -ска, -ско комп. газдинсћи 
у већем степену. – Баница се месила само у погаздинсће куће, а при нас сиротињу 
само на благ дьн, и кад дојду подолечњи госјање. ■ најгаздинсћи, -ска, -ско суперл. 
газдинсћи у највећем степену. – Која је најгаздинска черка, она је носила најбољу 
премену, а која је најсиромашна облече прос забьн, на нође свинсћи опьнчичи, све 
такво попросто.

гази (трп. пр. газен, -а, -о) несвр. 1. хода. – Гази ко по јајца. Направимо другу појату 
на оцедно место, да не газе овце каљиште. 2. фиг. газећи кога наноси му бол. – Да се 
ти малко смириш, да те не газим још једанпут, јер ако те још једанпут газим, нема да 
ти остане ни једна кочинка цела. Ја сам газена, цел живот су ме газили ко навоште. ⌂ 
гази кокошће петао оплођава кокоши. – Петьлав неје асьлан, нече да гази кокошће.  
загази, згази, изгази, нагази, одгази, погази, подгази, прегази, разгази, угази.

газено прил. гажено. – Види се да је газено по градину, сигурно је и брано.
гајдар м свирач на гајдама, гајдаш. – Напред је била музика само гајдар и 

тупанџија, друђе музиће неје имало.  гајдарџија.
гајдарџија м 1. свирач на гајдама, гајдаш (упор. гајдар). – Коста Циганин беше 

гајдарџија, а њигови синови Стојан и Најден кланеташ и басаџија. Искривил шију 
ко гајдарџија. 2. фиг. дете које стално плаче, плачљивко. – Престани веч једанпут, 
гајдарџијо један, главу ми проби с тој твоје руцање.

гајде ж мн. дувачки музички инструмент са мехом од овчије или козје коже и 
двојном фрулом. – Напред беше: човек ожени сина, па позове музику, оно само гајде 
и тупан, па гајдете свире: ди-лу-лу, ди-лу-лу, а тупан: тумба-лумба, тумба-лумба. 
Запел ко глув у гајде. Кво је тој: јаре се дере, народ се збере! (заг. гајде). ⌂ надује гајде 
надури се. – Што си надула гајде, који те наљути

гајденица ж свирала са писком и одговарајућим бројем рупица на гајдама на 
којој се изводи мелодија. – Гајденица се прави ко дудуче од сливово дрво. Кад засви-
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ри Сречко у гајде, руцало зьвни, гајденица пишти ко црвик на углен, а мен издльбин 
почне ми се тресе мешина.

гајка мн. гајће ж 1. петља на панталонама кроз коју се провлачи каиш. – 
Панталоне имају гајће ако се опасују с каиш, а ако су на трегери гајће не требу. 2. 
покретна кожна гривна на каишу. – Испадла ми негде гајка от каиш, па са ко да га 
и немам.

гајле гајле рет. ж мн. бриге. Δ –Ти си гледај тебе, не бери гајле који је коју узел, и 
која је куга манула.

гајтан мн. гајтањи ГЛ / гајтање ДЛ м упредена памучна или свилена врпца која 
се као украс пришива на одећу. – Црне очи ко вилџан, црне веџе ко гајтан. Напред 
носеомо дреје сас гајтањи.

гајтанчьк мн. гајтанчичи м дем. од гајтан. – Кат се оружа наш човек, прво облече 
пртену кошуљу дльгу до колена, па бревенеци, ели на брич панталоне, дрешка сас 
гајтанчичи, на нође везене чарапе и опьнци сас невоште, врзани за ногу сас козињаву 
врцу.

гака несвр. оглашава се гакањем (о гуски). – Кокошка крека, а гуска гака.
галати се несвр. говори гадости један другоме, узајамно се вређају. – Карају се, 

пцују се, галате се, ране се с оној које се не једе, само што се не бију.
галка ж керуша црне боје и име таквој керуши. – Нашу Галку нећи отрул, руће 

му се осушиле дабогдадедал.
гаља м пас црне боје и име таквом псу. – Наш Гаља се не одваја од овце.
гарван м в. гавран. – Ја несьм гарван да живим триста године да би примил толће 

паре, кољће су ми узели преко порез.
гарђе ж мн. електричарска клешта. – Беше малко и штрб, велеше да је ишьл при 

доктора та му rгали некве ложице по уста, и више не иде ни ако га заболи зуб, сам 
си га извади сас гарђе.  моторцангле.

гарес, -та, -то црнпураст. – Причаоше постари љуђе да таква убава и ливреста 
снашка још неје била у наше село до тьг, зуби бели, очи ко различак, коса гареста, 
мани-мани! Гарес је, неје беломујес на башту си.

гарина мн. гарине збир. гариње (чест и као мтп.) ж неплодно место, шумско 
подручје захватано пожаром. – У Гариње насечемо шуму, и зденемо у лисници, па 
си зими докарујемо на сане и ранимо овце.

гарица ж црна овца, и име таквој овци. – У све наше овце само су три гарице.
гароња м во или ован црне длаке, и име токвом браву. – Никад несьм волел да 

имам гароњу у шталу. Кад је Гароња у бачију, нема јалова овца.
гас м петролеј. – Сас гас смо светили, па и он је бил на мањьк. ⌂ дава гас повећава 

снагу моторном возилу. – Давај му гас да извлече приколицуву узбрдо, ако стане, 
нече може да појде.

гасарче мн. гасарчетија с лимена светиљка на петролеј без стакленог цилиндра. 
– Гасарче нема шише, отвориш врата, оно се угаси, а лампа има шише и не гаси се. 
Са у сваку кућу синула сијалица, а напред зажмале лампе ел гасарчетија. ⌂ позинул 
ко дете у гасарче забленуо се. – Старата Циганка ме не познава, ал примети да сам по-
зинул у помладуту ко дете у гасарче.  гашче.

гасарченце дем. и хип. од гасарче. – Гасарченце једва свитка, отвориш врата оно 
угасне, жива мука докле вечерамо, после си одма легамо.

гасен, -а, -о гашен. – Продадо му две кове гасен креч, али ми ји не плати. Да пре-
сече стра воден је при вражалице да моча преко сећирче, купан је на крстопутину, и 
пил пепел од гасено углење.
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гаси несвр. прекида ватру или светлост. □ – Чим полегамо, свекрва гаси огањ, 
да ушпара дрва. Гасете лампу, и одма легајте. ⌂ гаси углење магијско гашење угљевља 
приликом врачања. – Одведемо га при бабу која тој работи, она му гаси углење, и оно 
пројде. ■ гасење гл. им. – Спремам се да гасим креч, али ми требе помоћ у гасењето, 
не могу сам.  загаси, погаси, угаси.

гасне несвр. фиг. губи се, нестаје. – Човек ти је ко свеча, гори докле гори, па тиће 
почне да гасне, па кад је стар ако, али не вељаје у младе године.  загасне, угасне.

гасовит, -а, -о фиг. поднапит, онај који је под гасом. – Мани ји, видиш да су гасо-
вити, да не почну да праве лом по кафану.

гата несвр. 1. прориче. – Гатала му Циганка да че најде злато, и да че стане млого 
богат човек. 2 фиг. нагађа, претпоставља. – Гатају да нече на добро да излезне, а 
мож че си буде све како требе. ■ гатање гл. им. – Цигањће дојду у село да гатају, па си 
отиду с пуне торбе, а од њиното гатање је малко куји вајду видел.  нагата.

гаче ж мн. гаће. – У моје време гаче су носили само онија који су порасли, па 
требе вечем да се жене. Досадан ко буа у гаче. Кога си оче, оно си му гаче саме 
спадају. █ кратће ~ гаће без ногавица, гаћице. – Кратће гаче су почеле от скоро да се 
носе, напрет су биле само дльђе, а још понапред неје имало ни њи. █ дльђе ~ гаће са 
ногавицама. – Зими-лети он носи дльђе гаче ⌂ истресе из гаче изудара, пребије. – Дојде 
ми да ји ја, овакьв старц, доватим меџу шаће, и да ји истресем из гаче, да виде кво 
је тепање.

гачес, -та, -то гаћаст. – Имамо и неколко гачесте кокошће.
гачка несвр. гађа у дем. значењу, бацака нешто. – Престани да ме гачкаш, ако ме 

погодиш у око, че ме исћоравиш.
гачка се несвр. бацака се нечим. – Немој да се гачкаш по мен, несьм ти врс, срам 

те било.
гачљаци м пеј. од гаће. – Што неси опрала овија гачљаци, нело си ји принела да 

ји непрани облечем.
гачник м учкур, врпца за везивање гаћа. – Млого се поднел, ако се наљутим че 

га истресем из гачник.
гачће1 ж мн. дем. од гаче, гаћице. – Облечи му гачће, голо му дупенцето. ⌂ спи 

на гачће спава откривен. – Напунил сам кубе с јака дрва, че спите начьс на гачће. 
Натурај пањушће у ћумбенце, па кат се усија, мож да спиш и само на гачће.

гачће2 ж мн. део запрежних кола, рачвасти део који је повезан са осовином (упор. 
и кола). – Руда је повезана с прегњишта преко два дрвена дела који личе на ногавице, 
па се зову гачће.

гаџа несвр. гађа. – Топови има, али нема кој да гаџа с њи. Напрет се прво гаџаше 
нишан, па тьг се пуштају сватови да улезну у двор код девоћу. ■ гаџање гл. им. – 
Сопштише ни да се јутре стока не искарује у-рудин на пашу, војска че има гаџање с 
топови.  загаџа, згаџа, нагаџа, одгаџа, погаџа, разгаџа, угаџа.

гаџа се несвр. гађа се. – Ја се гаџа по кокошћеве, а јебем ли га како потреви бьш у 
твој пенџер. Заберу па се гаџају с камење, главе че си потроше.  згаџа се, погаџа 
се.

гашче мн. гашчетија с гасарче без витлошке, па се величина пламена подешавала 
повлачењем фитиља иглом. – Гасарче је с витлошку, ако је без витлошку, зове се 
гашче.  турче.

гьгњач м онај који гьгње, гуњђало. – Он је једьн гьгњач и загомиљач што га у 
свет нема, на све најде ману, а праји се да ништа не знаје.  гьњђало.

гьгње несвр. гуњђа (упор. бьбње). – По цел дьн гьгње. Немој да гьгњеш, и работи 
кво ти се каже.  гьмличе, гьмџе, гьњђа.  прогьгње.
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гьза ж в. газа. – Маз цедимо кроз гьзу. У гьзу остану чварци, а маз се сипује у 
плекане канте. Сок процедимо кроз гьзу.

гьмличе несвр. гуњђа (упор. гьгње). – Немој више да гьмличеш, досади ми да те 
слушам.

гьмџе несвр. в. гьгње. – Поче му ја гьмџем издьн-удьн, док му не досади, те једнуш 
рече: Од јутре има да идеш сас мен, да видиш кво работим.

гьњђа несвр. гуњђа (упор. гьгње). – Остарело, па само гьњђа и наоди ману. Ма што 
гьњђаш, ка[д] те никој не зарезује за ништа.  пьњћа.

гьњђало с пеј. гуњђало (упор. гьгњач). – Тој гьњђало по цел дьн лежи, а само 
гьгње, и на све наоди ману. Овој гьњђало пак дошло.

гвинт тех. м навој, лоза на завртњу. – Купил сам пластична буришта на гвинт, 
па кад зашравим поклопац, нема се квари зимница, ил комина, ако не стигнем да ју 
одма опечем.

гвозден, -а, -о који је од гвожђа. – Добра реч и гвоздена врата отвара.  железан.
гвозје с гвожђе. ▲ – Кажу: немају сас кво да ране дечица, па затој постали 

пустооци, а грдне паре си даду за лимузину, све што су до тьг створили, скркају у 
гвозје, а после кво зараде, скркају да наране гвозјето.

где прил. на коме месту; у коме место. – Где че ме чекаш? Ми жвимо Бабушницу, 
а ви где живите? ■ чл. ф. гдево / гдето / гдено тачно на овоме / томе / ономе месту. 
– У Сливје, гдено беоше лозја и градине, са се само змије коте. У долину испод 
шумакан, гдето се божур црвенеје, туј смо се најчесто наодили, и срећни били.  
негде, одгде, одогде.

гега се несвр. клати се у ходу, иде с муком. – Девоћа, а гега се ко шатка. ко да је 
баба.

гижа ЛЗ ж чокот винове лозе, трс. – Окол сваку гижу мора да се окопа трава. 
 ђижа.

гиздавка ж која воли да се гизди, помодарка. – Неква ми чудна, насметено облекло 
на њу, а она је гиздавка жена, знам ју од малечко, још у осмољетку кат смо ишли.

гипсарга м врста камена од кога се добија гипс. – Оди гипсаргу се прави гипс.
глава (ОП главу) ж анат. део тела у коме је мозак. □ – Дете се не удара по главу, 

а ти га све у главу удараш, душманине. █ голема ~ глава пуна памећу; угледна лич-
ност. – Он је голема глава, до њега не може сваћи да пријде. Најбоље је да ти је 
глава голема, а дупе ко песничка, ако неје тека, јебал си чворка. █ неслана ~ онај који 
је плиткоуман или лакомислен. – Она је малко неслана глава, с њу чеш лько. █ усијана 
~ неразумна, тврдоглава и осиона особа. – Куде можеш ти с туј усијану главу да се 
договориш, има да буде ил како он оче, ил тепање. ⌂ глава му ко шиник има велику 
главу, али не и велику памет. – Глигорија из Стрельц имаше главу ко шиник, али 
неје бил толко акьлан колка му је главата била голема. ⌂ бестрага му глава далеко му 
лепа кућа. – Бестрага ти глава кат си такьв, да те моје очи више не виде. ⌂ литне глава 
одлети глава, настрада. – Још једанпут ли те затечем у лозје, че ти литне глава, тој 
ти ја кажем. ⌂ виси над главу досађује својим присуством. – По цел дьн ми виси над 
главу, ко да ме је родила. ⌂ стоји над-главу упорно надгледа, туторише. Немој стално 
да ми стојиш над-главу, несьм више дете па да не знам кво смејем, а кво не смејем. ⌂ 
врже главу не зна шта ради, распамети се. – Он је млого добар, али кад малко пине, 
мораш од њег главу да си вржеш. ⌂ ни за живу главу нипошто, ни по коју цену. – Ни 
за живу главу не смејем да излезнем ис кућу. ⌂ заврже си главу натовари себи неки 
терет на главу. – Не смејеш да га дираш, ако га малко дирнеш, после мораш да си 
главу завржеш од њег. ⌂ дигне главу уобрази се, прави се важан. – Дигал главу, ко да је 
цел свет њигов. ⌂ дуби на главу чини све што може да нешто оствари. – Решил сам 
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тој да уработим, и тека че буде, па ти тамьн на главу да дубиш. ⌂ дуне у главу падне 
на памет. – Баба гледа у девојчето, и чуди се кво ли му је са дунуло у главу. ⌂ крши 
главу разбија главу мислима да одгонетне нешто неразумљиво. – Никој не разбира 
кво прича, измрмуљи га, па си ти после крши главу кво је тел да каже. ⌂ мане се од 
главу остави на миру кога. – Деца, манете ми се од-главу, ја имам триста работе, 
а вам до игру. Манете вој се од-главу, видите да је закасала, па не знаје на коју че 
страну понапред. ⌂ мије главу пере косу. – Главу смо си миле сас уму. До половин 
се соблекал да си мије главу. ⌂ омије главу опере косу. – Згреј воду, па ме посипи да 
си омијем главу. ⌂ одврне главу окрене главу од саговорника. – Расрди се, па одврне 
главу настран, и само дува на нос ко свиња на сечиво. ⌂ одврта главу окреће главу од 
саговорника. – Цело јутро одврта главу од мен, нешто вој фали. ⌂ побије се на главу 
мора да се нешто деси, па да се човек и на главу постави. – Тој кво ти је записано 
че буде, па ти мож и на главу да се побијеш и дубиш, кво че се деси, че се деси. ⌂ 
прекриви главу сневесели се. – Несу ли ти све козе на број, та си прекривил главу. ⌂ 
проврти главу досади мољакањем и неумесним питањима. – Проврте ми главу да му 
купим армунику, и морал сам да се надигнем у печалбу да зарадим паре. ⌂ троши 
си главу премишља се, бори се са мислима. – Нема си трошим главу сас мислови и 
сећирације: када да косим, када да жњем, када да сејем, тој Петкана пресуџује. ⌂ ко 
да му је пред-главу као пре смрти, као да ће истог часа да умре. – Загорел за цигару, 
неколко дьна неје пушил, па кат поче да утрѕа димови, ко пред-главу да му је. ⌂ 
заврти му се у главу добије вртоглавицу. – Деца, престанете да се толко вртите, че ви 
се заврти у главу. ⌂ мутно у главу има главобољу. – Цело јутро ми мутно у главу, а у 
крстетину ми сева. ⌂ стьвни се у главу помути се свест услед неке мучнине. – Нешто 
ми се стьвни у главу, и ја се тиће смькну при врата. ⌂ помери се нешто у главу сиђе с 
памети, постане неурачунљив. – Како ми пострада син, нешто ми се помери у главу, 
и о[д] тьг несьм бьш кьсветна. ⌂ излезне на вр главу досади, попне се на врх главе. – Не 
знам више ни кво да месим, ни кво да готвим, овија дьнови ми месење и готвење 
излезе на вр главу. ⌂ излети из главу заборави. – До оточ га панти, а са ми излете из 
главу, и не могу се сетим куде сам га турила, па да ме убијеш. ⌂ у вр главу највише 
што се може. – Дај Боже да га има у вр главу осомдесе ћила, више га нема. ⌂ уврти се 
у главу добије вртоглавицу. – Уврте ми се у главу, ни знам куде сам, ни кво работим, 
само се заносим ко пијана кокошка.

главан, -вна, -вно најважнији, први. – Оче да буде у све главан, али му не давају. 
Ако те опичим по њокалицу, че видиш који је овде главан, и који мора да се слуша.

главачћи прил. 1. са главом напред. – Главачћи пролете кроз стакло на врата од 
малу собу, и утрча у кујну. 2. са главом наниже, наглавачке. – Главачћи је висел ко 
заклано прасе на чењђели, докле га несу откачили.

главетина ж аугм. од глава. – Има главетину ко шиник, али у њу нема ништа.  
главурда.

главешњак м пеј. од глава. – Еве, па ме заболе главешњакав, поче да лелече 
Стојанка. Све ме утегнуло, и грбина, и крстетина, и шију једва да померам, ал у 
главешњакав се развиделило.  главешњор.

главешњор м в. главешњак. – Вино је мирно у буре, али кад улезне у главешњор, 
оно поблесавеје.

главина ж део точка запрежних кола, главчина. – Најбоља главина је од брес 
који усьне на корен, у њу се удевају спице, а на њи иду наплати (упор. точак).  
главник.

главица1 ж дем. од глава. – Беше висока и кракљава девоћа, али вој главица беше 
ситна и шиљава, ко у лисицу.
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главица2 ж део код луковица који расте под земљом. – Позајми од комшику 
пешес главице бели лук да посадим, па кат се роди, чу си вој врнем.

главичка ж хип. од главица, главичица. – Понесем у торбу леб, сирење и некоју 
главичку црвени лук, и тој ми је једење за даньс. Аљма има повиш главичће на једну 
главицу, скоро ко бели лук, за садење ћинемо теј главичће, а са се купује арпаџьк.

главник м део точка запрежних кола, главчина (упор. главина). – У главник се 
удевају спице.

главнина ж гро, највећи део. – Тепа ни град, мислели смо да од жита нече 
да остане ништа, али главнина претече, настрадаше само онај жита која су била 
поубрдо.

главном прил. већином, углавном. – Ја нема дьн да седим џабе, ел чу у дрва да 
идем, ел у сено, али главном не седим, увек некво чепршкам колко сам кадr.

главња 1. угарак, ужарени комад дрвета у ватри. – Де потстькни главњете да 
не угасне огьњат. 2. пламен љубоморе у души. – Појдемо у варош, она ме увати под 
руку, некој ју одмери, она се усмине, мен пририпа срце, главњата у душу почне да 
расте. ⌂ подбоде главњу подметне пожар. – Чу им подбодем главњу испот кућу, да 
сви погоре.

главњица ж бот. црно-пурпурасти гљивични паразит на класу жита или клипу 
кукуруза Secale cornutum. – Главњице колко оч по жито овуј годин. Кад пшеница 
добије главњицу, клас вој поцрнеје, стабљиката не, само клас, зрнцана.

главњичав, -а, -о заражен главњицом. – Нема горе од главњичаву морузу. 
Житoто им главњичаво, нек си га они арче.

главњичеје несвр. оболева од главњице. – Семе се отријери, па се опрашкује од 
главњицу да не главњичеје.

главобољосује несвр. фиг. пати од главобоље, секира се око чега. – Орати 
му да им раздели имовину док је још жив, али ме не послуша, па са ја морам да 
главобољосујем.

главоња пеј. м тврдоглав и приглуп човек. – На тога главоњу никој неје могьл да 
некво докаже, па неч ни ти.  главуран.

главоњћа ж главић пениса. – Ма кво ми можеш, мож само да ми обзинеш 
главоњћу, ко могаре боцку.

главуран м тврдоглав и приглуп човек (упор. главоња). – Главуране, главата ти 
поголема него на магаре, али празна. Стаили се оба главурани, па им и деца таква.

главурда ж аугм. од глава (упор. главетина). – Главурда му како шиник, али празна.
главурес, -та, -то који је велике главе, глават. – Беше крупан и галвурес овьн, а 

уши му малко чуљаве.  чутурес.
главша пеј. м уображенко, надувенко. – Дигал главу тија главша, па мисли да су 

му сви друђи до колена. Главшинци су вамилија у Горњи Стрижевац.
глагорец рет. м тучак у звону или клепетуши, фиг. брбљивац. – Реши да си ћутим, 

лько се реши, али како да издржим кад чујем да понека балафурдија почне да бланта 
ко глагорец.

глад м осећај потребе за храном. □ – Кад осетим глад, ако одма нешто не поједем, 
почнем да се тресем, и да не видим добро. ⌂ опне глад обузме глад, савлада глад. – Че 
мане да мангупује кад га опне глад, а родитељи му остареју, па не могу више да раде 
и да га издржавају. ⌂ уплаши глад поједе нешто пре главног оброка. – Тури нешто у 
уста колко да уплашиш глад, па још малко сви че ручамо.

гладначьк, -чка, -чко који је прилично гладан. – Ви сте ми гладначћи, ајде баба да 
ви тури да једете, после се па играјте.
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гладнеје несвр. гладни услед губитка апетита. – Види се да гладнеје и да 
мршавеје, а кво год да вој принесем, нече да га једе.  изгладнеје, огладнеје, 
прегладнеје.

гладни несвр. чини да се постане гладан, изазива глад. – Иструга ни рећија, па по-
чемо поново да гладнимо, и да преглоџујемо кочине по тањири.  загладни, огладни.

гладник мн гладници м пеј. који је незасит у сваком погледу. – Куји може да засити 
тога гладника. Боље да остану овија што су сьг на влас, да не дојду друђи гладници, 
државу че поједу и попију.  гладница.

гладница м/ж пеј. који је незасит у сваком погледу (упор. гладник). – Брат ми от 
чичу Радојца, што је тој гладница ко дете било, беше се ишћембил ко крава кат се 
препасе детелину.

гладниче мн. гладничетија с дем. од гладник. – Дај му да једе, видиш да је гладниче 
цркло за лебац. Пишту гладничетија, ал немам кво да им дадем да једу.

гладује (рад. пр. гладувал, -а, -о) несвр. трпи глад, сиротује. – Мучила се она тека 
некоје време, ал польк, польк па се скућила, запатила козе, овце, кокошће, има све, 
не гладује. И гладувала сам, и босутовала сам, и одила сцепена по наднице, док га 
изведо на пут, па са ако оче нек ме погледа, ако нече како оче. ■ гладување гл. им. – 
Кат су ни Бугари држали, све ни узну кво се роди, па је гладување било големо, љуђе 
су млели кордељи, па су јели.  одгладује, погладује.

гланц прил. нов, неупотребљаван. – Кат проодимо прекај радњу на тишљаранога, 
натоваримо двоја гланц нова врата, једна за Томчу, једна за мен.

гланца несвр. чисти, трља предмет док не добије сјај. – У шести разред ми ку-
пише ципеле, мен мило, па ји по вьздьн гланцам с крпу да се льште.  изгланца, 
огланца.

глас мн. гласови м звук који се ствара у грлу (при говору, певању и сл.). □ – Ја 
га по глас познавам да ли је љут, ел је весел. █ големи ~ најјачи глас, у сав глас. – 
У сьвњушку натоварише ни дарови на рамена, и ми чим излезомо на басамаци 
цвркнумо, и почемо да појемо у големи глас. ⌂ бије га глас на лошем је гласу. – Бије 
га глас да воли сукње, да си ти на време тражиш другога. ⌂ отегне глас пусти глас, 
почне гласно да говори или пева. – И тека, вртамо се ми от славу, ја отегнул глас ко 
младожења трегери, појем ли појем.

гласьк м хип. од глас. – Има убав гласьк, и убаво поје, али се срамује, па нече 
често да запоје.

гласетерина ж пеј. од глас. – Промукла сам, па ми гласетерина дебела. Чујете ли 
брееееее! – сукну се ко бесно куче неква гласетерина оди Крс.  гласетина.

гласетина ж пеј. од глас (упор. гласетерина). – Подиго слушалицу, кад ме из њу 
бодну у мали мозак гласетина да се одма довлачим, иначе црно ми се пише.

гласно прил. да се чује, чујно. – Млого ју воли што се смеје гласно, и што каже 
кво мисли, а не крије га. ■ најгласно суперл. од гласно. – Излезнем на терасу, малко се 
просеверим, варош спи, глуво доба, најгласно мојто срце, лупа ли, лупа.

глаџосал, -а, -о изгладнео, уморен глађу. – Има глаџосала говеца, не могу по пут 
да оде, а камоли да улезну у бразду да ору.

глаџосан, -а, -о в. глеџосан. – Биле су само зевњане панице, после почеше да 
се праве зевњани глаџосани тањири, а са купујемо само порцулансћи. Излезоше 
глаџосани тањири и шерпе.

глаџоше свр. прегладни, измори се глађу. – Цел дьн несмо јели, глаџосамо, турај 
некво да се једе. Кад говедо глаџоше, за дуго се не мож после оправи.

глед м први поглед, први утисак; гледање. – На глед неје лоша, а за друго не знам.
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гледа (имп. гледај / глеџ – гледајте / глечте) несвр. 1. има отворене очи, види. □ 
– Нити ме гледа кво работим, нити ме слуша кво оратим, ете, такьв ни је живот. 
Гледај да се врнеш окол пладне. Глеџ какьв си се направил, куде се толко укашка. 
2. пази, надгледа. – Него, да ја гледам овце, а ти си иди дома, јербо је жена ко лијар 
овца – кад ју не гледаш, она прави пакос. 3. двори, негује. – Ако си стар, а ја млада, 
да ти мене прибереш да те гледам, да ти водицу доносом, и једењице приносим, и да 
ти кошуљће и аљињће перем и препирам. ⌂ гледа кроз трепће чкиљи. – Само се прави 
да спи, а овам ни гледа крос трепће. ■ гледање гл. им. – Мани се о[д] толко гледање 
и заsирање у књижљацити, че ти се ум замути. На гледање је добра, убава, висока, 
а каква је онак, че видиш кат пројде некоје време.  догледа, загледа, одгледа, 
погледа, прегледа, пригледа.

гледа се фиг. мерка се погледом, очијука се са ким. – Гледају се, ко да се са први 
пут виде.  загледа се, нагледа се, огледа се, угледа се.

гледьц мн. глеци м 1. фиг. око. – Не задевај се, чу те шибнем с кудељуву да ти глеци 
испадну. При очи да не видиш, глеци ти дабогда испадли. 2. фиг. зеница ока pupilla. – 
Повредено му око, али му гледьцат неје повреден.

глетав, -а, -о 1. гњецав, недопечен хлеб. – Ако се леб извади, а неје добро печен, 
оче да буде глетав. 2. фиг. лењ, мрзовољан, болешљив. – Са ни побеџују сви, а и несмо 
си за ратови овакви ћилави и глетави. Даньшња омладина – све глетави и недьгави, 
у моје село ји окају недопрајени.

глетави несвр. фиг. ради нешто безвољно, мрљави. – Нема да једе ко сви друђи, 
нело глетави по цел сат, да те мука ване.  зглетави, разглетави.

глетави се несвр. фиг. лењави се, пренемаже се. – При тољће работе, а ти се по 
вьздьн глетавиш по кревет, требе да те је срамота.  разглетави се.

глетеница1 ж гњецав хлеб. – Нечу ти једем туј глетеницу, боље чу си гладна 
поминем.

глетеница2 ж њива тешка за обраду. – У глетеницу нече ништа да успева. Несьм 
се у авијон возил, и несу ми деверували на море, али знам која је њива песакљива, 
која је глетеница, која је вододржна, а која посна.

глетенце с дем. од глето. – Прво се с глетенце издлабу мале рупе на главину за 
спице, после се прошире с глето.

глетка несвр. гледа у дем. значењу, гледуцка. – Мачетићата попорасла, веч почела 
да глеткају.  поглетка.

глето с длето. – Имао убаво глето, па га узе комшија да се послуша, после 
побаши да га је узел.

глеџ м стакласта материја којом се превлаче керамички и порцулански 
предмети, глеђ. – Варили смо у шерпе зевњане, али лепе шерпе, наоколо по веньц 
глеџ, а унутра глеџосане.

глеџањ м анат. зглоб који спаја стопало и потколеничну кост, чланак tarsus. – Мој 
фудбал, а он ме дрибла, и не дава ми да га пипнем, довати ја поголем камик, па по 
глеџањ, он јаукну, паде на пут, и поче се увија од бољће.  кокалица.

глеџосан, -а, -о превучен глеђу, глеђосан. – Кондири глеџосани, глеџ се зове тој 
што се посипује, па има шарће, жлте, црне, на прутови, разне. Има мазне уснице ко 
да су глеџосане.  глаџосан.

глеџосује несвр. превлачи глеђу, глеђоше. – Бакарни судови се калаисују, а зевњани 
глеџосују.

гlне свр. прогута. – Каменка извади шише сас воду ис цедилку, польк га отпиши, 
и гlну једну гlтку. Поче се тресе, мршти, зажма сас очи, и уста стегну ко стипсу да је 
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гlнула. Да донесем по једну да гlнемо, туга ми под-груди станула голема.  гльне. 
 прегlне, прогlне.

гlта несвр. 1. гута. – Загладнел, па и не жваче, само гlта. 2. фиг. подноси неправду 
и увреде. – Боље ти је да се оћутиш, док ми неје прећипело, а ти знаш да ја могу 
млого да гlтам, али на све има крај. ■ гlтање гл. им. – Гlтај напомалко, какво је толко 
гlтање на грабьц, че се задавиш.  гльта.  прегlта.

гlтка ж гутљај. – У шишево нема ни за три гlтће рећија. Дај ми воду, само једну 
гlтку да пинем, изгоре за водицу.  гльтка.

гlтка несвр. гута у дем. значењу, гуцка. – Ти само гlткај да неси гладна, а они 
нека се засмивају ако немају другу работу.

гlтне свр. прогута у дем. значењу, гуцне. – Рећија прочита човека, чим ју гlтнеш, 
она те скрозира до мали мозак, и од будалу прави поголему будалу, а од паметног, 
праји још попаметног.  гльтне.

гlчица ж дем. и хип. од гlтка, гутљајчић. – Дај ми саде једну гlчицу да гlнем 
о[д] твојту рећицу, сви ју вале да је добра.

гльне свр. в. гlне. – Мен се угореше уши, како седо уз астал, ја позину у Циганкуту, 
а она, чини ми се, че ме гльне с поглед.  прегльне, прогльне.

гльта несвр. в. глта. – За пире човек не мора да има зуби, само гльта. Намиримо 
стоку, омимо си руће, па седомо да вечерујемо, ја једва гльтам залци, не мили ми се 
лебац, ни живот.

гльтка ж в. гlтка. – Може, чини ми се, једно ћило рећију да испије на једну 
гльтку. Ту да га, бре, све сте попили, ни једну гльтку несте оставили за мене.

гльтне свр. в. гlтне. – Мара извади шише сас воду, гльтну некоју гльтку, па га 
врну у крошњу.

гледа ж иглед, утисак који остави на први поглед. – Невестицата им на гледу неје 
лоша, а каква је онак, они си знају.

глиб м блатњаво место, дубоко блато. – Куде си упадал, бре, у тија глиб, не мош 
те извадимо.  глибьц, заглабачка.

глибьц м блатњаво место, дубоко блато (упор. глиб). – Зглавише ни се кола у 
глибьц, па ни натам, ни навам.

глиста ж зоол. врста мекушца дугог ваљкастог тела који живи у земљи или у 
цревима човека и животиња. Прачинава добро једу, а ништа не напреџују, мора да 
имају глисте. █ бесне глисте бесмислице, глупи и непромишљени поступци. – Изводи 
бесне глисте, па му се сви смеју.

глоба ж новчана казна. – Пре нећи дьн ме казнише милицајци што несьм полагал 
за шофера, пет иљаде глоба, са не смејем да идем да орем онеј њиве што су до 
варош, да ме не репну пај.

глобевља несвр. кажњава, прописује новчане казне. – Тија милицајац је млого је 
глобевљал народ.

глоби свр. пропише новчану казну. – И глобише га, и апсише га, али он што знаје, 
он си знаје.

глог м бот. трновито дрво из породице ружа Crataegus. – Убол се на трн од глог, 
па му отекла и загнојила пета. █ црвени ~ бот. глог са црвеним бобицама Crataegus mo-
nodyna. – Црвени глог се бере за лек. █ црни ~ бот. глог са црним бобицама Crataegus 
nigra. – Црни глог се поретко наоди од црвени глог.

глогоња ж грудва земље окована ледом, или камен на путу, оно што може да 
спотакне човека. – Човек цел живот тера по глогоње и рупе, па не верује да има 
боље, кад дојде до крстопутину, не сврта му се на друђи пут, стра га че почне све 
отпоново.
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глогоњћа мн. глогоњће ж дем. од глогоња. – И глогоњћа мож да преврне кола.
глођина мн. глођине ж плод глога, глогиња.– Подјесен, кад нема кво друго, добре 

су и глођине и трњине.  глођиња.
глођиња мн. глођиње ж в. глођина. – Глођиње оди црни глог се турају у рећију, а 

тај рећија лечи притисак. ⌂ не јеџ глођиње не говори свашта, не лупетај. – Ајд не јеџ 
глођиње, ти ми знаш куде се вуци коте, а вука неси ни видел.

глођинка мн. глођињће ж дем. од глођина. – Кад нема кво друго да се поједе, до-
бре су и глођињће и трњињће.

глождак м глогово шипражје. – У гус глождак до пут беше сврака направила по-
лог. Увек је бил сцепен и распасан, ко да су га пцета јурила кроз глождаци и трњаци.

глотан, -тна, -тно 1. који садржи уродицу, пшеница која мора да се истријери 
пре млевења. – Глотан леб неје убав на гледање, али неје шкодљив ко кад је омесен 
од уродичаво жито у које има врат. 2. фиг. покварена особа. – То[ј] је једна језичата и 
глотна жена, с њу никој не воли да има голему мешанију.

глоцка несвр. 1. грицка. – Глоцка ме ко свињску ногу. 2. фиг. боцка речима, секи-
ра. – Не глоцкајте ме више, манете ми се од-главу, ако сте ви узбујали, ја несьм. ■ 
глоцкање гл. им. – Глоцка даньс, глоцка јутре, од њигово глоцкање пре време чу мрем, 
ил чу се негде девам.  изглоцка, оглоцка.

глоцка се несвр. ослобађа се бува грицкањем (о псу). – Кучиштево се улењавило, 
нече ни леб да узне, одвизело, по цел дьн лежи у ладовину и глоцка се од бује.

глоцне свр. 1. гризне, уједе. – Пцетава се арно наострила, нече ли ме глоцну 2. на 
брзину нешто пригризе. – Глоцни нешто, док не стигне главни ручьк.

глоџе несвр. 1. глође. – Који има, једе месо, који нема, глоџе кочине. 2. жуља. – 
Чижме ми тесне, па ме глоџу, затој не могу да пожурим. 3. фиг. нервира, живцира. 
– Глоџе ме ко свињску ногу. Остави ме на мир, мани да ме глоџеш више.  заглоџе, 
изглоџе, оглоџе, преглоџе.

глоџе се несвр. фиг. узајамно се вређа са ким. – Кат се ставе лоше јетрве, по цел дьн 
се глоџу, и туј дом не мож да буде.

глув, глува / глуа, глуво / глуо који је лишен слуха, глув. – Запел ко глув у гајде. Ти 
глува ли си, што се не о[д]sиваш. Оно глуо от како се родило, и глуо и немо.

глувеје несвр. престаје да чује, губи чуло слуха. – За нигде више несьм, поче и да 
глувејем и да ћоравејем.  оглувеје.

глувна ж наглува женска особа. – Море тај глувна све чује, само се прави да не 
чује.

глувоча ж потпуна тишина, глувило, глувоћа. – Некада по села беше народ и 
песме, са глувоча. Наsебо, па ме вати и кашљица и глувоча, па ни видим добро, ни 
чујем добро.

глувча м пеј. наглува мушка особа. – Глувчо, не прави се да не чујеш, нечу стопут 
да понављам једно исто.  глувша.

глувша м в. глувча. – Што не слушаш, глувшо, кво се прича, нело само запиткујеш. 
 глушча.

глупав, -а, -о глуп. – На кога си такьв смотан и глупав, башта ти неје такьв. 
Глупав ко точак.

глупавеје несвр. глупави, постаје сенилан. – Почели смо да старејемо и да 
глупавејемо, а мош се тој само тека причињава на младити.  заглупавеје, оглупавеје.

глупави несвр. чини некога глупим, исмејава. – Немојте да ми се смејете, немојте 
да ме глупавите повиш нело што сам глупава.  заглупави.

глупачак, -чка, -чко подоста глуп. – Глупачак, сирома, ал неје он крив што се 
такьв родил.  приглупачак.
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глупос ж непромишљен поступак. – Е, оцутра сам направил једьн глупос, да сам 
не могу да се осеверим како да ми се тој деси. Из глупос се оженил. Неје намерно, 
нело од глупос је тој уработил, са се каје, ал касно.

глупшa м глуп човек, глупавко. – Браце, глупшо један, да зајебеш ти тој писување, 
оди њег вајда нема, нело да се запослиш кот каменоресца спомени да правиш.

глушча м в. глувша. – Једьн глушча, једьн ћорша, саде сам меџу њи ја саглам.
гмаца несвр. гаца по нечему житком. – Деца, немој да гмацате по каљиштето. 

Људи смо, мора се помагамо, а и путат је наш заједничћи, што да гмацамо и 
заглављамо кола по каљиште. ■ гмацање гл. им. – Подјесен кат се расћиши, гмацање 
по каљиште колко оч, од њега се највиш бега у град.  загмаца, одгмаца, угмаца се.

гмацка несвр. гмаца у дем. значењу, гацка. – Не гмацкај по каљиштето, да се не 
угмацаш.

гмацне свр. нехотице угази у нешто житко. – Потрча да раскарам свиње да не 
једу жешку комину, па гмацну у њу и изгоре си ногу.

гмецав, -а, -о фиг. гњецав, млитав, неотпоран. – У улицуту куде баба живеше све 
гмецава деца, ја ко арамбаша, кад ји сковитлим, бегају па се ћину. Са ни побеџују 
сви, а и несмо си за ратови овакви ћилави и глетави, једни смо стари и изанђани, а 
друђити што су помлади, гмецави ко калиште по ћишу.

гмачка несвр. гњечећи пере што у води. – Увечер натопим дреје у корито у жешку 
воду, па ји јутре гмачкам у водуту, гмачкам, док ји не оперем.  прогмачка.

гмечи несвр. гњечи. – Ми немамо млого грозје за муљачу, па си га с руће гмечимо. 
■ гмечење гл. им. – Заболеше ме руће од гмечење грозје.  згмечи, изгмечи, нагмечи.

Гмитровдьн м вер. пр. Митровдан (8. XI). – Печалбари отиду у печалбу чим се 
запролети, а вртају се окол Гмитровдьн.

гмитровче с бот. хризантема Tanacetum indicum. – На жену не давај да се млого 
штркља по туџа браништа, боље да носи чулумку од тепање, него ћитку од гмитровче.

гмичка несвр. шљапка вода у поцепанпој обући. – Иде Мара преко шљивар комто 
кућу, а у опьнци вој гмичка вода, ко да је газила по реку, а не по росељак.

гмичкав, -а, -о мочваран, који држи воду. – Горњата ливада је пооцедна, а 
дољњата је гмичкава и усред лето.

гмура несвр. зарања, потапа. – Не гмурај руће у водуту, видиш да је ћипеч, че се 
попариш. Боја се растопи у котьл над огњиште, па се у њу гмура преџа да се учинни. 
 нагмура.

гмура се несвр. зарања се у воду. – Зајазимо вир, па се гмурамо у њега ко жабе. 
 нагмура се.

гмурне свр. загњури, потопи што у воду. – Гмурни тањирав у воду, па га 
проплакни надве-натри. Напуним корито с жешку воду, и у њу разбијем неколко 
јајца да се направи пена, па гмурнем дете у њу, после дете здраво ко дрен.

гмурне се свр. загњури се. – Гмурни се у вир да се расладиш малко. ал немој цел 
дьн да преседиш у њега.

гмуца ж 1. грудва снега. – Зими се поделимо у две групе, направимо гмуце од снег, 
па ји утрљамо да постану тврде, и грудвамо се. 2. грудва сира. – Сирутку сваримо, 
па оној озгоре што се ване зовемо провара, њу зберемо у гмуце, она блага за једење.

гној м густа лепљива течност која се ствара у запаљеном ткиву. □ – Кад рана 
загноји, требе гнојат да се чисти, да побрзо зарасте. ⌂ бере гној запаљено место почне 
да лучи гној као предзнак оздрављења. – Кад рана почне да бере гној, значи да је по-
чела да заздравује.

гнојав, -а, -о загнојен, који је пун гноја. – Немој с такьв гнојав прс да ми приносиш 
једење, знаш да сам гадљив на тој.
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гноји несвр. лучи гној. – Убодо се на јексер, па ми поче гноји пета, са имам муку, 
не могу се обујем.  загноји, нагноји, подгноји.

гњави несвр. 1. досађује, кињи. – Гњаве ме да им препишем имање. 2. гњечи. – 
Месил сам ју, и гњавил сам ју ко тесто, да призна истин ли је тој кво се прича за њу 
и за доктуратога.  згњави, изгњави, нагњави, прегњави, пригњави, угњави.

гњаса несвр. 1. задаје тупе ударце тежином тела. – Де, сине, стури се од мене, 
немој да ме гњасаш више, сву ме умоломочи. Она кат се уљути, па га шибну назем, 
клече му на груди и поче да гњаса сас колена. 2. прибија коленом. – Кад спремаш 
мливо за воденицу, вречу мораш да гњасаш с колено да повише стане жито ел моруза 
у њу. 3. једе много и облапорно. – Он кат седне уз астал, и почне да гњаса, не гледа 
има ли за друђи нешто да остане.  изгњаса, нагњаса се.

гњасне свр. 1. прибије коленом. – Кад врзујем сноп на њиву, ја га по неколоко 
пути гњаснем с колено, да се затегне јуже, да га цврсто вржем. 2. одгурне целим 
телом. – Не задевај се, чу те гњаснем да одлетиш три метра од мене. 3. тресне о 
земљу. – Море, гњасни га назем, па му се отепај, кад неје добар.

гњездало с гнездо. – Веле, на ћоравог орла Бог прави гњездало. Мојна се извлекла 
ис црђе, ко тиче из гњездало, и отишла на работу.  гњездо.

гњездалце с хип. од гњездало. – Пот стреју ни ластавичка направила гњездалце, 
па се извела ластавичетића.

гњезди се несвр. свија гнездо. – Дошле ластавичће, и почеле да се гњезде у нашу 
шталу.  згњезди се, нагњезди се, угњезди се.

гњездо с в. гњездало. – Деца кад излету из гњездо, излетела су, и родитељи остану 
тека у једьн мисал: само да су жива и здрава, остало како оче.  полог.

гњете несвр. 1. на силу нешто прибија, угурава. – Ја од уста одвајам па њему 
пару гњетем у руће да има, а он све колко му дадеш, прототља с друство. Они отуд 
припуцају, а ми се кутамо, гњетемо главу по јендаци, да останемо живи. 2. једе 
халапљиво. – Моравће, куде си, турај да некво гњетемо, иструга ни рећија. Друђи 
једу с разделом, шале се, смеју се, а он слагнул главу, па гњете ли гњете, ко да једење 
никад неје видел.  загњетe, згњетe, нагњете, пригњете, угњете.

гњете се несвр. 1. привија се уз кога. – Ми остадомо сирочетија, па се гњетемо 
уз деду и бабу, да ни они замене родитељи. 2. гура се у свако друштво. – Не личи 
му, али воли да се гњете меџу големцити.  загњетe се, згњетe се, нагњете се, 
пригњете се, угњете се.

гњетне свр. на брзину убаци или угура кога или што. – Поп дошьл па рекьл: Куде 
чу ја – Онија узну џак, гњетну га унутра, па рекли: Е, са си у рај! Гњетни га негде, 
ал на видно место, да мож да га најдеш ка[д] ти притребе.

гњетне се свр. на брзину се убаци или угура негде. – Док да окнеш, она се гњетну 
у подрум, и изнесе кондир с рећију и тањир туршију.

гњечи несвр. притиска нешто да буде мекше или да пусти сок. – Ако је малко 
грозје, ми си га гњечимо с руће.  изгњечи.

гњечка несвр. дем. од гњечи. – Притисал ју, па ју гњечка ко тесто, а она ћути, 
добро вој.  изгњечка.

гњидав, -а, -о који има гњиде. – Дојду Цигањће да просе, па поведу Циганчетија 
гњидава и вашљива, не смејеш у двор да ји примиш, а мани у кућу.

гњилеје несвр. постаје гњио, трули, квари се. – Теј крушће су добре за једење кат 
почну да гњилеју, онак су тврде ко дрво.  угњилеје.

говедар мн. говедари ГЛ, ЛЗ / говедаре ДЛ м 1. онај који воли да чува говеда. – 
Коњари се само прче, а кво оди коња имају, само мож да га јашају, а ми говедари ем 
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се возимо, ем муземо, ем телчинка имамо. 2. онај који чува сеоска говеда. – Говедаре 
буџују онија који су најсирома у село, или који имају највише деца.

говедарина ж материјална или новчана надокнада говедару за његов посао. – 
Најден је сас свирење и говедарину изранил њигова Циганчетија.

говедарник м обор где говеда пландују. – Комшија се устура да и он там праји 
говедарник, али тој за нас нече да ваљаје.

говедарује несвр. чува говеда на испаши. – Повише волим да говедарујем, него 
да овачарујем.

говедиште мн. говедишта с пеј. од говедо. – Моја снаа само ћути ко говедиште, 
ни реч да продума с мене. Ама, ја јучер искара говедиштава после пладне да пасну 
малко, ал сам задремал, и несьм видел када су се мунула у твоју морузу.

говедо збир. говеда с зоол. опште име за бика, вола краву и теле. □ – Говедо кат се 
уштркља, мож да отиде и у другоселсћи атар. Све ми угазише угар селска говеда. 2. 
фиг. ⌂ гледа ко бодљиво говедо гледа пакосно, притворно, крвнички. – Доведомо снау, 
не пројде млого време, она ни поче гледа ко бодљиво говедо. ⌂ пушта говеда истерује 
говеда на пашу. – Ајде, сине, да пушташ говеда, гле који ред стану, да не рову више 
по шталу.

говеђина нов. ж говеђе месо. – Говеђина је најбоља за супу.  говеџина.
говеје несвр. блене одсутно и незаинтересовано, ленчари. – Госпава уноси торбе 

у аутобус, а шоферан говеје, гледа у њу и ништа, нема да помогне. Научил сам да 
некво петљам кад завршим сас работу, не могу да седим, и тиће да говејем тека. 
Прасетијана нешто говеју, нешто им неје добро.  уговеје.

говеца с дем. и хип. од говеда. – Слабо си рани говеца, спотурају се, сирота, у 
бразду.

говеџи, -а, -о говеђи. – Кошарина је трмка исплетена от павит, па с говеџа лајна 
омазана, горе тесна и има дрвце савијено како кука да може да се обеси, туј смо 
чували челе. Говеџа супа је млого укусна, али ју ретко правимо.

говеџина ж в. говеђина. – Моја мати беше направила чорбу сас говеџину.
говеџо чело с бот. висока трава са црвенкастим стаблом Chrizopogon grilus. – 

Говеџо чело расте високо, има црвенкас клас, говеда воле да га пасу.
говнанце мн. говнанца с дем. од говно. – Питало унуче деду: Дедо, кво имаш у 

мешинку, та ти је толко голема – Говнанца, сине. – Па што си се толко прејел, дедо!
говни несвр. ради неспретно и траљаво. – Само говни, а нумеје држаље да на-

прави.  заговни.
говно мн. говна с 1. вулг. измет. – Низ брдо се и говно тркаља. 2. фиг. покварењак, 

ништарија. – Не чьчкај говно да ти не смрди, који се с њу закача, после мора главу 
да си врже.

говноваљћа ж зоол. инсект котрљан. – Говноваљћа направи лоптицу од лајно 
поголему оди њу, и тркаља ју у рупу где живи.

говњар м 1. бот. коровска биљка у житима, дивља жалфија, серигуза Salvia 
pratenzis и Saalvia offi cinalis. – Плевење најтешко беше, слагнеш се и цел дьн 
плевиш, а кроз жито трава колко оч: манистор, граор, говњар, шушњар, паламида, 
подланица… 2. фиг. бескарактерна особа. – Тија говњар, само заговни нешто, па се 
измькне да друђи исправљају кво је он заговнил.

говњив, -а, -о који је запрљан изметом. – Ти да сћиташ, а ја да ти перем говњиве 
гаче, е тој нече да дочекаш.

говор м излагање једног лица пред скупом, беседа (упор. и ората). – Он заврши 
говор и поклони се, а нам се уцрвенејаше шаће од аплаузи.
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говоранција ж шаљ. поздравни говор. – Званице пречекује, прецеливује, држи 
говоранцију и наздравља прецедник Цака из Дољњи Стрижевац.

год мн. годови, уз бр. года м годишњи прстен видљив на пресеку одсеченог дебла 
као знак годишњег раста стабла. – Кад оцечеш дрво, па избројиш колко има года, 
толко године је старо.

год речц. други, наглашени део општих заменица или прилога у којима је први део 
нека односно-упитна реч: где год свуда, где било; ко год свако; кво год шта год; какав год 
било какав; кад год било кад; колко год ма колико; куде год било где, свуда – Девојченце, 
туј пешес годињће ако има, назбрало стара и пробушена шерпетија и лончетија, кво 
год је могло да најде, па сипује у њи зевњу и воду, и кобојађи меси леб. Кућуту са не 
мож да познајеш, по собете све бльшти от чисто, мирише на прансћи сапун и разне 
миришљаве травће, које Олга стално збираше, куде год је ишла.

годеје несвр. оно што се жели, што је пожељено да се оствари. – Сви смо 
годејали да буде наша снаа, али се довлече некакьв накупац из Лесковац, и превари 
ју та ју одведе. Несьм годејал да идем у школу, душа ми је била да си идем с овце.

годечћи прил. намерно. – Годечћи ме удара по главу, да ме затре, да ме што пре 
нема.  негодечћи.

годи несвр. жели, удешава да се нешто оствари на жељени начин. – Бега, јадан 
петьлат, па се ћине, а право да ви кажем, ја и ко годим да га не стигне тојага преко 
нође.  загоди, нагоди, разгоди, угоди.

година1 (обл. годин иде уз редне бројеве и количинске прилоге) ж период од 365 
дана. □ – Летњи дьн ко година. Еве неколко годин нема да ни бије град. Тека је сваку 
годин. Дванаесту годин бише наши и Бугари у турсћи рат бојаги заједно, па искараше 
Турчина, али тринаесту годин Бугари објавише рат на Србију, а четрнаесту годин и 
Швабе објавише рат на Србију. Башта ми умре шесе трећу годин. █ замакла ~ одмак-
ла, позна година, година која најављује старост. – И ја поче да се польк предавам, 
кво да правим – замакле године. █ очепена ~ година великих невоља и искушења. – 
Овај година испаде очепена година, све се малко роди. █ сенарска ~ година без кише 
у време обезбеђивање сена за зиму. – Нема ћиша док брамо сено, што веле права 
сенарска година. █ сита ~ родна година. – Овај година испаде сита година, све се 
убаво роди, и нема град да убије поље. █ стара ~ година у одмаклом добу живота, 
позна година. – Немој да се исмевате с мене, са у овеј моје старе године. █ ћишовита 
~ година са доста кишних дана распоређених кад су најпотребнији. – Наше њиве 
су тьњће, песакљиве, малко боље роде само кад је ћишовита година. ⌂ искара годину 
спреми количину чега потребну да истера годину, да истраје до следеће жетве. – 
Ошав се не здаде, за нећи казан ако има, а кво је тој за мен, како да искарам годину 
с толко пијельк. ⌂ тура годину ставља годишњи парастос покојнику. – У суботу че 
турамо годину на матер. ⌂ пред тољће године пре толико година. – Чек, чек, одма да 
се разберемо, несьм ја суртук, па да терам рабуш који је засечен пред тољће године, 
куј си је напрајил рабуш, тија нек си га отетивује.

годинка мн. годињће ж хип. од година, годиница. – Од рећију и дуван сам прогорел 
ко стар казан, требе да ји врљим ако очу да поживим још некоју годинку. Она веч 
беше родила три деца, веч ју сустиѕају годињће, али пај си најубава у село.

годињак м бравче старо једну годину. – Годињак, али ко да има две године, њег 
ци чувамо.

годишњак м врсник, који је истих година са киме. – Ја и баба смо годишњаци, 
али она изгледа помлада од мене.  једногодац.

годишњи, -а, -о који се односи на целу годину, који је одређен за једну годину. – 
Годишњи порез на имовину неје голем, али су друђе даџбине големе.
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годишњо прил. на годину, сваке године. – Годишњо смо из тија шљивар пекли и 
по тријес казана рећију.

годишњина ж годишњи приход, летина, оно што треба да се једе и пије целе го-
дине. – Врша је за сељака најважна работа, тьг се у амбар уноси главна годишњина. 
Натопил си једну канту маз, и тој ти је годишњина, па како да га мрвкаш нема да 
истраји, а са маз никој нече ни да погледа.  летовина.

гоји несвр. добро хранећи чини дебелим, тови. – Требе веч да штројимо вепранога, 
да почнемо да га гојимо за клање.  подгоји, угоји.

гоји се добија у тежини, тови се. – Имам две свиње, па се једна убаво гоји, а 
другата понече.  изгоји се, загоји се, нагоји се, угоји се.

гол, -а, -о 1. наг. – Ем гол, ем му зима. Даньшње девоће се не срамују, само што 
им се не виде гола дупетија. Видели ји како се ваљају по плевњу дибидус голи. 2. фиг. 
пуки сиромах. – Где чеш ти од једнога голога Новицу да тражиш мираз.

голаш м голо брдо (среће се и као мтп.). – Док беомо деца ми смо јаганци пасли 
по Голаш одма нат село, а овце су ишле у пашу повисоко у рудину.

големаш м онај који је богат, моћан, уважен, на високом положају. – Од 
гољациви што постадоше големаши, онија што се издиsа ко петьл на кров, он је 
најглаван.  големьц.

голем, -а, -о велик. – Гле, тиквава колко је голема, а здувана, чу ју ритнем. Наш 
унук порасал голем, веч трчка по собу. ■ поголем, -а, -о комп. већи. – Човек поголем од 
жену, али неје и попаметан од њу. ■ најголем, -а, -о суперл. највећи. – Најголемо имање 
у Стрижевац је имал Урош Ћиринсћи.  узголем.

големьц м онај који је богат, моћан, уважен, на високом положају (упор. 
големаш). – С големцити не мож да се орати. При големцатога ретко кој мож да 
пријде. Тија умеје да се угњете меџу големцити.

големеје несвр. расте. – Дьн малеје, а ноч големеје.  оголемеје.
големи се несвр. горди се, уображава се. – Големи се ко да је царова черка.  

поголеми се, подголеми се, разголеми се.
големица ж 1. жена на положају; уображена жена. – Изучи школу, постаде 

големица у големото село, на сиротињу заборави. 2. нев. и. које млада надева старијој 
заови или јетрви. – Ја са, ако сам стара, она си ме ока ко тьг што ме окаше: Големице, 
јела да си пооратимо. 3. име крупне овце. – Овце крстимо коју како: која Големица, 
која Мењђушка, која Окичка, која Убавица.

големо прил. много. – Несу ни пљачкали, несу ни големо досаџали, али после 
дојдоше неки Црнци, од тија људи жене су млого пропатиле. ⌂ излезне на големо изађе 
на нешто крупно у негативном смислу. – Радивојо, узимај се у памет кво оратиш, 
овој може да излезне на големо. Не зачьчкуј ме, да не испадне на големо, с мен нема 
млого шалење.  наголемо.

големчич м палац на руци или велики прст на нози. – Срегњи прс је најголем прс, 
а големчич најдебел прс. Оми ногуту оди крв, и топрв тьг погледа какво је, оно има 
кво и да видим: дувка, мож прс големчич да гурнеш у њу.

големшьк, -шка, -шко повелик, већ прилично одрастао. – Ја бео веч големшьк кад 
ми мати умре. ■ поголемшьк, -шка, -шко комп. нешто већи. – Избери ми поголемшко 
јагње, да има кво да се изеде од њега кат се испече.

голиздрав, -а, -о недовољно обучен, голишав. – Што ти детево голиздраво, облечи 
га, видиш да се заладило.

голина ж голет, ледина. – Голина, нигде дрво да побегнеш от ћишу.
голинка ж дем. од голина. – Кат појдем за Борак, идем уз Срндачко, па пројдем 

кроз једну шумицу и једну голинку, па слезнем у увалу, и ете ме у Борак.
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голиштак м фиг. неодрастао младић. – Он беше леп, коса гргурчеста, само беше 
млад, још голиштак.

голиштар м 1. птић још необрастао перјем, жутокљунац. – У онија полог има 
пилетића, али још голиштари. 2. фиг. неодрастао младић, момчић (упор. и голиштак). 
– Још голиштар, а оче да се жени и да се дели, море, требе он да се прожени с једну 
тојагу.  голошијан.

голиштарче мн. голиштарчетија с 1. дем. и хип. од голиштар. – Једно голиштарче 
испадло ис полог. 2. голишаво дете. – Ви сте моја голиштарчетија, са че баба да 
згреје воду да ви прокупе.

голка ж неодевена девојчица. – Бабина голка, колко мрда у корито, сву ме испрска.
гологуз м бот. коровска биљка у житима, водопија Cikorium intybus. – По жита 

порасал гологуз белисвет.
гологуза ж девојка без мираза. – Доведе некакву гологузу, па ем што ништа неје 

донела у мираз, ем што нече нешто да поване да уработи.  голокотра.
гологузан м пуки сиромах. – Све гологузани и џаболебоње, укоросује се свет с 

њи, али њим си тека добро.  гологузљак.
гологузес, -та, -то који је непокривене, или недовољно покривене задњице. – Не 

иде ми у памет како ји неје срамота да се такве гологузесте појављују у народ.  
голодупес.

гологузљак м пуки сиромах (упор. гологузан). – Прави је гологузљак, ништа нигде 
нема, нема за кво куче да га ване.

голодупес, -та, -то који је непокривене, или недовољно покривене, задњице (упор. 
гологузес). – Кад чул да су изабрали жену за кмета, дрмнуло га ко кад је пипнул 
одголену жичку за струју, још па кад видел да је излезла у новине онак голодупеста, 
смрачило му се, ал му сьн побегал.

голоигра м бескрупулозни гоља, каријерист. – Несьм бил у ниједну партију у 
мој живот, и тој ме коштало, ал ако, мука ми беше од голоигре које се натртише на 
положаји док комунисти дрмаоше, па дери народ, па отимај…

голокотра ж девојка без мираза (упор. гологуза). – Могьл је да бира коју оче, али 
се тај голокотра залепи за њег, и би му работа.

голомразица ж мет. суви мраз, сувомразица. – Голомрaзица че ни упропaсти житa. 
 голомрзлица.

голомрзлица ж мет. в. голомразица. – Голомрзлица испије и људи и стоку, 
упропасти и жита по поље, боље кад има снег.

голопање с беда, сиромаштво. – Одаде се на пијельк и сћитњу, и доведе се до 
голопање.

голотињльк м пуко сиромаштво, крајња беда. – Јебем те животе у кво ми пројде, 
у сиротињльк, у голотињльк, дьн уз матику, ноч уз гасарче.

голотује несвр. иде го због сиромаштва. – Ми смо били гоџа дечишта, а имањице 
тьнко, па смо и голотували и босотували.  наголотује се.

голоча ж стање у коме неко нема средства за одећу, крајње сиромаштво. – На-
прет се тешко до пару додило, па је била и босоча и голоча.

голошијан м који је голе шије, фиг. који је још млад и неискусан (упор. голиштар). 
– Још голошијан, а оче да командује по кућу, и тражи да га сви слушају. Ти си још 
голошијан да седиш на тој место, твоје место је позади у ћоше.

голошијес, -та, -то фиг. који има голу шију, који је још голошијан. – Још си ти 
голошејес за мене, тражи си неку која је твој врс, па се с њу замлачуј.
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голупче мн. голупчетија с дем. и хип. од голуб, голупчић. – Оној голупче што има 
бакарну боју је најубаво, че га крстимо „бакарлија“. Сћућурили се на клупче ко 
голупчетија.

гоља м сиромах, сиротан. – Нечу те дроњо, очу те гољо. Бил сам слуга и гоља, 
али никоме несьм нешто украл ни отел.  гољак.

гољак м в. гоља. – Куј си имал, он си па има, куј бил гол, са још поголем гољак. 
Човек ти је ко бробињак, цел живот одлати натам-новам, сеца, ћине се од работе да 
створи некво за у кућу, да га не окају довек гољак.

гор прил. на месту вишем од других места. – Збирамо се на игранку гор при 
цркву. ⌂ гор-дол безмало, око, отприлике, приближно. – Има га гор-дол седомдесе 
ћила.  нагор, озгор, погор.

гора ж 1. шума, планина. – Ееее!, какьв је тој човек бил, ко гора, висок, крупан, 
јак, на вола реп да о(т)ћине. Нек иде у гору и воду, само да га више не гледам. 2. 
дрвена грађа. – Неколко дьна докарувамо гору за кров. █ крупна ~ одрасла шума, 
шума који чине висока, разграната и дебела стабла. – Купил убаво браниште, све 
крупна гора. █ ситна ~ шума коју чини претежно шипражје са понеким крупнијим 
стаблом. – У дољњи крај у браништето је повише крупна гора, а у горњи претежно 
ситна.

горе прил. на горњој страни (супротно доле). – Излезне горе високо, па ни озгоре 
гаџа с камење. ⌂ горе-доле безмало, око, отприлике, приближно. – Горе-доле наврли 
смо пет иљаде, али са све овьс и јечьм. ■ погоре чл. ф. на мало вишем месту. – Укачи 
се погоре, у вр су најзреле црешње.  озгоре, нагоре, погоре.

горевина ж место где је нешто горело, паљевина. – На Раду Лојнскога унуци 
у игру запалише кућу, па он не теја да прави другу кућу на горевинуту, нело се 
пресели у Дољњу малу.

Горешњак м вер. пр. (од 26. – 28. јула) празњује се да не буде паљевина. – Имало је 
у село голем цер и крс, туј се збирал народ на Горешњак у недељу прет Свети-Илију.

гори несвр. 1. сагорева у пламену, уништава се огњем. – Дрва сирова, па нече да 
горе, а тесто стасало да се леб пече. 2. налази се у повишеној телесној температури. 
– Детево гори, че морамо да га водимо при доктура.  догори, загори, згори, изгори, 
нагори, обгори, погори, подгори, прегори, пригори, прогори, разгори се, угори.

горјанин м ветар који долази са планине. – Ја подуни ветре горјанине… (нар. п.).
горњи, -а, -о који се налази горе, изнад чега, на вишем месту. – Више те волим у 

дољњи крај, от појес надоле, нело у горњи, због језикат што само тропа и кво требе, 
и кво не требе. ■ најгорњи суперл. на највишем месту. – Наша је кућа у најгорњи крај, 
ми смо на вр село, одма над нашу кућу почиња шума. Очу да сам у село најгорњи, 
нечу да сам најдољњи.

Горњи Стрижевац село у Лужници; Горњострижевчањин, Горњострижевка, 
Горњострижевче мн. Горњострижевчањи етн; горњострижевачћи, -чка, -чко ктет.

Горњо Крњино (адм. Горње Крњино) село у Лужници; Горњокрњиньц, 
Горњокрњинка, Горњокрњинче мн. Горњокрњинци етн; горњокрњинсћи, -ска, -ско 
ктет.

горњомалац м који је из горње махале. – Горњомалци иду у дољњу малу на 
седењћу, а дољњомалци у горњу малу, чини им се да су њината девојчетија поубава.

горњомалка ж која је из горње махале. – Пошле овеј две горњомаљће на пијац, 
па ни подокнуше да си идемо заједно.

гороломац м који ломи гору, фиг. јак човек. – У Стрижевац су били два брата 
Драга Горолом и Љуба Горолом, па су ји сви звали Гороломци.
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горотина ж опекотина. – Горотина лько не зарастује, а најбоље је да се маже с 
кантаријон.  изгоротина.

гороцвет м бот. врста биљке жутих цветова Adonis vernalis. – Башта ме срете 
и рече: Удумал сам ти невесту, убава го гороцвет, ко вила Равијојла, ма и од њу 
поубава.

горун м бот. врста храста лужњака Qvercus robur. – Он че ми прездравеје, па че 
ми буде ко горун. Човек ко горун, здрав и прав, а само једьн дьн льцне, и нема га 
више.

горуновина ж дрвна маса горуна. – Да ми докараш промешана дрва, да има и 
габровина, и буковина и горуновина.

горчаљив, -а, -о који је горког укуса, горак (упор. горчив). – Петкана ме ружи што 
се жалим на нође да ми отицају, и каже да неје бьш све од горчаљив живот, да је тој 
од рећију и дуван, да сам од њи прогорел ко стар казан.

горчељак мн. горчељаци м оно што је горко, горка материја. – Чудим се како 
може да пије каве без шићер, ја такьв горчељак не би могла у уста да турим. Варим 
корен от пелин, горчи па се не трпи, али бьш горчељакат лечи.  горчивљак.

горчи несвр. одаје горак укус. –Ако завати ћиша сено, оно поцрнеје, и нече га 
после једу краве, горчи им. Пиво које је добро мора помалко да горчи.  загорчи, 
угорчи се.

горчив, -а, -о који је горког укуса, горак. – Бере некакву горчиву траву, али вели 
да је лековита кат се свари. Има понекоје краставице млого горчиве. Даньс све 
црвиво и горчиво што туриш у уста, неје ко напрет што беше.  горчаљив, горчиљав.

горчивљак мн. горчивљаци м оно што је горко, горка материја (упор. горчељак). 
– Овеј краставице горчивљаци, не мож се једу. Место да пије сокови, она пије 
свакакви горчивљаци: горчиво каве, горчиво пиво, некакьв горчив пелинковац, да 
манемо рећију и вино.

горчиљав, -а, -о који је горког укуса, горак (упор. горчив). – Баба воли побла-
го каве, а ја га због дуванав волим горчиљаво. Дојде таја горчиљава сьвњушка, не 
сьвнуло га никад такво никоме дабогдаде.

Горчинци село у Лужници; Горчинчанин / Горчинчањин, Горчинка, Горчинче мн. 
Горчинчање етн; горчинсћи, -ска, -ско ктет.

гос мн. гости ЛЗ м онај ко долази некоме у походе, гост. – Пиле се коље ако дојде 
гос, а баница једнуш у годину. █ незван ~ лопов. – Начьс смо имали незваног госта у 
градину. █ големи гости свадбени церемонијал да сутрадан пошто је млада одведена 
у походе јој иде шира родбина са музиком. – Свадба траји до дванаес, тека-туј, па 
се растуре, после се за гости спрема, јутредьн дооде големи гости, а поођанци одма 
по младаневесту иду █ мали гости свадбени церемонијал да после извесног времена 
младој у походе иде најужа родбина, обично са музиком. – Прајимо прошенке, па 
доведемо девојку, после дооде големи гости, па мали гости, напрет су свадбе биле 
лепе, не ково сьг.

госјанин мн. госјани / госјањи ГЛ / госјање ДЛ уз бр. госјанина м 1. гост на слави. 
– На славу смо имали две госјањће, и три госјанина. Госјани су добродошли, али ако 
се заседе, па се заћисну уз астал ко матика у лочку, може да им се деси и да отиду 
бе[з] збогом. Почеше госјањи да стиѕају, а нам још печење у вурњу. Јованка и Јорда 
приносе и односе, турају на астал, сипују на госјање, а понајвише дворе Стевана. 
2. фиг. љубавник, швалер. – Изазива га, приноси главњу при камару, че си спечали 
госјанина. █ незван ~ болест. – Чудо човеци се упропастише по село, седну ел при-
легну назем, па ји превари та се успу, и ете ти незван госјанин, разболу се.
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госјанка мн. госјањће ж гошћа на слави. – Ја седим, а ти мијеш тањири, а божном 
си ми госјанка. На славу смо имали повише госјањће од госјањи.

госјансћи, -ска, -ско који се односи на госјанина и госјанку. – У кућу имамо три 
собе, једну госјанску и две онак, куде сваћи дьн боравимо.

госјанче мн. госјанчетија с дете као госјанин. – Мора да су се Вељинава 
госјанчетија играла с лопту, па им лопта упадла у наш бунар.

госје ГЛ, ДЛ с збир. гости. – Босиљће, спреми ли славу, дошло ти госје. █ голе-
мо ~ свадбени церемонијал да сутрадан пошто је млада одведена у походе јој иде 
шира родбина са музиком (упор. големи гости). – На големо госје се позива цела 
родбина и првњи комшије, а на мало госје само најблиска родбина █ мало ~ свадбени 
церемонијал да после извесног времена младој у походе иде најужа родбина, обично 
са музиком (упор. мали гости). – Мине неколко време по големо госје, после се тера 
мало госје, тьг иду по десетина-петнајес души, само најблиска родбина. █ незвано 
~ фиг. гости који сами долазе, швалери. – От Петканинуту друшку деда имал арно 
убаву женицу, а убава жена незвано госје одока. █ срамно ~ знаменити, угледни или 
ретки гости пред које се не износи на трпезу било шта. – Ти да ми наточиш две 
влаше из малоно буренце, од рећијуну што је за срамно госје. █ шиљо ~ в. мало госје. 
– Ми у Сурачево за мало госје кажемо шиљо госје. ⌂ на-госје у гостима. – Били смо 
на-госје два-три дьна при унуку. Дооде на-госје за сваку славу.

господи се несвр. прима манире господина, постаје господин. – Отселише се у 
Бабушницу, и почеше да се господе.  загосподи се, погосподи се, подгосподи се.

госпоцћи, -цка, -цко који се односи на господу. – Госпоцћи живот траже, нече да 
се муче у село.

госпоцћи прил. на господски начин, отмено. – Нема да га обртам на госпоцћи, 
сељањће смо, туј смо родене, туј смо век прекарале.

гости несвр. дочекује с пажњом и части пробраном храном и пићем. – Град је 
тој, јурњава, заузети људи, неје ко на село комоција, па мож да гостиш свакуга по 
цел дьн. ■ гостење гл. им. – Немојте ништа да се салатосујете, дошли смо на видење, 
несмо на гостење.  изгости, прегости.

гости се несвр. добро једе и пије, части се. – Дојду преко лето кат су најголеме 
работе, и чекају да се госте ко на славу, а за работу и не питују.

гостира несвр. натенане ужива у јелу и пићу, густира. – Волим ујутру да си 
сварим каве, да седнем прет кућу, и да га гостирам натенане.  изгостира.

гостује несвр. налази се у гостима. – Који воли да гостује, требе да воли и да 
дочекује. Они имотни и гостопримљиви љуђе, нигде несьм тека гостувал ко при њи. 
Лужничањи воле да иду по госја, а воле и да им се дојде, кад мож да се рмба, мош се 
и гостује. ■ гостување гл. им. – Убрзо по тој наше гостување у Пирот, Љубисав штуче 
по бел свет.  изгостује.

готвачка ж куварица, жена позната по добром припремању хране. – Брзо је 
излезла на голем глас као готвачка, до пред смрт је окана да буде главна готвачка на 
свадбе и испраћаји у војску.  готвиља.

готвеница ж кувано јело. – Немој да ми износите готвенице, од тој нема ништа, 
босиљчак, свечицу и винце, и ништа више. Около крсат се износило све што се 
спремало тија дьн: печено јагње, цела погача сирење и свакакве готвенице.

готви (трп. пр. готвен, -а, -о) несвр. припрема јело, кува, готови. – Готвиле смо разна 
јела, кьд посна, кьд блажна. Били смо триес и пет члана у кућу, па смо готвили у 
големо грне, еј како кубево грне. Тьг се жене ужуре да им наново постављају тој кво 
је готвено за славу. ■ готвење гл. им. – Жене које су задужене за готвење само врнде 
по кујну.  зготви, наготви, уготви.
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готвиља ж 1. куварица, жена позната по добром припремању хране (упор. готвач-
ка). – Ја сам била чујена готвиља, мен су сви тражили кад негде требе да се готви за 
гоџа љуђи; свадба ли је, мречка ли је, врша ли је – мен траже. 2. жена којој је ред да 
припрема храну у породичној задрузи, редуша. – Ми смо с моју јетрву биле готвиље 
по целу недељу, једну недељу сам ја, другу она.

готвиљћа ж дрвена кашика којом се готови јело, варјача. – Свака готвиља си је 
волела да си има њојну готвиљћу. Месо се изреже на ситна парчетија, посоли, сипне 
му се малко вода, и кат почне да ћипи, меша се сас готвиљћу.

готов, -а, -о 1. који је довршен. – Купише готову кућу, малтерисану и унутра 
окречену, само ствари да унесу. 2. који је увек спреман на нешто. – Готов је да те 
убије ко зајка, само ли му поменеш жену.

готово прил. 1. скоро, безмало. – Живи сам, готово да му никој и не сврта у кућу. 
2. свршено и тачка. – Ма живот је било, бољ је живот тьг било него сьг, и готово. 
Е, нечу да идем, и готово, и са кво ми можеш. ⌂ на готово на оно што су други већ 
завршили. – Ти да се у туј кућу ожениш, да улезнеш на готово, само да уживаш. ⌂ 
чека на готово чека све на тањиру, џаболебари. – Тија нити нешто работи, нити за 
нешто ае, чека само на готово.

гочка прил. гоџа у дем. значењу, ни сувише мало, ни сувише много. – Гочка смо 
браћа и сестре, че ни разродиш ако тој уработиш. Гочка робу испродали, и збрали 
доста парице.  погочка.

гоџа прил. много, доста. – Они имају гоџа дечишта. Ко дете бео трклет, па сам 
гоџа тепање појел од матер и башту. Завитли малко лампуту, да не гори гас по гоџа. 
⌂ од гоџа глава не боли онога што је добро никад није сувише. – Сипи још по једну, 
од гоџа глава не боли. ⌂ гоџа је само кад бију за онога ко добија батине увек је много, 
макар и један шамар. – Гоџа је само кад бију, а кат се једе и пије, никад неје гоџа. ■ 
најгоџа суперл. највише, у највећој количини. – Оди туј њиву сваку годину наберемо 
најгоџа берећет, ако неје најголема њива коју имамо.

гра м бот. биљка из породице махунарки чија се зрна употребљавају у људској 
исхрани Pisum sativum (упор. грашак). – Гра, оно дојде ко пасуљ, грашак га зову, али 
неје пасуљ, нело гра.

граба несвр. 1. дохвата, отима, узима нешто на брзину. – Све што се изнесе на 
астал, он први граба, и тура у њигов тањир. Која је држава појака, она граба од по-
слабу, тека си је од век. 2. журно ради неки посао. – Грабајте док неје заванула ћиша, 
после че одмарамо.  награба, пограба, разграба.

граба се несвр. 1. убацује се преко реда. – Сви чекамо у ред, а саде се она граба 
да улезне прва. 2. тражи за себе више од осталих, отима се око чега. – Нићи неје 
видел голему вајду који се граба за туџо.  награба се.

грабьц прил. у журби, у грчу. – Трклет, све работи на грабьц, нема кь[д] да седне 
да одмори. На грабьц живи, на грабьц че и да умре. Јечте на грабьц, па се диѕајте да 
збирамо сено, гле кьв црн облак се зададе. награбьц.

грабежльк м грабежљивост, отимачина, себичлук. – У народ улезал голем 
грабежльк, па сваћи граба куји от куга може повише.

грабежљив, -а, -о који је склон грабљењу, грабљив. – Сви су у вамилију 
грабежљиви, куји от куга повише, да могу цел свет би приграбили да је њин.  
зграбљив.

граби несвр. 1. узима на силу, отима. – Граби све кво му се најде под руку, не пита 
ни чијо је, ни смеје ли да га узне. 2. фиг. жури, хита. – Граби ко рак уз брзак. Видо 
ви, па грабим да ви стигнем, да си идемо у друство. Грабимо да га дожњемо до мрак. 
 дограби, зграби, пограби, преграби, приграби, уграби.
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граби се несвр. отима се да дође до нечега. – Да га бео продал кат се сваћи 
грабеше за имање, а са га више никој нече.

грабне свр. 1. зграби, шчепа, жустро дохвати некога или нешто. – Мани ми се, 
ако те грабнем, нема од тебе ништа да остане. Смрчи ми се пред-очи, и некако ми 
дојде снага, па кат си ју ја грабну. Он грабну мотку да ме удари, али се ја измькну. 
2. отме. – Срам нема, ако је појак о[д] тебе у стање је залок из уста да ти грабне.

грабуљче ДЛ мн. грабуљчетија с мале грабље, грабље са гвозденим зупцима 
намењене за рад у башти. – Да си јучер дошьл да згребеш ливадуву, узнеш грабуљче, 
па польк, никој те не јури, а са ни се има смеју људи од незгребену ливаду да терамо 
сено.  гребуљче

град1 м велико насељено место. – Сви бегају у град, никој нече да остане на село.
град2 м смрзнуте капи кише које падају као зрна леда. – Прошлу годину град ни 

утепа жито тамьн пред жетву.
град3 м инструмент за мерење јачине ракије са подеоцима који означавају сте-

пене јачине, који се такеђе зову град. – Испаде ми град из руку и строши се. Рећија 
од двајес гради не требе да је појака, тој су педесе степени.

гради несвр. ограђује. – Ковем тарабе да градим авлију, да неје само моја неогра-
дена.  загради, огради, одгради, прегради.

гради се несвр. ограђује се. – Човек се не гради с плот, него с комшију. На село 
има и такви који оче да привачкују туџо, па се човек мора гради.  загради се, 
огради се.

градина ж башта, повртњак ван авлије. – На сви Џоринци су градине биле у 
Бару. Зеље се сади у градину у једну страну, а у другу пипер и лук. Е, са си га средил, 
ко свиња градину. ⌂ плиска градину полива башту прскајући лопатом воду из вира. – 
Ископамо вир усред градину, па из њега с лопату плискамо расад. ⌂ наваџује градину 
полива башту пуштањем воде да тече између редова. – Градину прво изриљамо, па 
ју прекопамо, па насадимо, после наваџујемо и плевимо све до јесени.

градинарка ж жена која се са посебном љубављу посвећује пестовању градине. 
– Највише сам волела да будем градинарка, кат сам у градину, туј ми најдобро.

градинарсћи, -ска, -ско који се односи на градинаре. – Градинарско време почне 
од Младенци, тьг почнемо да риљамо по градине.

градинетина ж пеј. од градина. – Градинетина је ка[д] требе да се риља и 
посипује, а ка[д] требе да се бере је градинка.

градинка мн. градињће ж хип. од градина. – Деца ни се разбегала по вароши, ја и 
баба работимо колко да неје без ич, садимо си градинку, и малко збирамо сливће да 
си испечемо рећију.

градинсћи, -ска, -ско који се односи на градину. – Босиљак и женка су градинско 
цвеће, њи садимо у крај да ни миришу.

градинче с мала ограђена баштица са цвећем у сеоском дворишту. – Кокошће 
нарипале у градинче, па направиле штету. У градинче си имамо разно цвеће.

градинченце с хип. од градинче. – Градинченце смо имали испред кућу, у њег 
беше голем шемшир.

градинчетина ж пеј. од градина. – Овуј годин не видомо млого вајду од градин-
четинуву.  градињак.

градињак м пеј. од градина (упор. градинчетина). – Еве довлеко се да навадим 
градињакав, пус га остал.

градира несвр. градом мери јачину пића. – Ја обавезно градирам рећију, и чим 
буде двајес гради, отсицам да не тече више.
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градише свр. онемоћа, одузме се. – Деда и баба веч падли, градисали. Пробудим 
се, студ ми, тресем се ко градисал. Кад ми тој рече, ја премале, руће ми се устресоше 
ко да сам градисал, једва запали цигару, те се смири малко.

градобија ж усеви оштећени градом. – Само градобија остала по виноград, град 
очукал и грозје и лисје.

градобитан, -тна, -тно градоносан. – Наиде градобитан облак, и лом направи по 
поље.

градолесник м који дере обућу и одећу. – По троји опьнци годишњо сцепи тија 
градолесник.

грађа ж оно од чега се што гради или је саграђено (дрво, камен и сл.) □ – Истин 
скупачка грађа, али чамовина, ништа ју не напада, и не трулеје брзо. █ стругана ~ 
грађа која је обрађена у стругари. – Са лько, отидеш на стовариште, и стругана 
грађа колко ти душа оче, а напрет смо морали да дељамо греде по неколко дьна.

грађевина ж оно што се гради, оно што је саграђено. □ – Пробудим се тека 
ночу, па почнем да се сасечујем куде сам све бил по печалбу, и какве грађевине смо 
све работили.

грака несвр. оглашава се гракањем (о врани). – Гракају вране, че се мења време.
грамотан, -тна, -тно вредан, способан, сналажљив. – Мој чича је много грамо-

тан, њега малко који може да превари.
граница1 ж 1. линија која обележава докле се нешто простире, која дели два 

пространства, државна међа. – Причају да је бугарска војска прешла границу, и 
да че ни Бугари пак окупирају. Слабо идемо у тај села, која су близо до бугарску 
границу. 2. мера, гранична вредност. – Човек требе да си има границу и на једење 
и на пијење.

граница2 ж бот. врста храста Quercus conferta. – Цер има крупно лисје, и кора му 
је дебела, а граница има тьнку кору, и поситно лисје.

граничак м место где претежно расте граница, граничова шума. – У наш атар 
је претежно граничак, само на понеко место има посаден бор.

граничка мн. граничће ж 1. бот. младица границе. – У овој браниште има и дебеле 
границе, али су повише младе граничће. 2. хип. од граница2. – У послегњо време 
појавили се лопови који крадну дрва, па где улезну у браниште све посечу, не оставе 
ни једну граничку.

граничов, -а, -о који се односи на границу2. – Тија астал је направен од граничове 
дьсће, па се не диѕа колко је тежак.

граничовина ж дрвна маса границе. – Граничовина је боље огревно дрво од 
буковину, али је кlновина најбоља.

гранчица ж дем. од грањка / грањћа. – Веџице вој ко пијавице, а трепчице ко 
шемширове гранчице.

грањак м збир. посечене гране. – Наши беоше укопали ровови, па ји закрили озго-
ре сас грањак, маскирали ји, оно има буће па грањак колко оч. Еве понесо и сећирче 
да окастрим грањак за козе.

грање с збир. непосечене гране. – Заобиколете малко, не морате бьш кроз најгусто 
грање да мињујете. ⌂ млати грање говори којешта. – Мани се, Љупчо, од белај, пинул 
си, па не знаш кво млатиш грање, знаш да ти и ја немамо такве зајебанције.

грањка мн. грањке ЛЗ ж грана дрвета. – Тресе се ко лис на грањку. Бери, али не 
крши грањке.  грањћа.

грањћа мн. грањће ГЛ, ДЛ ж в. грањка. – Неје ми јад што једе, дете ко дете, 
али ми јад што најголему грањћу открши. Сливе жльтће преродиле, грањће дозем 
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спуштиле, само што се несу скршиле. ⌂ ударила га сливова грањћа напио се шљивове 
ракије. – Чим га удари сливова грањћа, одма почне да беснеје.  сльпка.

грао непром прид. сив. – Грао убаво и за мушко и за женско, џемпир ли је, панта-
лоне ли су, какво да је.

граор м бот. коровска биљка по житима, грахор Vicia sativa L. – Кроз жито трава 
колко оч: граор, манистор, кукољ, шушњар, паламида, подланица... и ти се слагнеш, 
и цел дьн плевиш.

граорас, -ста, -сто који је са сивим пегама. – Имаомо једног граорастог петла, ко 
јастреб.

граорица ж бот. врста биљке из породице махунарки која служи за сточну храну. 
– Даньс сејамо граорицу.

грапа се несвр. чеше се гребући се, дрпа се. – Ма да ли имаш шугу, та се толко 
грапаш. Не грапај се више, че се раскрвавиш.  драпа се.

грапав, -а, -о храпав. – Оsебал, па има грапав глас, ко да је целу ноч лумпувал.
грапљав, -а, -о чворноват, који није добро углачан. – Криваг мора да буде добро 

улитен, да неје грапљав, кат се џипкамо да се долеко пузга. Држаљето грапљаво, из-
мазни га да ти не повреди руку.

грацћи, -цка, -цко градски. – Грацка деца су гмецава, не могу да потрче, а камоли 
нешто тешко да понесу.

грацћи прил. на градски начин, као у граду. – Ем убаво облечен, ем убаво мирише, 
ем грацћи орати, а ја смрдим на шталу, дрпав сам, и сељачћи оратим.

граџанин мн. граџање ДЛ м варошанин, становник града. – Постадомо граџање, 
ја купи ново одело, она се поче качи на големе штикле.

граџанка мн. граџањће ДЛ жена из града. – Женицата му се мучи прекај шпорет, 
граџанка, нумеје да закладе огањ, да си свари кавенце.

граџансћи, -ска, -ско који се односи на граџанина. – У Бабушницу измеџу два 
рата зачињал се какьв-такьв граџансћи слој, углавно оди занатлије и понекојег чи-
новника. Кад би тел да се преоблече у сељачко, овде на граџанско одело мож невоља 
да се спечали, завис је лоша сестра, ти му спреми клашњене панталоне и ћенарну 
кошуљу, остало знаш и сама.

грашак м бот. биљка из породице махунарки чија се зрна употребљавају у људској 
исхрани Pisum sativum. – Грашак се прво свари, па се тури у релну да се малко за-
пече.  гра.

грашковина ж стабљике грашка после бербе махуна. – Градину још несьм 
очистила од грашковину.

грбав, -а, -о који је погурен. – Деса Бранковска станула грбава, савила се дозем. 
2. фиг. напуњен до врха, претоварен. – У туј њиву наберемо по пешес грбава кола 
морузиу. ⌂ испадне грбав буде крив за што. – Сви се извлекоше, сви прави, једино ја 
остадо грбав.

грбавеје несвр. повија леђа, постаје грбав. – Бобо-Петра почела да грбавеје, ста-
рос ју притиска.  изгрбавеје, огрбавеје.

грбавеје се несвр. постаје се грбав. – Муће ме големе налегле, а од муће се не 
убавеје, нело грбавеје и стареје.  грби се, грбави се.

грбави несвр. фиг. чини да ко постане грбав. – Са да ни је жив Чеда, па да изгрбави 
сас штапат тефтерашити, ко што грбавеше Бугари, али га нема, поједоше га црвена-
та пцета.  изгрбави, огрбави.

грбави се несвр. в. грбавеје се. – Нечу више да запињам и да се грбавим од работу, 
немам за кога.  изгрбави се, нагрбави се.
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грбач рет. м леђа, грбача. – Ја ли да те цел век носим на грбач, тражи работу и 
снаоди се како знаш, доста је било: башта носи, мати меси.

грбенчење с тежак посао, грбачење. – Грбенчење за теб, и сас теб, за мен беше 
лагарија, али са си ти умре, а мене остави саму.

грби се несвр. в. грбавеје се. – Притисла ни немачина, па се грбимо и сецамо да 
некако деца изранимо.  згрби се, нагрби се, погрби се.

грбина ж 1. анат. леђа. – Куде мос ми се некакво укачи на грбину, па ме јаша док 
петли не запојаше. 2. фиг. заштита, ослонац, потпора. – Ја сас моји браћа имам 
грбину, какво да ми притребе, они ме помогну. ⌂ обрне грбину окреће леђа (коме). – 
Сви ми обрнуше грбину, немам куде да отидем, немам кој да ми дојде. ⌂ обрта грбину 
окреће коме леђа, игнорише кога. – Снаа ми поче обрта грбину, а нема ни година 
како је доведена. ⌂ подметне грбину преузме сав терет на своја плећа. – Подметну-
ла сам грбину, па ме сви јашају од најмалецко до најстаро. ⌂ потура грбину подмеће 
леђа, преузима главни терет на себе. – Не могу само ја да потурам грбину, а ви да 
се измацињате. ⌂ прекрши грбину (кога) заболе леђа због сагнутог положаја. – Лети 
ни прекрши грбина копајечи. Плевење неје тешка работа, али досадна, цел дьн си 
слагнут, па те прекрши грбина. ⌂ чувају си грбину узајамно штите један другога. – 
Сви су знали да је Тугомир утепал Турчинатога, али се тој неје причало, тьг си љуђе 
чували грбину, несу ко са.

грбинка ж хип. од грбина. – Сине, облечи се, гола ти грбинката, че оsебнеш.
грбињак м пеј. од грбина. – Поче ме боли грбињакат, а стра ме да идем при 

доктура.
грбница део одеће који долази на леђима. – Исплето прегњицу и грбницу, од 

јутре чу започнем рукави.
грбњача ж анат. кичма. – Немој га толко удараш, че му пребијеш грбњачу.
грваља несвр. котрља. – Грваљај польк бурето, да му се дуђе не разнижу. ■ 

грваљање гл. им. – Деца, ајде доста, какво је толко грваљање по кревет.  згрваља, 
изгрваља, одгрваља, прегрваља, угрваља.

грваља се несвр. котрља се. – Крстоноше носе крсти по поље, па се понећи 
грваљу по жито, да заване ћиша.  згрваља се, изгрваља се, одгрваља се, погрваља 
се, прегрваља се.

грваљћа грудвица, лоптица (сира или маслаца). – Бучкам у бучку док млеко не 
одвоји на вр масло, па га исипем у котле, и сас руку збирам маслото, и прајим га на 
грваљће, после грваљћу по грваљћу редим у врчву и солим.

гргурка ж коврџица – А она убава: црна дльга коса, сплитови преко целу грбину, 
а окол лице гргурће, тьнка, висока, и све на њу чисто и мирише, нође ми се о[т]
цекоше кад ју видо.

гргурчес, -ста, -сто гргурав, коврџав. – Он беше леп, коса гргурчеста, само беше 
још млад, текво голиштак.

грдан, -дна, -дно велики. – За вилу си грдне паре дадо на вашар, а она ич не 
ваљаје, са не мож човек да најде ни добру вилу да купи. ■ грђи комп. грдан у већем 
степену, гори. – Кад човек одртеје постане ко дете, па и грђи од њега.

грдно прил. веома, много. – Грдно се вараш ако мислиш да ч-ме уплашиш.
грди несвр. оглашава се гроктањем (о свињи кад је гладна). – Свиња грди кад 

је гладна, а скучи кад ју нешто боли. Рову говеда гладна, грде свиње па растурају, 
кокошће крекају, у очи че ти улезну.  загрди.

грдосија крупан и снажан, грмаљ. – Некьв мој деда бил је грдосија, и наокан да 
се смуца по жене, а пођинул од некво спадало.
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гребе несвр. 1. пара ноктима или чим другим. – Чешкај ме польк, немој толко да 
гребеш, кожу че ми згулиш. 2. захвата чиме од нечега. – Ночу улезне у подрум, па 
ни гребе маз ис канту.  загребе, згребе, изгребе, нагребе, огребе, одгребе, прегребе.

гребе се несвр. 1. грубо се чеше ноктима, или чим другим. – Добили шугу, па се само 
гребу с нокти куде стигну. 2. фиг. отима се око чега. – Тражи да вој давам да огриба 
котле от качамак, да се тека гребу момчетија за њу кат порасте.  разгребе се.

гребен1 м геогр. горњи део дугуљасте узвисине (брда или планине). – Не мож да 
пројдемо преко гребенат, морамо около.

гребен2 м црвена и зупчаста месната израслина на глави петла (упор. креста). – 
Гребен је кот петла на главу одозгоре, а уљ одоздоле.  креста.

гребенар м онај који израђује гребенце. – Купила сам од гребенара двоји гребен-
ци, једни поголеми и једни помалецћи.

гребенци м мн. дрвена алатка са гвозденим зупцима у два реда за гребенање 
вуне или кучине. – Грснице прво очукамо на трлицу, па ји влачимо на гребенци. 
У крошњу на једну страну стојеоше натурани кльчишта и гребенци за чешљање 
кльчишта, а на другу вретена.

гребењача ж тех. греда у грађевинарству (упор. венчаница). – Гребењача се тура 
у валтину кад је кров на „ге“ (или на гребен), куде се врзују маије. Теј гребењаче се 
турају на кајдис, а остале греде се турају на шрек.

гребне свр. захвати малу количину нечега. – На чешму ли је, на кладенац ли је, у 
иворку ли је, он гребне сас лончето, и напије се водицу. Гребни ми малко од млек-
цето у чашу да пинем.

гребуља ж пољопривредно дрвено оруђе са зупцима за сакупљење сена, грабље. 
– Сено се згриба с голему гребуљу. Једни носе гребуље да одгрибају плеву, друђи 
дрвене виле да отврљају сламу од вршалицу, домаћица приноси врече и џакови спре-
мени још одавно.  кишка.

гребуљиште држалица грабуље. – Гребуљиште је обавезно дрвено, а гребуља 
може да буде дрвена за сено, и гвоздена да се поравна градина кат се упролет изриља.

гребуљче мн. гребуљчетија ГЛ с мале грабље, грабље са гвозденим зупцима 
намењене за рад у башти. – Изриљамо, па с гребуљче уситнимо и поравнимо зевњу 
да прајимо леје за садење пипер и лук.

гребуљчетина ж пеј. од гребуља. – Проклета гребуљетина, нагази ју, па ме удари 
та ме расипа.

гредељ м 1. основни део плуга на који се прикачињу остали делови. – Цртало се 
причврсти на гредељ испред ралник, да обележава бразду. 2. гредица на ткачком 
разбоју. – Постајимо разбој да ткајемо, па лампу туримо на гредељ на разбојат и 
ткајемо.

гредица1 ж 1. дем. од греда. – Додај ми туј гредицу да ју заковем, че држи и она 
малко. 2. део ткачког разбоја, краћа даска на којој седи ткаља. – Гредица је даска 
на коју седи жена док ткаје.

гредица2 део чарапе од стопала према колену. – Исплето гредице за двоје чера-
пе, а ступалине још несьм ни почела.  чарапина.

греј мн. греови ГЛ, ЛЗ / греове ДЛ м грех. – Ако си гладан, а срамујеш се да једеш, 
на твоју душу греј. Кој знаје чији греове ја носим, па ме оволко боли глава. ⌂ обере 
нечији греови пребије или убије кога. – Ако те још једнуш видим сас њега, чу ти обе-
рем греови за стално. Сачека га горе на преодат, и обра му греови. ⌂ окаје нечији грео-
ви убије кога. – Да знаш да чу ти ја окајем греови, дужан ми неч останеш.

грејаница ж кувана ракија. – Пушти се да отече првак и о[т]цече се, после оноја 
послабо што тече прет крај оставља се за грејаницу.
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греје несвр. даје нечему топлоту, чини да нешто буде топло, загрева. – Овија 
шпоретина не греје добро, цел дьн гори, а ми се не згрејамо. ■ грејање гл. им. – Тамо 
има у влашу друга раћија, пини да видиш добра ли је за грејање.  згреје, нагреје, 
подгреје, пригреје, угреје.

греје се несвр. прима топлоту. □ – Пријди поблизо до кубе, греј се да не озеб-
неш. Греје се на припечину, ко гуштер.  загреје се, згреје се, нагреје се, прегреје 
се, угреје се.

грејне свр. греје у дем. значењу. – Че проникне жито на крстине, нема сльнце да 
грејне да се осуши. Ел грејни раћицу, ел правни каве, дошьл ни човек у кућу.

греота ж грехота. – Напрет се неје сипувала вода у млеко, тој се сматрало за 
греоту. Греота је од Бога да отимаш от сироче.

греотно прил. оно што изазива грех, грешно. – Децата унесоше и натрпаше у 
Вуканину собицу и Влајкове ствари, греотно им пред љуђе да ји врље, а неје им 
греотно њу да почушкују.

грепка ж дрвена мотка са пришвршћеним лимом погодним за извлачење жара и 
пепела из фуруне. – Вурња се добро нагори, па се сас грепку извади жар, а сас ометач 
измете од пепел, после се сас лопатицу наврља леб унутра да се пече.

грепка несвр. 1. захвата малу количину чега. – Грепка напомалко, пази да не 
замути воду у ивору. 2. гребе у дем. знаћењу, гребуцка. – Некакво грепка иза врата, 
мора да је поганац.

грешава несвр. прави грешеке, греши. – Ти поче да грешаваш у причање. ■ 
грешавање гл. им. – Куде се работи, туј се и грешава, без грешавање не мож да мине. 
 грешевља, грешује.

грешьн, -шна, -шно грешан. – Ти си грешьн, и душа ти грешна, кад мож такво 
нешто и да помислиш.

грешевља несвр. в. грешава. – Да ли смо грешевљали, да ли смо згаџали, да ли су 
прости људи били, како је не знам, али ја кат поједем како смо ми спремали напред, 
мене си је тој најблаго.

греши несвр. чини погрешке у чему. – Грешиш што тека мислиш од мен, и че се 
кајеш.  изгреши, погреши, прегреши.

греши се несвр. чини грех, крши неки верски пропис. – Греши се с родитељи, не 
помага ји, и не питује за њи.  огреши се.

грешује несвр. в. грешава. – Он туј грешује, али запел и нема вратње назад.
гривес, -та, -то пас са дугом длаком око врата. – Пцета смо мамили: гривча ако 

је гривес, беља ако је бело, сурча ако је суро, гаља ако је црно.
гривча м име пса са дугом длаком око врата попут гриве. – Наш Гривча је бил 

најјак у цело село, али љуђи неје дирал, и волел је да се игра з деца.
гризе несвр. забада зубе у што, уједа. □ – Гризе ју ко курјак кад дави овцу. ■ 

гризење гл. им. – …тури руку у пазуку, па извади две јабуће, нит су зреле нит зелене, 
таман су си за гризење. (нар. пес.).  загризе, згризе, нагризе, обгризе, одгризе, 
прегризе, прогризе.

гризе се несвр. фиг. једе се изнутра, ждере се. – И са се гризем што га не послуша, 
па да смо си још заједно, а не он на једну страну, ја на другу.  угризе се.

гризне свр. одгризе. – Дај да гризнем о[д] твојуту јабуку, а ти гризни од мојуву.
грине свр. нагрне, навали, појури. – Ја се замаја, а овце гринуле у Славкову 

детелеину, једва ји искара. Сви гринуше да ме помогну.
грка несвр. 1. оглашава се гркањем, грче (о грлици). – Грлица грка, а гугутка гука. 

2. оглашава се гукањем (о новорођенчету када почне да изговара прве гласове и да их 
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повезује у слогове). – Њиното унученце почело да грка, само што неје прооратило. 
 загрка.

гркав, -а, -о промукао. – Деда-Мијаил имаше гркав глас, а крупне црне очи, па 
су се деца плашила од њега.

гrкавеје несвр. добија промукао глас. – Препил ладно пиво, па почел да гrкавеје. 
 загркавеје, огркавеје.

гrличе мн. гrличетија ж птић грлице. – У нашу крушку грлица направила полог, 
па се извела две гrличетија.

грличка ж дем. од грлица. – Млого волим кад упролет дојду грличће, и почну да 
поју.

грло с нагло повећање количине воде са доста пене на врелу као предзнак какве 
несреће. – Овуј зиму изби грло на врело на Свети-Николу, и изнесе живу змију. ⌂ 
избије грло нагло се повећа количина воде са доста пене на врелу као предзнак некакве 
несреће. – На врело избило грло, тече вода на све стране, бела од пењак.

грљес, -та, -то који око врата има длаку или перје друге боје него по телу. – Има-
омо једну малечку грљесту овчицу, али сваку годин близнеше.

грмада ж гомила камења. – Стрпал камење на грмаду. Сви налегаше иза грмаду, 
и припалише цигаре.

грман мн. грмани збир. грмање жбун, грм. – Пцета прилајаше, а зајак искочи из 
грман и побеже уз-брдо. Некакво шушње кроз грмање, а не види се кво је. Њиве које 
су некада раџале и народ раниле, са урасле у трње и грмање.

грмак м тле обрасло грмљем, честар. – У туј страну саде грмак, крупна дрва 
нема. Говедо кат се уштркља гледа да се завлече у што погус грмак, да се спаси од 
штркљавицу.  шибљак.

грми пражњење електрицитета у природи, трескање. – Млого ме стра кат сам 
у поље, и почне да сева и да грми. ■ грмење гл. им. – Свети-Илија се зове „опрлија“, 
што ретко пројде а да нема грмење и севање на тија дьн.  изгрми, загрми, прегрми, 
пригрми, угрми.

грмљава ж грмљавина, временска непогода. – Мене је најстра од грмљаву, кат 
сине, па кат пукне, оно ми се у груди притресе, ако сам дом, одма бегам у кревет и 
покривам се преко главу.  грмњава, грмњавина.

грмне свр. дем загрми. – Ни да севне, ни да грмне, а ћиша не престањује да пада. 
Кад грмне, па кат пукне, мен се у мешину притресе от стра.

грмњава ж в. грмљава. – Поче грмњава, затварајте прозори и врата.
грмњавина ж в. грмљава. – Бегају од грмњавину, па се ћину, нође че си потроше.
грмотрн м бот. врста бодљикавог и дрвенастог корова, зечији трн Ononis spino-

za. – Говеда грмотрн не могу да једу, боде ји, али га могаришта једу.
грмуда ж грудва тврде спечене земље. – Направи се оди дрво ко даска, па се на 

њу наврже трње, и натура се камење озгоре да тежи, да мож грмуде да се троше, па 
се упрегну волови, и тека се с туј брану задрља њива, и жито се роди.  грмутка, 
грмуца.

грмутка мн. грмутће ж 1. грудва тврде спечене земље (упор. грмуда). – Ако ти 
упадне некоја грмутка у опьнак, че те убива док одиш. Ако не водим убаво краве док 
набраздимо, он ме гаџа с грмутће. 2. грудва снега. – Кад појде комто теб, чини ти се 
има те згмечка ко грмутку снег. Кад она улезе при њег у ковачницу, Суља се стопи 
ко грмутка снег на углење.

грмутљив, -а, -о нераван, са грудвама, неподрљан добро. – Грмутљива зевња 
неје лька за работу. Која је њива грмутљива нече суде редом да изникне кво посејеш. 
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Ако је грмутљиво, че буде тешко за копање. Ваљак поравни и уваља и најгрмутљиву 
зевњу.

грмуца ж грудва тврде спечене земље в. грмутка (упор. грмуда). – Кат се скарају 
момци и мужи постарачћи који немају работу, чьском се усевају грмуце, изгрбаве те 
док си рекьл ћеч.

грньц мн. грнци м земљани лонац веће запремине. – Кат правеомо свадбе, по 
десетина грнца ћипу уз огњиште.

грне мн. грнетија уз бр. грнети с земљани лонац мање запремине. – Старо грне 
боље вари. Окај ме и грне, само немој да ме разбијеш. Грне је од зевњу, повисочко 
от шерпу, праве га лончари. Некьд по једно, некьд по две грнети приставим. Почела 
да среџује кућу, из подрум изнела све врчве, грнетија, рукатће, помалецка качетија и 
некакви влашљаци што стоју там кој знаје от када, и ватају павучуну.

грненце збир. грнчичи с дем. и хип. од грне. – Деда имаше једно мьлечко грненце 
за грејану рећију. Ћисело млеко си ватамо у грненце. Сирома љуђи који су, варили 
су си све у грнчичи.

грниште с пеј. од грне. – Дојдемо од работу, свекрва сварила зељице, грниш-
те тека толко, уцрнело над огњиште оди чур и од блажнину, ја невеста куснем по 
једнуш, по двапути не кусам, и стојим, нема седење.

грнчар мн. грнчари ГЛ, ЛЗ / грнчаре ДЛ м мајстор који прави грнчарију. – У 
Бабушницу је стално имало грнчар, понекада су биле и по две грнчарсће радње, а 
са нема ни једьн.

Грнчар село у Лужници; Грнчарац, Грнчарка, Гнрчарче мн. Грнчарци етн; 
грнчарсћи, -ска, -ско ктет.

гробьк м дем. од гроб. – Еве овде је гробьк на Србу Ћиринскога, што лани умре.
гробишта с мн. гробље. – Сви знате кат појдете за Калџерело, да се мора пројде 

кроз бабушничка гробишта. Дољњо Крњино има двоја гробишта. █ марвена ~ гробље 
у које се укопавају угинуле домаће животиње. – Марвена гробишта мора да су 
подолечко от село. ⌂ вика на туџа гробишта плаче а није му жао, глуми да је ожалошћен. 
– Знам те ја, ти само викаш на туџа гробишта. ⌂ извија на туџа гробишта лажно плаче, 
лије крокодилске сузе. – Мани више да извијаш на туџа гробишта, знамо се.

грождиње с 1. дрвенасте петељке плода лозе. – Тичичи поједу грозје, и на ђижу 
остане само грождиње. 2. остаци од смуљаног грожђа у бачви пошто је оточено 
вино. – Грождиње си стоји у бьчве, па му сипемо воду и шићер, и кат прећипи 
добијемо шиљер, и пијемо га ко вино, а ако нечемо да правимо шиљер, ми га 
испечемо и добијемо рећију.

грожљив, -а, -о гадљив, који има аверзију према чему (упор. гадежљив). – Он је 
млого грожљив, не може у сваку кућу и при свакакви љуђи да једе.

гроз мн. гроздови, уз бр. грозда м плод винове лозе, грозд. – Грозје је поблаго ако су 
зрна у гроз ретка и крупна, а не ако су густа и ситна. Погле кољћи големи гроздови 
има овај вињага. Чекај да о[т]ћинем два-три грозда, да понесеш на дечицата. █ ретак 
~ грозд са ретким бобицама. – Ретћи гроздови блађи ко медьк.

гроза ж 1. осећај голицљивост, место на телу осетљиво на голицање. – Немој да 
ме ђилкаш под мишће, туј ме гроза. 2. осећај гађења на некакав спољашњи потицај, 
стимуланс. – Гроза ме кад видим црклотину. Од змију ме стра, а од поганца ме 
гроза. Гроза ме од њега, не би га цунула ни преко јерган.

грозан, -зна, -зно ружан, који изазива гађење. – Неомијен, необријан, цинкав, 
грозан, да ти се леб не приједе кад га видиш. ■ погрозан, -зна, -зно комп. грознији. – 
Погрозно створење од њу несьм видел у мој век.
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гроздавац мн. гроздавци м зоол. дрозд Turdus pilaris. – Гроздавац убаво поје, али и 
прави пакос по лозја.  гроздовац.

грозеје несвр. има осећај гађења од чега. – Ис прво време ме неје било гроза од 
њега, али с време поче ме грозеје да га гледам, а мани нешто друго.  загрозеје.

гроздьк мн. гроздовчичи м дем. и хипок од грозд, гроздић. – Кад му се наумило 
грозје, мора му купим бар једьн гроздьк. Почели се праве гроздовчичи, че једнемо 
грозјенце, ако га не утепа град. Кат су гроздовчичи нависели на вињагуту, од милине 
да гледаш.

гроздовац мн. гроздовци м в. гроздавац. – Суро пиле, иде у јато, ујесен обере 
лозје пре газду. Гроздовци се упојали, од милине да слушаш.

грози несвр. чини себе и друге око себе грозним. – Нема да се попредреши кад 
негде појдемо, нело грози и мене прекај њега таквог.  загрози.

грози се несвр. гади се чега. – Грозим се да пијем воду по бабу, дек нема зуби.  
загрози се, згрози се, обгрози се.

грозјаньц мн. грозјанци м бот. крушака која сазрева у време бербе грожђа. – 
Грозјанци присади турамо у воду ко туршију, па ји зими једемо.  грозјеньц.

грозјар м особа који воли грожђе. – Ја сам грозјар, кат стигне грозје, мен друго 
с леб не требе.

грозје с грожђе. – Набрамо грозје двоје грбаве канате. █ лисичо ~ бот. биљка чији 
су плодови црвенкасте бобице скупљене у виду грозда. – Лисичо грозје убаво на 
гледање, али неје за једење. █ рано ~ сорта грожђа које рано зри. – Неје лоше кат си 
човек има и од рано грозје у виноград. █ суво ~ суво грожђе. – Суво грозје се не мора 
купи, мож си се и произведе. ⌂ брање грозје време бербе гржђа, грожђобер. – Да гле-
дате да обавезно дојдете у брање грозје, и деца да доведете. ⌂ роди грозје на врбу деси 
се нешто ретко и неочекивано, ако се уопште деси. – Још се нада да че роди, а че 
роди кат се на врбу грозје роди. При нас овак орате: че роди грозје и на моју врбу.

грозјеньц м бот. в. грозјаньц. – Кад је Марјан заизвијал по њиговога Данила, 
Линка паде из грозјеньц еј гор у Присађе, и поче да реди: И Присађе и Ливађе пусто 
да остане.

грозјенце с хип. од грозје. – Овуј годину и ја насади лозје, нечу да ми деца жељују 
за грозјенце.

грозјобер м берба грожђа. – У грозјобер се збере сва рода, па се направи бољ 
ручьк, скоро ко за славу.

грозљив, -а, -о човек или животиња осетљив на шкакљање, голицљив. – Немој 
ме ђилкаш, ја сам млого грозљив. Млого грозљива крава, кад ју пипнем по виме, 
почне да рипа.  скокотљив.

грознеје несвр. постаје ружан. – Немој да старејеш, немој да грознејеш, остани 
су таква млада и убава.  огрознеје.

грознило с грозота. – У њину кућу грознило, да те је гад да улезнеш, кам ли 
нешто да поједеш.

грозница1 ж 1. мед. болест праћена високом телесном температуром. – Наѕебал, 
па га тресе грозница. 2. раница на усни. – С куга си се целивувала, па ти толко 
грознице искочиле на уснице.

грозница2 ж крупнији заметак плода шљиве. – Сливе се отресоше још кад 
беоше ко грознице. Који воли да му је чорба проћисела, натура сливе грознице. Јела 
грознице, па вој са мука.

грозно прил. гадно, језиво, страшно. – Грозно изгледа, не знам да ли че преживи.
грокче несвр. оглашава се гроктањем (о свињи). – Свиња се опрасила, па стално 

грокче, тражи да вој се дава да једе да има млеко.
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гром м 1. прасак који прати севање муње. – Воју Мирашчиског убил гром док 
бил с овце у-рудин. 2. фиг. виђен, моћан и снажан човек. – Немој се задеваш с њег, он 
је ко гром, че те тресне о[д]зем да те располути.  тресак.

громовача ж 1. фиг. јака и добра ракија. – Добра ти овај громовача, че ни пообара 
ако си не водимо ред колко че попијемо. 2. фиг. крупна и лепа женска особа. – При 
нас се за добру женску каже да је пранђија, громовача или преклапача.

гроњћа ж грана с цветовима или плодовима у облику грозда. – Јованка беше 
млада, убава, стасита, ко гроњћа, али рано остаде без мужа, и рано се збрчка и увену.

грош старински метални новчић од двадесет пара, фиг. ситна пара. – Остадомо 
без грош пару у кућу. Слезли у Стрельц у кафану, попили малко, па деда-Рака рекьл: 
Бре, Јоване, ајде да ми поиграш, еве чу ти дадем грош.

грошьк хип. од грош. – Деда-Јованча кад врљи руће на дупе па по кафануту 
играл, играл, играл, како мајмун, и деда-Рака извади и даде му грошьк.

грсница ж бот. конопља Cannabis sativa L. – Напрет се млого сејале грснице. Ко-
нопно семе насејемо пролети и роде се грснице. Има ји две врсте: бељће су женсће 
грснице, а црњће су мушће грснице, и оне праве семе. Прво се беру бељће, па црњће, 
а по црњће се бере левуњак. Грснице кат су зреле искубу се, па се вржу у снопови, 
па се здену у копе, и стоје та прегору. После се трљају на решето онеј чулумће, и из 
њи испадне семе за догодин да се сеје. После се топе у воду у топило. Кат се истопе, 
ваде се, и лепо се исперу, па се добро исуше, и чукају се на трлицу, пуздер падне 
назем, а кlчина остану у руће. Кlчина се влаче на гребенци, и направе се повесма. 
После се повесма чешљају сас четку да омекнеју, има си нарочито четка за кlчина. 
Повесма се приврзују на кудељу и преде се преџа на вретено. Од вретено се мота 
на мотовилку, па се ископа рупа у шталско ђубре и тури се кош, у њега се нареди 
тај преџа, али се прво усоли у пепел, и кош се покрије сас ђубре. После се заћипи 
големи котьл вода, и исипе се на тија кош. У туј рупу преџа престоји двајес четри 
сата. После се извади, и лепо се испере и исуши. Па се стави на чекрк и мота се на 
клувчетија. Тај клувчетија се снову на колци побијени у зевњу, и добије се основа за 
ткање. После се тај основа намота на кросно, па се уводи у нитће и у брда, и ткаје 
се на разбој пртено платно, или пртене црђе. Платно се бели у воду, и од њега су 
се шиле за мужи кошуље, гаче и панталоне, а за жене рекле. ⌂ топи грснице потапа 
грснице у воду да омекшају. – Даньс смо топили грснице у топило. ⌂ чука грснице 
млати конопљу на трлици. – Ја очука моје грснице, и навлачи убава кlчина.

грсничиште с њива на којој се гаји конопља. – У грсничиште се сеју грснице, 
и свака кућа си је имала једно њивче, које се и звало Грсничиште.  конопљиште.

гртка несвр. оглашава се тихим пискутавим гроктањем (о прасићима). – Почеше 
прачина да грткају по кочину, траже да им се дава да једу.

груб, -а, -о ружан. – Наша баба никад ни неје рекла грубу реч, колко да смо вој 
досаџали.

грубо прил. ружно неотесано. – Какво да ми каже, каже га грубо, никад да се 
нашали ко друђи мужи сас њине жене. Грубо је да се шољћате сас старога човека.

груби несвр. чини ружним. – Што не скратиш тија косељак, само те груби.  
згруби, огруби.

грубнеје несвр. постаје ружан. – Како се ожени, поче да грубнеје, поче да отоди 
онај њојна убавиња, због коју су тољћи момци уздисали.  огрубнеје.

грудник м клин којим се повезује растока са предњим трапом кола (упор. воловска 
кола). – Sагњишта се повезују с прегњишта с растоку, а растока се прикачује за 
прегњишта сас железан клин, који се зове грудник.
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грудњак м кратка памуклија без рукава, прслук испуњен памуком. – Бугари ни 
нападоше, али наша војска малко, па и[з] Стару планину дојде послегња одбрана, 
трећопозивци, војничко одело немају, само им Руси беоше дали памучни грудњаци, 
закопчавају се под мишку.

грули (трп. пр. грулен, -а, -о) несвр. љушти, одваја плод ораха од коре. – Јела ми 
помогни да грулимо ореси. Грулила ли си ореси, ел си чинила преџу, та су ти прсти 
толко црни. Набрамо две врече грулени ореси само из једьн ореј.  изгрули, огрули.

грули се несвр. љушти се. – Ореси почеше да се груле, још малко па требе да ји 
чукамо. Тргоњи се груле от кочичку, од њи се цепе најбоље вочће.

грумен збир. грумење м 1. грудва камене соли. – Купил сам неколко грумена сол 
да лижу овце. 2. коцка шећера. – Моја баба увек имаше у џеп од опрегљачу понећи 
грумен шићер, па ми с време на време даде по једьн. Има ситан шићер, а има и 
шићер у грумење, он поблаг.  грумик.

груменчьк м хип. од грумен. – Дај ми једьн груменчьк шићер.
груменче мн. груменчетија уз бр. груменчети м дем. од грумен. – Ја носео две 

груменчети сол, он ме стиже па ми рече да ји врљим и да бегам.
грумик м в. грумен. – Тури на овцете грумик да малко полижу, па га склони да 

га ћиша не заване.
груне свр. 1. пукне. – Тамьн си беомо полегали, кад нешто груну, ко гром да удари. 

2. нагне у бег. – Грунуше овце да бегају, виделе курјака.
грутка ж 1. грудва сира у облику коцке (упор. вилија). – Овчар понесе у торбицу 

леб, грутку сирење и воду. Кат се исцеди, сирење се размота ис крпу, сече на грутће, 
тура у каче, посоли и притисне с плочас камен. 2. нешто згомилано у грудву. – Кад 
је пасуљ сварен, направиш запршку и сипеш ју, па брзо мешаш сас мешаљћу да се не 
напраје грутће, нело да се убаво разбије. 3. фиг. грудва нагомоланог беса у грудима. 
– Стане ли ми грутка поди гушу, и почне ли ми игра десна веџа, бегајте долеко оди 
мене.  гута.

гручица ж дем. и хип. од грутка. – Испратим га с овце, турим му у торбу леб, 
гручицу сирење, у влашу воду, и тој му је до довечер.

грцман м анат. 1. простор изнад гркљана и једњака, ждрело pharynx. – Польк јеџ, 
да ти залок не залети у грцман да се задавиш. Стегни га за грцман и не попуштај, 
док не призна. 2. фиг. похлепност, прождрљивост. – Зинул му грцман, да може цел 
свет би прогlнул.

грчи се несвр. 1. превија се од болова. – Има јаћи болови, непрестано се грчи и 
труче по кревет. 2. скупља се, кочи се. – Поче нешто лева нога да ми се грчи, стра 
ме да не шљогирам. 3. снебива се. – Грчи се, крши прсти, срамота га да потражи, а 
требу му паре.  згрчи се, нагрчи се, угрчи се.

грчка несвр. прави коврџе на коси, коврџа. – Ми тој несмо работиле, са уведоше 
моду да и жене на село крате и грчкају косу. Некада смо си саме грчкале косу, а са 
све при фризерће.  згрчка, нагрчка.

грчкав, -а, -о коврџав, гргурав. – Док беше малецак, имаше грчкаву косицу, па 
му се после исправи. У Бабушницу летос видо много убава девојчетија сас грчкаве 
косице.

гу-гу ономат. гугуткине песма. – Гугутката гука: гу-гу, гу-гу.
губав, -а, -о који је болестан од губе, лепрозан. – Никад ме несу приватили ко 

њиног, ко да сам губав, у мој родни крај цел живот се осечам ко туџиньц.
губер м зоол. врста ноћног лептира чија гусеница упропашћује лишће и његова 

јајашца, губар. – Тићем се упиљи у мене, ко шумар кад види губер у шумак.
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губи несвр. остаје без кога или без чега. – Човек не знаје колко је богат док је 
здрав, а кат почне да губи здравје, тьг дава све да да га поврне, ал касно.  загуби, 
изгуби, погуби.

губиташ м онај који губи, губитник. – Цел дьн работимо од сьвњушку до 
стьвњушку да заимотимо, да смо малко поозгор от комшије, а тај трка нема 
победника, сви су губиташи.

гувниште с место где је било гумно. – У Главшинско гувниште су свозиле 
неколко куће, и врле жито, да се не помера вршалица по дворови.

гувно ГЛ с место где се врше жито. – Наше гувно је било нат Карчинци док се 
врло с коњи, а и са тој место зовемо Гувно.

гугла ж пена у кориту у којој се пере веш, или купа човек. – Сипем жешку воду у 
корито, па строшим у водуту по једно јајце, две, па бијем, бијем с руку, та направим 
гуглу, па турим дете и окупем га, кад га извадим – дете бело ко из млеко да је 
извадено.

гугли се несвр. пени се, надиже се. – Млеко почне да се гугли у шерпу кад је веч 
варено, и требе да се пази да не истрчи ис шерпуту.  нагугли се.

гугутар м зоол. дивљи голуб. – Гугутари живе у шуму, а полог праве у шупљар.
гугутка ж зоол. птица слична грлици, живи и гнезди се у насељеним местима. – 

Грлица грка, а гугутка гука.
гугуче несвр. 1. оглашавање голуба гугутањем, гугуће. – Грлица грка, гугутка 

гука, а голуб гугуче. 2. прво дечије артикулисано произвођење гласова. – Детенцето 
им веч почело помалко да гугуче.

гугуши се несвр. 1. рогуши се, мршти се, спрема се за свађу. – Кажи некво, немој 
само да се гугушиш. 2. костреши се, спрема се за борбу. – Онија два петла почели 
да се гугуше, само што се несу степали. 3. шепури се. – Немој се гугушиш ко ћуран, 
одавно се знамо.  згугуши се.

гуда ж дет. свиња. – Сине, немој да дираш гудете, да те не уплаше.
гудр-р-р узв. за вабљење свиње. – Гудр-р-р! Еве баба ви донела помиће, да ми се 

наједете, и да правите месо и маз.  гуду-гуду, гуце-гуце.
гуду-гуду узв. за вабљење свиње (упор. гудр). – Гуду-гуду, дојди баба да те по-

чешка.
гуж м зоол. неотровна змија из породице смукуља, верује се да сиса краве у пољу 

Coluber fl avescens. – Пије ми крв ко гуж.
гужва ж 1. комешање, неред, пометња. – Каква се тој гужва направи при вас от 

сабајле, тепате ли се, ел се само карате. 2. обруч од сплетене павити којм се врат-
нице спајају са стубом ограде. – Затвори капијуту и намакни гужву, да не излезну 
прачина на пут. 3. нешто неправилно уплетено, згучено у гомилицу. – Ако немамо 
чешало, ми си направимо гужву от сламу, па сас њу истрљамо говедо које се залу-
жило.

гужвав, -а, -о изгужван, неопеглан. – Нечу га, не мије се, не купе се, дреје му 
стално гужваве и сцепене.

гужви несвр. 1. гужва. – Читај, ал немој ми гужвиш књиђе. 2. фиг. врда, увија, из-
бегава да испуни што. – Давај ако даваш, немој да гужвиш и да ни само мајеш.  
згужви, изгужви.

гужви се несвр. гужва се. – Пази да ти се не гужве панталоне, једва сам ји испе-
глала.  згужви се.

гужвица ж дем. од гужва 3. – Направи гужвицу о[д] траву, па си избриши 
ципељћете, са че улезнемо у варош.

гуза ж дет. дем. од гузица. – Дете, смири се, да не добијеш пет по гузу.
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гузат, -а, -о који је дебелих гузова. – Тој девојче и сисато и гузато, права маћушана.
гузица ж анат. стражњица, задњица. – Ви сте узбујале гузице, не знајете кво је 

глад. Лько је њему кат се неје женил: једна душа – једна гуша, једна гузица – једна 
паница, а кво да правимо ми који имамо по пуно дечишта!

гузичка ж дем. и хип. од гузица. – Она ме растави од жену и деца, па отиде з 
другога, у гузичку вој га мунем.

гука мн. гуће ж израслина, отеклина на телу човека или животиње. – Овцу ми 
уапала змија, па вој се дигла гука, не знам да ли че преживи. Појави се ко вржица, 
после нарасте ко гука, морали су да га аперишу. Ореси ко лешници, а гуће на грбину 
ко ореси.

гука несвр. оглаша се гугутањем, гугуће (о гугутки). – Грлица грка: гр-гр, гр-гр, а 
гугутка гука: гу-гу, гу-гу! Гукај ми, гукај, гугутће…  загука.

гукне свр. огласи се. – Само гукни ако смејеш, да ти сва ребра избројим.
гуламфер м шатр. гоља, изелица, беспосличар, скитница. – И куга че зајебавају 

гуламферити успут него мен, ја сам најстар.  гуланфер.
гуланфер м в. гуламфер. – Дадоше му некоји гуланфери надимак Јарц, због бра-

дуту коју беше пуштил. Кад улезо, оно се веч збрали гуланфери и пијанице.
гули несвр. 1. дере, љушти, скида кору. – Дере се ко да га гуле. Врбова корка се 

лько гули кад има мазгу. И до са су ни гулили кожу свакакви властодршци, али ко 
овај влас неје ни једна. 2. једе једнолику и салбу храну. – При нас се ринта, гњете 
пукница, гули морузница, цевчи рећија и раздувује ћисело млеко. Некада смо гули-
ли само качамак и морузницу, леб се јел само на славу.  загули, згули, изгули, огули, 
прогули, разгули.

гуљав, -а, -о 1. бедан, јадан, мршав, олињао. – Не може тека, жено гуљава, ко 
што си ти замислила. Ти-ч бос да ореш, и бос да умреш, у дупенце ли те гуљаво 
јебем. 2. који је низак и редак, који није густо никао (о пшеници). – Истровил се ко 
путпудаљћа у гуљаво жито.

гумараблика ж лепак за гуму, гумарабика. – Без гумараблику и пумпу се не по-
оди на пут з бициклу, да имаш с кво да злепиш гуму ако пукне, и да ју па напумпаш.

гумаш м трактор са гуменим токовима. – Само је Јорко ис Проваљеник у Луж-
ницу имал трактор гусеничар, сви друђи накупуваше трактори гумаши.

гумењак м гумени опанак. – Све смо носили свињсћи опьнци, па кат се појавише 
гумењци, ми смо ји ис прво време од милос зовали ципељће.

гумно ДЛ, ЛЗ с в. гувно. – Врли смо на гумно с коњи, терамо коњи та угазе жито-
то, па ји изведемо, па с виле све тој растресемо, па имамо ветрењачу па га одвејемо, 
тој теко. На гумно накарамо кукуруз, купови големи, па се зову лупачи ноћу та лупе, 
вечера се спрема, па дојду гајде та свире, игру момци, девојке.

гунгула ж врева, галама, гужва. – Пројде тај гунгула, и уватише ме мојти 
пријатељ и једна невестица под руће, да ме прошетају по Београд.

гундељ м зоол. врста инсекта кукца Melolontha vulgaris. – Гундељи излате у рану 
пролет предвечер, и зуче кад лете.

гуња ж дебели топли вунени покривач ткан у бело-црним коцкицама и обавезно 
ваљан у ваљавици. – Покријеш се сас цргу, па врз њу дебела гуња, и ћутиш док не 
сьвне. Кумица ни зави сьс цргу и гуњу, па си отиде. Место кревет леса, на лесу рого-
жа, на рогожу гуња, а покријеш се с цргу мутавџику, и не мож да озебнеш, па колко 
да је студ.

гура несвр. фиг. иде напред, напредује. – Још се не давамо, још гурамо, а докле че 
догурамо че се види.  догура, изгура, нагура, прегура, прогура, разгура.
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гура се несвр. пробија се у гужви, завлачи се. – Не гурај се, неси само ти на овија 
свет, па да ти се сви склањамо.  згура се, нагура се, угура се.

гургусар м зоол. врста дивљих голубова који се легу по кланцима. – Покварило се 
времиште, а људи се ко голуби гургусари набили по иже, и саде муљају и обртају 
на кальбьльк.

гурка несвр. гура у дем. значењу. – Теленце ме гурка у грбину, оче да се игра.
гурка се несвр. гура се у дем. значењу. – Сељаци ко овчице, польк се гуркају једни 

у друђи, и смањују кругат, ћуту и чекају смрт.
гурман нов. м човек који воли много и добро да једе, сладокусац. – Црно вино неје 

за свакога, оно тражи гурмана, човека који може добро и да поједе и да попије, и да 
му ништа неје.

гурне свр. употребом снаге помери с једног места на друго. – Море, гурни га 
у јендак, кат се истрезни он че си сам дојде, руће че ти отпадну сецајечи га.  
подгурне.

гус м легура од које се прави плотна за шпорет. – Плотна је од гус, затој је толко 
тешка, и пукне кат се удари.

гус, -та, -то густ (супоротно ретак). – Гле кьв је гус и убав овија шамширчак. 
Густи гроздови понесу блађи, зрната им ситна, и не могу да дозреју убаво. ■ погус, 
-та, -то комп. гушћи. – Погусто јело је поблаго од чорбељак.

гуса ж узвик који се понавља у игри „гуса баба, гуса деда“ (том приликом се деца, 
или одрастао са дететом, хватају за руке тако што горња рука уштине доњу руку, 
подижући и спуштајући тако спојене руке говоре: „Гуса баба, гуса деда!“, поента 
је ко ће први да ослободи своју руку, и почне да голица онога другог узвикујући уз 
смех: Ђили-ђили-ђили! “).

гуськ м гусан. – Кад ју попи, намршти се, стегну му се гуша, па поче да ју истеза 
ко гуськ, и да пишти на нос.

гусли несвр. фиг. пева понављајући све исту мелодију. – Славуј се запојал у јабуку, 
па гусли ли гусли, после кад спрегне сльнце, све се покута негде по ладовинку, и 
животињће и људи.

густак м тле обрасло густим шибљем, или нешто крупнијом шумом, густиш. – 
Кад ји нападну штркљавице, говеда се уштркљају, и гледају да се загњету негде у 
густак да се спасу.  гуштак.

густачьк, -чка, -чко који је прилично густ. – Густачка моруза, мора да се рети у 
загртање, да не прави само шашње, него и класје.

густачко прил. прилично густо. – Свари пасуљат густачко, немој да је ретак да 
могу да се бријам с њег.

густи несвр. чини да нешто постане густо. – Немој да густиш чорбуту ко кашу, 
чорба је да се куса с ложицу, а не с вилицу.  згусти, огусти, пригусти, угусти.

густи се несвр. згушњава се. – Кад ајвар почне да се густи, требе да се непрестано 
меша да не загори. Почеше се густе црни облаци нат Суву планину, дај Боже да ни 
не тепа град.  згусти се.

густира несвр. ужива у доброј храни и пићу. – Немој се журите, мезелите, 
густирајте польк.  изгустира.

густо прил. 1. који је поређан близу један до другога, или који се често понавља. – 
Густо никла моруза, че морамо да ју ретимо у копање. Млого густо пуниш чашете, 
че ни брзо напојиш. 2. фиг. опасно. – Кад ни силдисаше Ћиринска пцета, беше густо, 
једва се одбранимо.

гута1 ж грудва сира (упо грутка). – Доста је једно кравајче и гута сирење, па да 
напуниш дупе.
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гута2 ж мед. болест у којој отекну зглобови и грло, израслина. – Пини, тој рећија, 
од њу се не дизају гуте у гушу.

гутав, -а, -о квргав. – Дојдоше однекле Цигањи да калаисују тигањи и котлови, 
а њине жене с гутаве нође се размилеше по село да просе и вражукају. Гутаво дрво 
тешко се цепи.

гутур м клетвена реч којом се жели да онај коме је клетва упућена изгуби моћ 
гутања, да му застане залогај у грлу и да се угуши. – Гутур га изел. Гутур те ватил, 
па да не мож ни воду да прегlнеш. (клет.).

гутурач м мед. тежак коњски кашаљ. – Задушка је код људи, а гутурач кот стоку. 
Ватил га гутурач, па се не мож искашље. Спопал га гутурач па само кrуче. Сељак 
неје да господује, него да црнчи, да гули кожу на дланови, да једе прашину, и она 
њега, докле га не изеде гутурач.

гуце-гуце за вабљење свиње (упор. гудр). – Гуце-гуце, јела да ти баба даде травицу.
гуша1 ж 1. грло, врат. – Стаде ми залок у гушу, па ни нанадол, ни нанагор. Кад 

ме доведоше секрва стури жlтицу од њојну гушу, па ју тури на моју. 2. фиг. оно што 
треба да се нахрани и напоји. –– Лько је њему: једна душа, једна гуша, једна гузица, 
једна паница, а кво ми да работимо сас гоџа дечишта. ⌂ вата за гушу стеже за врат. 
– Погодимо се за цену, кад завршимо работу, газда нече да испуни цену, са се спре-
мамо да га ватамо за гушу. ⌂ тури конопац на гушу обеси се. – Беше ми дошло да турам 
конопац на гушу, да си сама стварам смрт оди тога бесника.

гуша2 ж природно проширење једњака код птица, где се привремено задржава 
храна док донекле не омекша, вољка. – На овуј кокошку гуша пуна сас песак.  
подгушњак.

гушав, -а, -о који има велики подбрадак. – Беше нисак човек, дебел и гушав, 
стално с раздрљену кошуљу. Женицата му убава, али гушава, мора да здравствено 
неје нешто како требе.

гушан м зоол. голуб богатог перја око грла и вољке. – Најубави голуби су гушани.
гушетина ж пеј. од гуша2. – Покољемо кокошће, па гушетинете и црева врљимо 

на пцета, а оној друго си натурамо у замрзевач.  гушљак.
гуши несвр. 1. онемогућава коме дисање. – Да ме само не гуши задушка, била 

би најздрава жена на свет. 2. фиг. омета коме или чему развој, напредовање. – Десет 
године се тужимо с комшију меџника због ореј, гуши ми берећет, а он нече да га о[т]
цече.  загуши, погуши, пригуши, угуши.

гушица ж хип. од гуша1. – Чере, де ми попој, ти убаво појеш, па че те баба цуне 
у гушицуту.  гушичка, гушка.

гушичка ж в. гушица. – Остаремо, несмо више за работу, али гушичка тражи и 
да једне и да пине.

гушка ж в. гушица. – Напред неје имало лекари, ако дете заболи гушка, ел му се 
преврже црево – одма мре, а са неје тека.

гушљак м пеј. од гуша2 (упор. гушетина). – Исврљи гушљацити надвор, да не 
смрде у кућу.

гушобоља ж мед. болест у грлу, дифтерија. – У старо време деца су се млого 
разбољевала од гушобољу, и умирала су од њу.

гуштак м в. густак. – Кад муну нагор кроз габрак, не мож га крушум стигне, 
сьв се исцепи док се промуа кроз гуштак. Деда шмугну у гуштак, па право код бабу.

гуштерљиво које је зелене боје. – У Благовести у шумак никло цвеће: алево, 
модро, гуштерљиво, жльто, пепељаво, рујево, шпловирано, каџаво, љиљаково, и 
свакаквојете.
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гушче мн. гушчетија младунче гуске. – Гуска оче да нападне човека ако вој 
приоди при гушчетија.

гушчица ж 1. дем. од гуска. – Највиш чувамо кокошће, али имамо и пешес 
гушчице. 2. фиг. наивна женска особа. Е, права си гушчица, може да те нећи льже 
како си оче, ти има све да му верујеш.

гушчи се несвр. 1. слеже раменима у недоумици. – Ти, Милане, кажи некво, чујеш 
ли кво те питују, немој само да се гушчиш. 2. костреши се, подиже длаку или перје од 
страха. – Мачка се гушчи кат се сретне с непознато куче.  згушчи се, нагушчи се.

Д
да речц. у многобројним значењским контекстима. ⌂ Да, да, бьш тека је било. 

(потврђивање). ⌂ Да си жива и здрава што ми донесе водицу, бьш сам била жедна. 
(захвалност за учињену услугу). ⌂ Да га не знам што-буде што ме остави саму да 
самујем и тугујем. (жеља да га стигне нешто лоше). ⌂ Добише девојченце, оно 
убаво – да те мило да га гледаш. (дивљење). ⌂ Бољу од мен нема да најдеш, па каква 
сам, да сам. (допуштање). ⌂ Замеси се тесто, да неје тврдо, да неје меко, па се расу-
че обга колко прс дебела, и премаже сас пекмез. (таман како треба: ни тврдо, ни 
меко). И многи други.

дабогда прил. за изрицање жеље, проклињања и сл. – Ја и моји тој несмо урабо-
тили, а који је уработил дабогда да му се руће угрче.  дабогдаде, дабогдадедал, 
дабогдал.

дабогдаде прил. в. дабогда. – Чума те убила дабогдаде.
дабогдадедал прил. в. дабогда. – Пипка ји ватила дабогдадедал. Склувчило га 

дабогдадедал.
дабогдал прил. в. дабогда. – Дабогдал бес те ванул, па те никад не пуштил. Дабог-

дал да не види аир од очи, нело ћорав по свет да оди.
дабогме прил. дакако, наравно. – Ете, тека је тој било, дабогме!  дабоме.
дабоме прил. в. дабогме. – Па дабоме, све је тека било, ја сам с очи гледал.
дава несвр. (аор. јд. дава, мн. давамо – давасте – даваше; импф. јд. давао – даваше – 

даваше, мн. даваомо – даваосте – даваоше) даје. – Јутром још тьвно дојду коледари, 
бабе им давају ореси и коврждањи. Дава док има, са се пречьчка, остадо без динар. 
Невесте даваоше дар на сви, али највише на кума и на кумицу. ⌂ дава зор приморава. 
– Море, давај му зор, сам нече да призна. Давал вој зор да пристане, ал она испрво не 
тејала, после пристала. ■ давање гл. им. – Ми смо дошли, чули смо да имате девојче 
за давање, а ми па имамо сина за женидбу.  додава, задава, издава, надава, одава, 
подава, предава, придава, продава, раздава.

дава се несвр. предаје се. – Џабе Петкана вражука по цел дьн да врљим рећију и 
дуван, ја се не давам тека лько у-руће, нек си она прича њојне приче, ја си терам по 
моје.  подава се.

даванција ж давање, издатак. – Скупоћа и даванције на све стране, сви траже да 
им се даде, а никој нече пару да ти суне.

дави несвр. 1. убија стезањем врата. – Увати га за шију, па поче да га дави, да 
ји не раставише, теше да га начисто задави. 2. коље зубима. – Гоџа пут су ми овце 
давили вуци. 3. гуши отежавањем дисања. – Ја сам здрава, да ме задушка не дави, 
мен доћид не би имало. Дави ни прашина у вршу, нарочито онија који су испред 
дреш.  задави, надави, подави, удави.
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дави се несвр. 1. топи се, тоне у воду. – Ја сам се давил, са ме и од плитку воду 
стра. 2. уједа један другога. – Пцета се највиш даве окол бесујицу. 3. страсно се воле 
или свађају. – Народ прооди, а он ју пригрнул па се даве, ич срам немају. Лоше јетрве 
се ставиле, даве се ко пцета, че растуре домат.  здави се.

давија ж сплетка, свађа. ▲ – Вапире ти ниједан, само знаш да баксузујеш и 
правиш давије. Тај жена ништа не работи, само прави давије по село да се љуђи 
мрзу. Ма децата би си лепо живела, али старити им праве давију.

давијар м/ж сплеткарош. – Она је једьн давијар што не постоји.
давначка прил. давно у дем. значењу, поодавно. – Давначка беше, али и са све 

пантим ко јучер да је било.  давначко, давначће.  одавначка.
давначко прил. в. давначка. – Тој давначко било, заборавила сам како смо 

припојувале момче и девојче на седењћу.  одавначко.
давначће прил. в. давначка. – Давначће било, не могу се сетим како бьш беше.  

одавначће.
давнашьњ, -шња, -шњо давнашњи, који се десио давно. – Мен си је тија 

давнашьњ живот бил млого добар, ако са све поима и за једење и за облачење.
дада ж старија сестра. – Ја и даньс, ако сам стара жена, постарога брата окам 

бате, а постару сестру даде. ■ дадин који припада дади. – Дадин дар је бил најубав у 
село, све комшиће су се збирале да га гледају.

даде свр. 1. да, дадне. – Бог даде човека, па му после све узне. Чу ви дадем све кво 
имам, само ми се манете од главу. 2. прихвати понуду просаца да уда кћер. – Додише 
и питуваше за даду, и башта ју даде, а до свадбу че си при нас седи.  здаде, издаде, 
нададе, предаде, придаде, продаде.

даде се свр. посвети се чему. – Дал се на трошење и льк живот, па док траји.  
здаде се, нададе се, одаде се, подаде се, предаде се, саздаде се.

даден, -а, -о 1. оно што је добивено, а не радом стечено. – Дадено и крадено не 
траји, па нече ни на овија даньшњи олош. 2. која је заручена, верена. – Дада беше 
дадена, али вој свадба још не беше правена, па си седеше при нас. 3. фиг. рођен, 
створен за што. – Даден за све, у све се разуми, ништа му се из руће не отне кво 
узне да уработи.

дадне даде у дем. значењу. – Кат се разбеснејеше пијан, дечица јадна бегају при 
Петкану, она ји прикльне док ману да се тресу, после им дадне да једну, па ји укутка 
у кревет туј да преспу. ⌂ дадне му дозволи себи да мало прекардаши у чему. – Беше му 
малко даднул, па се расћислил. Престанул сам да пушим, ал кад ми се јако припуши, 
ја му у два-три дьна даднем по једну.

дажбина ж намет, порез. – Како која нова влас дојде, дажбине све поголеме.
даклем речц. дакле. – Даклем, има цедачће и цедаљће, цедиљће и цедила.
дако речц. за потврђивање (упор. ако2). – Дако си га истепал, заслужил је тепање. 

Дако сте дошли, још кьд ви се надамо.
далавера ж лаж, подвала. – Пази да ти не напраји неку далаверу, да не мож да 

се после опереш.
далап м 1. ормарић без врата на зиду за одлагање посуђа. – Судови се омију, па 

се нареде на далап, где им је место. 2. лимена посуда ваљкастог облика са дршком 
у којој се на пламену пржио јечам или наут као сурогат кафе. – Лаут испечемо у 
далап, па га стльчемо у чутуру и пијемо ко каве.

далек, -а, -о удаљен. – Далека вода огањ не гаси. Делеко од очи, далеко и од срце. 
 долек.  одалек.

далеко прил. далеко. – Деца ми далеко, ал ме често посечује комшика, да неје она, 
не знам куде би се денула.  долеко.
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дама ж дечја игра са зрнима пасуља или кукуруза, мица. – Ајде да играмо даму. Че 
играмо даму, али нема повртачка, где туриш зрно, туј има да остане.

дамар м крвни суд, жила куцавица, било. – Први пут у мој живот видо голу жену, 
нође ми се почеше тресу, кроз мешину поче некво да дьшче, а дамари се учукаше, 
че ми излезну на нос.

даньс прил. 1. овога дана, у данашњи дан, данас. – Даньс стигомо, још се несмо 
ни распаковали. 2. у данашње време. – Даньс никој никога не гледа, никој никога не 
бренује.  дьньс.

даньске ЛЗ прил. овога дана, у данашњи дан, данас. – Пре Ускрс соберемо се 
девет девојке, и идемо по села у Лазарицу, а тој даньске више нема.  даньсће, 
дьньске, дьньсће.

даньсће ГЛ, ДЛ прил. в. даньске. – Јучер преславимо, а даньсће че одмарамо од 
госје.

даньшњи, -шња, -шњо прил. данашњи. – Башта си ји неје упучувал да уче школу, 
нело ајд с овце, ајд с козе, а оно је боље било да је гледал даньшњо време и даньшњи 
живот.

даньшњица ж данашње време, садашњост, савременост. – Кво да се работи, 
даньшњица, напред је било куде муж, туј и жена з деца, а са муж и жена овам при 
једну бабу, а деца онам при другу бабу. Волела сам си старину, било је и у старо 
време добро, али пристајем са и у даьшњицу, како сви, тека и ја.

дангуба ж 1. провођење времена у нераду, беспослица. – Уморил се од дангубу, па 
прилегал да одмори. 2. новчана накнада за изгубљено време. – Чу ти будем сведок 
на суд, али дневницу да си ми платиш за дангубу. 3. беспосличар, ленштина. – На-
пуне радњу дангубе, не мож се обрнеш оди њи, седу, пију, пцују си жене, и цел дьн 
клепају једно сећирче.

дангуби несвр. узалудно троши време, ленствује. – Де да седнемо да пооратимо 
малко, ал ако сте бьш даньс нашли да се богатите, па нече да дангубите на глупости, 
нечу ви замерим. ■ дангубење гл. им. – Ти си побујала, мен триста работе чекају, не-
мам време за дангубење.  издангуби, одангуби, подангуби.

дангуби се задржава се где губећи време узалудно. – Немој да се дангубиш, и 
мене да дангубиш, нело казуј за кво си дошьл.  задангуби се, одангуби се.

данце дно дрвеног суда. – Добар мајстор, направи ми буренце ко звоньц, али на 
једно данце помалко влажи, па ми се губи рећија.

дањоночно прил. и дању и ноћу, даноноћно. – Купили су стан у сутурен, па им 
дањоночно гори сијалица.

дар1 м девојачка спрема, одевни предмети којима ће као млада даривати мом-
кову родбину и сватове. – Невеста дарује дар, а добива поклон. Невеста дава дарови 
на кума, кумицу и на сви укућани.

дар2 м надареност, обдаренодст за шта. – И за овчарльк требе да се има дар, а 
кам ли за школу.

дара ж трг. разлика у тежини између робе и амбалаже у којој се она налази, тара. 
– Ми продавамо паприку на џак, и одбивамо по ћило за дару, па колко џака купиш, 
толко ћила мање платиш.

дари несвр. спрема ћерки девојачку спрему. – Ми смо нашу унуку почели да дари-
мо чим смо ју уписали у први разред.  надари, подари.

дари се несвр. спрема себи девојачку спрему. – Тамьн се задевојчи, поче се дарим, 
али ми мати умре, и ја остадо без дар.

даривка ж обичај да млада дарује сватове током свадбеног церемонијала. – Да-
ривка је кад невеста дарује сватови. У даривку падну најавише целивће.
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дарује несвр. даје дарове, дарива. – Напред је невеста морала да дарује свакога 
свата, а они њовој да даду некакьв поклон. Кат сам добила прво дете мен је свекар 
купил ципеле, а унуче је дарувал сас жльтицу на чело.  издарује.

датка ж дем. од дада. – Не смејем уста да отворим, че ме чује датка, па че каже 
на мајћу ми да смо нешто продумали. Даде, датће, поведи и мен с теб на игранку.

датом одређено календарско време неког догађаја, датум. – Који је даньс датом? 
Ког тачно датома сам се родила не пантим.

даџбина ж дажбина, намет ван пореза. – Годишњи порез на имовину неје голем, 
али су друђе даџбине големе, и све је скупо.

дь м ваздух који жива бића удишу и издишу, дах. – Вртам се ја малко ћевлисан, 
и куде Ресничку ћуприју тамьн реко да мочам, нели се од Белу Воду некво стунти, 
па у мен, удари ме те ме расипа, искара ми дь, још се не могу осеверим кво је било.

дьждевњак ГЛ м зоол. врста водоземца сличног гуштеру, даждевњак Salamandra 
muculoza. – Неје добро да се дьждевњак утепа. Дьждевњака видомо у наш бунар.  
дуждевник, дуждевњак.

дьн мн. дьнови / дни уз бр. дьна м време од изласка до заласка сунца, дан. – По цел 
дьн спи, по целу ноч сћита. Пројдоше неколко дьна од вашарьт, а он све мисли на 
њу. Где се денуше онија дьнови кад вој је све од руће ишло сас мерак, и у кућу се 
напредльк видел? Имали смо тројица слуђе, па им сас јетрву носимо вечеру на дни. 
Да је три дни ко сви дни. Бобо-Павлија истин старачка, али има си дни, че си поживи 
јошће. Волим да се стајим с моји сељаци, да пинемо рећицу, мезнемо вурдицу ел 
туршијицу, да се распричамо и потсетимо на млади дни. █ Бьгњи ~ Бадњи дан. – За 
Бьгњи дьн се меси кравајче, у њег се натура зрно от пасуљ, зрно од морузу, дрвце 
од бьгњак и железна пара. █ Бьдњи ~ Бадњи дан. – На Бьдњи дьн се сви издиѕамо 
сабајле, па најстар у кућу и најмладо дете иду у шумак да оцечу бьдњак. █ тија ~ 
дан маркиран неким важним догађајем. – Домачин је, и јак је на кућу, и свакуга куј 
му тропне тија дьн на врата испоштује ко да му је најрод. █ суден ~ судњи дан. – Без 
суден дьн нема смрт. █ бабини дни мартовски дани са честом сменом снега и сунца, 
баба-Марта. – Бабини дни се вале с љутавину, кат су бабини дни бабе требе да се 
поштују, да им се иде по вољу, да би било убаво време. █ добри дни дани обележени 
црвеним словом у верском календару. – До девет дьна се излази на гроб прет сльнце, 
после се иде вечером до четиријес дьна, а после само спром недељу и такви добри 
дьнови. █ оброчни дни дани у којима се стављају парастоси покојнику. – Ако некој 
умре, и кад му се турају оброчни дни, месе се накрсник и поскурнице. █ овија дни 
ових дана, ускоро. – Надамо им се да дојду овија дни да кољемо свиње. ⌂ на дни у 
одређеним данима. – Тројица слуђе смо имали с овце, па идемо с јетрву на дни да 
им носимо леб, три дьна ја, три дьна она. ⌂ дьн и комат ленствовање, џаболебарење. 
– Од њега ти је само дьн и комат, сас њег нема да процьвтиш. ⌂ обели се дьн сване 
нови дан. – Обели се и тија дьн, тьг си мислео да је мој најцрн дьн, а може се рекне 
да несьм ни погрешил. ⌂ дошьл му дьн умро. – На деда-Бранка дошьл дьн, јучер га 
закопаше. ⌂ дьн-дьньс у данашњици, данас. – И дьн-дьньс ми неје јасно како се тој 
деси да онаква девоћа узне онаквог запљаса. ⌂ дьн-дьњи и дан-данас, још увек – Дете 
ми пострада на осом године, тьг сам се ја и упропастила, и дьн-дьњи патим од главу, 
ете, две шамије сам забрадила. ⌂ дьн-ноч дању-ноћу, непрекидно. – Кво се деси с 
њојног сина, и куде се дену, дьн-ноч само си оди тој мисли. Док се креч не испече, у 
жариште дьн-ноч не смеје да загасне огањ. ⌂ дьн-издьн из дана у дан, непрестано. – 
Ете ти, па ти са виџ какьв је на сељака живот, цел дьн врти матику, и тека дьн-издьн, 
па дојду вагабунде и оберу сметану. Дьн-издьн ћиша, не можемо сено да осушимо и 
приберемо. ⌂ издьн-удьн из дана-у дан. – Ако се работи издьн-удьн работа се уработи, 
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ако се разнемагује, нече се никад уработи. Намаљујемо се издьн-удьн. ⌂ од дьн до дьн 
из дана у дан. – Море, телево од дьн до дьн све више придава. ⌂ о[д]дьн-надьн од данас 
до сутра. – О[д]дьн-надьн, де даньс, де јутре, време си пројде, а ти ме не запроси. ⌂ 
има си дни прездрави и настави да живи. – Бобо-Добрија си имала дни, прездраве, и 
ене си ју оди по двор.  прекодьн.

дьньс прил. в. даньс. – Стигомо дьньс пред обед, још се несмо ни распакували. ⌂ 
дьньс вура – јутре кура данас има – сутра нема. – Деца, шпарајте малко сушеницете, 
да не буде: дьньс вура, вура – а јутре кура.

дьндьньс прил. данданас. – Старе жене си и дьндьньс носе вунене плетене сукње.
дьньске ЛЗ прил. в. даньске. – Кад буде Ђурђовдьн че идемо дьньске у цвејке, да 

беремо цвејке, па да вијемо венци, после че премузујемо овце, а сутрадьн ни дооде 
гости.  дьньсће

дьньсће ГЛ, ДЛ прил. в. дьньске. – Дьньсће не мога да дојдем, па чу гледам јутре 
да наврнем.

дьнга ж жиг, белега. – Упролет сваћи бележи јаганци која су оставена за чување 
сьс различите дьњђе, да си ји разликује од туџе овце кат порасту.

дьнгосан, -а, -о обележен, дангосан. – Човек који је у детињство дьнгосан да 
воли да крадне, тој га прати цел век.

дьне свр. дахне, одмори се. – Не знаје на коју че страну напред да се обрне, и кво 
да почне, налегле ју работе, па не мож да дьне. Кад умремо, че дьнемо. ⌂ дьне сас душу 
одахне, опусти се. – Ајде, ајде напред, јела, седи, дьни сас душу. До са је скапувала 
на нође док нарани и напоји овија што се довлекли, нека сьг малко дьне сас душицу. 
 издьне, одьне, предьне, уздьне.

дьњом прил. по дану, преко дана, обдан. – Они тека дьњом оратили, кад увечер, ко 
да се ништа несу договарали.  дьњу.

дьњу прил. в. дьњом. – Ночом не спи, дьњу га место не држи.
дьска мн. дьсће ж даска. – Тополове дьсће су льће за работу, али не траје ко 

чамове. ⌂ вали му једна дьска није психички у реду, нешто му фали у глави. – Паметан, 
само му вали једна дьска. Мани се од њега, видиш да му вали једна дьска у главу. ⌂ 
нема све дьсће у главу није сав свој, нешто психички није како треба. – Затlцује се, ко 
да нема све дьсће у главу.

дьшне свр. дахне. – Који пьшне, да га запиши да не мож да дьшне.
дьшче несвр. 1. дахће. – Осечам му прсти, нити он некво вреви, нити ја, само 

дьшчемо. Дьшче ко овца на жегу. 2. фиг јечи као да дахће. – Коста свири у гајде, 
тупанџија и[з] сву снагу тупа у тупан, а тупан само дьшче.

дьшчица дем. и хип. од дьска, дашчица. – Ако имамо дьшчице од липу прајимо 
клупе, боље кат су од полько дрво, згодне за преносење.

дьшчурина ж аугм. и пеј. од дьска, дашчурина. – Овај дьшчурина иструлела, неје 
више ни за огањ.

двајес бр. двадесет. – Чу те молим да ми дадеш двајес иљаде на позајмицу.
двајестина м збир од приближно двадесет, око двадесет, двадесетак. – Грснице 

стоју у топило двајестина дьна, па се ваде.
дванајес бр. дванаест. – Свака кућа је чувала по пешеснајес овце, и по десетина-

дванајес козе.
двапути прил. два пута, дваред. – Дојдемо од работу, она сварила зељице, ја 

куснем по једнуш, по двапути не кусам, и стојим, нема седење.
дватријес м збир од приближно тридесет, између давадесет и тридесет, 

тридесетак. – Чували смо по здватријес овце и по десетина козе.
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дватритројица м два или три мушкарца. – Увате се по дватритројица који су 
добри играорци, па кад заиграју ситно, друђи престану да играју, само њи гледају. И 
ми имамо даватритројица такви пијандуре у село, улезну ли ти у кућу, после се не 
мож одбељошеш од њи.

две бр. ж и с према два. – У нашу кућу су биле две јетрве, и свака је имала по две 
деца. ⌂ не види две толико нешто жели, да од пусте жеље за тим ништа не види. – 
Знам те, Јеленко, теб се једе баница, па две не видиш! Стеѕа срце, знам да му се пије 
па две не види, ал пробује да издржи бес туј несрећу.  одве.

двери несвр. двори, настојава . – Моја маћа, научена од малечко да двери и 
слугује, докле год је могла приносила је и на мужа и на деца кво им притребе.  
девери, деверује.

двогодац м мужјак који је напунио две године. – Цел век је бил овчар, за укоп да 
му закољете овна двогоца.

двоготка ж женка која је напунила две године. – Убава кравица, двоготка, још 
се неје водила.

двојанка ж два плода трешње са спојеним дршкама у виду рачве. – Млого добра 
црешња, крупна и све раџа на двојањће и тројањће. Дечица се накачила у црешњу, 
па свако заћитило уши сас двојањће ко сас мењђуше.

двоји, -е, -а збир. бр. према два. – Купил сам двоје панталоне, једне за сваћи дьн, 
једне за ново. Уз Богородицу су увек двоји волови четверени да извлечу вршалицу. 
По двоја кола наберемо морузу у тој њивче.

двоји несвр. одваја, дели. – Оно што јес, јес, из шталу не излазим, јаганци лучим, 
прашчинка двојим, па мож и да намирисујем, ал еве рећију чу ти сипнем, њу мож да 
пијеш на слободију, па и ако је малко штрокава чашката. Нече добро да пројде који 
двоји онија који се воле.  одвоји.

двоји се несвр. издваја се, одваја се. – Кат се приближе до кућу, овце се саме двоје, 
и свака си иде у њојну авлију.

двојица м 1. два мушкарца. – Ми смо двојица брата, ако се ми не чувамо, нићи 
нече да ни чува. 2. мушарац и жена, двоје. – У млого куће остали по двојица, деда и 
баба, али у повиш само по једьн, деда или баба.

двојичка м дем. од двојица. – Добро је кат си појду двојичка, па се вану под-руку, 
за мерак, а неје – он на једну страну, она на другу.

двојће ж врста фруле, двојанице. – Мој старц, овија овде, је свирил у двојће.  
двоће.

двокат м адвокат. – Окол тија ореј се судимо десетину године, суд ни одра 
ко млади бьцкови, а двокати си накупуваше лимузине. Чек, чек, не трклетуј, неси 
њигов двокат.

дволулица ж ракија која је два пута прошла кроз лулу, препеченица. – Јеленко, 
има ли да је нешто претекло од онуј твоју ланску дволулицу, бар колко за лек?

двор м двориште (упор. авлија). – Излезо да видим кво лупа по двор. Двор беше 
голем, ограден сас ограду од непечену циглу, излепену сас каљиште и окречену у 
бело.

двори несвр. настојава, угошћује (упор. двери). – Седи, немој да ми двориш, несьм 
госајанин.  подвори.

двоће ж в. двојће. – Деда-Милан Тошинсћи правеше дудучетија и двоће от сли-
вово дрво. Сваћи овчар је имал јал дудуче, јал двоће.

двоћилаш м стаклена боца од дебљег стакла са левкастим грлићем која сакупља 
два литра пића. – Једно време беоше само бокали, ћилаши и двоћилаши за вино, а 
кондири и половинћилчетија за рећију.
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де (понекад и удвојено) узв. 1. служи за наговарање, нуткање, потицање (упор. и 
ајде). – Де пинете и једнете, немој се срамујете. Де да ми кажеш право кво си даньс 
работил. 2. служи за умиривање и стишавање. – Де, де, не бој ми се, полежи, и оно 
че пројде болката.

дебел, -а, -о дебео. – За Џурџовдьн закламо јагње, оно дебело – само лој. Дебел 
ко свиња. ■ подебел, -а, -о комп. дебљи. – Талка беше подебела од буре. ■ најдебел, -а, 
-о суперл. најдебљи. – Напрајил сам си клупу под ореј за преко лето, поди тој дрво 
најдебела ладовина.

дебелеје несвр. дебља. – Почела си млого да дебелејеш, требе малко да олабиш 
једење.  одебелеје.

дебели се несвр. дебља се, гоји се. – Ништа не раде, само се дебеле. Свињава поче 
да се дебели, а још жега, рано за клање.  издебели се, удебели се.

дебелиште с најдебљи део стабла, дебло. – Јаз си ми напрајимо, прегради-
мо долину с некоје дебелиште, па натрпамо камење и зевњу, кат се зајази водата 
брљичкање цел дьн, рај за нас и за жабе.

дебелокорес, -та, -то који је дебеле коре. – Дебелокоресте тикве кат се сваре су 
поблађе о[д] тьнкокоресте.

дебелокорка ж који има дебелу кору. – Има тикве дебелокорће, и тьнкокорће.
дебелшьк, -шка, -шко дебељушкаст. – Невестицата беше дебелшка, а и не беше 

одрочљива на онуј работу. Да ми одабереш дебелшко јагње, да неје саде кос и кожа. 
 подебелшьк.

дебељан м дебељко. – Тија дебељан, за ништа се не сећира, има да живи сто 
године.

дебељана ж дебељуца. – Девојченцето им пуначко, па га све окају дебељана.
дева несвр. губи, крије, нестаје. – Нечија говеда уватил пољак, па не знају куде че 

ји девају. Куде че деваш тољће паре, а нећи нема ни за леб.  издева, подева.
дева се несвр. губи се, крије се. – Дојде позив за војску, пробува да одложим, не 

вреди, са куде да се девам. Куде се дева, нема те даньс да дојдеш.  задева се, из-
дева се, подева се.

деведесе бр. деведесет. – Ја имам деведесе и три године, са сам најстара у село.
девељ-шевељ прил. врлуда, иде лево-десно. – Деда-Добросов пинул малко, па иде 

на девељ-на шевељ.
девери несвр. двори, настојава (упор. двери). – Нечу више да деверим ни на свекра 

ни на свекрву, чу си гледам мене и моју породицу.  удевери се.
деверичич м деверов син. – Затекла сам два деверичича, а зьлва и помлад девер 

беоше још детишњаци.
деверичина ж деверова ћерка. – Кад ја дојдо ис Пьсјеч за Вучу, затеко само 

деверичину, зьлве се беоше веч пожениле.
деверује несвр. двори, настојава (упор. двери). – Невеста је морала на сви да 

деверује. Несьм се у авијон возил, и несу ми деверували на море, али знам сваку 
њиву која је каква, и која је за какво. ■ деверување гл. им. – Толко наше деверување и 
настојување, а на крај све преписал на помладога сина, за нас ништа.

деветьк м девети део дохотка који је узимао спахија од својих кметова. ▲ – 
Морали су наши Срби да давају Турчину и деветьк и десетьк, свако девето и десето 
јагње је било њигово.

деветина ж 1. парастос који се даје покојнику девет дана после смрти. – Умре 
деда Љубен, јучер му тураше деветину. Прво иде појутрина, па деветина, па чете-
ресница, па половин година и година, тьг се износи ручьк на мртавца. 2. скуп од 
приближно девет особа. – Ми смо у кућу били деветина, и сви смо кусали с једну 
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ложицу, ми га зовемо подлагали смо. Имали смо деветина госјанина са све деца. █ 
бабине деветине безначајне приче, бапске приче и мудрости. – Прича бабине деветине, 
па га никој не слуша. ⌂ раздава бабине деветине траћи време причајући празне приче. 
– Краве пасу врзане с конопац за побијену жегљу, а Јеленко има време да с комшију 
свири у шише и раздава бабине деветине. Вртам се ја из Главињинци, кад видим 
баба седи под мојти ореј сас комшију, и раздава од њојнете деветине.

деветнајес бр. деветнаест. – Кад напуни деветнајес године, добије позив за 
регрутацију.

девојка ЛЗ мн. девојке ж одрасла женска особа која није удавана. □ – Дльге 
вутаре, па кошуљка, па јелек, па опьнчичи на ноге, чорапке црне, коса сплетена у 
редови, китка една туј, една овак како поѕади, и девојка та татли.  девојћа, девоћа.

девојћа мн. девојће ДЛ ж в. девојка – Он најубав момьк у село, она најубава 
девојћа у село. Биле смо девојће у сукна, па шамије, па свињсћи опьнци приврзани 
за ногу сас врце оди козу, па када заиграмо – дур-девојће.

девојче мн. девојчетија с 1. девојчица. – Девојчетија нацртају небо, па цел дьн 
клецкају по њег. 2. одраслија девојчица, девојчурак. – Цврче девојчетија, момци ји 
љуљају.

девојченце мн. девојчетића с хип. од девојче. – Ајде са се напни, тека, тека, тиће 
некво закмеча и само чу кад Милица рече: девојченце! Копамо, жњемо, радимо 
поље, само жене, девоће и помлада девојчетића, а мужи отишли у рат.

девојчетиште мн. девојчетишта с пеј. од девојче. – Никад нема домаћица о[д] 
теб да буде, а и твојна девојчетишта за никакав матрак несу. Цврче девојчетишта, 
дечишта ји ватају, јуре се по малу до сред ноч.  девојчиште.

девојчи се несвр. постаје девојка, понаша се као девојка. – Чим девојче почне да 
се девојчи, мане на матер си да казује све кво га мучи. Поче се девојчи, поче да ју је 
срамота да тиће излезне у народ таква каква је у кућу.  задевојчи се.

девојчиште мн. девојчишта с в. девојчетиште. – Збраше се дечишта и девојчишта, 
и смеју се. Ете га појави се на врата девојчиштено што работи у странку, сукњица 
само што му покрила дупе.

девоћа мн. девоће ГЛ ж в. девојка. – Ја сьм ко девоћа побегла за удавца. После 
порастомо, постадомо девоће и момчетија, па на седењће кад заиграмо, сви гледају 
у нас.

девоше (рад. пр. девосал, -а, -о) свр. деде, загуби. – Куде си девосала плетичће игле, 
реши се да заплитам џемпир, па ји не могу најдем?

девоше се свр. деде се, загуби се. – Тиће се заћикоте, и девошу се негде у шумак, 
а ми застајкујемо, чекамо је по пут ко залуави.

деда мн. деде / дедеви м 1. старац. □ – Села се испразнише од народ, по куће 
остали само понека баба и понећи деда. 2. очев или мајчин отац. – Ми имаомо 
двојица дедеви: једьн је бил бьш наш деда, баштин башта, а друђи је бил баштин 
стари башта, на деду ни постар брат. 3. таст. – Ретко куде зет воли деду и бабу. Са 
си постал деда, добил си зета. ■ дедин који се односи на деду. – Поручили сокови, 
праве се да не пију, мен га уз дедин, бьш ме брига, ја си цевчим рећију. ■ дедава, -та, 
-на чл. ф. овај, тај, онај деда. – Дедава само попрџује, ич нема срам. И тека дьн си 
поче одмица, онија који су пораншће дошли отидоше си, остадоше само девојчето и 
дедата. Ма што се заѕира дедана у нас, та си не гледа њигову работу. ⌂ пристал деда уз 
говеда каже се за старијега човека који се дружи са младима, а не може ни у чему да 
држи корак са њима. – Младиња поче да се шали, ја се измакну, да не речу: пристал 
деда уз говеда.
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дедевина ж наслеђе од деде, дедовина. – Цел век провел по туџ свет, па се врнул 
да си умре на дедевину.

дедичка м 1. дем. и хип. од деда. – Ја сам бабичка, а овија овде је мој дедичка, 
и добро си живујемо. Јагодинско пиво – дедичка с големи мустачи на влашу. 2. 
сићушан старчић. – Тија дедичка, нема га тријес ћила, а са свакога се задева, и нема 
помлада жена коју не одгледа кат пројде по пут.

дедоја м унук ликом и карактером сличан деди. – Два сина си се метнули на 
матер и башту, а најмалити је прави дедоја.

дејани несвр. одолева, истрајава. – Са смо стари, и остали смо сами, па морамо 
некако да дејанимо, како умејемо.

дејани се несвр. бори се, одолева, истрајава. – Стар сам, али још се дејаним 
помалко. Још сам на нође, још се дејаним, још ми никој воду не приноси, и понадвор 
изводи.  издејани се, подејани се.

дек(а) везн. јер. – Не могли да се погоде, дек башта на момчето потражил голем 
мираз. Каљиште вој се скоравило на руће, па мрда сас прсти, дек вој се лепе оди 
каљиштето. Једва оди, дека га боли мазуљ. Деда, дека дуњђерин бил, па га грбина 
болела, ми речеше: Де легни уз мене, па ми пуај у грбину да ме успиш.

деклемација ж фиг. бесадржајан говор, говор који се често и по навици понавља. 
– Тамьн да појдем, кад ете ти га мојни исписник, одма ме спрчи сас њигове 
деклемације.

деклемује несвр. в. декламује. – Куде је сьг Ђоша учитељ, да види како се 
деклемује.  издеклемује.

дел м 1. део. – Поделимо имање, па он њиговити дел одма продаде, и о[т]цели се 
у Обреновац. У турско време најголем дел од Злокучање је бил њин. 2. геогр. издуже-
но брдо заобљеног врха. – Дльго голо и високо брдо, зовемо га Дебели дел.

делба ж деоба. – Жене направе та се браћа поделе, па се у делбуту скарају, а често 
и степају.

дели (трп. пр. делен, -а, -о) несвр. одваја делове током деобе. – Дума на Милисава: 
Овак да делимо – њива теб, њива мен, што да ји делимо кат су и овак малечће, али он 
запел да дели све на пола, понегде и на трећину. Њиве малко, стопут делене, тамьн 
запну волови у бразду, оно веч крај. ■ делење гл. им. – Ни једно делење неје прошло 
без карање, а понегде буде и тепање.  издели, одели, подели, раздели.

дели се несвр. 1. раздваја се. – Браћа се не деле док се не ижене, чим се ожене, 
жене направе та се поделе. 2. рачва се. – На крај село се дели пут, па једьн води за 
Даћу, а једьн за Сливје.  задели се, одели се, подели се.

делија мн. делије м здрава, једра и наочита особа, фиг. јунак. – Имате златна 
дечица, мушката делије веч, големшћи израсли, ама девојченцено ви млого убаво, 
ко сребрен крстьк.

делка ж раздељак у коси. – Чим се задевојчимо, почнемо да чешљамо косу на 
делку. █ крива ~ раздељак на левој или десној страни главе. – Ја сам волела да ми је 
делка на леву страну, а моја сестра на десну. █ права ~ раздељак по средини главе. – 
Некада су жене имале делку насред главу, па су ју звале права делка.

делник м радни дан. – Немој ме пцујете што ви заорачујем на делник. Једну 
сукњу имам и за празник и за делник, а једну чувам само за укоп.

делница ж део њиве добивен дељењем. – Тој су две делнице од исту њиву, али 
моја делница пораџа, затој што ју ја ђубрим, а њиговата никад неје видела ђубренце.

делничка ж дем. од делница. – Од сваку њиву сестра си узе делничку, ко да је 
брат.
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делчьк мн. деловчичи м хип. од дел, делић. – Њиве поделимо, Милисав пропи 
њиговити деловчичи што му припадоше, ја польк па се поврну, купи и њиговете 
делнице.

деља несвр. тесањем даје дрвету одређени облик, теше. – Деља греде, спрема се 
да прави кров на кућу.  задеља, издеља, надеља, одеља.

дељне свр. фиг. удари. – Не изазивај ме, да те не дељнем сас сећируву, да те 
онеспособим.

дељћа несвр. деља у дем. значењу. – По цел дьн некво дељћа и струцка, некво 
мајсторисује.

дембелин м нерадник, готован. Δ – Тија дембелин се за ништа не сећира, само 
дьн и комат, а што па и да се сћира док му мати и башта могу да работе.

дембелисује несвр. ленчари. Δ – Јединьц, па само дембелисује, а мати и башта му 
црцавају од работу.

дене несвр. 1. пласти сено у стог. – Сено навилчимо у навиљњаци, а после че 
га денемо у стог. 2. слаже сламу у камару. – Који нема голему плевњу, он сламу 
дене у камару. 3. слаже снопове жита у крстине или трећаке (на њиви); односно у 
стогове или камаре (на гумну). – Жито се жње са срп, па се врже у снопови, после 
се дене у крстине или трећаци. Ми жњемо, мати праји јужетија, тура на снопови, 
ја га врзујем и зденем у редови, а после поче да денем и крстине и камаре. ■ денење 
гл. им. – И за денење требе мајсторија, не може сваћи да здене камару коју нече да 
обори малко појак ветар.  задене, здене, предене, раздене, удене.

дене се свр. изгуби се, загуби се, деде се. – Што те нема, куде се дену, ти ме 
заборави. Куде денусте толку рећију, несте ју ваљда сву попили. Куде јадна да се 
денем од тога бесника. Леле, тате, куде це ми са бес тебе денемо.

дере (трп. пр. дран, -а, -о) несвр. 1. гули кожу са закланог брава. – Закламо свињу, са 
сипи да попијемо по једну, па да почнемо да деремо. Сечко сече, марта дере, април 
коже бере. Ја сам дран – неодран, ја сам клан – недоклан, ја сам печен – недопечен. 
(нар. пр.). 2. фиг. бије, млати. – Ако те ја дерем, тој бијење нема да заборавиш никад. 
■ драње гл. им. – Пријетељ че коље две свиње, па ме позвал да му помогнем у клање 
и драње, остало си може сам.  задере, одере, раздере.

дере се несвр. виче, галами, дерња се. – Што се дереш, ко да ти се нећи боји. Дере 
се ко изгорел.  издере се, продере се, раздере се, удере се.

дерне се свр. викне продорним гласом, продере се. – Гледа ме, гледа, па се дерну: 
Мьрш на место, соме један! Коњаник се рипи от коња, стану измеџу митраљези и 
народ, и дерну се: Одврзуј, пуштај!

десетпут десетоструко, десет пута више. – Завиџују ни на све кво имамо, ако 
су десетпут побогати од нас.

десетьк м десети део дохотка који је узимао спахија од својих кметова. ▲ – 
Морали су наши Срби да давају Турчину и деветьк и десетьк, свако девето и десето 
јагње је било њигово.

десетина ж приближно десет, десетак. – Газде су чували по десетина козе, по 
здвајес овце, сиротиња по три-четри козе, по десетина овце, а који су први домаћини, 
они су чували по повече.

деснак м 1. мушкарац који ради више десном руком. – Били су близнетија, али 
једьн беше деснак, а једьн левак. 2. во или коњ са десне стране руде, а то му је и 
место у штали. – Стар вол се не препреsа, деснак никад нече да постане левак. 3. 
плуг који преклапа земљу увек на десну страну. – Имали смо плуг деснак који оре 
увек на десну страну, и плуг обртач, који оре на обе стране.  дешњак.
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дете збир. деца, уз бр. детети с дете. □ – Деца, будете мирна, да ви не једе дупе 
ћотек. Ми остадомо три детети, сирочета, па се уз деду и бабу скlтамо ко уз 
родитељи. ⌂ једнуш дете веома добро дете. – Почеше ју подокују по село кад је свад-
ба ил некво весеље да им праји колачи, да се не начудиш какви све колачи знаје да 
напраји – једнуш дете.

детелинка ж дем. и хип. од детелина. – Моје кравице несу виделе ни трице ку-
повне, а камо ли концентрат: детелинка, отавица, напарим јим некада и сламицу сас 
солчьк, тој им је.

детенце уз бр. детенцети с дем. од дете. – Због детенцево дооди, ако неч због мен, 
целу ноч вика, нема кој да га гледа. У сред море била једна кућица, ђавол погледа – 
оно три детенцети седе ус кубенце. (нар. пр.).

детињеје несвр. постаје детињаст, почиње да поступа као дете. – Како стареје, 
тека детињеје.

детињи, -а, -о који припада деци, дечји. – Времево ко детињо дупе – малко, малко 
па прокапе.

детињсћи прил. на дечији начин, који је својствен деци. – Сас жене орати женсћи, 
сас мужје мушћи, сас деца детињсћи, сви че те оче за својега: жене че те воле, мужје 
че те уважаву, деца че те сањују, че заслужиш да будеш меџу човеци.

детишњак мн. детишњаци м одраслији дечак или девојчица. – Детишњак је не-
пунолетно, које нема године за венчање. Стеван, до јучер чинеше вој се детишњак, 
јуреше пилетија по двор, а ете са стигал за женидбу. Детишњак била, па побегла за 
удавца.  детишњар, детишњор.

детишњар м в. детишњак. – Мој башта је бил још детишњар, али је морал и он 
да работи. Бео млад, детишњар, па волео да одим попланин ко планинар.

детишњор м в. детишњак. – Кад беше детишњор, чим сьвне дојдеше при мојва 
деца. Кво сам имал тьг, детишњор дветринајес године, пуштим волови и краве, па ји 
потерам у Главињинци у пашу.

детиште с пеј. од дете. – Намеравамо да оженимо детиштево. Детиштено им ко 
сьблаз, ништа не одбира.

дечица ж дем. и хип. од деца. – Дечица беомо, па ни мајћа збере окол њу ко 
квачка пилетија, па ни саветује. Колко искрице – толко дечица, колко жишчице – 
толко телчинка у шталу, јагњетића у обор, прашчинка у кочину.

детћица м хип. од деда, дедица. – Баба лежи у кревет, услешчала се и устењала, 
па орати деди: Лељће, детћице, мен нешто неје добро, млого ме боли глава.

дечишта ж пеј. од деца. – Улазе дечишта у градину, па крадну краставице, али че 
ми плате кад ји затечем. У Јошину падину се тепају дечишта, поделили се на Немци 
и партизани па ратују.

дешавља се несвр. дешава се. – Овакве зајебанције нигде нема ко што се дешављају 
при нас кат пинемо, све сећирације се тьг забораве, и ударимо тугу на весеље.

дешњак м во или коњ са десне стране руде, а то му је и место у штали (упор. 
деснак 2). – Лоше си га упрегнул, он је дешњак. Постар брат и вол дешњак увек 
поголем терет сецају.

дибидус прил. потпуно, сасвим. – Деца ме дибидус мануше, и начисто напуштише. 
Веле да су потепали још неколко државе дибидус за џабе. Он бил дибидус будала. 
 диптелен.

дивизма ж 1. биљка из породице зевалица са великим длакавим листовима Verba-
scum thapsus. – Ко ђаци смо брали цвет од дивизму, веле да је лековит. 2. узреч. – Цел 
вурњак отепа док рекнеш дивизма, да не поверујеш.
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дивјач м дивљач, дивље животиње уопште. – Свакаква дивјач има по планину, 
ја мечку несьм виџевљал, сем на вашар кад ју воде Цигање.

дивјачка ж дивља крушка или јабука чији је плод кисео и неукусан и кад је зрео. 
– Има питовне јабуће от сорте, а има и дивјачће, некалемене и ћиселе.  дивљачка.

дивји, -а, -о који је неприпитомљен, дивљи. – Убили беоше дивју свињу, па ју 
поделише. После први свецћи рат излезоше плугови „дивји вепрови“.

дивка ж сурогат кафе од ражи и јечма. – Сврни да попијемо по једну дивку, и 
гlнемо по неку домаћу.

дивљачка мн. дивљачће ж в. дивјачка. – За некуга куј је чибиричав и млого 
пробира једење каже се да че проједе и печене дивљачће.

диволесковина ж шипражје дивље леске, дрвна маса дивље леске. – Козе млого 
воле да брсте диволесковину. У шуму расте свакаво дрво: цер, граница, габар, јасен, 
кlн, бука, горун, диволесковина…

дигитрон м нов. приручни електронски инструмент за рачунање. – Свилени је 
подјидал и на вагу кад мери, али повиш на дигитрон кат срачунава колко требе да се 
плати, а сељаци су мислили да дигитронат не греши.

дигне (рад. пр. дигал, -гла, -гло) свр. 1. помери, премести нешто на више место. 
– Оберемо јабуће, па ји дигнемо на таван и разредимо да се не доцуцују, да се не 
дувају. 2. размести постељу после устајања. – Дигнем се ујутру, па дигнем црђе, па 
размесим, па турим пасуљ у грне та се вари, и идем да намиравам стоку.  издигне, 
задигне, надигне, одигне, подигне.

дигне се свр. устане из постеље. – Ми смо се напред диѕали пред-зору, а са се не 
мож дигну до пладне.  надигне се, подигне се, придигне се, уздигне се.

дигноглавес, -та, -то човек уздигнуте главе, уображенко. – У њину кућу су сви 
дигноглавести и голоигре. Дигноглавес ко овьн ујесен.

диза несвр. диже. – На врзано куче и зајак патку диза. Цицко и Станча на танац, 
рипају, окају, дизају прашину, исцепише си опьнци од рипање. ■ дизање гл. им. – Док 
беомо овчари такмичеомо се у дизање камен: најдемо тежак камен, па се такмичимо 
који че га повиш дигне, некој га дигне до расове, који је помуж он га дигне понагор, 
а некој не може ни да га помькне.  диѕа.  издиза, надиза, подиза.

диза се несвр. устаје из постеље. – Малко, малко па легнеш, а мен не видиш ни 
када легам, ни када се дизам. Кад легне – не диза се, кад се дигне – не стиза се.  
диѕа се.  уздиза се.

дизђим м каиш од узде којим се управља коњем; фиг командовање, управљање 
ситуацијом. – Он миран и туњав, а она убава, расна и радна, и брзо је узела дизђим 
у своје руће.

дизђини м мн. каиши од узде којима се управља коњем, дизгини; фиг. влада 
ситуацијом, управља кућним пословима, држи ред под контролом. – Тој да си 
знајете, џабе се ми цел живот силимо, у старе године жена узима дизђини у руће. 
Ако сам остарел, ја још држим дизђини у моју кућу.

диsа несвр. в. диза. – На сиротињу и куче ногу диѕа. Плате и пенѕије не придавају, 
а цене савћи чьс диѕају.  задиѕа, издиѕа, надиѕа, подиѕа.

диѕа се несвр. в. диза се. – Негде пред јутро чујемо да се стари диsају, а нам се 
још спи, ете ти ју свекрва на врата: Ајде диsајте се, не дигле се од голему болес. 
Мајсторити први седају, и први се диѕају од астал.  подиѕа се, уздиѕа се.

дија несвр. дише. – Имам задушку, па једва дијам. Жив је, још дија.  додија, 
издија, задија, надија. одија.

дијало с дубока и уска рупа у стени кроз коју изилази топао ваздух, и у којој 
зимују змије. – Дијало је где зимују змије, па га зовемо и змијарник.  одијало.
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дијомант м дијамант (као марка јестивог уља). – Ми највише волимо зајтин 
„дијомант“.

диктунг мн. диктунѕи нов. тех. заптивач, дихтунг. – Он тамьн беше купил не-
кву половну шклопоцију, и морали смо да почесто прајимо паузе, да му не прогору 
диктунѕи.

дилбер м драган, миљеник. Δ – Свака девоћа је имала дилбера, али је тој кри-
ла, нарочито од родитељи. █ два дилбера врста баштенског цвећа. – Има свакаква 
градинска цвећетија: босиљак, гмитровче, два дилбера, женка, зевкало, љиљаче, не 
могу се ни сетим како се све зову.

дилиндија ж догодовштина, дешавање, згода. – О[д] тој спадало можеш да 
чујеш од разне дилиндије које се дешавају по варош: куј је мањкал, куј кво украл, 
куј се с куга степал, куга затекли при туџу жену…

дими несвр. фиг. пуши. – Ја сам почел у војску да димим, до тьг дуван несьм 
приносил до уста.  задими, издими.

динама ж тех. машина која производи електричну струју, динамо. – Купи нову 
бициклу сас динаму, са ме неје стра да и ночу возим.

динамет м експлозивна материја чијом се силом разарају чврста тела, динамит. 
– Тија тунели за пругу су пробијали сьс динамет.

динарчак м дем. и хип. од динар. – Не верујем на овија који ни ишчукају задњи 
динарчак из џеп да би се зајездили у лимузине.  динарчьк.

динарчьк м в. динарчак. – Ожени се, па дојдоше деца на свет, не могу динарчьк 
да завртим од њи. Куј че њи да гледа, и куј че ји за школу спрема, куј че ји пере, и 
куј че им нећи динарчьк суне.

динствује несвр. припрема јело од меса са поврћем на пари и тихој ватри у 
поклопљеној посуди, динста. – Даньс динствува месо за обед. Месо је најблаго кат 
се динствује на пару.  издинствује.

дињче мн. дињччетија с дем. од диња, дињица. – И у нашу градину се родише 
пешес дињчетија, али ко тиквичетија, само за свиње добра.

дип прил. потпуно, сасвим. Δ – Турете му малко мазьк, да неје дип посно.  
диптелен, диптен .

дипла ж лепо сложена, складно спакована гомилица чега. – Прво чемо овија стог 
да прекарујемо, ја чу на сенаркуту да се укачим, ти че ми додаваш сено, ал убаво да 
врљаш, да га полагаш на дипле, да га не испреплитамо.

дипли несвр. исправља, пегла, слаже једно преко друго. – Јованка стиснула руће 
у скут и ваља крпку натам-навам, савива ју и дипли, па ју па развије и чека. Нема ич 
да викате, вели башта, начиња си крагну окол шију и дипли ју, ја сам се наживел.  
надипли, удипли.

диптелен прил. потпуно, сасвим (упор. дип). Δ – Женсће колко ти компир оче, и 
све убаве, и све диптелен голе.

диптен прил. потпуно, сасвим (упор. дип). Δ – Чьс по чьс окне некуга оди Цигањеви, 
те им надава диптен ново облекло. При толко деца остадомо диптен сами.

дира ж траг. – Истровиле ми се неколко овце, још не могу да им улезнем у диру.
дира несвр. фиг. боцка, закачиње, изазива, узнемирава. – Немој да га дираш, њему 

малко требе кад је пијан, че се рипне да ни сви побије.  подира.
дирек м дрвени стуб. – У домаћинску кућу жена је најглаван дирек који носи све.
дирекно прил. право, директно. – Прво чемо да терамо сено из долњуну ливаду, 

оно посуво, њега чемо дирекно у плевњу да истоваримо.  директ.
директ прил. право, директно (упор. дирекно). – Ма тека си је, само што га Петкана 

уврчује, па не казује све директ ко ја, него онак одолек, па га ти толмачи цел дьн.
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дирече мн. диречетија, уз бр. диречети с дем. од дирек. – Че ни требе још неколко 
диречетија да истружемо. Одељај још две диречети, па доста за даньс.

дисаг м једна од двеју торби бисага. – Кат појдем на косење у-рудин, у једьн 
дисаг понесем једење, у друђи балон с воду.

дисази ж мн. двострука торба која се обично пребаци преко самара, или се носи 
на рамену, бисаге. – Напрет смо све ручно сејали пшеницу, напуниш дисази, па цел 
дьн расврљујеш сас шаку по њиву.  дисаѕи.

дисаѕи в. дисази. – Дисаѕи служе за сејање жито. Мутавџија испреде преџу од 
козину, па изаткаје врече, дисаѕи, овчарсће торбице, покровци за волови. █ женсћи 
~ део женског рубља који служи да чврсто држи груди, грудњак. – Тека је тој сас 
печалбари, рмбају, грбаве се по целу годин, и дојде им на вашар у скут такво чељаде, 
и они забораје с колко муће су зарадели динарчакат, него га тека у лудилото задену 
у женсћи дисаѕи.

дициплина ж послушност, покорност, стега, дисциплина. – Цел век сам про-
живела под дициплину, и ко девоћа код башту, и ко жена код мужа.

диша шатр. директор. – Тија Влада, диша, имаше гадну навику да изненаџује 
радници који работеоше у трећу смену.

длабе несвр. дуби, издубљује длетом урез у дрвету. – Еве длабем корито да си у 
њега крмим овце. С узимало се длабу дрвене ложице.

длабина ж (уз предлог длабин) ж дубина. – Зајазимо поток да вода има длабину, 
па се по цел дьн купемо. Немој да загазиш у-длабин, да се не удавиш. Овај вода иде 
из-длабин, зато[ј] је толко студена.  дльбина.

длабок, -а, -о дубок. – Прегазил длабоку воду. Змија се кута у длабоку дувку.  
дльбок.  длибок.

длагњовес, -та, -то дугуљаст. – Крушка је помалецка и округла, а присад је 
поголем и длагњовес.  дльгњовес.

длагуница ж дугачка и тесна њива. – Убаву њиву поделимо на три длагунице, 
сваћи од нас да се затрчи мож да прерипи њиговити дел.  дльгуница.

длака ж влакнаст израштај на кожи неких животиња и на деловима људског 
тела. – Куче које има белу длаку зовемо Беља. ⌂ иде низ длаку додворава се, улагује 
се. – Сам човек неје за никакав ђавол, све мора да молиш нећега, да га двориш, да 
му идеш низ длаку.

дльбе несвр. в. длабе. – Дльбе коританце од врбовину, да си у њега рани јаганци. 
Дрвене ложице и панице се дльбу от кlновину с узимало.  удльбе.

дльбина ж в. длабина. – Још нићи неје измерил колка је дльбина на Комаричћи 
вир. Пазете да не отидете у-дльбин, да се не удавите.

дльбок, -а, -о в. длабок. – Оди свињску главу се стури колко мож повиш сланина, 
па се тури у некакьв дльбок суд, или котьл, да се убаво свари, да месото отпадне оди 
косћете, да се рашштуми. ■ подльбок, -а, -о комп. дубљи. – Моја мука је једна голема 
рупа, толко дльбока, да подльбока не мож да буде.  длибок.

дльбоко прил. дубоко. – Закашља се дльбоко, сльзе му ударише на очи и замагли 
му се поглед. Кад тај жена дојде да си некво купи, некој од нас дльбоко уздьне, а кат 
си појде, па се пооѕрне да види који је узданул, по њу уздьну повиш. ■ подльбоко комп. 
дубље. – Мара гурну руку подльбоко по[д] дроњци што ји беше натурала у ковчег, и 
извади једну железну кутићу.

дльг, -а, -о дугачак. – Он се обрну, пушти дльг корак, и појде.
дльгњовес, -та, -то в. длагњовес. – Камен дльгњовес, па га потпирамо ако нече 

да стоји равно. Малко понодол беше једна дльгњовеста зградица, у њу беше кочина 
за свиње, а испод нужник.
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дльго прил. дугачко, опширно. – Немој толко дльго и нашироко да причаш, скрати 
малко.  надльго.

дльгорепес, -та, -то који је са дугим репом. – Наше овце све клепасте и дльго ре-
песте.

дльгуница ж в. длагуница. – Мен се на дел падоше две дльгунице и једно 
браништенце, а брат је узел два дела.

дльгуша ж свиња дугог тела. – Наше свиње су све дльгуше.
дльжина ж дужина. – Конопац има дльжину двајес метра, а конопче пешес 

метра.
длибок, -а, -о дубок (упор. длабок). – Сине, тај вода је длибока, пази да се не 

удавиш. Имамо и плитћи и длибоћи тањири. ■ најдлибок, -а, -о суперл. најдубљи. – 
Наш бунар је најдлибок у село, зато[ј] је наша вода најстудена.

дневно прил. на дан, сваки дан. □ – Ми смо у кућу били тринајес уста, која требе 
трипут дневно да се наране и напоје, и сваћи је морал да работи.

до предл. у конструкцији с ОП означава: 1. место у чијој се непосредној близини 
завршава неко кретање, или уопште непосредну близину. – Кућа им је до саму 
задругу. Седни до мене, не срамуј се. 2. временски период који се завршава до 
тренутка који се посебно наглашава у исказу, од кога почиње нови период. – Чини 
вој се да су до јучер били деца, а гле са, порасли момци и девоће. Спе до пладне, 
от пладне се пренемагују по кућу, увечер се спремају и отоде некуде, а вртају се 
пре[д]-ѕору. До пладне смо били у сено, от пладне че посипујемо градину. ⌂ по до 
сасвим близо, сасвим уз. – Седни по до мене да те чујем кво оратиш, ја сам почела 
и да недочујујем, и да недовиџујем. ⌂ до џ максимално, до крајњих граница. – Не 
преједомо, понаједомо се, али се затој изнапивамо ’до џ’. Остадо сам, увати ме зор 
да неје бабата млого болесна, пригрну шишето, и од страување за њу напи се ’до џ’.

доака свр. докрајчи кога, дође коме главе. – Сьг се сабрали сви против нас да ни 
доакају.

доака се свр. радећи тежак посао упропасти здравље. – Он ака, ака и на крај се 
доака.

доба ж тех. део вршалице, погонски точак који окрећући се великом брзином 
одваја зрневље од плеве, и плеву од сламе. – Главни делови на вршалицу су: мотор, 
доба, виле, тресалица, кове за пријем жито, решето, кош, сито и каиши.

добави набави, дође до чега. – И ми пот стари дни добавимо телевизор, да се 
уѕирамо у њега.

добави се домогне се чега. – Поштарчето се не сеча кој је узел дописницуту, 
замалко да остане бе[з] службу, а тамьн се добавило до државна јасла.

добар, -бра, -бро који је позитивних особина, ваљан. □ – Добар и будала су браћа. 
Женицата му добра, а и на око неје лоша. Добро дете, само си се заигра, и ко да га 
нема у собу. ■ подобар, -бра, -бро комп. бољи. – Ја подобар живот од овија не тражим, 
само да потраји тека. ■ најдобар, -бра, -бро супрл. најбољи. – Најдобар је живот на 
село, работиш колко очеш, а једеш кво очеш, али сви бегају од њега у варош.  
добr.

добива несвр. добија. – Она сваћи дьн добива писмо од момка. После рат добивали 
смо помоћ од Америку.  надобива.

добије свр. дође у посед чега, стекне што. □ – Он ју узе, па добише девојченце, 
оно па кво је убаво – да те мило да га гледаш.

доближи свр. приближи, примакне. – Напуни чашкуту, и доближи ми ју, кат си 
веч на нође.  доблизи.
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доблизи свр. в. доближи. – Доблизила сам до деведесе године, са сам најстара у 
село.

добо с одређени временски одсек, доба. – Олга и Војин се заборавише и куде су, и 
које је добо, само су били она за њег, и он за њу. Кућа ти је отворена у свако добо. █ 
глуво ~ поноћ, средина ноћи. – У глуво добо излазе сотоњаци, и плаше деца. У глуво 
добо дојде караконџа.

добr, -а, -о в. добар. – Он ми је добr пријетељ. Са је добr живот, али је народ 
напред бил поздрав.

добрачьк, -чка, -чко дем. од добар, који је прилично добар и послушан. – Која 
буде добрачка, че ју водимо на вашар, и че вој купимо лутку.

добрачко прил. веома добро, прилично добро. – Добрачко поседемо и пооратимо, 
а на орату крај нема. Анкице, читам твојеве приче, па ми у душу добрачко, добрачко, 
ко да сам се врнула у детињство.

добре рет. прил. в. добро. – Море, он добре и једне и пине кад има, а кад нема, 
умеје и да притрпи.

добриња ж добри услови живота, добре погодности. – Од добрињу се не умира, 
нело од лошотију.

добрица ж онај који је скроз добар, или се прави таквим. – Наша снаа у село 
добрица, а у кућу иглица.

добро/добро прил. како треба, како је ред да буде, како је пожељно. – Добро 
си му рекла, и ако, да те не прави стално на будалу. Кад увек велиш да ти је добро, 
пријатељ ти се зарадује, а душманин цркне од муку, јербо добро и добро су две 
добра, али зло и зло је млого зло. ■ подобро комп. боље. – Довде добро пројдомо, а како 
чемо натамо че видимо. Добро си прадал тој браниште, да подобро не може да буде, 
тољће паре ти друђи не би дал. ■ најдобро суперл. најбоље. – Суде ми је добро, али си 
ми најдобро у мој дом. ⌂ неје на добро не слути на добро. – Жена кад га види пијаног, 
одма знаје да тој неје на добро.

добродушан, -шна, -шно дарежљив, који је добре душе. – Сипи бре, Јеленко, 
сипи от препекат, кво се отеѕаш ко добродушна снашка, чим се испразни чаша, неје 
лоше да је одма пуна.

добројтро рет. с јутарњи поздрав, добро јутро. – Добројтро, кумашине, изока 
Пела и застану да он пријде поблиска. – Добројтро, кумичће, кобогда тека порани?

добросрчан, -чна, -чно који има добро срце, племенит. – Летело пилето натам-
новам, док си дом неје долетело, по мирис га познало, по орату и по љуђи, у душу 
добри и добросрчни, ал напатени.

доброта ж особина онога који је добар, племенитост. – Умре мати, али њојну 
доброту и поштење никад нечемо да заборавимо.  доброча.

доброча ж в. доброта. – Млого си ми прирасла за срце, неје само затој што си 
убава, нело твоја доброча и све твоје ми се у срце угњездило.

доваља свр. докотрља. – Доваљајте трупат до сам пут, па че га јутре натоваримо 
на кола и откарамо дом.

доваља се свр. докотрља се. – Стовна се сваља от слог, па се доваља до пут, али 
се не строши.

доване свр. дохвати. – Ја брже довану кључ, заклопи воденицу, па беж. Високо се 
укачил, не могу га дованем да му покажем чије црешње крадне.

доване се свр. 1. дочепа се. – А, ти се довану до добар живот, заборави сиротињу. 
2. удружи се са киме. – Довану се такви сьблази, па праве обличја и укоросују свет.

довари свр. докува. – Што неси доварила пасуљав па тьг да га приносиш, нело 
тропају зрна по шерпу.
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довари се свр. докува се. – Цело јутро су се вариле, а да ли су се довариле не знам, 
јечте и не наодете ману. Свако јело требе да се убаво свари, неје добро ни кат се не 
довари, ни кат се превари.

довата несвр. дохвата, досеже. – Водете рачун, моја рука долеко довата, а моја 
реч још подолеко.

довати свр. 1. дохвати. – Баба довати нож, па закоље прасе. Довати ме, па ме 
тресну одзем. 2. досегне. – Деда-Рада имаше дльг остьн, па сваћи ореј довати да 
омлати.

довде(к) прил. довде. – Довде добро пројдомо, а како чемо натамо че видимо. 
Довдек је твоје, а натам је све моје.  одовдек.

довек прил. увек, стално. – Довек ли чу ја да печалим и да те издржавам. Нов 
конопац истровил, па се правдал како ништа нече довек да траји.

довечер прил. довече. – Дојдете довечер да лупимо морузу, па чемо јутре при вас. 
◊ довечерка.

довечерка прил. довече (упор. довечер). – Одведе девојче, и рече да че га врне 
довечерка, ја чека, чека, па се надиго да видим што га не доводи.

довиђење позд. довиђења. – Наљути се и отиде без довиђење. Правимо довиђење, 
али се они још не дизају да си пооде.

довија се несвр. сналази се, домишља се. – Повиш се немало нело што се имало, 
баба се довијаше како је знала и умејала да ни израни. Довијали смо се на разни 
начини како да преживимо.

довије свр. дојади, притера у шкрипац. – Мука довије човека да си продаде које 
му неје за продавање.

довије се свр. дојади се коме од кога или од чега. – Дови ми се од њојно кукање 
како само она нема кво да облече и обује.

довиџује несвр. недовољно види, има проблема са видом. – Још видим, али сам 
почела да не довиџујем бьш све, кад требе да уденем коньц у иглу, окам унуку.  
недовиџује.

довлачи несвр. фиг. доводи. – Немој више да ми довлачиш такве пијанице у кућу.
довлачи се несвр. фиг. долази, довукује се. – Довлачи се дом, не довлекал се никад, 

деца те заборавише како изгледаш.
довлече свр. вукући приближи, довуче. – Довлечи некоје дрво, па врљи у огањ.
довлече се свр. фиг. дође, довуче се. – Довлече ли се, пцета те влачила, где ли се 

тека насиса, који је имал рећију за врљање, болчица га црна изела.
довреви се свр. оконча разговар; престане да разговара са ким. – Кво има више 

да се вреви, довревило се, дошло крај на све.  доорати се.
довржди свр. добруји, стигну кола брујећи мотором. – Доврждаше кола, укачи се 

баба, поздрави се сас сина и унука. Комшичево довржда с мотор из варош, и остави 
баба-Петкани кво је наручила, па сврну и с мен да се види.

доврља несвр. добацује што. – Ја чу да се укачим на кров, а ти ми доврљај црепови 
да препокријемо шупуву.

доврља се несвр. добацује се чиме. – Доврљамо се сас лопту, забављамо се.
доврљи свр. добаци. – Ти се укачи, а ја чу да ти доврљим све кво ти требе.
доврљи се свр. добаци се. – Такмичимо се који че подолеко да се доврљи с камен 

из руку, или од рамо.
доврши свр. доведе до краја, заврши. – Једну кућу довршише, и спремају се другу 

да почну за другога сина.
доглави свр. допуни, домери до одрећене количине. – Притури још пешес паприће, 

па доглави три ћила. Ти малко попушти, ја чу малко да придадем, та да доглавимо 
погоџбу.
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догара несвр. догорева. – Догарају дрва, само још малко да прегоре, па че 
разлагамо казан.

догледа свр. 1. жељно дочека. – Баба се усмину, жал вој за парицете, једва ји 
догледала, ал знала је колко девојчето воли карамелће, па га не теја ружи што ји 
купило. 2. пази, стара се о некоме под старост. – Који че мене да догледа и дочува.

догодин прил. идуће године. – Че сработимо догодин, ако се овака разнемагујемо. 
 догодине.  надогодин.

догодине прил. 1. в. догодин. – Идете у здравје, па догодине па да ни дојдете. 2. 
фиг. никада. – Чу ти га врнем догодине, кад на врбу роди грозје.  надогодине, по-
догодине.

догори свр. заврши се процес горења. – Нека догоре још тај дрва, па да отсицамо 
казан.

догрди свр. досади, дојади, дозлогрди. – Догrдело ми је његово пијење и окање.
догура свр. фиг. дође до краја, оствари неки циљ. – Још се не давамо, још гурамо, 

а докле че догурамо, че се види.
дода ж старија јетрва, или старија снаха. – Ми смо биле две јетрве: ја и дода-

Радмила, а зьлве несмо имале.
додава несвр. 1. додаје. – Сестра што помага на доктуратога стоји понастран, и 

додава му кво потражи. Ја му давам паре колко му стварно требу, а мати му кришом 
додава „да му се најде“. 2. домишља чега није било. – Причај како је било, ал немој 
да додаваш како би ти волел да је било.

додаде свр. дода. – Кат почне да намаљује сено ми попаримо сламу и додадемо 
малко трице, и давамао на говеда.

додьк м долазак, посета. – У нашу кућу о[д] додьк се не може живи, сваћи чьс 
некој дојде, некој појде, ел дојде па нумеје да си појде, да ти се стужни. Гледам га, 
алесина, али се малко потресал окол додькав, тољће године се несмо видели.  
додење.

додење с долазак, посета (упор. додьк). – Оретише додење, ретко се виџевљамо, 
а напред често доодеоше.

додија свр. досади, дозлогрди. – Престани веч једнуш да гьгњеш, додија ми да те 
више слушам. Додијал ми је живот о[д] тебе, мора се негде девам, или да си смрт 
стварам.

додија се свр. досади се, дозлогрди се коме од кога или чега. – Додијало ми се да 
те више гледам и слушам.

додолица ГЛ, ЛЗ ж 1. обичај додола. – Спремају додолицу да моле Бога да им даде 
ћишу. 2. главна учесница у додолама. – Кад је суша, па се спреме деца, омладина, 
једно ућите да је додолица, и иду с котлетија от кућу на кућу, плискају се с воду.  
дудулејћа.

додума се свр. договори се, сагласи се. – Мати и башта се додумаше да ме не даду 
за њега, ја га не теја, и остадо девоћа довек.

додумује се несвр. договара се са киме шапатом, дошапатава се. – Одвојише се 
настран, па почеше да се нешто додумују да ји нићи не чује.  домуњђава се.

дожалеје свр. постане коме жао, обузме кога жалост. – Некво вој дожале, очи 
вој засльзише. Тресе вој се цела снага колко вој дожалело. Ја саде што не поче да 
извијам, толко ми дожале.

дожешчеје свр. постане вруће. – Дожешче ми от кубиштево, морам малко да се 
измькнем од њег.

доживи свр. жив дочека неки догађај. – Човек ми је бил раденик, и волел је да 
има све, али не доживи да нешто створимо, мене остви саму ко пустињак.
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дожињ м завршетак жетве. – На дожињ закољемо кокошку, па уплитамо ћитку 
на послегњу рукољћу и благосиљамо: Ајде да све њиве буду ко наша, наша њива 
се омила, очешљала, оплела! – и после посипемо српови с водицу, и оставимо ји у 
амбар да ни чекају до догодин.

дожиња несвр. довршава жетву. – Дожињамо веч, још једно њивче ни саде 
остало неожето.

дожње свр. заврши са жетвом. – Даньс нече може, али јутре че дожњемо сигурно.
дозагрта свр. заврши друго окопавање кукуруза. – Журимо да дозагртамо, па да 

почнемо да беремо сено.
дозара несвр. завршава сазревање, сазрева. – Жита почела да дозарају, нече се 

забави жетва.
дозваља несвр. даје дозволу, допушта. – Љут сам и на Бога и на учен свет што 

дозваља да једьн човек лежи у апсу ни крив ни дужан. Године ми не дозваљу да 
такво работим.

дозваља се несвр. дозвољава себи, не допушта на себе. – Ја се несьм дозваљал да 
ме сваћи зајебава како оче.

дозволи (трп. пр. дозволен, -а, -о) свр. да дозволу, допусти. – Њему је све дозволено, 
и да отима, и да узима бес паре.

дозем прил. ниско, до саме земље. – Гмитра се погрбила дозем, веч вој виснуле 
нође у гроб. Мучна и тешка работа за сељака: по најголему жегу, савијен дозем, жње 
сас срп.

доземак мн. доземци м 1. део стабла изнад саме земље. – Доземак је најжилав, он 
ни највише намучи у цепење дрва. 2. ниско закржљало дрво. – Тија доземци су само 
за грејање, па и за њега несу најбољи.

дозетак м домазет, муж који је дошао у женину кућу. – Кој оче да буде дозетак, 
да се облече у клашњени бревенеци и вунен капут, и цел дьн да прави јужетија и 
врзује снопје на жеглицу, ако тој издржи, че издржи и призецтво.  призетко.

дозида свр. догради нови део уз стару грађевину, призида. – У[з] стару кућу 
дозидаше још једно оделењце, да си деца имају своју собу.

дозимеје несвр. постаје коме хладно. – Седнете на сльнце, че ви дозимеје у 
ладовину.

дозими свр. постане хладно коме. – Ајде да улезнемо у собу, дозиме ми. Дозиме 
ли ти, та се поче толко тресеш.  достудни.

дозори свр. дозри, стадијум пре коначног сазревања. – За човека прет смрт каже 
се да је дозорел. Нашето жито дозорело, још малко па че стигне за жетву.

дозори се свр. доспе у стање зрелости. – Присади који су обрани недозрели 
туримо у сламу да се дозоре.

дозорује несвр. фиг. дозрева. – Дозорујемо једьн по једьн, стасујемо ко крушће 
подјесен.

дозреје свр. сазри, сврши сазревање. – Жита дозрела, а понекоја и презрела, време 
је за жетву.

доигра свр. фиг. дође до краја животнога пута, на коме је игра и песма било 
нешто најлепше. – Ја сам и доиграла и допојала, моје прошло.

дојадаје свр. дозлогрди, досади, постане мрско. – Дојадеје ми понекада од њега, 
па чу пукнем, а некада се лепо слагамо.

дојде (рад. пр. дошьл, -а, -о; имп. дојди – дојдете) свр. дође. – Е па дојде, Ђуро, тека 
да се мора кроз све пројде, Бог даде човека, па му после све узне, па накрај у земњу 
иде. Дојдете на славу, немој да не дојдете, а децата обавезно да поведете. Дошьл 
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деда, па седал уз огњиште. Дошла река, мора да је негде било провала облак.  
надојде.

доједе (имп. дојеџ – дојечте) свр. 1. приврши оброк, заврши са јелом. – Еве само 
да доједемо, па се одма диѕамо и поодимо. Дојеџ, па дојди да ми нешто помогнеш. 
Дојечте на тену, има време. 2. остане полугладан због помањкања хране. – Кравај у 
пепел се месил кад недостигне леб, па несу сви дојели, ел ка[д] дојде сраман човек, 
а у кућу се неје затекал леб.

дојенѕа свр. дошепа, дође шепајући. – Ишьл да си купи тутун, па у једну душу 
дојенѕал до мен, да ме види како сам.

доји несвр. храни својим млеком. – Ја сам моја деца дојила по две године, а са нече 
да доје њина деца ни по једьн месец.  задоји, надоји, подоји.

дојида несвр. привршава оброк. – Ајде дојидајте па се диѕајте, не разнемагујте се 
цел дьн.

до(ј)иља ж она која има млека, која доји. – Прашчинката пријду при маћу доиљу, 
па се убаво насискају. Дај вој лебац, она је дојиља, има пет мачетија.

док везн. везује временску зависну реченицу са главном. □ – Док ја да стигнем, он 
утекал долеко.  дор.

докаже1 свр. доказима утврди истинитост чега. – Они све најбоље знају, њим 
се ништа не мож докаже.

докаже2 свр. доврши казивање. – Оточ сам ти заказала како смо седењћувале, чек 
да ти тој докажем, па чу прејдем на овој, што ме са питујеш.

докара (трп. пр. докаран, -а, -о) несвр. 1. дотера. – Докарамо двоја кола дрва, а 
имамо набрана за још троја. Неје тела да пооди без њојан двокрилан шифуњер, до-
каран ис Пирот от пуно, тешко дрво. 2. фиг. приближи се, примакне се. – Ја веч докара 
до осомдесе године.  накара, откара, прекара, прикара, укара.

докара се свр. деси се, случи се. – Кој знаје какво све човеку може у живот да му 
се докара. Пошле девоће у дрење, у дрење, а млади момци у виле, у виле, голем се 
ђавол докара, девоћу змија изеде, момче сећира посече. (нар. п.).

докарује несвр. дотерује, довози. – Докарували су леб ис Пирот за туј чету на 
Шанац.

докарује се несвр. удешава се. – Ти се поче докарујеш ко за на свадбу.
докачи свр. досегне. – Високо, не могу га докачим да га соборим оди дрво.
докачи се свр. фиг. дохвати се један са другим. – Има гадне жене, па се докаче да 

се карају, па се мурдаре, не знају каково све једна на другу надумају.
докладе свр. дода још мало дрва на ватру. – Доклади огьњат сас некоју пањушку, 

па си легај.
доклецка свр. доскакуће. – Ете ти га от крстопутину доклецка и Курјак, пијан ко 

земља
доколка свр. докотрља. – Доколкај бурето до чешму, да га напунимо с воду.
доколка се свр. докотрља се. – Паде једна крупна јабука, па се доколка до мен.
докраише свр. дође до крајаа, доконча. – Докраисамо и сас намирнице, и сас 

паре.
докрај прил. до краја, до свршетка. – Тој ти умејем причам открај докрај.
докривеје свр. дође коме криво, ражали се због чега. – Докривеје ми што несьм 

и ја премењена, ко и моје друшће.
доктур м лекар, доктор. – Излезе доктур, и рече: Добро је, боље него што смо се 

надали. Сестра што помага на доктуратога стоји понастран, и дава му кво потражи.
доктурица ж лекарка, докторка. – Петкана држи подрум пот кључ, и сваћи дьн 

ми сипне само колко ми је преписала, ко да је доктурица.  доктурка.
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доктурка ж в. доктурица. – Овакво девојче нема на свет, од онакву маћу такво 
паметно да испадне, доктурка има да стане, че видите.

докуде прил. 1. докле. – Докуде идосте, нешто се брзо врнусте. 2. до када. – Седе 
докуде сред ноч, па се разиду који накуде.

докуде предл. приближно, око. – Узел је за тој браниште докуде три милиона. 
Начукали смо пасуљ докуде двајес шиника.

докупи свр. купи још нешто као допуну. – Имање смо малко добили на дел, после 
смо докупили још колко смо могли, али гладни несмо били.

Дол село у Лужници; Дольц, Долка, Долче мн. Долци етн; долсћи, -ска, -ско 
ктет.

дол м удолина (често као дрги део мтп.). – Имамо и шуму и ливаде у Срегњи дол. 
У Беланов дол ми пландују овце.

дол прил. в доле. – Све зьбьње и сукна смо носиле, ако је ладно имали смо дреје, 
дол на нође опьнци свинсћи.  надол, оздол.

долати несвр. долеће, летењем пристиже. – Кат почну да долате ластавице, зима 
је прошла.

доле прил. ниже, наниже. – Слази доле, што си се укачил на вр, че паднеш. ■ 
подоле комп. ниже од доле. – Доле ни је била штала, а подоле плевња. Подоле одзем 
је подзем. ⌂ погоре-подоле површно, збрда-здола. – Промијем се погоре-подоле, па 
трчим на жетву.  дол.  надоле, оздоле.

долелеје се пристигне њишући се од исцрпљености или болести. – Уста ми се 
осушише, с муку се диго, лелеја се, лелеја, и једва се долелеја до собу, да се скљокам 
у кревет.

долек, -а, -о далек, удаљен. – Ка[д] ти засвиреше у армунику за славу, па запојеше, 
башта ти постане друђи човек, тьг и мен малко поубаво погледа, ко да се врне од 
негде, из некоји долек крај за који само он знаје. Баба орати, занела се у оратуту, 
врнула се у некоје млого долеко време.  издолек, одолек.

долеко прил. далеко. – Неје тачно што веле да које је долеко од очи, долеко је и от 
срце. ■ подолеко комп. даље. – Лењав подолеко иде. (посл).  одолеко.

долечан, -чна, -чно далек, удаљен просторно и родбински. – Изльгаше ни на 
збор како че унапреде наше бачије сас некву долечну сорту овце, што ближњевају, 
па и тројане. █ долечна рода далеки род. – Ми смо долечна рода, али си се поштујемо, 
и зовемо за славе.  долечањ.

долечањ, -чња, -чњо в. долечан. – Долечња вода огањ не гаси. Наше имање 
долечњо, па се морамо рано диsамо за на работу. Тој беше некакво подолечњо 
кумство, које се беше веч намануло, али се сагьшњити и дьн-даньс поштују, и 
иду си једно у друго. ■ подолечањ, -чња, -чњо комп. даљи, удаљенији. – Онија који 
су подолечњи, наседају на камење, а ми који смо поблиска понесемо си о[д] дом 
троношће, па наседамо окол огањ и седењћујемо.

долечина ж даљина. – Он се не обрну, осети ширину прет себ, намириса долечину, 
засрбеша га дланови, и пушти дльг корак.

долечко прил. прилично далеко. – Долечко је, али ако пожуримо, че стигнемо док 
је још дьн. ■ подолечко комп. нешто даље. – Подолечко доле види се цело село.  
долечће.

долечће прил. в. долечко. – Наша черка отиде долечће, не можемо почесто да се 
стављамо.

долија свр. уловљен упркос лукавству којим се служи. – Лија, лија па долија.
долинетина ж аугм. од долина. – Причају да је у туј долинетину живела чума, 

која је морила народ.
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долина ж геогр. дугуљасто спуштено тле између два узвишења. – У долинуту 
имаше некво шарено цвеће.

долинка ж дем. и хип. од долина, долиница. – Избимо конто Сабач, па се смькнумо 
малко надесно низ долинку, туј имаше напраено једно топило, куде се ћисну грснице.

долинчина ж пеј. од долина. – Тесан пут, а настрањичаво, польк вози, да се не 
свалимо у долинчинуву, да не могу да ни зберу после. Тамо какве су долинчине, да 
те стра ване.  долињак.

долињак мн. долињаци м пеј. од долина (упор. долинчина). – Беж из долињакат, 
да не излезне некакво да те уплаши. Сотоње излазе у глуо доба там по долињаци.

долшће прил. доле у дем. значењу, нешто мало ближе од доле. – Кућа им је доле 
низ малу, ал неје млого долеко, долшће је.  подолшће.

дољњи, -а, -о доњи. – Вредан је ко дољњи воденичћи камен, само га мрзи да ра-
боти. Моја сестра се оженила у Дољњо Крњино. ⌂ нече да је дољњи неће да заостаје 
за другима. – Труди се дољња да неје. Ја несьм дозвољала да сам дољња у никоју 
работу. ■ најдољњи суперл. најдоњи. – После пушти воду у дољњи вир, да посипе и 
петлиџањето што ји беше посадила у најдољњити крај у градину.

Дољњи Стрижевац (адм. Доњи Стрижевац) село у Лужници; Дољњо стри жевча-
њин, Дољњострижевка, Дољњострижевче мн. Дољњострижевчањи етн; дољњо-
стри жевачћи, -чка, -чко ктет.

Дољњо Крњино (адм. Доње Крњино) село у Лужници; Дољњокрњиньц, 
Дољњокрњинка, Дољњокрњинче мн. Дољњокрњинци етн; дољњокрњинсћи, -ска, 
-ско ктет.

дољуља свр. фиг. оконча живот у околностима у којима га је и започео. – Каква 
те љуљћа заљуља, таква те и дољуља. (посл.).

дом м кућа, домаћинство. □ – Које је за дом, у цркву се не носи. (посл). Дошло 
ми да побегнем негде о[д] дом, па да се никад више не врнем. █ јак ~ имућно и 
бројно домаћинство. – Дадомо черку у јак дом. █ стар ~ место где је била претходна 
локација куће, односно домаћинства. – Наш стар дом је бил у Стрижевац, па смо се 
преселили овде у Ливађе. ⌂ врже се за дом не воли да се удаљава од куће, и свога села. 
– Врзали смо се за дом ко куче за сиџимку. ⌂ не помера се од дом не мења место пре-
бивалишта, не воли да се сели. – Неје добро да се човек пот стари дни помера о[д] 
дом. ⌂ цьвти дом напредује домаћинство. – Куде је слога, туј дом цьвти.

дома рет. прил. кући, у кући. – Гоџа ме забави, че ми се љуте мојити кат се врнем 
дома. Дома ли су деда и баба?

домазльк животиње остављене за запат, домазлук. – Убаво ми јагње, од убаву 
матер, њег ци чувам за домазльк. Вук домазльк нема.

домами свр. мамећи приволи на долазак, доваби. – До Божич чува овце горе на 
Острику при колибу, а кад буде за Божич, он дојде озгор, нареди седомдесе брави 
овце, и домами ји, а ни га сви одовде гледамо.

доманџује несвр. обедује. – Тури баба на астал тигањ сас пржене попошчице и 
јајчанца, нареза лебац, и седомо да доманџујемо.

домаћа поим. прид. домаћа ракија. – Сврни да попијемо по једну дивку, и гlнемо 
по неку домаћу.

домаћин нов. м домаћин, стерешина домаћинства. – Тија домаћин имал три пце-
та, млого голема била, убаво рањена пцета била.  домачин.

домаћинство нов. с дом као привредна, економска целина. □. – Без добру домаћицу 
не мож да буде ни домаћинство добро.  домачинство.

домаћинсћи прил. домаћински, који се односи на домаћинство. – Неје васпитано 
домаћинсћи, само се слепута по путишта.
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домаћица ж домаћинова супруга. □ – Мој домачин рано умре, ја постадо и дома-
чин и домаћица, и мушће и женсће работе се стоварише на моју грбину.

домачин м в. домаћин. – За кмета се бирал који је најбољ домачин у село. До-
мачин запали свечу, и прекади вечеру. Напрет си морал, ако си прави домачин, да 
закољеш три брава, да свариш големи котьл рећију, и да спремиш ђувеч, сарме и 
пуњене попошће за три дьна.

домачинство с в. домаћинство. – Свако селско домачинство има подрум. Њигово 
домачинство пошло у наѕадльк. Лазарице поју прво на домачинство, па на невесту 
и младожењу.

домачинсћи, -ска, -ско оно што припада домаћинству, домаћински. – Од некву 
домачинску славу нема ората, са све пресолено сас цене. Тоза остављаше обличишта 
по Лужницу, и њигов татко га најури на стар дом, да се опамети и привати домачинсће 
работе, ил да се не врта при њег.

домашањ, -шња, -шњо домаћи, који припада дому. – Онија који су пораншће 
дошли отидоше си, остадоше само домашњи, и почеше се спремају да ручују. 
Појатарско куче живи упланин на појату да брани овце од курјаци, а домашњо у 
село да брани дом.

домашњар мн. домашњари м онај који је задужен да се стара о кући и кућевним 
пословима. – У старо време је било овака: башта је домачин, најмлад брат је 
домашњар, срегњи је печаловник, а најстар је појатар. Беоше постасали по поље, па 
свекар и свекрва решише да иду при черку, а Војин и Олга да остану сас деца да буду 
домашњари, и да гледају стоку.

домаши свр. добаци. – Поставимо мету, па ју гаџамо сас по пет камена, па нећи 
одма погоди с први камен, а нећи ел подмаши, ел надмаши, ел не може ни да до-
маши.

домьк (В домће) м хип. од дом. – Дојде време да се жени, да се кући, да си ствара 
свој домьк. Летело пиле, дом долетело, / домће-ле, доме, нигде ми те нема. (нар. п.).

домеље свр. заврши мељаву. – Ја домле, са можеш ти да засипујеш.
доми несвр. скућује дом, постаје домаћин. – Шес деца имамо, свако је ожењено и 

свако си свој дом доми.  задоми, издоми, одоми.
доми се несвр. скућује се, постаје домаћин у свом дому. – Неје лько дом да се доми 

з десет прста.  кући се.  одоми се.
домили се свр. постане мило. – Она се малко засмеја, па поче наглас да се ћикоти, 

некво вој се домиле, срце оче да вој прсне од радос.
домисли се свр. 1. накнадно смисли, досети се. – Поче да разгаџам које чијо да 

буде, па се домисли да је боље да се они меџу себ договоре како да се поделе. 2. пре-
домисли се. – Обећа да че ми зајми паре да купим плац, после се домисли, и одрече.

домојега речц. доврага, бестрага. – Точак пуче, кола се изврнуше, деда се увану 
за главу, и само рече: Е, домојега.

домузе свр. доврши започету мужу. – Поче да музем краву, па ме изока комшија 
нешто брзо да му помогнем, па се са врну да ју домузем.

домуњђава се несвр. договара се са киме шапатом, дошапатава се (упор. додумује 
се). – Ја ширим веш на терасу, прооде колеге, домуњђавају се, показују с прс на мен, 
засмивају се.

домчьк м дем. од дом, кућица, кућерак. – Стигомо и до њиговити домчьк, он се 
накривил, чини ми се малко појако да дуне ветар, че га стробали.

донде прил. 1. до оног места. – Одовде донде нема ни десет минути пешћи да 
се иде. 2. до највишег степена. – Одоцутра га стегло времето донде. После не теја 
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да ми истрља грбину, расрдила се донде. Они били сирома, сирома донде. За њега 
кажу: намазан донде, а ја кажем: намазан и одонде.

донегде прил. до неког места, донекле. – Идомо донегде заједно, па се раздвојимо, 
ја на једну страну, он на другу.

донезгодеје свр. почне да се осећа нелагодно, почне да осећа мучнину. – Ја се 
усправи, ал ми у главу ко донезгоде, ја постоја тека, постоја, док ми се малко раз-
видели.

донесе (трп. пр. донесен, -а, -о) свр. пренесе с оног места до овог. □ – Донесем 
му пензију до кревет, а он се прави луд ка[д] требе да даде бакшиш. Донесено, па 
наврљано на куп, и тека си стоји још од лани.

доноси несвр. пренаша с оног места до овог. □ – Да им снаата не доноси воду, и 
приноси једење, одавна би они помрли.  издоноси, надоноси, придоноси.

дооди несвр. доходи, долази. – Што мен окаш, ка[д] ти сьн због другу на очи не 
дооди? Три пути су доодили да питују за мен. Напрет се тешко до пару доодило, 
па је била и босоча и голоча. Дооди ми да му речем све кво ми на језик дојде, па се 
оћута. Оретише додење, ретко се виџевљамо, а напред често доодеоше.  издооди, 
надооди, предооди.

доорати свр. оконча разговар; престане да разговара са ким (упор. довреви се). – 
Ја и ти смо дооратиле, више нити ми се јављај, нити чу ти се јављам. Кво да оратим, 
дооратило се, испрве туј и там пине по некоју, после зареди па сваћи дьн пијан, и све 
му смита, а највиш ја.  доприча.

дооре свр. заврши орање. – Журим да доорем овуј њиву, па да почнем да спремам 
Петковицу, моју крсну славу.

допадне свр. нађе се на дохват руке. – Кво ми допадне до руку, с тој има да те 
бијем, и нечу да гледам где ударам.

допадне се свр. свиди се. – Чим је видел Олгу, одма му се допадла. На башту си 
вој се допадал, поготово кад му дадо парете.

допије свр. попије преостали део. – Чек само да си допијем пивцево, и одма 
поодимо.

допипује се несвр. додирује се, дотачиње се. – Легни понатам да се не допипујемо, 
љута сам на тебе. Попошће наредим врз вурду, ал варкам да се не допипују, да мож 
вурдата да се нагњете измеџу њи кад ји притиснем.

допира ж досеже, допире. – Широка ливада, легли откоси докле ти око допира. 
Порасал, још малко па че с главу у плафон да допира.

дописница ж поштанска карта која служи за дописивање. –Прати ни писмо, а 
ако те мрзи да писујеш млого, може и дописница, само да знамо како си.

дописничка ж дем. од дописница. – Надамо се за писмо од њега, мож и допис-
ничка сас два-три реча, и толко че ни зарадује, само ме стра да се не пренадамо.

доплачује несвр. накнадно доплаћа уговорену цену. – Који на време не плачује, 
после мора и да доплачује.

доплете свр. доврши плетење, исплете до краја. – Имам још једьн рукав да до-
плетем, и џемпир готов.

доплита несвр. приводи крају плетење. – Еве доплитам џемпир на унука, после 
чу заплитам за унуку.

допоје свр. шриведе крају певање. – Ја сам моје игре доиграла, и песме допојала, 
моје се видело.

доправи свр. 1. доврши започету градњу. – Кућуту заправи, али ју не доправи, 
отсели се у град. 2. догради још један део зграде. – Кућу направимо, па доправимо 
и два помоћна оделења за деду и бабу.  допраји.
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допраји свр. в. доправи. – Прву годин се врну насмејан, напунил торбичкуту с 
парице, допрајише си кућу, набавише си једно-друго, заличеше на људи.

допрапора свр. докаса прапорањем прапорцима. – Некоје време од негде се огла-
сише прапорцити и допрапораше у двор. О[д]долек као да допрапораше прапорци 
пот прозор.

допрати свр. прави коме друштво до његове куће, дође с ким у друштву до његове 
куће. – Допрати ме до кућу, поздравимо се, па се он врне, а ја још постојим та га од-
гледам док отоди.

допрачује несвр. правећи коме друштво допраћује га до његове куће. – Ако му је 
кућа била на друђи крај село, сваку вечер ме је допрачувал до кућу, онака, дргарсћи.

допреде свр. доврши предење. – Још си неје допрела, али вој се ита да и овуја 
преџу извртка, па да на мушћиви плете чарапе.

допржи свр. доврши пржење. – Само да се месцево још малко допржи, и че ми 
ручкаш.

доприда несвр. довршава предење. – Ја допридам, још овој повесмо што је на 
кудељу да испредем, и готово.

доприча свр. оконча разговар; престане да разговара са ким (упор. доорати). – 
Поседи још малко, још несмо све допричале. Дооратило се и допричало се, све смо 
препричували по иљадо пути.

допржи свр. доврши пржење. – Кат пржиш месо, требе убаво да га допржиш, ал 
да га не препржиш.

допролет прил. до пролећа. – Бојим се да ли че да ми искара рана за стоку допро-
лет.

дор везн. везује временску зависну реченицу са главном (упор. док). – Волела би да 
нема буна дор сам жива, да не ђине народ како што је ђинул, све младићи како вас 
изђинуше. Нема да се лега дор месец не зајде.

доработи свр. 1. доврши започети посао. – Какво почне да работи, не доработи 
га до крај. 2. доспе у стање кад више не може да ради никакав посао. – Тегљил сам 
и работил сам ко сивоња, али са сам доработил.

дорани свр. доврши започето храњење. – Ја несьм залудна жена да се мајем с 
тебе! – рече и отиде да си дорани пилетија.

дореди се свр. доспе, преври, укисели се, доспе у стање кад је за употребу (упор. 
и сташе). – Закламо свињу, насекомо месо ко за сушенице, па га наложимо у дрвено 
корито и посолимо, па је два дьна тека стојало да се дореди, после смо га у пушницу 
сушили.

дори прил. скоро, чак, чак шта више. Δ – На кошуљу ми се јака проретила, па 
дори прогледала. Потрча, па дори че полети од радос. Црешње крупне, црвене па 
дори бордаве колко су зреле. Мешам док се месо начисто распадне, дори да се на 
конци напраји.  дорим.

дорим прил. в. дори. – Кад засвири у трубу, чује се дорим и до Средорек. Он поита, 
дорим трчечћи слезе низа сокак, на брзину се предреши и одјури комто Бабушницу.

доручьк ГЛ, ДЛ нов. м јутарњи оброк, доручак. – Паметан човек без доручьк ни-
где не иде.  подручьк.

дорча м коњ тамно-жуте боје, и име таквоме коњу. – Куде све несьм ишьл с 
мојег Дорчу, нумејем ти опричам.

досаља несвр. додаје со према потреби, досољава. – Србни с ложицу да пробаш 
какьв је пасуљав за сол, да ли га несьм пресолила, ел требе да се досаља.
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досаџа ж досада. – Доста трањћа, веч преодиш у досаџу. Триста работе ме чекају 
дом, а и мука ме голема налегла, неје ми за ољћање и замлачување, а ти си узбујал 
од досаџу, па се замлачујеш куде стигнеш.

досаџа несвр. досађује, узнемирава. – Несу ни пљачкали, несу ни млого досаџали 
у тија рат. Млого ми досаџа старчината кат се напије.

досаџа се несвр. замара се, осећа умор. – Несьм се често умарал, а са ми се поче 
досаџа какво год да пованем да уработим.

досаџевља несвр. досађива. – Млого су ни досаџевљали кат се направе плашила, 
па дојду на седењћу.

досаџује несвр. досађује. – Млого су ни досаџували тија старчотине кат се напију, 
па не знају ни кво орате, ни кво работе.

досаџује се несвр. досађује се. – Вреве ми да че се досаџујем ако отидем у пензију, 
и да је боље да си још прирабочујем.

доседи свр. до краја одседи где је отишао, или остане на истом послу. – Слуга је 
бил при млого газде, али нигде неје могьл да доседи докле су се погодили.

досели се (трп. пр. доселен, -а, -о) свр. дође из другог краја и настани се. – Они су 
доселени из Заплање, затој се тај вамилија зове Запланци.

досељава се несвр. насељавају се из других места или крајева. – Досељавају се 
у варош, а села остављају пуста. Друђи су се после досељували, и од њи зевњу ку-
пували.

досеца свр. довуче, дотегли. – Деда досеца голему крошњу, па ју польк тури пред 
мене. Руће вој беоше прекапале о[д] тешку мокру траву, што ју досеца чьк довде.

досеча се несвр. досећа се. – Поче се досеча да ли је стварно платил порез. Само 
се нешто досеча да вој купим, ко да сам ја народна банка, па имам паре колко оч. ■ 
досечување гл. им. – Кад ми досади Петкана с њојно досечување, ја грабнем шешир и 
прештрапам преко плот, па при комшију Тугомира.  досечује се.

досечује се в. досеча се. – Само се досечује како да ми напакости и да ме урнише. 
 сасечује се.

досипе свр. долије. – Чим отпијем, он досипе, не чека ни да попијем до крај, вели 
да чаша требе да буде стално пуна.

досипне досипе у дем. значењу. – Прво сипнем малко, па ако ми се учини да неје 
довољно ћисело, ја досипнем још малко.

досипује несвр. долива. – Док се вари пасуљ, досипује му се вода. Ја досипујем, 
али си рећија у буре стално толко, туј ми нешто сумљиво.

доскреба свр. 1. дотраје, примакне се животном веку. – И ја и баба доскребамо, 
а деца ванула свет. Тај столица доскребала, пази како седиш, да те не издаде да пад-
неш. 2. умре. – Ја сам си слабуњава оди дете, и таква чу и да доскребам.

дослепута се свр. доскита се, дотетура се наслепо. – Слепутамо се кроз шуму, 
на крај се дослепутамо жедни и гладни до једно врело.  дослуња се .

дослуња се свр. доскита се, дотетура се наслепо (упор. дослепута се). – Слуњају 
се, док се не дослуњају у нечију кућу где мож да најду једење и пијење на оклапчи-
ну, па заседну.

дослуша саслуша до краја. – Видо ја, голем зор га поткарал, не дослуша ме, ис-
трча надвор надве-натри.

досмешнеје свр. постане смешно. – Кво ти је досмешнело, па се толко ћикотиш, 
кажи да се и ми смејемо.

досоли (трп. пр. досолен, -а, -о) свр. 1. дода још соли. – Чорбава ти недосолена, газ-
дарице, а сол неси принела да си досоли коме требе. 2. фиг. није баш све како треба. 
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– Тека је от како смо се узели, поштује ме, али воли да ми се потсмивка, ко да несьм 
све досолен  подосоли.

досољује несвр. досољава. – После га досољујем ако требе, не ваљаје ако га 
пресолим унапред.

доспева несвр. 1. стасава при врењу. – Ка[д] тесто почне да доспева, ја га 
размесим још једанпут. 2. стасава за одлазак са овога света. – Изгледам здрава, али 
доспевам, доспевам польк.

доспеје свр. 1. нарасте, сазри, приврши се неки процес. – На круг се тури тесто 
да доспеје, после се пече. Комина је доспела за печење кат престане да ћипи. 2. фиг. 
примакне се смрти, сазри за умирање. – Деда-Драга доспел, скоро че му кусају 
пасуљ.

доспи (трп. пр. доспан, -а, -о) свр. доврши спавање, наспава се. – Док сам деца 
ишчувала, ни сам доспала, ни сам на мир дојела, све на стра да им се нешто не деси. 
Несьм доспал, пробуди ме онија баксуз о[д] петла, запојал ко да оче целу Лужницу 
да пробуди. И тека, месец ме насмита да се успим, сльнце ме насмете да се наспим, 
стално сам си недоспан.

достате узв. прекините, престаните, доста више. – Достате, деца, с толко окање, 
главу ми размиристе!

достигне свр. 1. стигне кога идући за њим. – Почеше да бегају, али ји ми достигомо, 
па им се убаво отепамо. Куга достигне назове му „добра стижа“, куга сретне назове 
му „добра среча“. 2. буде чега у довољној количини. – Леб мора да достигне да се 
сви наједу, а не једни да се наједу, а друђи да не доједу. Кравај се меси кад леб не 
достигне, ел кад дојде сраман човек, зет, такьв нећи који се мора поштује.

достиза несвр. достиже, буде довољно. – Толко знаје, толко му памет достиза. 
Теб све потьмьн, ништа ти ни достиза, ни престиза, колко има, толко ти и доста.  
достиsа.

достиsа несвр. в. достиза. – Пара не достиsа. Качамак смо прајили млого често, 
дал Бог гочка ситна дечица, па колкогод да има леб, увек не достиѕа.

дострашнеје свр. осети страх, уплаши се. – Дострашнеје ни кат баба почне да 
прича од вапири и сотоње, па не смејемо да се одвојимо од њу.

достудни свр. осети студен, постане му хладно (упор. дозими). – Бога седе испод 
шевтелију, осети да вој малко достудне, па загрну ванелу.

досуди свр. мит. одреди судбину. – Док дете не напуни четерес дьна, ночом дооде 
суђенице и досуде да ли че буде акьлно и да му све иде од-руће, да ли че буде добар 
занатлија, ил че буде лопужа и нерадник, да ли че буде повољит ил баксуз, и тека све 
ти је записано још кат се родиш.

дотагьшњи, -шња, -шњо дотадашњи. – Нече на дотагьшњи леб да пљуне, који 
је сас својега човека јела.

дотепа свр. дотуче већ рањеног. – Овој кво са чу ме начисто дотепа, помисле си: 
Замлатена, Вукано, требе у бунар да рипнеш.

дотица несвр. долази текући, дотиче. – Слаба водица на туј чешму, али дотица 
стално, па се навири у корита, да се стока напоји.

доткаје свр. довршава ткање. – Итам да доткајем цргуву, па чу мањујем више 
ткање за овуј годин.

доткаује несвр. приводи крају ткање. – Потпролет жене почну да доткаују кво су 
започеле да ткају, па се обртају на друђе работе по градине и поље.

дотльца свр. фиг. „доправи“ кога. – Ти, бре, неси читав, онија који те правил неје 
те дотльцал до крај.
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доточи свр. долије, још наточи. – Видо ја: овеј отшьпчаше кво шьпчаше, и 
комшика отиде да увати петла, а комшија да доточи у кондирчето рећију. Има још, 
али доточи још малко, да неје намањьк.

дотраји свр. дотраје. – Траји, траји, па дотраји, ништа нече довек, па тека и 
човек.

дотресе се свр. дође непозван у незгодно време. – Тамьн седнемо да једемо, она ју 
ете, дотресе се, и не мрда док ју не поканимо да седне уз астал.

дотриса се несвр. долази непозван у незгодно време – Тај штрокна немој да ми се 
више дотриса у кућу.

дотркаља свр. докотрља. – Дотркаљај бурето до чешму, па га напуни с воду да 
заћисне.

дотркаља се свр. докотрља се. – Ја ко случајно испушти клувчето, оно се 
дотркаља до њигове нође.

дотрчи свр. стигне трчећи. □ – Како падо, сви дотрчаше да виде колко сам се 
убил, а не да ми се најду у невољу, и да ми помогну.

дотрчује несвр. дотрчава. – За све кво му притребе од алатће, дотрчује при мен, 
место да си купи, па да си има њигово.

дотура свр. домеће, придодаје. – Дотури неколко сучће у огњиште, да се побrж 
згреје водата.

дотурује несвр. повремено или континуирано домеће. – Колко год да има, ако му 
не дотурујемо, че се истопи. Моравка само дотурује туршију, и допуњује чаше.

доћид м 1. оно што је недокидиво, чему нема краја. – Ја сам здрава, да ме задуш-
ка не мучи, мен доћид не би имало. 2. фиг. смрт. – Живи и уживај, на зорзаман и на 
доћид не мисли.

доћине свр. покида, поцепа. – Кво облече, не соблачи га док га не доћине.
доћине се свр. фиг. радећи и кидајући се од посла дочека крај. – Овде смо родени, 

овде че се и доћинемо.
доћисели свр. докисели. – Сипнем вој малко ћиселину, па ако ми се учини да неје 

довољно ћисела, ја ју доћиселим, ал пазим да ју не прећиселим.
доуми се свр. досети се, одлучи се. – Појде, али се некво доуми, па се врну. До-

умила сам се да продадем браниште што ми је мираз, само да ни не подели кућу, да 
си остане наша.

доучи свр. доврши учење, доврши школовање. – И он иде у школу, ал ју не доучи, 
са ринта по грађевине.

доцьвти свр. доцвета, кад је у завршној фази цветања. – Сливе се прскају кад 
че веч да доцьвте, али да не прецьвте, да могу да ји челе опраше пре него ји напдане 
сливина оса.

доцепи свр. доведе цепање до краја, поцепа. – Даньс цепимо дрва, али ји не 
могамо сва доцепимо. Кво облече, не соблачи док га не доцепи.

доцепује несвр. носи окраћалу одећу старије браће и сестара док је не поцепа. 
– Све што омалеје и оветеје на постара деца, помлада после преносују и доцепују.

доцкан прил. касно. – Идете, ал немој да се врнете млого доцкан, да ви не страујем 
где сте. ■ подоцкан комп. касније. – Ти, чере, синоч дојде подоцкан од бату, тој да ти 
се више не деси.

доцни несвр. касни. – Иди, виџ се сас друство, али немој да доцниш, морамо рано 
да идемо на косидбу, по росу се најбоље коси.  одоцни.

доцуцне несвр. додирне, дотакне. – Прајимо купатило, па пробимо патос да 
прокарамо цев одоздол ис подрум до горе у купатило да доцуцне другу цев, где че 
ји саставимо.
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доцуцује несвр. додирује, дотиче. – Немој да ме доцуцујеш, сьв си знојав.
доцуцује се несвр. дотиче се са киме или чиме. – Јабуће наредимо на таван, ал 

варкамо да се не доцуцују, да се не здувају.
дочека свр. сачека кога са радошћу и гостопримством. – Никада ме моја тетка 

Деса ис Провољеник неје дочекала без једење, и испратила с празне руће.  
предочека.

дочекује (рад. пр. дочекувал, -а, -о) несвр. дочекива. – Ни сам имал кој да ме дочекује, 
ни кој де ме испрачује, сам доодим, сам отодим, а пречекување и да не помињам. 
Печалбара ни сам испрачувала, ни дочекувала. Причају да га је дочекувала с печена 
пилетија, а кат се оро поведе, она се све до њег вата.

дочува свр. брине и стара се о коме до краја његовога живота. – Довечер че 
преговарамо који че башту и матер да дочувају.

дочувује несвр. према дочува. – Напрет се је знало: најмлад син дочувује матер и 
башту, и наслеџује њин дел имовину.

дочујује несвр. недовољно чује, има ослабљено чуло слуа. – Орати гласно, ја 
не дочујујем добро. Седни по до мене да чујем кво ми оратиш, почела сам и да 
недочујујем, и да недовиџујем.

дошатри свр. догега, дошепа. – Диѕа се само кад некој ока на телевон, а нема куј 
друђи да се јави, па он тьг дошатри до телевонат.

дошьпчује се несвр. дошаптава се. – Како се застуди, почну девојчетија да се 
дошьпчују, заглеџују и пробирају која че какво да облече за зглеџос у Драгинац.

дошколује се свр. о свом трошку доврши започето школовање. – Заврши малу 
матуру у Бабушницу, па отиде у Београд на грађевину ко радник, па се сам дошко-
лува, и постаде голем човек.

дошљак м онај који се доселио из другог краја, придошлица. – Главшинци, Дане-
шинци и Чавшовци су староседелци у Стрижевац, а сви друђи су дошљаци из друга 
места у Лужницу, тека сам си чул оди деду.

Драгинац село у Лужници; Драгинчанин / Драгинчањин, Драгинка, Драгинче 
мн. Драгинчање етн; драгинсћи, ска, ско ктет.

драгичка ж речц. којом се наговаштава пријатна вест. – Кажи ’драгичка’, унука 
си добил, пијење да даваш.

драм мн. драмови м основна јединица за мерење тежине, грам. – Еве где терезија 
rџавеје обесена на зид, а некада си на њу мереомо све кво смо купували ел продава-
ли, мерила је на оће, половиноће и драмови.

драмлија ж 1. мала оловна куглица као ловачка муниција за ситну двивљач. – 
Драмлије се употребљавају за јеребице и зајци, а бренери за дивље свиње. 2. фиг. 
овчији или козји измет у виду куглица. – Коза је мајстор, она од лисје и траву прави 
драмлије.

драмсьз м 1. баксуз, намћор. Δ – Прави си, бре, драмсьз, триста штете ми направи. 
2. циција. – То[јј је једьн драмсьз, иглу у дупе му не мож укараш, а њигов динар 
стисал, и не дава.

драпа несвр. чупа, кида, трга, штипа. – Ја се запекљујем, он ме назор распекљује 
и драпа.

драпа се несвр. грубо се чеше, гребе се. – Драпа се ко да је шугав.  грапа се.  
надрапа се.

драпче се несвр. драпа се у дем. значењу. – Драпче се ко да је настанул на сугреби.
драсне свр. попије на искап. – Де да драснемо још по једну, па да се растурамо, да 

ни жене не чекају дом.  џасне.
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дрвар м онај који сече дрва у шуми. – Јутре че смо дрвари, че идемо да обарамо 
дрва, а после че ји прекарујемо.

дрварка ж приколица за превоз посечених стабала. – Појавише се дрвокрадице, 
улезне у туџо браниште, напуни дрварку з дрва, и откара та продаде, ко да је у 
њигово секал.

дрвеје несвр. укрућује се. – Како се тај друсна примькне до мен, мој врсник у 
панталоне одма почне да дрвеје и расте.

дрвен, -а, -о 1. који је сачињен од дрвата. – Напред је већином било све дрвено: 
дрвена кола, дрвена вила, дрвена лопата, дрвена ложица, дрвена паница. 2. фиг. крут 
у опхођењу. – Малко је дрвено и срамежљиво, а онак убаво момче.

дрвенарија ж предмети од дрвета, столарија. – За кровови је бил опасан 
мајстор Санда Кличко, за арматуру Мима Чедин, за бетон се натураше Ђура Лећин, 
а за дрвенарију Тома Орта.

дрвеньц м агр. сорта крушке са тврдим дрвенастим плодовима. – Деда-Кота 
Кокошкар накалемувал дрвенци прекај пут за Полопатицу, ми ко ђаци проодеомо 
туј, ја дованем једну, мислим блага је, а она тврда ко камик, после причам на деду, 
а он ми се смеје и вели: Тој су, сине, дрвенци, они се једу само варени или печени, а 
са сирови че си зуби строшиш.

дрвендед м бот. коровска биљка у житима. – Кроз жито трава колко оч: манистор, 
граор, шушњар, паламида, подланица, дрвендед… и мора да се плеви.

дрвендор м збир. израђевине од дрвета. – Мајстор за дрвендор, од дрво човека 
умеје да направи.

дрвењак м плуг са дрвеним гредељем. – Орем с плуг дрвењак, даньс малко, јутре 
малко, па си поорем.

дрви несвр. укрућује (о пенису). – Немој да га дрвиш, начьс нема ништа о[д] туј 
работу.  удрви.

дрви се несвр. крути се од хладноће или страха. – Преѕебо, и нође и руће почеше 
да ми се дрве, прсти веч не осечам да су моји.  подрви се, удрви се.

дрвиште с аугм. и пеј. од дрво. – Колко си је дрвиште, не мож тројица да га 
обвану колко је дебело.

дрвјор м збир. дрва на гомили као огревни материјал. – Ене ти дрвјор колко оч, па 
клади кубе и греј се, немој све на мен да чекаш.

дрвник м место уз кућу са дрвима и трупац на коме се она секу, дрвљаник. – 
Седо одоцутра на дрвник прет кућу, и самујем. Упрчило се увис ко лисковина на 
дрвник. На Свети-Јован рано ујутру деца на дрвник глоџу кочине од питије што су 
јучер варене.

дрво мн. дрва, збир. дрвја, уз бр. дрвети с дугогодишња биљка са стаблом и гранама. 
□ – Имало је окол осомдесет дрвети крупна гора у дољњити крај. У двор имаомо 
голем дуд, а уз меџу беоше неколко дрвја дуње, и голем бьз.

дрвце мн. дрвцети с 1. младо стабло, садница воћке. – Јесеньс посади пешес 
ореја, али се ни једно дрвце не теја прими. Браниште ни сво исечено, нема дрвце 
једно сьгльм да остало. 2. суварак, ситне гранчице за потпалу. – Како се потклаџује 
огањ: узнеш сламицу и дрвца и потпалиш сас машину, са ју зову шибица, после кат 
се заване пламен туриш појака дрва.

дрдавка ж старинско народно коло брзог ритма, фиг. кажњавање кога батинама. 
– Кат се некоме прети каже му се: Има да играш ситну дрдавку ако тој не уработиш! 
Ако те још једампут уватим у лозје, че играш дрдавку.

дрдњач м брбљивац, зановетало. – Моја свекрва је дрдњач и загомиљач што га у 
свет нема, на сви ману најде, а њу си не види.  прпњач.
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дрдње (прил. сад. дрдњаечи) несвр. гуњђа, лупета, тртља (упор. брбње). – Напије 
се, па тиће ване да дрдње. Не дрдњи, не могу више да те слушам. Отиде дрдњаечи 
што ју несьм порано пуштила на корзу. ■ дрдњање гл. им. – Како те уста не заболе 
о[д] толко дрдњање, што једнуш не зенемејеш.  издрдње, надрдње, подрдње, 
продрдње, раздрдње се, удрдње се.

дрезгавица ж дрхтавица, неспокој. – Увати га некаква дрезгавица, неје му бьш 
све равно, траже га ис Пореско, а знаје да је порез платил.

дрезгаво прил. фиг. безвољно, храпаво; страшно. – И сас полоше дрешће мож се 
предрешиш, али без ћилашче дрезгаво се поје. ⌂ дрезгаво ми прибојавам се, имам 
страх од кога или чега. – Дрезгаво ми да идем ночу крос шуму. Реко да те нешто 
питујем, па ми дрезгаво да се не наљутиш. Беше ми малко дрезгаво, ал кад видо на-
шинчено како сликује џандарити, мен лькну

дреја ж 1. мушки горњи капут без поставе који допире до испод крста, дреха. 
– Послегња одбрана и[з] Стару планину дојде, па једни донели бела јелечетија с 
црни гајтани, једни дреје дльђе, стара тој ношња. Носили смо: горе памуклија, па 
озгор прослук, па дреја, доле бревенеци, све от клашње. 2. било који горњи одевни 
предмет, мушки или женски. – Лети не иди без дреју, зими без леб. Сиротиња су 
голема, и зими и лети носе исте дреје. Побелела си са све дреје.  капут.

дреме несвр. 1. дрема. – Дреме ко коњ за зоб. 2. дангуби, џаболебари. – Дрему по 
задругу до који ред ночу.  задреме, одреме, придреме.

дремка ж дремеж, поспаност. – Диго се сабајле, дремка ме не вата. Овољи га 
дремка, че заспи уз астал.

дремка несвр. дрема у дем. значењу, дремуцка. – Кат пада ћиша, ете ко даньс, неје 
за излазење, паметни човеци си седу дом, пуште радијо и дремкају.

дремне свр. задрема, мало одспава. – Недељу дьна како несьм дремнула, слава 
иде, па требе и да се и спреми, и да се почисти по кућу.

дремча м пеј. онај који је поспан, који не обраћа довољно пажњу на оно што 
ради. – Спи, спи, дремчо, а черка ти побеже у Стругљинци.  дремша.

дремша м в. дремча. – Дремшо један, ћорав ли си, што не пазиш малко кво 
работиш!

дрен мн. дренови, збир. дрење м дрво са жутим цветовима и плодом кисело-
трпког укуса Cornus mas. – Беше здрав ко дрен, са се смали, па га нигде нема. На 
Младенци идемо у дрење, откршимо гранчице оди дрен и врнемо се дом, и куга има 
у кућу тија се удари да је здрав ко дрен, исто тека се удара и стока у кочину, у шталу, 
у појату.

дреньк м дем. и хип. од дрен, дреново стабаоце. – При цркву растеше једьн 
дреньк, па га нећи о[т]цекал.

дрењак м дренов шумарак, дренов шибљак. – На Младенци идемо у дрење, знају 
се места где има дрењак, и појемо: Пошле девоће у дрење, у дрење, / а млади момци 
у виле, у виле, / голем се ђавол докара, / девоћу змија изеде, / момче сећира посече. 
(нар. п.).

дренка мн. дрењће ж дренов плод, дрењина. – Некада се сок правеше и оди 
дрењће, са нема кој да ји бере. Немој те отресем ко медвед дрењће. ⌂ тресе дрењће 
ради бескористан посао,или не ради ништа. – И ви че помагате, нечете ваљада да 
тресете дрењћње док се ми знојимо.

дреш м машина за вршење жита. – Кат почне врша, нема стањување, па макар 
цркал уз дреш.  вршалица.

дрешка мн. дрешће ж дем. и хип. од дреја. – Мајстори, што иду сас вршалицу, 
кат све начине и почне врша, вате по шљивари ладовину, понесу дрешку и легну да 
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одрему и одморе док могу и имају време. И сас полоше дрешће човек се може пред-
реши, важно да су опране, и да несу јако сцепене.  дрешле.

дрешле с в. дрешка. – Понеси си некакво дрешле, да се загрнеш ако ти дозимеје.
дрешљак м пеј. од дреја 2. – Кад нећи умре, њигови дрешљаци се не врљају док 

не пројде четиријес дьна.
држаље мн. држаљетија с обрађено дрво на које се насађује алатка са ушицама, 

држалица. – Држаље мож да буде кратко за ћесер, а мож да буде и дльго скоро два 
метра за лопату и ашов. Удари се сас држаље, па ми се диже чворуга. ⌂ избије држаље 
онемоћа од старости или болести. – Божа Капетан из Масуровци беше алесина от 
човека, на једьн вашар подиже мечку, па кад ју тресну одзем, она само ровну, а са му 
се тресу руће и клецкају колена, избил држаље начисто.

држи (имп. држ – дрште) несвр. 1 ухвати и не испушта. □ – Држ га да ти не побегне 
док ја стигнем. Дрште ме, да му не отћинем главу ко на врапца. 2. фиг. влада над 
ким, држи у ропству. – Турци су ни држали петстотин године.  задржи, обдржи, 
придржи, удржи.

држи се несвр. придржава се за кога или за што. – Држи се за мене, ко пијан за 
плот.  задржи се, придржи се.

дрибла несвр. надиграва лоптом противничког играча, фиг. надмудрује. – Још си 
ти малечак, и требе још гоџа пасуљ да покусаш, да мож мен да дриблаш.  издрибла.

дрикер мн. дрикери м копча која се закопчава утискивањем једног дела у други. – 
Облекла свилену блузу на дрикери, па се прави важна.

дримпиљ м дроњак, изношени одевни предмет (упор. парцањ). – Што носиш тија 
дримпиљи, кад имаш убаве дреје.

дримпиљчьк мн. дримпиљчичи м дем. од дримпиљ. – Де ти да ме прибереш, да 
си ти ја водицу доносом и једењице приносим, и да ти дримпиљчичи, кошуљће и 
аљињће препирам, и судови премивам.

дркти несвр. дрхти, дршће. –- Граната пуче на педесе метра од мене, ја се рипну 
да бегам кроз браниште, све се сцепи и изгули, од тьг поче да дрктим, не могу 
ложицу да донесем до уста.  дркће.

дркће несвр. в. дркти. – Дркће от студ ко цуле.
дрља мн. дрље ж крмељ у оку. – Плисни се два-трипут, колко дрље да стуриш од 

очи, па да поодимо, пут ни чека.
дрља несвр. уситњује земљу дрљчом. – Ја водим говеда, а он дрља. ■ дрљање гл. 

им. – Без дрљање не мож ни једна њива да роди.  задрља, издрља.
дрљав, -а, -о крмељив. – Село угасло, остале само дрљаве бабе и недьгави 

старчотине.
дрљавеје несвр. постаје крмељив. – Очи ми дрљавеју, уста ми се суше, неје ми 

добро.  задрљавеје.
дрљави се свр. фиг. умива се којекако. – Немој да се дрљавиш вьздьндьн, работе 

ни чекају колко оч.  продрљави се, раздрљави се.
дрљавштина м/ж пеј. изведен од дрљав, крмељивац. – За теб ли се не најде боље 

момче, нело си нашла тога дрљавштину.
дрљача ж пољопривредна алатка са равномерно распорећеним гвозденим 

шиљцима којом се дрља тек поорана њива. – Прво су биле једнокрилне дрвене 
дрљаче, на њу су само шиљци били гвоздени, после искочише двокрилне гвоздене 
дрљаче.

дрма несвр. 1. љуља, тресе. – Дрма га ко пуж буку. (ирон.). 2. фиг. управља дру-
штвеним токовима. – Једно време Душко Спасић дрмаше у Лужницу.  продрма.
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дрматор м човек на високом положају (упор. буџа). – При тог дрматора се у 
канцеларију не улази с празне руће.

дрмбољ м музички инструменат од четири пера, дромбуља. – Надурлил уста, ко 
у дрмбољ да је свирил.

дрмне свр. 1. затресе. – Дрмни сливуту појако, да попадају све до једна. 2. фиг. 
удари кога, опали шамар. – Кад ме дрмну, свитће ми излетеше. 3. фиг. попије на ис-
кап. – Ајде да дрмнемо још по једну за срећан почетак.

дрн-дрн-дрн ономат. звук звона или меденица. – Покојна Стана причаше: дојде ва-
пир, а у ћилерче били ѕвонци накачени на чивильк, он кад ји приклима, они притропу 
дрн-дрн-дрн! ⌂ троп столица, дрн ложица столица је постављена, кашика је звецнула, 
ручак може да почне. – Троп столица, дрн ложица, који је гладан нек приоди.

дrнгулија ж ситна безвредна ствар, дрангулија. – Кат појде негде, триста 
дrнгулије понесе сас њу.

дрнда несвр. 1. разбија згрудвану вуну. – Вуну носимо у вуновлачару, па ју прво 
дрндамо на дрндару, после влачимо на влачару. 2. фиг. брбља, лупета, зановета. – 
Ете, да видиш како је на мен сваћи дьн, па ми од јутре па дрндај како је мен лько с 
пијандуре. ⌂ дрнда вуну фиг. води љубав. – Затекла ји голи у Светомирову плевњу где 
дрндају вуну. ■ дрндање гл. им. – Мозак ми се расћипе од твоје дробење и дрндање. 
 раздрнда.

дрндавела ж назив од миља за девојчицу која много брбља, брбљивица. – Ти си 
моја унучка, моја дрндавела што уста не затвара.

дрндара ж машина за разбијање згрудване вуне, дрндало. – Вуну прво дрндамо 
на дрндару, после ју влачимо на влачару.

дрнди се несвр. јогуни се, љути се, инати се, пизми се. – Дрнди се без ништа, тека 
вој дојде, само њури и с никога колко смо у кућу не орати.  надрнди се.  дрнчи се.

дрне свр. зазвони. – Почеше звоне да дрнкају, ал не чу која прво дрну, да ли малата 
звона, ел големата, ако прво дрне малата, жена је умрла, а ако прво дрне големата, 
муж је умрл.

дрнка несвр. 1. звецка, звони. – Те, чује се да дрнкају звонци и клопотари, са че 
стигну овце. Слава на Јанка, слава на Марка, слава на Тодора, па на Живојна, у сваку 
кућу џаколе човеци, тропају кутлаче, дрнкају ложице. 2. фиг. блебеће, зановета. – 
Жено, немој да дрнкаш, кад не знаш како је било. ■ дрнкање гл. им. – Престани да 
дрнкаш, од твојето дрнкање ми се стужни. Пешес брава овчице замртеле се у врбак, 
и чујеш како се протрисају по дрнкање клопатари.  дрњћа.  задрнка.

дрнкало с 1. звоно, меденица, клепетуша. – Сваћи овчар је волел да њигове овце 
имају најбоља дрнкала. 2. звечка којом се играју мала деца. – Тропкам му с дрнкало 
док се не успи.  дрњћало.

дрносан, -а, -о несташан, немиран, жустар. – Како мож да си толко дрносана и 
шамоглавеса не иде ми у памет. Имамо једног дрносаног унука, не мож га удржимо 
сви колко ни има. Дрносано детиштево, че си спечали тепање.  притран.

дрнчи се несвр. јогуни се, љути се, инати се, пизми се (упор. дрнди се). – Дрнчи се 
ко могаре на ћуприју, али че мане кад му учукам рогови.  раздрнчи се.

дрњћа несвр. фиг. блебеће, зановета (упор. дрнка 2). – Ма што дрњћаш, кад видиш 
да те никој не слуша.  трањћа.  задрњћа, издрњћа, одрњћа.

дрњћало с звоно, меденица, клепетуша (упор. дрнкало). – Некоје време задрњћа 
дрњћалото, и ми сви правац школа, па у кодник, па у учионицу.

дроб мн. дробови м анат. црна џигерица. – Насече се накрупно бела џигерица и 
дроб, посоли се и умота у скраму. Натурај дробови да се прже. █ бели ~ плућа. – Од 
бели дроб се прави јагњећа сармица. █ црни ~ џигерица. – Црни дроб једемо, а бели 
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несмо јели. ⌂ не јеџ ми дроб не нервирај ме. – Смири се малко, беснику један, престани 
да ми досаџаш, не јеџ ми дроб више.

дробен, -а, -о удробљен. – Дробено млеко је кат се у паницу здроби стар леб 
са све коричће, сипе жешко млеко, и куса сас ложицу, мож се једе и сас сол, и сас 
шићер.

дробено прил. фиг. помешано, удробљено и добро и лоше. – Како си? – Дробено, ал 
повиш лоше него добро.

дроби несвр. 1. мрви. – Немам зуби, па све морам да дробим леб у чорбу. Варени 
компири требе да су сипкави, да се дробе, а не да су ко репа. 2. фиг. брбља, прича глу-
пости. – Престани да дробиш више, лапрдане један. Од јутро до мрак само од лошо 
дробе: нећи нећега утепал, тија и тија се обесил, тија и тија се удавил. ■ дробење гл. 
им. – Мозак ми се расћипе од твоје дробење и дрндање.  здроби, издроби, надроби, 
удроби.

дробилица ж машина која дроби камен. – Она кат се расприча дроби ко дробили-
ца, никој од њу до реч не може да дојде.  таруп.

дрога мн. дрође ж производ биљног, животињског или минералног порекла који 
се употребљава у фармацеутске или медицинске сврхе, опојне дроге. – И тека, малко 
от сльнце, малко од дрође из лекови што арче, повача ји стра, и одма ме окају, да ји 
водим при доктура.

дронци м мн. одевни предмети, гардероба. – Печалбари, код нас у Калџерело 
ји окају дуњђери, кад дојде пролет тазе обричени и премењени ко на свадбу да су 
пошли, наметну торбичку с алат и торбичку с дронци, и отоде да ји нема до јесен.

дроња м одрпанко, дроњава мушка особа. – Нечу те дроњо, очу те гољо. Дроњо, 
што те не закрпи жена, нело те пушта таквог меџу свет.  дроњча, дрпља.

дроњав, -а, -о поцепан, незакрпљен, неуредан. – От како га пантим, он је бил 
дроњав, небричен и зарасал у косу ко калуђер. ■ чл. ф. подроњав, -а, -о дроњавији. – Не 
знаје се који је подроњав, мати, башта, или њина деца.  дрпав.

дроњьк мн. дроњци м поцепани комад одеће, али и нов са потцењеном вредношћу. 
– За Велигден на свакоје дете се купи по некакьв дроњьк. На њега све дроњци, 
ниједно цело нема. █ дољњи дроњци доњи веш. – Дољњи дроњци брзо заштрокавеју. 
 дроњћа, дрпољ, парцањ.

дроњћа мн. дроњће ж поцепани комад одеће, али и нов са потцењеном вредношћу 
(упор. дроњьк). – Дроњћа се цепи, а ју носил, а ју не носил. Било каква дроњћа се 
рашокља од носење.

дроњча м одрпанко, дроњава мушка особа (упор. дроња). – И она нашла некаквога 
дроњчу, па се вали како је убав, ако је дроњав.

дроњчьк мн. дроњчичи м дем. од дроњьк. – Девојчетија су си имала њине игре: 
повијају бебетића сас дроњчичи, врзују љуљчице па ји љуљају.

дропа се несвр. прља се газећи по блату. – Не гази по каљиштето, не дропај се 
више, оцутра си облекал чисте панталоне.  удропа се.

дропав, -а, -о испрљан блатом, неуредан, трапав. – Улезне с дропаве панталоне, 
па седне тиће куде замери. Дропава баба, па вој и сукња дропава.

дропља м пеј. дропава мушка особа. – Нигде да нема каљиште, тија дропља има 
да га најде да се умаже до гушу.

дропна ж пеј. дропава женска особа. – Скараше се сас Петкану, очи да си поваде, 
помињаше си која је штрокна, која је дропна, која је сапетљива, а на коју су почели 
бркови да расту.

дрпа1 несвр. кида, пипа, хвата. – Немој да ме дрпаш, несьм ти врс, могу мати да 
ти будем.



Љубисав Ћирић178

дрпа2 несвр. краде, отима. – Узеше влас, па дрпају ли, дрпају. ■ дрпање гл. им. – 
Загаздил се оди дрпање, а неје што је од башту газдальк наследил.

дрпав, -а, -о в. поцепан (упор. дроњав). – Исцепени и дрпави ко да су ји пцета 
влачила по каљиште, иду от кућу до кућу и просе жито. ■ подрпав, -а, -о комп. дрпавији. 
– Подрпава деца од њина несьм видела, закрпка на закрпку, па се и оне сцепиле.

дрпавеје несвр. почне да носи подеране хаљине, постаје дрпав. – Једно време 
га проживемо, али са па почемо да дрпавејемо, и да преносујемо стари дронци.  
одрпавеје.

дрпкало с зоол. птица прдавац из породице барских кока. – Путпудаљће пупкају 
и трче кроз искласало жито, а дрпкало се оглаша из Лисичак: дрп-дрп, дрп-дрп.  
дрпкаљћа.

дрпкаљћа ж зоол. птица прдавац из породице барских кока (упор. дрпкало). – Те, 
поче и дрпкаљћа да се јавља у Ждрело.

дрпља м одрпанко, дроњава мушка особа (упор. дроња). – Тија дрпља мен че да 
наоди ману, а нема куче за кво да га увати.

дрпне свр. 1. уштине. – Научил сваку да дрпне, док му се једнуш нека не обрне, 
па му залепи шљакавицу. 2. отме, украде. – Само ли се не пазиш, из руће има да ти 
дрпне кво носиш, и да побегне.

дрпољ м поцепани комад одеће, али и нов са потцењеном вредношћу (упор. 
дроњьк). – Немам кво да облечем, сто дрпоља имам, али једно с једно неје.

дрпољчина м пеј. од дрпољ. – Опра му дрпољчине, да има у кво да се преоблече, 
ако оче.

дрса несвр. зубима кида, уједа. – Дрса ме снаа с речи, ко чељато куче на мрзлицу. 
 задрса, здрса.

дрсне свр. откине, угризе, уједе. – Пази се, тој куче оче мукавачћи да дрсне. Дојде 
ми тека черка, па ме питује како ми је ногата, а Петкани криво што черката повиш 
окол мен премита кад је туј, и одма гледа како да ме дрсне. О[д] државу и старог 
човека сваћи гледа нешто да дрсне.

дрт, -а, -о стар. – Дрта патка воду не држи. ■ подрт, -а, -о комп. дртији. – Превари 
ме младу, а он дрт беше, гоџа подрт оди мен.

дртави несвр. стари, улази у позне године. – Ти, бабо, ни старејеш, ни дртавиш, 
стално си иста.  дртеје.  одртави.

дртеје несвр. в. дртави. – Манумо да старејемо, са че почнемо да дртејемо. Како 
дртеје, тека детињеје.

дртља м пеј. дрта особа или брав, старкеља. – Дртља, а воли да заглеџује туџе 
жене.  дртљак, дртосија, дртотина.

дртљак м пеј. дрта особа или брав, старкеља (упор. дртља). – Здраво, Јеленко, 
дртљаче, пет године сам помлад о[д] тебе, а ти ме окаш „дедо“. Тај крава дртљак, 
само рану једе, а млеко не дава.

дртосија ж пеј. дрта особа или брав, старкеља (упор. дртља). – Беше најубава 
овца, а гле са ква је дртосија станула.

дртотина м пеј. дрта особа или брав, старкеља (упор. дртља). – Дртотине се зберу 
пред продавницу, па сваку невестицу која дојде нешто да купи зачьчну.

другар м 1. пријатељ. – У војску смо били најбољи другари, тој другарство се не 
заборавља. 2. брачни друг. – Све моје друшће се премене и појду с њини другари, а 
ја остадо млада без другара, па ји жално гледам. Он млад, лепачьк, али нумеја да се 
ожени, за њег ме срце боли, ел другар човеку требе.
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другаричка ж другарица из детињства. – Запела ме Петкана двор да окосим, 
требе једна њојна друшка да сврне, дошла из Београд, па да се испричају како су 
другаричће биле.

другојече прил. другачије. – Ми смо живели и работили тека ко што ти причам, а 
сьг се све другојече и живи и работи.  друкче, друкше.

другомалсћи, -ска, -ско који припада другој махали. – Припуца плот, залајаше 
кучетија, значи иду другомалската деца, оче ни надмудре, а не знају кво смо им 
спремили.

другомалац м онај који је из друге махале. – Ја несьм волела да ми је момче из 
комшильк, волела сам ил да је другомалац, ил да је другоселац. Ми и другомалци 
смо ратували највише окол јаз на реку, где смо се купали и сльнчали.

другомалка ж она која је из друге махале. – Пројде једна другомалка, и каза ми 
да га је видела с другу жену.

другопраскиња ж свиња која треба да се праси по други пут. – За другопраскињу 
по неје страшно за прасење.

другоселац м који је из другог села. – Седењћа кад буде дојду момчетија при 
девојчетија, па и другоселци дооде. Беше пошьл некьв другоселац за Калџерело, и 
повел козу код јарца због онеј работе

другоселка ж која је из другог села. – Нам су другоселће увек биле поубаве од 
наше девоће, а њим па нашете.

другоселсћи, -ска, -ско који припада другом селу. – Деси се да се намешају наше 
и другоселсће овце, па муку видомо да ји разлучимо.

друготељћиња ж крава која треба да се тели по други пут. – Булка це са лько 
отели, она је са друготељћиња.

другује несвр. налази се са ким у другарским и пријатељским односима. – Ја и 
она само другујемо. Сас башту сам ти другувал, и били смо ко браћа. ■ другување гл. 
им. – Јаглика поче да страује кво се мож изроди из њино другување, ко да насеча 
кво че дојде.

друђи, -га, -го ГЛ, ДЛ бр. 1. који је по реду иза првога. – Ја идем у друђи разред, 
а он у трећи. 2. било који други, остали. – Ако ти неч, ил не мож, има друђи који оче 
и може. Ја друђега осем тебе несьм имала, нити ми је требал.

друђидьн прил. дан иза сутрашњег дана, прекосутра. – Ако не можете јутре, 
дојдете друђидьн. Тека даньс, тека јутре, тека друђидьн, тека подруђидьн, па си 
стално тека, крпеж и трпеж.  подрућидьн.  зајутре.

друђипут прил. другом приликом. – Друђипут кад ју сретнем, има да навалим 
ко мутав на телефон, јега ми се позлати. Даньс нече може тој што си наумил, а за 
друђипут че видимо.

дружи се несвр. другује са киме, бива друг коме или са киме. – Сас твојега башту 
смо се млого дружили, како он пођину таквог другара више несьм имал.  предружи 
се, раздружи се.

друкче прил. другачије (упор. другојече). – Друкче не може от како је свет и век, и 
док свет и век буде, тека че је. Овце су паметне животињће, куј друкче прича льже 
па маже.

друкше прил. другачије (упор. другојече) прил. другачије (упор. другојече). – Тека је 
било у моје време, а са је сасвим друкше. У моје време се прајеоше свадбе друкше, а 
са се друкше праве. ■ подрукше комп другачије у већем степену, доста другачије. – Ја 
работим све како сам дом научила при башту и матер, а овде подрукше, повише и 
љуђи у кућу.
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друкши, -а, -е другачији. – Там све друкше, друкша ношња, друкша ората, 
па и зевња друкша, равна и побогата од нашу. Наша ората друкша, чим нешто 
продумамо, одма ни познају да сму Лужничањи. ■ подрукши комп много другачији, 
много различитији. – Она подрукша, кат појде по пут само се оsрта, мати вој не 
беше таква.

друм м пут који спаја већа насеља. – По селсћи пут говеда иду без водење, али 
кад излезнемо на друм морају да се воде. █ државни ~ саобраћајница о којој се стара 
држава. – Идомо по каљиштав селсћи пут, док излезомо на асвалтиран државни 
друм, где требе да ватамо аутобус.

друса несвр. 1. дрма, тресе. – Кад возиш по нераван пут, кола мора да друсају. 
Оче да игра, ал нумеје, па саде друса с цело тело. 2. удара њушком приликом сисања. 
– Теле ојачкало, па кад почне да друса краву, она сирота само шири нође, боли ју.  
задруса, издруса, надруса, раздруса.

друска несвр. друса у дем. значењу. – Почеше кола да ни друскају, зуби да ни 
поиспадају. ■ друскање гл. им. – По какьв пут смо се возили, недељу дьна после ме је 
болело дупе од друскање.  надруска се.

друсна ж снажна и једра жена. – Ми кажемо за добру женску да је друсна, ел 
прањђија.

друсне свр. 1. падне, тресне о тле. – Сурину се цреп, ја друсну одзм. Залете се, 
па се опрзољи та друсну назем. Пред врата друсну некво, ко вреча од сто ћила. 2. 
удари песницом из све снаге. – Чу те друснем с песницу да те онеспособим. Ако те 
ја друснем, леб нема више да ти се приједе.

друсне се свр. судари се са ким. – Он се снавел пот ћишобран отуд, ја исто тека 
одовуд, и ко бацкови на брвно, само што се не друснумо.

друствен, -а, -о дружељубив. – Бил је друствен човек, љуђи су га волели, а и 
жене, оне поготово.

друство с друштво. – Највише сам бринула и чекала да се ожени, да си има жену 
и деца, да се умеша у њигово друство. Беше весељак, па га је друство волело. █ весело 
~ пијана дружина, друштво на лумперајци. – Море, ти нешто заплиташ с нође и с 
језик, мора да си бил у весело друство.

друшка ж другарица, пријатељица. – Бьш ономад видо једну друшку, с коју смо 
појале по Сливје, док беомо девоће. Под овуј црешњу се до полани играла, с друшће 
венци плела и овце чувала, а са девоћа постала.

дрчан, -чна, -чно лаком, похлепан, прождрљив, халапљив. – Телево млого дрчно, 
само би јело. Ако си дрчан, немој да си скрчав, ако си скрчав, немој да си дрчан.

дрчник м пеј. егоиста, халапљивац. – Дрчник, све што види – да је њигово.  
дрчољ.

дрчничина м пеј. од дрчник. – Дрчничина што га нема, само граба у њигов тањир, 
а за друђи да ли че има неје га брига.

дрчољ м пеј. егоиста, халапљивац (упор. дрчник). – Дрчољ један, само би да узима, 
а ништа да не дава.

дршка ж – 1. део предмета који се држи или хвата руком. – Заврте вој се у главу, 
и пресабуљи се преко дршку за дување у меови. Тигањ има дльгу дршку. 2. петељка 
на листу или плоду. – Узнеш прут, чукнеш краставицу по дршку та се прећине, 
набодеш ју и донесеш до жицу, краставицу си украл, а траг неси оставил. 3. фиг. 
пенис. – Можеш само да ми се уватиш за дршку, друго ми ништа не можеш.

дршља несвр. кида зубима. – Иде напарасен, ко да су га пцета дршљала. Џакав 
исцепен ко да су га прачетина дршљала.
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дршчица ж дем. од дршка. – Грне зевњано, има поклопку и дршчицу, напраји 
га лончар и купиш за паре. Ако је домачин мераклија по теј работе, сигурно има 
стаклене чашће сас дршчице, из које је најблага грејана рећија.

ду-ду-ду ономат. звук грмљавине. – Одолек поче да грми: ду-ду-ду, ми се рипнумо 
да покријемо жито, које беше убрано на куп.

дуб-дуб-дуб узв. за подстицање детета да стане на своје ноге у дупку. – Туримо 
дете у дубьк, па почнемо да му причамо: Ајде, дуб-дуб-дуб! – да што пре научи да 
стоји и прооди.

дубар мн. дубари м 1. пањ који вири из земље пошто је стабло одсечено. – Од 
онољћи церови саде дубари брнче. 2. фиг. стара и усамљена особа. – И тека је бобо-
Тула до мречку живела сама ко дубар. Ја и баба остадомо сами и напуштени ко 
дубари.

дубарчина м аугм. од дубар. – Кад би могли да извадимо овога дубарчину, имало 
би дрва два казана рећију да опечемо.

дубьк м врста столице обично у коју се ставља дете да учи да стоји и прави 
прве кораке, дубак. – Дете у дубьк само научи да стоји и да прооди.

дуби несвр. 1. дете које се усправило на ноге, али још није почело да прави прве 
кораке. – Дете им почело да дуби, али још неје проодило. 2. стоји наглавачке. – Ајде 
да дубимо на главе, да видимо који може повише да издржи.

дува несвр. 1. производи кретање ваздуха, духа. – Поче да дува ветар, че се мења 
време. 2. дахом распирује ватру. – Расипе се грне, огањ загасне, жена се мучи, дува 
у огьњат да га поврне, муће биле големе. Натурам сува поситна дрвца на жар, па 
дувам док се појави пламен. 3. дахом расхлађује јело. – Пасуљ саде што је стурен 
од огањ, дувајте у ложицу да се не изгорите. 4. стење. – Што дуваш ко свиња на 
сечиво. Запенил на уста ко вепре, пијан ко зевња, само дува на нос и пьшче. ■ дување 
гл. им. – Мужина, може вола да тури на рамо и да га носи, може му рогови сас 
дување исправи.  задува, подува, предува, продува, раздува.

дува се несвр. трули, распада се. – Јабуће у подрум почеше да се дувају. У 
вододржљиво место било кво да посадиш, оно се дува и не ница.  задува се, здува 
се, издува се, надува се, подува се, раздува се, удува се.

дувало с фиг. уста (у функцији меха). – Ако је чорба жешка, сваћи си има дувало, 
па нека дува да се не изгори.

дувани несвр. пуши. – На раскрсје стоју Ђора и Заре, разорачују се, и дуване.
дуванисује несвр. 1. пуши прекомерно. – Петкана се жали од мене што млого 

шљокам и дуванисујем. 2. снабдева кога дуваном, купује цигарете. – Ја да те раним, 
облачим и дуванисујем, а друђи да те трти, тој нече да може тека.

дувансћи, -ска, -ско који се односи на дуван. – Отскркни вратата да улезне малко 
чистинка, че се погушимо од овија дувансћи смрад.

дуванчьк м хип. од дуван. – Без једење могу, али без рећицу и дуванчьк не могу, 
па тој ти је.

дуванчина м пеј. од дуван. – Нече се мане о[д] дуванчинуту, па по целу ноч 
кашље.

дуванџија м који пуши, пушач. – Ја цигаре несьм никад турал у уста, еве узни ји 
ти, ти си дуванџија, да не стоју бадава.

дувар м зид. Δ – Моја мати се навалила на дувар, па ни само гледа. Какьв је, не 
би га цунула ни кроз дувар.

дуварина ж зидурина, остатак некадашње грађевине. – От стрижевачку цркву 
беоше остале само дуварине, али ју поправише, па са постаде најубава црква у Луж-
ницу.
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дувариште с зидови од порушене куће. – Оди кућу у коју нема жена остане само 
дувариште.

дуварчьк м дем. од дувар, зидић. – На сваћи малко поскутан дуварчьк нашаране 
и исписане свакакве бљувотине, да те је срам да погледаш.

дувка ж 1. рупа, отвор. – Кроз туј дувку улази студ. 2. пећина. – У сливовачћи 
атар има место које се зове Меча дувка, веле да је у њу живела мечка. 3. фиг. гроб. – 
Човек се салатосује, разлати, мисли че је довек, докле га једнуш не спуште у дувку, е 
туј се смири. ⌂ запиши дувку напуни стомак, наједе се. – Несьм богзна кво спремила, 
ал ете има с кво да запишимо дувку, да несмо јако гладни.

дувчи несвр. буши, копа рупе. – Где погледаш – рупе, дувче планину, злато траже. 
 издувчи.

дувчица ж дем. од дувка, рупица. – У вршу се дигне толка прашина, да ти сваку 
дувчицу запиши.

дуг мн. дугови м обавеза дужника према повериоцу; оно што је узето или дато на 
зајам. – Дужан сам преко главу, и дугови само расту, никако да почну да се смањују. 
⌂ загази у дугови уђе у дужнички однос, постане дужан. – Запаравимо кућу, па загази-
мо у дугови, када че да се раздужимо не знам.

дуга1 мн. дуђе ж 1. савијена даска као саставни део бурета или бачве. – Ако буре 
дуго време стоји празно, расуше му се дуђе, па мора да се затапа с воду.

дуга2 атмосферска оптичка појава, лук спектралних боја који се појављује по-
сле кише. – Појави се дуга на небо, негде је падала ћиша.

дуго прил. дужи временски период. – Деда намањил једење, а пушење начисто 
манул, нече још дуго.

дуд мн. дудови ГЛ, ДЛ м бот. листопадно дрво и његов плод, мурва Morus. – У двор 
имаомо голем дуд, па се деца ис цел комшильк накаче у њег да једу дудови.

дудьк мн. дудовчичи м дем. од дуд. – Навали сльбуту уз дуд, да се укачим да 
поједем нећи дудьк. Јела, сине, еве набрала сам ти малко дудовчичи да поједеш, гле 
какви су убави.

дудерка ж неполомљена стабљика грснице, или дужи део стабљике који је остао 
неполомљен приликом млаћења на трлици. – Кад очукамо грснице, зберемо дудерће, 
па си с њи светимо док вечерамо. Наш деда пијеше рећију из буре на дудерку.  
дутка.

дудињка мн. дудињке ЛЗ ж плод дуда. – Дудињке веч почеле да зреју.
дудњи несвр. 1. потмуло грми. – Прво поче да сева, па кат поче да дудњи, ко у 

кацу кат си. 2. грми од пушчане и топовске канонаде. – Кат се ударише с Турчина, 
кат поче да дудњи доле по Лесковац, Боже мили, што је било страшно. 3. фиг. гори 
пуцкетајући. – Отелимо се док извадимо и сцепимо тија пьњ, ал убава дрва најдомо, 
кубе има само да дудњи.  задудњи, издудњи, удудњи се.

дудук м 1. дрвена свирала већих димензија и дубљих тонова, фрула. – У Стри-
жевац су у дудук најубаво свирили Новица Тошинсћи, Љуба Горолом, Бошко Брба, 
Света Риџоња и Никола Чуљинсћи. 2. фиг. пенис. – Муну ме с лакат меџу ребра и 
шьпну ми на уо: Јеленко, спреман ли си дудукат да огрејеш код граџанску Циганку? 
Стеѕа га студав неколко ночи, че ни изѕебну дудуци. 3. фиг. дебело црево, colon. – 
Жене скашкају некво у тигањ, те претрупимо преко зуби колко да запишимо дудук, 
после шатримо по два-три дьна окол кочину, јел нужник. 4. фиг. глупак. – Ни једну 
школу неје завршил, бил је дудук, и такьв остал до крај. ⌂ исrти му дудук изгладни, 
испости се. – Нека га малко, да му исrти дудук, да му се леб приједе. Кад му исrти 
дудук, че једе, па че питује има ли још. ⌂ и тој ми га уз дудук и за то ме баш брига. – От 
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како утепа ногу почеше ме окају по село Јеленко Кленѕало, и тој ми га уз дудук, мож 
ме окају и грне, само да ме не строше.

дудулећа ГЛ ж зоол. врста птице селице чији мужјак има жуто перје, сем крила 
и репа који су црни, прави гнездо између рачви које виси попут колевке, вуга, жуја 
Oriolus oriolus. – Нeје добро да се растура полог на дудулеће и ластавице, који тој 
работи, че му умре мати.  лулећа, ћисалопеја, улулејћа.

дудулејћа ДЛ ж учесница у додолама (упор. додолица 2). – Кад буде лети суша, 
није се зберемо дудулејће, и идемо от кућу на кућу, плискамо се, молимо Бога да 
удари ћиша, они ни давају морузно брашно и маз, после кад буде вечером ни се пре-
менимо и идемо при реку, и напраимо качамак у млого тепсије од брашното и мазат 
што смо збрале ко дудулејће.

дудулица ДЛ ж обичај додола (упор. додолица 1). – Ишла сам у дудулицу, па збе-
ремо брашно, маз, после направимо качамак.

дудуче мн. дудучетија уз бр. дудучета с дрвена свирала мањих димензија и виших 
тонова, фрулица. – Милован Мујинсћи куде идеше он си с њег стално носеше дуду-
че. Свирџије се назбрали, једни дувају у клнета, друђи у дудуци и дудучетија, трећи 
ударају у тупање.

дудученце с дем. и хип. од дудуче. – Деда-Душан беше паметан, кад му је најтешко 
он узнеше дудученце, па свири и игра по собу док му пројду јадови.

дуждевник ЛЗ м зоол. врста водоземца сличног гуштеру, даждевњак Salamandra 
muculoza (упор. дьждевњак). – Шарен ко дуждевник.

дуждевњак ДЛ м зоол. врста водоземца сличног гуштеру, даждевњак Salamandra 
muculoza (упор. дьждевњак) – Ако се дуждевњак обрне на грбину, че буде убаво време.

дужнос м обавеза, оно што се мора. – Дужнос му је да ни дочува, ако оче да на-
следи имање.

дуз-дибидус прил. потпуно, сасвим. – Напил се дуз-дибидус, па не мож да оди, 
нело га воде под мишће ко слепца.

дује несвр. надувава. – Кат почне да дује гајде, ми деца се примькнемо да видимо 
како он тој работи.  надује.

дује се несвр. 1. надувава се. – Де, польк, оно се дује, дује, дује, па једнуш пукне, 
че видиш, само што неје враснуло. 2. срди се. – Кој се дује, сам се собује. (посл).  
издује се, надује се, подује се.

дулич м грлић на стакленој боци или тестији. – Стовна има дулич на који се 
пуни с воду, и сиску на коју се пије. Ћилаш је сас широк дулич, влаша нема дулич.

дуло с анат. мокраћни мехур код свиња. – Дуло надувамо, па га шутирамо док не 
пукне. Чим виде да нећи вади паре, на трубачи се одма образи надују ко дуло.  
пендуј.

дума несвр. 1. говори, прича. – Расрди се, па ми дума свакакве речи. Наша баба 
думаше да се пара ис кравај чува целу годину. Дума се по село за њу свашта. 2. мис-
ли, премишља. – Све си думам да нече на добро да испадне тај работа. ■ думање гл. 
им. – Толко моје думање и клепање ништа не поможе, њу па њу, и узе ју, са нек црви 
јајца.  додума, издума, задума, надума, продума, раздума, удума.

дуне (рад. пр. дунул, -а, -о) свр. 1. духне. – Ако дуне ветар, че вејемо пасуљ. 2. 
попије на искап. – Не чьчкај се с мен, дунул сам некоју рећију, не могу да гарантујем 
за себе. 3. жестоко опали шамар. – Ако ти дунем једьн шамар, чу те успим.

дунда ж дебељушкаста девојчица. – Наша дунда попорасла, па само одлати по 
двор.

дундури се несвр. дури се. – Само се дундури бес потребу.
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дуниветар м лакомислена и превртљива особа. – С тога џаболебароша и дуниве-
тра ли си ти нашла кућу да кућиш, и деца да раџаш.

дуња ж бот. дрво и плод воћке из породице јабука, гуња Cydonia vulgaris. – Највише 
волим слатко од дуње.

дуњьц м врста дуње са крупним плодовима, мушка дуња. – Дуњьц не раџа по 
млого ко дуња, ал су му дуњцити млого покрупни.

дуњак м место где су посађене дуње, дуњик. – Имамо и јабукарник и дуњак.
дуњђерин мн. дуњђери м зидар, грађевински мајстор. Δ – Деда ми је бил 

дуњђерин, па га затој болеше грбина. Сьг предузеће, а тьг су дуњђери зидали куће.
дуњђерльк м дуњђерски занат. – Деда ми је одличьн човек и мајстор бил, 

дуњђерльк је радел. У дунђерльк иде који мора, а у овчарльк који воли.
дуњђерсћи, -ска, -ско који се односи на дуњђера. – Деда ми је четерес и две го-

дине бил дуњђрсћи мајстор.
дуњовача ж ракија од дуња. – Веле да је тај рећија дуњовача, затој скупа, али она 

кој знаје от кво је испечена.
дуњћа рет. несвр. спава (упор. спи). – Дуњћа, не дирај га, незгодан је кад га некој 

пробудуи.  издуњћа се.
дуовит, -а, -о фиг. љут, срдит. – Отиде дуовит у школу, башта му неје купил 

патиће, сва деца иду у патиће, а саде он још иде у гумени опьнци.
дупе збир. дупетија вулг. с стражњи део људског тела, стражњица на којој се 

седи. □ – По туџо дупе и сто тојађе малко. (посл). Млого ручице – благословице, гоџа 
дупетија – проклетија. ⌂ измькне дупе избегне неку обавезу. – Кад је најголема работа, 
он измькне дупе, па се сћита по Бабушницу. ⌂ одере си дупе ради нешто узалудно. – 
Нека вика, па нека си дупе одере, тој кво је наумил нема да добије. ⌂ једе дупе баницу 
добије батине по туру. – Ако се наљутим, че ти једе дупе баницу. ⌂ свири дупе буде 
гладан, гладује. – Ако не запнеш, че ти свири дупе ко жетварска стовна у слог. ⌂ једе 
дупе баницу без леб добије батине. – Не задевај се, да ти не једе дупе баницу без леб. 
⌂ тура дупе при тојагу изазива кога док не добије батине. – Ако се уљути, че ти каже 
како је, боље ти је да не тураш дупе при тојагу. ⌂ удави дупе у ваду нагна кога у бег. 
– Комшијо, деца ти улезла у лозје, иди ји појури да удаве дупе у ваду, да се не сете 
више да крадну туџо.

дупенце мн. дупетића вулг. дем. и хип. од дупе. – Ти-ч бос да ореш, и бос да умреш, 
у дупенце ли те гуљаво јебем. А, дупетића ситна, чу ви уватим ја кад ми краднете 
краставице, че ми платите ви.

дупиште вулг. с аугм. и пеј. од дупе. – Он тьнак, висок, згодан, а она ниска, дебела, 
дупиште вој ко шиник.

дупни буши рупице на кожи приликом прављења опанка. – Сас шило дупним 
свињску кожу да правим опьнци.  надупни.

дур-девојћа ж веома лепа девојка, лепотица. ▲ – Биле смо девојће у сукна и 
ћенарне кошуље, на главу каџаве шамије, па свињсћи опьнци и везене черапе, па 
када заиграмо – дур-девојће, која от коју поубава.

дурла м надим. онај који има дебеле и испупчене усне. – Који је дурлес, окају га 
Дурла.

дурлес, -ста, -сто који је са испупченим образима и дебелим уснама. – Света 
Методијин беше дурлес, па смо га окали Света Дурла.

дурли се несвр. дури се. – Не дурли се, че ти се смеју деца. Несмо се свадили одо-
цутра да се дурлиш и срдиш на мен.  надурли се.  пурли се.

дутка мн. дутће ж неполомљена стабљика грснице, или дужи део стабљике који 
је остао неполомљен приликом млаћења на трлици (упор. дудерка). – Запалим дут-
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ку, па идем у подрум по туршију. Наш деда пијеше рећију на дутку, па му се тиће 
омькне дутката у буре. Дутће које остану кат се чукају грснице служе за потклаџу. 
 пуздерка.

дућан м 1. просторија где се што продаје или израђује, трговачка или занатска 
радња. – Веле да је први дућан у Бабушницу отворил тија Виден из Стрижевац. 
2. фиг. шлиц. – Дедо, отворил ти се дућан, немој да ти некоја баба украдне ако има 
нешто унутра. ⌂ запекља дућан закопча шлиц на панталонама. – Запекљај си дућанат, 
да се не види да је празьн.

Дучевци (адм. Дучевац) село у Лужници; Дучевац / Дучевчањин, Дучевка, 
Дучевче мн. Дучевци / Дучевчање етн; дучевсћи, -ска, -ско ктет.

душа мн. душе уз бр. души ОП душу ж 1. свест и способност човека да мисли и 
осећа, карактер и природа његова, бесмртан принцип живота у човеку који га веже 
са богом. □ – Душа ме боли за њега, што се не ожени, да си у старос има другара. 
Умира веч недељу дьна, али никако да испушти душу. 2. човек, особа, становник. 
– Једна душа, једна гуша. Ми смо десет души у кућу. Са у село не знам да ли има се-
домдесе души, а напред је било преко петстотин човека. ⌂ душа од човека добричина. 
– Деда Душан беше душа од човека, он не знајеше да каже ни „немам“, ни „не могу“. 
⌂ душа излази на памук умире споро и у тешким мукама. – Неч га више испрдиш, 
доста си појел оклапчину на туџа дупетија, мислил си да че појевтино да пројдеш, 
али ти има душа излази на памук. ⌂ испушти душу умре. – Баба испушти душу начьс, 
јутре че ју копамо. ⌂ дьне сас душу одахне, одмори се. – До са је скапувала на нође 
док нарани и напоји овија што се довлекли, нека сьг малко дьне сас душу. ⌂ једе душу 
кињи (кога). – Удружиле се свекрва и јетрва па ми једу душу. ⌂ одьне душу психички 
се растерети. – Стално смо у дугови, али са одьнумо душу, деца завршише школу 
и запослише се. ⌂ поврне душу окрепи се, освежи се, поврати снагу. – Чекај да малко 
поврнем душу, па чу ти причам како је било. ⌂ поврта душу враћа се у живе, ојачава. 
– Појави му се румен на образи, поче да поврта душу. ⌂ прибере душу поврати дах, 
предахне. – Пуштете ме само малко душу да приберем, па чу ви казујем све по ред. ⌂ 
у једну душу брзо, жустро, усплахирено. – Маноил утрча у кућу у једну душу. Некада 
кад га стунтеше, кад га усева, угрми, па кад га раздува, ми у једну душу трчимо сас 
родитељи да зберемо сено, да га не завати ћиша. ⌂ нема душу нема снагу, малаксао. 
– Виден ме води, ја немам душу да одим, док отидомо некако у болницу. ⌂ душу 
дало као створено, баш како треба. – Овеја попошће ис туршију су млого блађе, а 
уз грејану рећицу – душу дало! Туј беше и бунар, несмо пили воду из њег, ама за 
посипување градине, појење стоку и таквеја работе – душу дало. ⌂ пати си душу лиша-
ва се сваког задовољства. – Јеленко, пини си ти некоју, немој због мен да си душу 
патиш, рећица је за љуђе. ⌂ буде без душу налази се у великој неизвесности. – Мој син 
даньс полага пријемни на факултет, па сам без душу како че пројде.

душаме с подни део сандука за превоз растреситог терета код запрежних кола. 
– Нече никог да замине возење на душаме, и лежање у рупу. Затрча се, али не може 
да прерипи душаме и канате оди кола.

душеван, -вна, -вно добар, племенит, који је спреман да помогне. – Некво ме 
пробаџа под мишку одоцутра, па се мислим да ли да ти казујем да се не сећираш, 
ти си душевна жена. ■ подушеван, -вна, -вно комп. душевнији. – Цигање су подушевни 
од нас Срби, ми смо, бре, гагрице, че се поједемо ко кучишта због пусти имот.  
душовьн.

души несвр. њуши. – Трчи му по траг и души, све док га не надуши куде се 
завлекал.  задуши, надуши, подуши, удуши.
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души се несвр. њуши се. – Овце кат се упролет намешају у бачију, прво се душе 
да се упознају по мирис, кат се здуше, постану иста бачија.  задуши се, здуши се.

душица ж дем. и хип. од душа. – Она је добра ко душица. █ бабина ~ бот. лековита 
трава Thumus Serpyllum. – Бабина душица је лековита травка, а и млого убаво 
мирише. █ мајчина ~ бот. лековита трава Thumus Serpyllum. – Мајчину душицу 
беремо за чај от кашљицу.  душичка.

душичка ж в. душица. – Немој, бапче, тека да оратиш душичку ти поједем, немој 
ми ствараш страови сас такве орате.

душљак м пеј. од душа. – Кад човек умре четиријес дьна му се душљак врти окол 
кућу где је живел, после се изгуби, отиде негде.

душманин мн. душмањи ГЛ, ЛЗ / душмање ДЛ непријатељ, крвник. – Све га по 
главу бијеш, че га осакатиш тека, душманине. Болка ји црна ватила, душмањи су тој 
големи били. Босиљћу увати стра да се Радисаву не свете душмање.

душманка мн. душмањће ж непријатељица, супарница. – Немој толко да се 
убавиш, да че те уроче душмањће.

душманит, -а, -о зао, свиреп – Душманито дете, малко-малко па се степа с друга 
деца. Урош Ћиринсћи беше пакошчија и душманит човек.

душмансћи прил. крвнички. – Поче ме скубе душмансћи, ја поче да цвилим. Бије 
душмансћи, не мисли ти за живот.

душовадник м онај који вади душу, свирепи убица. – С тога катила и душовадника 
никој неје волел да има работу. Свети-Рањђел је душовадник.

душовьн, -вна, -вно в. душеван. – За некуга се орати да је притран, а за некуга да 
је душовьн. При њу да идеш, че ти даде све кво вој потражиш, она је душовна жена.

Ђ
ђавол м 1. по религиозном схватању зао дух који човека заводи и наводи на грех. 

– Ђавол нити оре, нити копа, само гледа да напакости човеку. Бега ко ђавол од крс. 
2. фиг. лукава особа или животиња. – Деда-Васа беше голем ђавол, од њег су жене 
имале голему муку. ⌂ крив му ђавол сам је крив, а не ђаво. – Задевал се, али он изел 
ћотекат, са му крив ђавол.

ђавола прил. нема, ништа, није тако. – Купила сам ти нешто, али ђавола чу ти га 
дадем, ако ме не замолиш. Ђавола че ме пребориш, ја сам појак о[д] тебе. Родише ли 
сливе овуј годину? – Ђавола су родиле, нема ни да се озлачимо, а кам ли за рећију. ⌂ 
иди у ђавола иди дођавола. – Иди у ђавола кат си такьв, нечу више ни да те погледам, 
а кам ли да имам нешто с теб. ⌂ през ђавола дођавола. – Баба ме ружи што се мешам 
у политиће, а ја си па мозгујем: През ђавола, Јеленко, па и ако те изгрбаве, ако се ти 
неси наживел, оно куј је, тољће године си смандрљал у невиделицу.

ђаволес, -та, -то лукав, несташан, заводљив. – Стевана беше ђаволеста баба, сва-
кога умејеше да засмеје. Ђаволесто девојче, има те преведе жедног преко воду.

ђаволесто прил. враголасто. – Неје ме погледала тека ђаволесто скоро тријес 
године.

ђаволи се несвр. почиње да бива ђаво, лукави се. – Попорасла, почела да се ђаволи, 
засмива ни по кућу.  уђаволи се.

ђаволија ж несташлук, обешењаштво. – Ако је мьлецка, веч знаје триста 
ђаволије. Ја сам у године кад ме такве ђаволије више на залимају.
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ђаволсћи, -ска, -ско који је као у ђавола. – У теј ђаволсће работе нечу да се 
мешам.

ђаволсћи прил. на ђаволски начин, лукаво. – Ђаволсћи га смислили како да ме 
пречукају, и да ми отну имање.

ђаволује несвр. смишља враголије, сплеткари. – Нашето унуче поче веч да 
ђаволује. Даньшња омладина само ђаволује, и једе леб џабе. Ђаволује, ама вој при 
свакуга не успева.  надђаволује.

ђаволче мн. ђаволчетија с враголан, обешењак, ђаволак. – Имају три дечица, не 
занаје се које је од које поголемо ђаволче.Ђаволчетија деца, не мож да излезнеш на 
крај с њи.

ђаволштина ж препредењаштво, подвала. – Чувај се од њега, тија знаје свакаве 
ђаволштине да ти направи.

ђаконија ж одабрано јело, посластица. – Једино ни унук дооди кад је распус, 
дьњу ни помага, увечер ни разоноди, баби мило, кокри га цело вече, спрема му разна 
ђаконије.

ђезве мн. с ђезветија с бакарна посуда за кување кафе, џезва. – Како се диза, одма 
тура ђезве на шпорет, и док не попије каве, не мије се.  џезве.

ђезвенце с дем. и хип. од ђезве. – Имам једно ђезвенце, збира два вилџана, и 
обавезно ујутру згрејем у њег рећију, тој ми је мерка.

ђеле узв. за изражавање дивљења, усхићења, запрепашћења. – Ђеле, колко си 
порасал зимус, још малко па-ч ме стигнеш. Ђеле, оно у шишево остало само на дно 
рећија, чек ју и њу џипнем, па че си вревимо.

ђем м метална полуга узде која се ставља коњу у уста, жвала. – Жвањћа ко да 
има ђем у уста.

ђене-ђене прил. још-још, још и којекако, колико-толико. Δ – Да ми бар половин 
дуг врну, па ђене-ђене, али он се тиће оћута, и толко и би.

ђепик мн. ђепици нов. м пртљажник код путничких аутомобила. – Тој што 
прајимо свињокољ кат почне да пролати снег, тој отиде на другу страну, кад дојду 
децата, бабава јим све тој нагура у ђепици.

ђеран м полуга на чијем се једном крају веже кофа за извлачење воде из бунара и 
оиптерећењем на другом крају, ђерам. – У наше село само је једьн бунар сас ђеран. 
 ђерьм.

ђерьм м полуга на чијем се једном крају веже кофа за извлачење воде из бунара и 
оиптерећењем на другом крају, ђерам (упор. ђеран). – Напрет су на бачију биле бучће 
велике, па се млеко бучкало на ђерьм, ко на бунар што се вадила вода.

ђерђив м метална цедиљка за млеко. – Прво на ђерђив процедим млеко, па га 
тьг варим.

ђериз м водљиво, блатњаво и тешко проходно тле. ▲ – Куде Соколове врбе у 
Бербеч се направил ђериз, па не мож да пројдемо од водељак и каљиштак.  ђол.

ђи ДЛ рет. зам. енкл. их. – Големете жльтице ја несьм видела, има ђи по Неготин. 
Нека ђи отворена вратата. Није смо им ђи давали, ал они ђи не тејаше.

ђиа узв. кјим се командује коњу да крене, ђиха. – Ајде, Зеленко, ђиа, ђиа!
ђиђе ж мн. подуже мотке са уттврђеним пречкама за ноге на којима се хода по 

блату, гигаље, штуле. – Остарела сам, по лице ми избиле сиђе, и одим ко на ђиђе. 
Идемо по овуј тьвнину ко на ђиђе.

ђижа ГЛ, ДЛ ж чокот винове лозе, трс (упор. гижа). – У виноград имамо највише 
црнину, винску сорту, белину имамо малко, десетина ђиже, колко за једење.

ђижица ж хип. од ђижа. – Овај ђижица се прва прошара, и прва узреје.
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ђизди се несвр. кити се, украшава се, гизди се. Δ – Има с кво, па се ђизди, али вој 
не помага, баба си је баба.  нађизди се.

ђили-ђили-ђили узв. при голицању детета да се што више смеје. – Што си се 
намрштила толко, дојди да те пођиличкам малко да се насмејеш: ђили-ђили-ђили!

ђилибар м жута фосилна смола, ћилибар. – Жене носеоше маниста од ђилибар.
ђиличка несвр. голицка. – Иди па ђиличкај деду, мани мене.  пођиличка.
ђилка несвр. голица. – Немој да ме ђилкаш, ја сам млого грозљива. Осечам му 

прсти и брци како ме ђилкају под гушу. ■ ђилкање гл. им. – Оно си иде по ред: прво 
иде ђилкање, па смејање, па на крај тепање и викање.  зађилка.

ђилкош м шатр. мангуп, нерадник, кавгаџија. – Зберу се ђилкоши, наседају пред 
кавану, па само гледају с куга да се закаче.

ђилне свр. голицне. – Прича како се здравил с нечију кумицу на свадбу, па ју 
ђилнул по длан, а она му неје остала дужна. Малко ли га ђилнеш, почне да се репчи, 
и да се заоди от смеј, такьв си је још од дете.

ђине несвр. 1. гине, старда. – Ако верујеш у Бога, веруј и крсти се, куј ти брани, 
али не наговарај друђи да ђину због Бога. Нече да идемо у рат, нече да ђинемо без 
потребу. 2. фиг. безмерно воли, бескрајно се жртвује. – Он си ђине за башту и матер. 
⌂ не ђине ти (нешто) неизоставно ти се деси (нешто). – Колко да смо насећирани, кат 
Курјак заприча њигови дневни доживљаји, не ђине ти падање под астал от смеј, по 
два сата се држимо за мешине, да не пукнемо ко пендуј. ■ ђинење гл. им. – Ђинење 
је било големо, да се више не поврне. Имало је ђинење и са у овија рат.  изђине, 
пођине.

ђинеж м велико гињење, погибија. – Мије Срби смо ратовали и прекарували разне 
размирице от како се панти, и от како народ поје од нашити ђинежи? Тате, видиш 
ли да су овија решили да ни затру, да нестанемо, расћинуше ни државу ко баницу, а 
ви сте за њу ђинули на Солунсћи фронт, како да заборавимо вашити ђинежи, па да 
си ми са седимо дом?

ђири несвр. иде насумице, хода бесциљно, јурца. Δ – Надигне се, па ђири по поље 
ко луда кучка.  одђири.

ђиџерица ДЛ ж унутрашњи орган, највећа телесна жлезда која има важне 
функције у вези са разменом материја у организму, јетра hepar. (упор. џигерица). – 
Спремају sивре оди кромпири, и јела с кромпири, и неје имало супа, нело чорба оди 
ђиџерице.

ђока м шатр. пенис. – И за тој ме заболе ђока. Ма може само да ми се приване за 
ђоку.

ђол м водљиво, блатњаво и тешко проходно тле (упор. ђериз). – Голем ђол по пут, 
навата се каљиште на опьнци, па једва одимо.

ђорго м фиг. дупе. – На Владу Мујинскога се присрало, тој било у онија рат, па 
улезне у браниште, а Бугари отуд: Што-чеш ти туј? – Ђорго ме накара! А меџу 
Бугарити једьн се звал Ђорго, па га увате, па удри. После Влада дошьл у село, па се 
жали: Овија ђорго ми напраји, та ме Бугари све утепаше.

ђу ДЛ рет. зам. енкл. ју (упор. и ђи). – Срето ђу у Бабушницу, попричамо, и рече ми 
да те поздарвим.

ђубре с 1. смеће, отпаци. – Јутром се дигнем, накладем кубе, сметем ђубре, 
нараним стоку, па се топрв тьг мијем. 2. место на коме се баца смеће, сметлиште. 
– Чим нешто неје добро, исврљи га на ђубре, да се не повлачи по кућу. 3. стајско 
ђубре. – По жетву искарујемо ђубре на њиве, па га разврљамо, и после угаримо. 4. 
фиг. покварењак, олош. – Она је једно ђубре, што га нема у свет. █ вештачко ~ ђубре 
произведено у фабрици на бази хемијских једињења. – Без вештачко ђубре градина 
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нече да ћуне. Ка[д] туримо вештачко ђубре, градина повише роди. █ овчо ~ овчији 
измет. – Подјесен лежимо сас овце на њиву, јер овчо ђубре најбоље нађубри њиву. █ 
шталско ~ стајско ђубре, стајњак.– Шталско ђубре кат прегори је млого добро да се 
разврља по градину, млого боље од вештачко ђубре. █ прегорело ~ стајњак од прошлее 
године код кога је процес врења завршен. – На њиву се искарује само прегорело 
ђубре. █ непрегорело ~ стајњак од свежег сточног измета код кога процес врења није 
завршен. – Градина се не ђубри с неперегорело ђубре, оно оче да изгори расад.

ђубренце с хип. од ђубре. – Тој су две делнице од исту њиву, али моја делница 
пораџа затој што ју ја ђубрим, а њиговата никад неје видела ђубренце.

ђубри несвр. додаје ђубре замљи. – Ми нашу градину сваку годину ђубримо сас 
вештачко ђубре. ■ ђубрење гл. им. – Без ђубрење нече ни њива, ни градина, траже да 
им се врљи ђубренце, па да роде.  нађубри.

ђубровит, -а, -о пођубрен, родан. – Све су ми њиве ђубровите. У Равниште зевња 
ђубровита, па смо туј сваку годин садили гардину.

ђубровник м лопатица за смеће, сметљара. – Имамо три пластична ђубровника.
ђуброше се свр. запусти се, престане да одржава хигијену. – Нема га горе нело 

кат се жена ђуброше, па вој и у кућу ко у кочину.
ђувеглија м вереник, младожења, ђувегија. Δ – Имала си је ђувеглију, и ко што је 

тьг обично и бивало, ис комшильк.
ђувезан, -зна, -зно тамноцрвен, боје труле вишње. Δ – Носила сам ђувезьн 

зьбьн и каџаву шамију. Имале су свакаве боје: шпловирано, цигуљаво, џандарљиво, 
љиљаково, алево, каџаво, пепељаво, гуштерљиво, рујево, бордаво, пембелијесто, 
ђувезно…

ђувеч м јело од меса са пиринчем и кромпиром. – Кад имам повише копачи, ја 
направим ђувеч у голему тепсију, једва ју однесем на њиву.

ђувечьк ж хип. од ђувеч. – Кат су пости сваримо зељице, пасуљьк, чорбицу, 
ђувечьк, али се не запржује с маз, само сас зејтин.

ђувечарка ж велика земљана глеђосана посуда у којој се спрема ђувеч и остала 
густа јела, али је служила и као чорбалук из кога су сви укућани истовремено јели. – 
Голема паница, ђувечарка ју зову, па у њу насипу чорбу, и сви кусамо из њу. Ђувеч 
готвим у ђувечарку.

ђуђум м велика метална посуда у облику врча. Δ – Ђуђум је за воду, дојде ко 
лонац, а тежак како олаво.

ђул мн. ђулови м бот. ружа. Δ – Девоће ко ђулови, у једьн образ да удариш, друђити 
че пукне. Алеви ђулови извезени на јестьци. Везене опрегљаче сас големи ђулови.

ђума ж прамен дуге густе вуне преко чела овце. – Овцу која има ђуму преко чело 
окамо Ђума или Ђумица.

ђумес, -та, -то 1. овца са ђумом преко лица. – Овца која има ђуму преко чело 
је ђуместа, па ју крстимо Ђума, или Ђумица. 2. који је бујан и са много лишћа, 
жбунаст. – Метла требе да буде ђуместа и висока, кат се осуши да може двор да се 
мете с њу.

ђумле прил. заједно, скупа, у групи. Δ – Испросимо Бојану за Тршу, пред јутро 
дојдомо у стан куде он станујеше, сас нас Бојана и њигова родбина ђумле.  џумле.

Ђурђовдьн ЛЗ м вер. пр. дан посвећен св. Ђорђу, Ђурђевдан. – Ђурђовдьн кад 
дојде иде се у цвејке, па се венци исплету, тека је било на Ђурђовдьн.  Џурџовдьн.

ђурунтија ж 1. гомила, руља. Δ – Те тека, льцне човек, оврти се неква ђурунтија 
около њега, зберу се и који су га волели, и који несу, а некоји и не дојду, и толко от 
човека. 2. врева, гужва, свађа. – Иде ђурунтија по село. У најголемо весеље, тиће 
изби ђурунтија, скараше се који че води коло.
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ђутуре прил. све уједно, једно уз друго, све скупа (без појединачног бројења или 
вагања). Δ – Погодимо се ђутуре да озида, постави кров и покрије кућу, пола паре 
унапред, пола кад заврши посо. Идемо сви ђутуре, нечемо да се одвајамо.

Е
е узв. којим се потенцира зачуђеност, упитаност; али и увереност у нешто. – 

Сецал, тегљил, цел век rмбал по грађевине, е! са: боле руће, боле нође, боли грбина; 
па боли, дабоме да че боли. Е, да ли па неје све тека ко што ти казујеш! ⌂ е па кад је 
већ тако, у том случају. – Е па, не мож тека, не мож, бре, коме како прдне на патку 
да ни бије! Е па, кад је веч тека, ја чу давам пијење.

е-е узв. којим се потенцира претња. – Е-е, не задевај се, са че добијеш по дупе!
еве речц. ево. – Еве, донела сам ти малко грозјенце. Еве ти га! Еве му га! (вулг. у 

свађи са одмеравањем лакта).  јеве.
егал ЛЗ м покретни обор на њиви после жетве у коме ноће овце да би се земља 

нађубрила, трло. – Егал направимо, па направимо стругу, туримо шипьк горе, па сас 
китке укитимо, па овце накарамо у тија егал, после ји пропуштамо једну по једну да 
прођу под стругу, ко кроз врата, где се музу.  трла, трљак.

едьн, -а, -о пр. зам. неки, -а, -о (упор. једьн). – Едьн спашева Перу, едьн спашева 
Рођу. Била една жена, па немала деца.

едьнпут прил. једном, једаред (упор. једьнпут). – Едьнпут сьм се преварила, више 
ме неч превариш.

едньг прил. одмах, сместа (упор. једньг). – Како тој чу, он се едньг диже и отрча 
си дом.

едно-друго прил. и ово и оно, много тога (упор. једно-друго). – Налезе војска, и по 
село иду, траже леб, едно-друго, куј какьв је војник.

еднуш прил. једном (упор. једнуш). – Пине, па се поврне још еднуш, да допуни 
мерку.

еј узв. 1. за дозивање: хеј. – Еј, дода-Загорће, брже, кокошће ти улезле у пипер! Еј, 
домачине, има ли те, надаш ли се на госјањи! 2. за показивање: ено. – Еј га Витомир 
по пут, саде што неје замакнул иза кривину. Еј га пот сливу, где се испружил ко 
гуштер.

екла несвр. хекла. – Еклале смо си саме миљетија, а са се купују готова.  изекла.
еклан, -а, -о које израђен хеклањем. – Еклани стољњаци су најубави.
ексер м гвоздени клин. – Купи ми пола ћило ексери десетку, да приковем 

тарабеве, да несу само наше расковане. █ мертечћи ~ дужи и дебљи ексер за спајање 
делова кровне конструкције. – Петар Дерла док беше жив је ударал мертечћи ексер 
на мртавца у ногу, да се не увапири. █ шинсћи ~ посебна врста ексера за прикивање 
шина на точковима запрежних кола. – Точак има шес наплата, и на сваћи се закове 
шина сас шинсћи ексери. █ цигансћи ~ ручно израђени ексер искивањем, обично их 
искивали Цигани ковачи. – Тавањаче исковане с цигансћи ексери. █ изгорел ~ фиг. неко 
ко је онемоћао, или пао с власти. – Он је изгорел ексер, од њег више ништа на мож 
да очекујеш.  јексер.

ексерче мн. ексерчичи с дем. од ексер, ексерчић. – На једьн дувар сас ексерчичи 
беше закована неква карта.  јексерче.

ексерчина м пеј. од ексер. – Пази да не нагазиш на некоју ексерчину по дьсћете, 
после мора да те водимо у болницу да те шприцују.
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експломбира шатр. несвр. експлодира. – Јеленко, сипуј од дволулицуту, чу 
експломбирам!

ектер м хектар. – Наша њива у Сулиманово је голема ектер и деветнајес ари. 
Имамо ектер под морузу.  јектер.

ел рет. везн. јер. – Са иду у Немачко да раде, мене неје воља за теј паре и за туј 
печалбу, ел су ни Немци двапут крв испили. Нумеја се ожени како требе, па ме за 
њег срце боли, ел другар човеку требе.

еле речц. дакле, било како било. Δ – Појди-стани, појди-стани, еле ми завршимо 
жетву, са че малко да одьнемо. Једомо како једомо, еле никој не остаде гладан.  
елем.

елем речц. в. еле. – Погаџаше се, караше се, пцуваше се, елем се некако нагодише.
елергија шатр. ж алергија. – Избила ме елергија.
елергичан, -чна, -чно шатр. алергичан. – Елергична сам на његову жену.
ели речц. ваљда, дакле, зар, зар не, можда (упор. нели). – Ели ти иде по Беодрад 

сас Богосава, бојађи да останеш там, да будеш госпођа. Ајд прво овуј причу да 
ви испричам: ели моја баба-Рајна живеше у Пирот, при њу сам највишe волел да 
поседим преко распус.

ел(и) раст. везн. употребљава се када је реч о избору између две могућности 
које једна другу искључују, када је нешто овакво или онакво, када се нешто може 
урадити на овај или онај начин (упор. ил(и). – Гасарче ел лампу, друго несмо имали. 
Ја нема дьн да седим џабе, ел чу у дрва да идем, ел у сено, али увек некво чепршкам 
колко сам кадr. Овца близни две јаганци, ели обе женска, ели обе мушка, ели једно 
женско, једно мушко. Кад би имала девојченце, ели мушко детенце, тој би ми била 
најголема радос.  елити.

елити раст. везн. в. ел(и). – Кука елити острушка, да се с њу подстькне огањ, елити 
вршник стури од црепњу. При нас кажу за лошу женску да је чарило, елити чума.

ељда ж бот. једногодишња биљка из породице троскота, врста жита, синоним за 
сиротињски хлеб Fagopyrium sagittatum. – Ми једемо чисник, леб от чисто брашно, 
а они су јели ељду.

ем везн. (обично удвојено ем … ем) и … и опет; куд … ту и. Δ – Ем остарел, ем 
се избезобразил. Купимо краву, па ем је масуреста, ем дава по гоџа млеко, ем вој па 
млекото благо. Ем шуто, ем боде. Коњ сас копачку ишпарта морузу ем побрзо, ем 
направи помалко штету од говеда.

емпут прил. једанпут, једном (упор. јемпут). – Ја вој подокнем емпут, она ми 
поврне трипут. Беремо зерделије, јабуће, присађе, после печемо рећију, ако очемо да 
је појака, ни препечемо још емпут. Кад ни кучка јурну емпут, ми беж, па се набутамо 
у Љубинуну кућу.  емпутка, емпутће.

емпутка прил. в. емпут. – Емпутка се женил, и довел си жену сас дете, да се не 
мучи млого.

емпутће прил. в. емпут. – Емпутће додише, али се више не поврнуше.
еначе прил. на други начин, друкчије; у супротном случају (упор. иначе). – Имаоше 

остра пцета, па су морали све да ји врзују, еначе че растргну човека.
ене речц. ено. – Ене ју баба, иде при нас. Ене, како па да неје тека, све ме стра.
ентенира несвр. интернира. – Бугари су ни ентенирали у логор на Дунав, да 

истоварујемо робу ис шљепови у вагони.
ентениран, -а, -о трп. пр. интерниран. – Били смо ентенирани у Немачку, ал несмо 

били у логор, нело смо радели код газде по села.
ентересује несвр. занима, изазива нечију наклоност, интересује. – Ја се поче 

снебивам, ал ме ентересује кво мој Богосов толко работи. Ја печалбара ни сам 
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испрачувала, ни дочекувала, и неје ме ентересовало това, куде је ишьл, и када је се 
вртал.

ентересује се несвр. занима се, интересује се. – Ентересује се какви смо на дом, 
и колко имање имамо.

ескурзија ж излет, екскурзија. – Били смо на ескурзију.  искурзија.
есперзета ж бот. врста детелине Onobrychis viciaefolia. – У дивљу ливаду расте 

свакаква трава, а у питовну се сеје детелина: луцерка, троготка, звездан и есперзета.
еспап м роба за трговину. Δ – Мој деда се бавил с рабаџильк с коњи, па каже: 

једнога коња јаша, а три коња натовари с еспап, и по недељу-две не дооди дом.
ете речц. ето. – Ете кво направи, само идеш от пакос на пакос. Ете ти га Љуба 

стиже од орање, испрегну говеда, врљи покровци преко њи, па окну: Обрењће, дај 
некво да чалабрцнем.  те.

Ж
жабетина ж аугм. и пеј. од жаба. – Појавише се некакве жабетине, да те је гроза 

да ји погледаш.
жабица ж дем. од жаба. – Упролет у сваћи вир могу да се виде пуљоглавци. и 

жабице на које су тамьн израсле нође и отпадал реп.
жабокречина ж бот. врста зелене алге која густо расте по устајалим водама 

Conferva. – Стока нече да пије воду где има млого жабокречина.
жабурка се несвр. пљуска се по води, брчка се. – Окупем дете у корито, и пуштим 

га да се малко жабурка у водуту, па га повијем, подојим, и оно си целу ноч спи.  
ижабурка се.

жал мн. жалови м 1. душевни бол, душевна патња, туга, жалост. – Жал ме за 
матер што се млого мучила. Он млад, лепачьк, али нумеја да се добро ожени, тој ми 
највише жал, за њег ме срце боли. 2. период од године дана по нечијој смрти када се 
носи црнина и избегава сваки вид забаве у његовој родбини. – Док смо у жал, у нашу 
кућу свирачи не улазе.  жалос.

жалан, -а, -о жалостан, ожалошћен. – Жална чу умрем што не дочека да се и ја 
поиграм сас унученце. Жалан по свет да одиш. (клет.).

жалеје несвр. налази се у жалости за ким или за чим, жали. – Умре ни башта, 
па га жалејемо. Телевизор одма да си пуштате, тој не жалеје човека, човек се сас 
срце жалеје. Чу жалејем док сам жива, што ју не одговоримо да не појде за њега.  
жалује.  дожалеје, нажалеје, прежалеје.

жали несвр. 1. сажаљева (кога), саосећа (с ким). – Сви су ју жалили, рано је остала 
удавица с две деца, а била је вредна и поштена.  зажали, ожали, пожали, сажали.

жали се изражава жалост, јада се. – Чим ме негде застане, одма почне да се 
жали на свекра и на свекрву. Који се не жали, значи да је задовољан. ■ жалење гл. им. 
– Ми смо наше прекарали, било је и овак и онак, нема се жалимо, а нема ни вајда од 
жалење.  ожали се, пожали се, сажали се.

жално прил. тужно, жалостиво. – Трпу, ћуту, и жално гледају како им суша 
летину односи. Све моје друшће се премене и појду с њини другари, а ја ји жално 
одгледам.

жало1 мн. жала с 1. орган у пчеле, осе или стршљена из којега се при убоду излива 
отровна течност, жаока. – Ако човека уапе чела или оса, жало требе да се једньг 
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извади, а местото да се трља с камен. 2. змијски језик. – Змија има расовесто жало, 
и стално мрда с њега.

жало2 с тучак у звону или клепетуши. – Звонци и клопотари имају жала, без њи 
не би могли да дрнкају.

жало3 с игла на пређици која пролази кроз рупицу опасача приликом опасивања. – 
Каиш има на једьн крај пречницу сас жало, а на друђи крај избушене рупице, да кроз 
њи прооди жало, кат се човек опаше да му не спадају панталоне.

жалос мн. жалоси ж/м душевни бол, душевна патња, туга, жалост (упор. жал). 
– Рајна гледа у празне руће што вој падле на колена, њојна жалос нема крај, и нема 
лек. У голем сьм жалос, прво ми мати умре, па ми дете пострада. Док смо у жалос, 
за годину дьна нити појемо, нити свирачи у кућу примамо.

жалостиван, -вна, -вно који је мека срца, сажаљив, меланхоличан. – Баба ми 
беше млого жалостивна жена, малко, малко па почне да брише очи с опрегљачу. Ми 
смо жалостиван народ, какво да се деси, љуђи притрчују да помогну.

жалује несвр. налази се у жалости за ким или за чим, жали (упор. жалеје). – Немој 
млого да жалујете, ја сам стар човек, повикајте малко, колко да неје без ич, колко за 
од народ.

жапка мн. жапће ж омча од кожне траке кроз коју се провлачи каиш приликом 
опасивања, или врпца да се притегне опанак уз ногу приликом обувања. – Сестра ми 
направила свињсћи опьнци, па турила жапће, и сас вретено ји истрsа, како запела да 
истргне жапкуту, она се обуши, а вретено одлети у око. Врца се провира кроз жапће 
около, да се опьнак приврже уз ногу.

жапче с фиг. прохтев за пићем. – Зинуло му жапче, па не знаје колоко би попил.
жар мн. жарови м 1. завршни облик сагоревања дрвета кад престане пламен и 

дим. – Кат печемо рећију, направи се јак жар, на њега печемо зеленци. 2. фиг. снажна 
љубомора. – Појдемо у варош, она ме увати под-руку, некој ју одмери, мен пририпа 
срце, малко-помалко жар ми се усели у срце, очи ми се у жарови претворише.

жарес, -та, -то црвенкаст са уздужним пегама (о говечету). – Имаомо жарестог 
вола, па смо га звали Жарко, беше најјак вол у село.

жариште с ватриште у кречани или ћумурани. – Док се креч не испече, у 
жариште дьн-ноч не смеје да загасне огањ.

жаруља ж љута паприка, љутика. – Кат се ољутим сас попошку жаруљу, морам 
да омькнем једну чашку рећију, да плакнем уста од љутинуту.

жарчьк м дем. од жар. – Врљи трешчице, и огањ се разјакоти, имало жарчьк 
поди пепелат, неје било аметом угасло.

жьбне свр. удари батиним, опајдари. – Не задевај се, чу те жьбнем да те искривим 
ко параграв.  жьзне.

жьга несвр. пробада, сева (о болу). – Нешто поче често да ме жьга под леву плечку, 
на добро неје сигурно.  жига.

жьгне свр. жигне, прободе. – Кад ми тој каза, ко да ме у срце жьгну.
жььзне свр. удари батиним, опајдари (упор. жьбне). – Измаши с тојагу, па кад га 

жьзну преко грбину, он само паде.
жьмба ж пеј. женска особа искривљених уста. – Таја жьмба на сви наоди ману, а 

њу си не види, неје вој Бог залуду искривил уста настран.
жьмбав, -а, -о 1. са искривљеним устима, кривоуст. – Убава девоћа, али жьмбава, 

и зато[ј] ју нечу. Жьмбав се родил, Бог га наказал. 2. који има неправилан отвор. – 
На жьмбаво грне се ниједна поклопка не вата.

жьмби се несвр. 1. криви уста као да ће заплакати. – Де насмеј се малко, немој 
само да се жьмбш. Само њури и жьмби се кад нећи нешто продума. 2. кревељи се 
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некоме кривећи уста и плазећи се. – Немој ми се жьмбиш, да те ја не ижьмбим, па да 
се никад више не насмејеш.  ижьмби се, нажьмби се.

жьмбља м пеј. мушка особа искривљених уста. – Ич не подносим тога жьмбљу.
жьцка несвр. боцка, жацка. – Мује млого жьцкају кад буде пред ћишу, а онак 

само досауџују, ал не апу.
жьцне свр. 1. боцне, убоде. – Мани се, Љупчо, од белај, пинул си па не знаш кво 

млатиш грање, знаш да немамо такве зајебанције! – одговори Радисав, а некво га 
жьцну подгруди. Жьцнула га у срце сас покварену реч, ко сас иглу да га је убола. 
2. прободе бол. – У туј журбу сплето се и падо, чу некво пуче, жьцну ме некво над 
лакат, диго се некако, ал рука нече да слуша, строшена. 3. осмуди главњом. – Не 
задевај се, чу те жьцнем с главњуву да ти свитће излету. 4. убоде жаоком. – Жьцнула 
га оса у лозје, па беше подбул, да му се око затворило.  поджьцне.

жвајзне свр. снажно удари. – Ако те жвајзнем с тилуђе, леб више нема да ти 
се приједе. Тома се прекрсти, жвајзну сас пијук у зевњу и рече: Туј копајте, туј че 
најдете воду.  жвизне.

жвакља м пеј. изведен од жваче, жвакало. – Ма кво жваче тија жвакља, кат се у 
ништа не разбира. Живан Жвакља је бил ковач у Горњи Стрижевац.

жвакне свр. поједе нешто на брзину, презалогаји. – Причекајте ни само да 
жвакнемо још по два-три залка, па че пријдемо да ви помогнемо.

жвала ж 1. слуз, бале из уста. – Пуштил жвале ко гладна свиња, и нада се да че 
га некоја оче. 2. оболење слузокоже на угловима усана. – Уста му жвалава, па му се 
од жвалете створиле ране с обе стране, да те је гроза да га погледаш.

жвалав, -а, -о који има жвале. – Свака Циганка која проси води по две-три 
мусава и жвалава Циганчетија сас њу.

жвалави несвр. једе тромо и безвољно, мрљави. – Одаберем му најубаво парче 
месо, с очи да га поједеш, он га жвалави по половин сат док га поједе.

жвањћа1 несвр. погрд. жваће. – Море, не жвањћај, бре, лајна, моја деца су поштена, 
еве ји спе у плевњу.

жвањћа2 несвр. фиг. звоца, лупета, млати празну сламу (упор. бланта). – Престани 
да жвањћаш, не могу више да те подносим. Немој да ме питујете от куде ми, само да 
си знајате да је проверено, и да не жвањћам тићем тека.

жвањћало с пеј. онај који непрекидно звоца. – О[д] тој жвањћало да ти се стужни, 
сви не ваљају, само она добра. Оној дрто жвањћало, по цел дьн седи, и на све наоди 
ману.

жваче (трп. пр. жвакал, -а, -о) несвр. 1. жваће. – Вуча једе, польк жваче, па се суне 
те наврне шишето с рећију. Жваче деда и облизује си прсти, па чьс-чьс пине студену 
водицу. Изгужван ко да су га краве жвакале. 2. фиг. лупета, прича глупости. Слушај, 
бре, ти, бленто пузљава, не жвачи свашто у моју кућу.  сажваче.

жвизне свр. снажно удари, удари прутом (упор. и жвајзне). – Ако те жвизнем с 
прутав, усред пладне има да видиш звезде.

жврцне свр. боцне, удари. – Море жврцни га с тојагуту, да му дојде памет.
жгољав, -а, -о, мршав, неухрањен. – Жгољава му говеца, слабо ји рани, крму 

никад несу видела.
жгољавче мн. жгољавчетија с неухрањено дете, дете слабог апетита. – Ти си 

наше жгољавче, требе да једеш почесто, да се поправиш.
ждере несвр. похлепно и халапљиво гута, једе много. – Зберу се при некуга, па до 

који ред ночу ждеру и лочу.
ждере се несвр. изједа се у себи, секира се. – Сьн ме не вата, по сву ноч се ждерем, 

кад га видим како ми на-очи пропада, а не могу да му помогнем.
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ждивка несвр. 1. цеди рубље уврћући га пре простирања да се суши. – Прво се 
пере сас сапун ел прашак, па се препира у чисту воду, па се још једнуш испира, 
на крај се ждивка да се што више исцеди од воду, па се тьг простре да се суши. 2. 
стискајући шакама смуљане петељка гроздова цеди вино из њих. – Ако се не прави 
шиљер, грождиње се врља, али се прво добро ждивка сас руће, да се исцеди сво вино 
из њега.  и[з]ждивка.

ждимне побегне, кришом се изгуби. – Како ме виде да идем, он ждимну.
ждребе мн. ждребетија с младунче кобиле. □ – Ја ји децана, рипају ко ждребетија. 

Не знам колко има ждребетија у село, ал нема млого.
ждребенце мн. ждребетића с дем. и хип. од ждребе. – Ждребетића се урипала по 

ливаду.
ждреби се несвр. кобила доноси на свет ждребе. – Почела да се ждреби комшиска 

кобила, па ме окнуше да присуствујем, ако нешто затребе да се помогне.  заждре-
би се, иждреби се.

ждребица ж 1. жеско ждребе старо до једне године. – Не рипај толко ко ждреби-
ца. 2. фиг. млада и самовољна женска особа. – Ја се жени још једнуш, ал оно младо 
ко ждребица, тепамо се, јуримо се, саири се варош сас нас.

ждребиште с пеј. од ждребе. – Чијо се оној ждребиште разоџује по нашу дете-
лину?

ждрепкиња ж кобила која се већ ждребила. – Продаде ми кобилу ко ждрепкињу, 
а оно испаде да је била јаловица.

ждребна прид. гравидна кобила. – Кобилава ждребна, па ју пазимо када че почне 
да се ждреби.

ждрело с геогр. узана и кратка каменита клисура. – Причају да се у ждрело кат се 
појде и[з] Сливовик за Бежиште ночу под мосат појављају сотоње.

ждрепченик м попречна мотка на коњским колима за коју се закачињу амови. – 
Ланци од ам се прикаче за ждрепченик, да коњ може да вуче кола.

жега ж 1. врелина од јаког сунца, врућина, припека. – Жито зрело и презрело, 
мора да се жње, а жега да се цркне. Усукал се ко моруза на жегу. 2. повишени при-
тисак, појачана жеља за нечим. – Пинумо, па младињата удари на песме, тера ји 
рећицата, стану и мен жега малко, ал ми не личи да се устурам и да појем сас њи.

жегла мн. жегле ж дрвена палица или гвоздена шипка која долази са спољашње 
стране јарма да говече не би могло да се испрегне (упор. и рамењача). – Говедо се 
превари па тури шију у јерьм, а одовуд се сас жеглу затвори да не мож да излезне из 
њега, нело мора да сеца.  жегља, жегра .

жеглица ж несносна врућина. – Што не соблечеш јелекат и ванелуту, нело си се 
натронтала толко на овуј жеглицу и пеклицу.  жежница, огњица, пеклица.

жегља ж в. жегла. – Узне се жегља из јерм, па се за жегљуту врже конопац од 
пешес метра, а друђити крај се врже за јулар, побијеш узем жегљуту, и тека краве 
пасу на околишта, колко јим конопацат дава.

жегра ж в. жегла. – Жегре су делови на јерьм, и могу да буду дрвене или гвоздене, 
оне су са спољашњу страну на јерьм.

жедљоше свр. ожедни до изнемоглости. – У жетву и сланчошемо и жедљошемо, 
по недељу дьна после не можемо да се опоравимо.

жеднеје несвр. постаје жедан, осећа потребу да угаси жеђ. – Мати си ми, дужан 
сам да те дочувам, и ти при мене нема ни да гладујеш, ни да жеднејеш.  зажеднеје, 
ижеднеје, ожеднеје, прежеднеје.

жежак, -шка, -шко 1. врућ, чија је температура знатно виша од телесне 
температуре. – Судови мора да се испаре сас жешку воду, да се млеко не провари. 
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Лепиња се једе жешка сас старо сирење, мед ил пекмез. Питуваше, обикаљаше ко 
мачетија окол жежак компир, ал не могаше га код мен пробију, налетели на баксуза. 
Нема ништа поблаго од жежак леб и овчо сирење. На жешку вурњу малко лисковине 
требу. (посл.). 2. фиг. жесток, чврст, погибељан. – У косидбу буде жешка работа, 
не може сваћи да буде добар косач. Беше жешко пијење, ама и музика добра, па 
се почесто трезнимо у коло. ■ пожежак, -шка, -шко комп. жежак у већем степену, 
топлији. – Мачка воли да лежи пот кубе, куде је пожешко и позаклоњено место. ■ 
најжежак, -шка, -шко комп. жежак у највећем степену, најтоплији. – Ја се купем само 
лети, и тој кад је најжешко време, отидем на поток, па се соблечем и пробрљичкам 
надве-натри.

жежачьк, -чка, -чко жежак у дем. значењу, топлачак. – Сине, еве ти жежачка 
погачка и сирењице, па се најеџ, пини водицу, и на играње. Свари ми чај, свари ми 
млеко, само да пинем некво жежачко, да ме распари.

жежница ж несносна врућина (упор. жеглица). – У, ала је даньс жежница, ко под 
вршник.

жежничиште с место где се некада парвио ћумур. – У нашу рудину на неколко 
места има жежничиште, где се правил ћумур.

железа с мн. замка за хватање дивљачи, гвожђе, кљуса. – Опьнци ме стезају ко у 
железа да сам се уватил.

железан, -зна, -зно који је од гвожђа (упор. гвозден). – Жегле могу да буду дрвене, 
најчесто оди дрен, али су већином железне.

железиште с пеј. од железо. – Куде како најде некакво железиште, одма носи 
дом, а за кво че му, ни он сам не знаје.

железо с гвожђе. – Мајстор човек, от какво парче железо какву убаву сећиру 
направи! ⌂ глоџе железо од болова не зна шта да ради, на великим је мукама. – Беше 
ме насвила болка, па ми беше дошло железо да глоџем.

железор м гвоздени предмети, гвожђурија. – Ја се залимам сас железор, а мој 
брат сас дрвенарију.

желесце с дем. од железо, ситни железни предмет. – Какво год желесце да најде 
на пут, носи дом, мож че притребе, нека се најде. Ако се нећи криво закльне, нече да 
је грешан ако се увати за пул и каже: Пу, желесце.

желудац м анат. орган за варење хране код човека и многих животиња. – Има 
осетљив желудац па не може свашта да једе, а ја могу дрва да једем, па да ми ништа 
неје.  жељудац.

жељьн, -љна, -љно који осећа жељу, који жели. – За туј водицу од наше врело 
чу жељьн да умрем. Жељна сьм да дочекам да га још једампут видим, после ако чу 
умрем.

жељка ЛЗ ж зоол. корњача. – Жури ко жељка преко угар. (ирон.). Видела сам млого 
пути и змије и жељке.  жељћа.

жељћа ГЛ, ДЛ ж в. жељка. – У Вртоп видо жељћу. Баба штрапа по пут ко жељћа 
преко угар.

жељуд м желудац код животиња. – Највише волим печен жељуд от кокошку. 
Жељуд се прво свари, па га онда пропржимо. Помодрело ко жељуд.

жељудац м в. желудац. – Варено ћисело зеље шкоди на жељудац. Жељудац ми 
оболел, па сам манул да пијем, још малко па чу манем и једење.

жељује несвр. жели, прижељкује (што), жуди (за чим). – Чу насадим лозје, да ми 
деца не жељују за грозје. Кат се Петкана расрди на мен, па заклопи подрум, ја по 
два-три дьна жељујем за рећицу.  нажељује се, оджељује.
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жендар мн. жендари м жандарм. – Боље да те воде сто жендара, него једьн поп. 
 џандар.

жена мн. жене ж фиг. брачни друг женског пола, супруга. □ – Жена ти је домачин, 
а ти си жена, ако си кобајаги мушко, да нема њу, от кућу ништа не би било. ⌂ џилит 
жена вредна и спретна жена. – Моравка, џилит жена, за све ју има, и доноси, и нуди, 
и додава коме кво требе, па се увати у коло те одигра и исцврка се, и па врнди и 
служи. ⌂ писана жена судбином предодређена да буде то што јесте – жена. – Жено 
писана, кат си се једно црно, рутаво кучиште, големо колко теле, сурну комто мен, 
и искези зуби ко расадиљће, теше ме расћине. ⌂ појде по жену почне да се руководи 
женином памећу. – Примечујем да је пошьл по жену, почел да се одаљава од нас, 
ако смо му родитељи.

женетина ж аугм. и пеј. од жена. – Она крупна женетина, мож на вола реп да ис-
кубе, а он спром њу ситан ко непорасло дете. С туј женетину да немаш работу, она 
је у стање две очи у главу да завади.

жени несвр. 1. уводи мушкарца у брачну заједницу са девојком. – Најесен че га 
женимо, доста је момкувал. 2. уводи девојку у брачну заједницу са мушкарцем. – Ако 
неси најстара, тебе че прву да женимо, да се смириш једнуш. ■ женење гл. им. – Чим 
премаши двајес и пешес године, престане да мисли на женење.  зажени, и[з]
жени, ожени, пожени, прежени, прожени.

жени се несвр. 1. узима себи супругу. – Ја сам се женил сиротињсћи, и из сиротињску 
кућу сам узел девоћу. 2. удаје се, узима себи супруга. – Ми смо се већином жениле у 
Сливовик, а сливовачће девоће у Стрижевац.  и[з]жени се, ожени се, пожени се, 
прожени се, ражени се.

женидба ж ступање мушкарца у брак, али и ступање девојке у брак. – Ми имамо 
момче за женидбу, а и вашето девојче пристигло за женидбу, па да се ми најесен 
опријатељимо.

женица ж 1. дем. и хип. од жена. – Какво оче тај женица. Да ми је са жива жена, 
била би женица, а не жена. 2. припроста женска особа. – Једна женица ми тој 
исприча у Бабушницу на пијац.

женка мн. жењће ж бот. врста баштенског цвећа жутих цветова, кадифица. – 
Жењће садимо у градину, оне су мртвачко цвеће. Жењће му при главу никле. (клет.).

женкар м женскарош. – Бараба и женкар, од њега домачин нема да буде.
женска ж пеј. женска особа лаког морала. – Голема соба, а у њу женсће колко ти 

компир оче, и све убаве, и све дибидус голе.
женскокоз м мушкарац са полним атрибутима жене, двополац. – За њега 

причају да је женскокоз.
женсћи, -ска, -ско који се односи на жене, који има особине жена или женки, који 

је као у жена. – Тели су да купе женско прасе за чување. Мушко теле че продадемо, 
а женско че си чувамо за домазльк.

женсћи прил. као жене, на женски начин. – Сас жене орати женсћи, сас мужје 
мушћи, сас деца детињсћи, и сви че те оче за својега. Ја сам, жена женсћи, косила и 
денула камаре, камара поширока нег ли собава. ⌂ женсћи петко размажен и цмиздрав 
дечак. – Тија женсћи петко се не одваја од матер, с њега ни девојчетија несу тела да 
се играју.

женче с хип. од жена. – Женче, дојди да те цунем у образьк кат си се сетила да 
напрајиш зељаник, знаш колко га волим.

женштина ж збир. женскиње, женски свет. – На Бьгњи дьн док мушћити иду по 
њиве, у виноград и шљивар, или се мају прекај стоку, ми, женштина, вадимо игле и 
итамо да заплетемо некво, да и наша работа у руће иде туј годин како требе.
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жењен, -а, -о 1. ожењен. – Имамо три сина, сви су жењени. 2. удата. – Једна 
черка ми још девоћа, а друга је жењена, живи у Ниш.  нежењен.

жер мн. жерови м зоол. ждрал Grus grus. – Жерови гакају, селе се, нече се забави 
зима.

жеравица ж комади жара. – Увечер покријемо с пепел жеравицу да не угасне до 
јутре. Очи му свиткају ко жеравице.

жерувка мн. жерувће ж заровљена главица купуса да се једе у свежем стању 
током зиме. – Оди сушене обђе прајим налагану или дрпаву баницу, најблага је сас 
ливацко зеље, а зими сас жерувће.

жеталица ж моторна машина која жање. – Прво смо жели са срп, па излезоше 
жеталице, после се појавише комбаји који одма и жњу и вршу.

жетва ж. 1. време када се жање пшеница. – Кад дојде жетва, немамо време ни 
да се омијемо, ни да се оперемо, ни да се наспимо. 2. површина под пшеницом коју 
треба пожети. – Овуј годину имамо два јектера за жетву.

жетвар мн. жетвари м жетелац, онај који жање. – Јутре чу имам жетвари, па 
морам поубаво да спремим нешто за једење.

жетварка мн. жетварће ж жетелица, женска особа која жање. – Ја сам била 
најбоља жетварка у целу околину. Жетварће жњу, жњу, па вечером кат се упоју, иде 
шала, смеј, јутре пај иду на другу њиву.

жешчина ж 1 топлота. – Оди сльнце ни дооди све добро: раскарује тьвнину и 
дава жешчину да расте и зреје све што туриш узем. 2. запара, несносна врућина. – 
Жега ударила, припекло, не мож се дише од жешчину. Сльнце ударило, жешчина 
бије ко из вурњу. 3. повишена телесна температура. – Чим ју виде, пројдоше га 
трнци од малчич прс до главу, некво га скрозира, увати га некаква жешчина, па се 
поче зноји.

жив, -а, -о који живи, који је у животу (супротно мртав). – Деда-Душан још жив, 
ама оболел. Мрда ко да је живо. ⌂ да си жив и здрав захваљивање уз благослов. – Да си 
жив и здрав, и да живиш сто године, и једьн дьн озгоре. ⌂ жива била благослов упућен 
женској особи. – Жива била и голема порасла. ⌂ ако ми жива мати заклињање. – Ако 
ми жива мати, несьм ни помислила на тој, а камли да сам га уработила. ⌂ ни жив, ни 
мртьв преплашен на смрт. – Ене га где се скутал, и тресе се ни жив, ни мртьв.

живак мн. живаци м некаква болест праћена слабошћу коју су одређене жене 
могле да пошаљу („напрате“) некоме из освете, или за новац. – Бобо-Мирка је 
умејала да напрати живак на човека, и тија се човек више неје дигал ис кревет. Пет-
кана се бори с црни врагови да ни спаси дом од живаци што ни пију крв, који прачују 
на нас тија што ни мрзну.

живьц мн. живци м 1. живац, нерв. – Доктор ми бођи извадил зуб, али остал 
од њега крндељ и живьц, па ме са још повише боли. Има живци ко конопци, може 
млого да отрпи. 2. осетљиво место, осетљива тачка. – Боде ме с речи, и све ме 
тревља у живьц. Иде му на живьц.

живи несвр. станује, борави, пребива. – Деца ми живе у Бабушницу, а ја си живим 
овде сама у село. ⌂ живи си лепо се слаже са киме. – Млого смо си живили с њи, не-
смо си реч поврнули, а кам ли да смо се скарали. Убаво си живе јетрвете, помагају 
се, не карају се.  доживи, надживи, оживи, поживи, преживи, саживи се.

живина мн. живине ж 1. збир. домаће пернате животиње. – Свака кућа си чува 
живину. Живина га црна изела. (клет.). 2. било која животиња. – По-планин има 
свакаква живина.
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живинка ж хип. и дем. од живина. – Не би било први пут да ни Јелка утепа некоју 
живинку, зараџује она бич, па да ју човек швићне по голо дупе. Ако је бубаљћа, и она 
живинка, немој да ју дираш, нека си живи.

живинче с животиња, марвинче. – Наманул се и запуштил се, живи ко живинче.
живне свр. 1. постане живљи, опорави се. – Жега ни умори, да оче малко да 

прелади да живнемо, душу да добијемо. 2. поживи одређенои период лепшим жи-
вотом. – Кућу направимо, деца иженимо, ка[д] дојде време и ми малко да живнемо, 
оно ни нападоше болеси.

живовлак м бот. биљка чије се лишће ставља на рану да извуче гној, боквица 
Plantago major, Plantago lanceolata. – Кат се рана подљути и загноји, требе да се 
приврже лис од живовлак.

живо-здраво узв. поздрав при сусрету. – Видомо се с њега на пијац, правимо 
живо-здраво, и он пита за тебе.

живот м стање живих бића од рођења до смрти, телесна снага. □ – Још смо 
живи, живимо, ако овој може да се зове живот. Залутали смо начисто, липцујемо од 
работе, а живот не видомо. █ пртен ~ бедан, сиротињски, живот у оскудици. – Живе-
ли смо пртен живот, пртено смо носили, на претно спали, сас пртено се покривали, 
више смо постили него што смо блажили, ал смо поздрави били него ви са. ⌂ на 
живот још за живота, још док је жив. – Она се увапирила на живот, још жива била. 
⌂ спроводи живот живи безбрижно, ужива у животу. – Спроводи живот како си он 
оче, не сећира се за ништа.

животари несвр. живи бедно, једнолично, скромно, тавори. – Че ишколујемо 
деца да барем она живе, а ми смо си навикли да животаримо.

животьк м хип. од живот, леп живот, животић. – Беше си убав животьк по 
појате зими кат падне снег. Живи им се, омилел им животькат, а тој што су недьгави 
све им се чини че се опраје, па че пај да трчу по овце.

животињари несвр. шаљ. в. животари. – Пекљам колко могу, што веле живо ти-
њарим некако. Како си, животариш ли, ел животињариш?

животињка мн. животињке ЛЗ ж хип. од животиња, животињица. – За Божич се 
знало: два дьна преди њег се клало некво живинче, али требе да буде свињче, а неје 
јагње, ил некаква друга животињка.  животињћа.

животињћа мн. животињће ж ГЛ, ДЛ в. животињка. – Ја сам сељак човек, волим 
си животињће, чувам ји и пазим повиш него што си пазим мен, и не могу ји окам 
стока, ко друђи сељаци. И бробињак је животињћа, и у њег је душа.  живуљћа.

живује несвр. живи са киме у љубави и слози (упор. и живи си). – Ја сам бабичка, а 
овија овде је мој дедичка, и добро си живујемо. Ми смо им се увек наодили, и увек 
смо си живували с њи. Колко су и како су Лека и Тодора живували и спореџували, 
гоџа приче остале по њи. ■ живување гл. им. – Некада беше у село живување и 
спореџување, а са ти никој нићега не гледа, нити кој кога помага.

живуљћа мн. живуљћа ж хип. од животиња, животињица (упор. животињћа). – 
Сваћи прави домачин си има шишенце у левинете куде су му живуљће, и увек најде 
разлог да се части, и кокошка кат снесе јајце је добар разлог.

жиг м направа са рељефним натписом или каквим ликом који се отискује на па-
пир, робу или животињу; сам тај отисак. – Позив без жиг не вреди ништа.

жига1 несвр. обележава жигом. – Подјесен шумар сас жиг жига дрва у шуму која 
смеју да се сечу.

жига2 несвр. пробада, сева (упор. жьга). – Жига ме у рамо, че се мења време.
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жиган, -а, -о који је обележен жигом, жигосан. – Тамьн почемо да претоварујемо 
дрва ис кола у камијон, дојде шумар да провери жигана ли су. На пијац смеју да се 
продавају само жигана дрва.

жигне свр. прободе (о болу). – Понекада ме жигне подгруди, па ме запотаји.  
жижне.

жижа дет. узв. упозорење детету да не пипа нешто може да опече. – Тој жижа, 
пец, пец, не пипај!  зажижа, прижижа.

жижак м зоол. врста штетних инсеката у у житу, грашку и др. Curculionidae. – 
Једе га ко жижак даску.

жижне свр. в. жигне. – Син напредан, жена најубава на свет, добра плата, требало 
би да сам срећен, ал ис потају ме неква жишка жижне, насечам некво че ме снајде.

жила ж 1. анат. крвни суд, вена. – Колко је бил дебел, једва му напипали жилу да 
га шприцају. 2. огранак корена код биљке. – Кат садиш дрво, гледај да му је корен 
пуштил жиле, и да се несу исушиле. 3. слој руде у земљи, или подземни ток воде. – 
Бунар на наше срецело има јаку жилу, стално има воду, колко да се гребе из њега. █ 
воловска ~ пенис од вола који се користи као пендрек. – Били га с воловску жилу, док 
неје признал све. █ петна ~ тетива која се спушта од мишица листа ка пети. – Запел 
се ис петне жиле да ме пребори, ал сам ја појак од њега, може само да пьшче.

жилави несвр. фиг. с муком жваће. – Ја гризем стар леб и жилавим лук, а теб 
морам да месим мећи кравајци.  ожилави, прежилави, ужилави.

жилави се несвр. постаје жилав, отпоран на потешкоће. – Човек се кроз работу 
жилави, и нема кьд да млого мислии на бољће.  ужилави се.

жилавос ж особина онога ко је жилав и онога што је жилаво, издржљивост. 
– Беше се од стра скроз заледила и укочила, али польк поче да вој се врта снага и 
руменило, ко упролет на одледену врбу зеленило и жилавос.

жилка мн. жиљће ж дем. од жила, жилица. – Польк се укачи преко мен, и стисну 
ме сас бутине, чини ми се све жилће ми се оладише.

житарка простирка од козије длаке, служи да се простре испод вршалице да се 
не стрви жито на гумну. – Рж се не врше, нело се на житарку очука, испадне му 
семе, а от стаблото се плету рогоже, на које се напред спало.

жито с 1. пшеница Triticum vulgare. – Овуј годин насејамо жито цел јектер. Од 
зелено жито нема баница. 2. кувана пшеница која се једе на даћи или слави, кољиво. 
– Жито се обавезно вари за сваку славу. █ варено ~ кувана пшеница. – Отреби се 
пшеница, па се попари сас ћипелу воду, скльца у чутуру и свари у длибок суд, тој је 
варено жито. █ уродичаво ~ пшеница у којој је присутна уродица. – Уродичаво жито 
прво мора да се истријери, па тьг да се меље брашно.  пченица.

жица ж упреден конац, или као нит истањен метал. □ – Вржи га сас дебелу 
жицу, да се не отћине. ⌂ жица за мутење жица за мућење. – Напрет су се јајца мути-
ла за торту сас жицу за мутење, а дьньс има и електрични миксер. Размуте се сас 
жицу за мутење пет јајца сас пет ложице шићер и пет ложице брашно. ⌂ бију жицу 
обострано изражавају симпатију, воде љубав. – Туј пролет ти и ја почемо да бијемо 
жицу, али смо се крили да дрући не сазнају за нашу тајну.

жице с хип. од жито. – Уписал сам три џака вештачко ђубре да врљим на жице-
но, убаво пошло, ама нече ништа ако га не прирањујеш. Овуј годину најдомо убаво 
жице.

жичка мн. жичће ж дем. од жица, жичица. – Најди ми тьнку жичку, да могу да ју 
проврем кроз овуј рупицу.

жишка мн. жишће ж усијани део материје који искаче из ватре или из предмета 
након ударца о што тврдо (упор. и варница). – Тодора натура тресће и поситна сува 
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дрвца на жар, па поче да дува у њег, дрвцата зачурише, жишће се разлетеше, и увати 
се прво тьнак пламенчьк, па се распири у поголем огањ.  искра.

жишчица ж дем. од жишка. – Домачин унесе бьдњак, тури га на огњиште, он се 
загори, жишће се разлету, пламик суне уз огњиштето, домаћица почне да џарка сас 
машу и орати: Колко искрице – толко парице; колко жишчице – толко дечица, толко 
телчинка у шталу, толко јагњетића у обор, толко прашчинка у кочину.  искрица.

жlна ГЛ, ДЛ ж зоол. птица слична детлићу, зелена жуна Picus viridis. – Жlна 
беше направила полог у дедину црешњу.  жљуна, сипаљћа.

жlт, -а, -о жут. – Тај травка има жlт цвет, зове се жlти месечњак. Неква ју мука 
једе, станула жlта у лице ко дуња.  жльт.

жlтаћа ГЛ ж зоол. жутовољка, птица певачица Emberika citrinela. – Жlтаће се по 
сламу набију, а ми с умит манемо испред њи, па по пешес оборимо, и с њи се прво 
омрсимо на Божич, да ни је лько лето.  жlтајћа, жlтуњћа жльтаћа.

жlтајћа ДЛ в. жlтаћа. – Не задевај се, чу ти отћинем главу ко на жlтајћу.
жlтачьк, -чка, -чко који је жућкасте боје. – Жlтачко му жицето, неје му врљил 

ђубренце, без ђубре нече ништа.  жlтњикав.
жlтеје несвр. жути, добија жуту боју. – Жита од муку почеше да жlтеју, пригоре 

ји сльнце, а ћиша нема да падне, да ји малко прелади.  зажlтеје, пожlтеје, 
ужlтеје .

жlтеје се несвр. жути се. – Насадила жењће у градину, кат погледаш само се 
жlтеје, од милине да гледаш.  жльтеје се.

жlтеница ж бот. вишегодишња коровска биљка жутог цвета, горчика, Sonchus 
arvensis L. и Caltha palustris L. – Овуј годин млого жlтеница изrга по њиве. Плевење 
најтешко беше, а кроз жито жlтеница колко оч.  жльтеница.

жlтило с 1. жутило, жути избљувак. – Беше препил, а ништа неје јел, па је целу 
ноч поревал и бљувал некакво жlтило.  жльтило.

жlтица ж златник, златни динар из доба краља Милана. –Можда је нека жена 
имала и понеку жlтицу, али тој ретко која. Имало је и жlтице и дукати.  жльтица.

жlтичка ж хип. од жлтица. – Добила сам две унуће, и на обе сам купила по 
жlтичку, да ме се сечају кад умрем.

жlтка мн жlтће ж бот. врста шљиве, веома укусна, добра за пекмез, верује се да 
се од ње добија најбоља ракија. – Сливе имамо, једне се зову жlтће, оне се груле от 
кочичће и млого су блађе за једење, од њи варимо пекмез, а и за рећију су добре.  
жльтка.

жlтне се свр. постане жуто, пожути. – Жlтнуло се поље, ближи се жетва.
жlтњикав, -а, -о в. жlтачьк. – Морузава ни је жlта, ни је зелена, дојде некако 

жlтњикава, ко проѕукла.
жlтује несвр. жутује, иако жут у лицу дуго живи, чак дуже од онога са руменим 

лицем. – Жlти жlтују, а црвени путују.
жlтуњав, -а, -о бледуњав, са нездраво-жутом бојом лица. – Убава невестица, 

ама жlтуњава у лице.
жlтуњћа ДЛ ж зоол. в. жlтаћа. – Жlтуњће зими ватамо сас примку, па ји после 

оскубемо у жешку воду, и печемо на жар.
жlчка1 мн. жlчће ж жуманце код јајета. – У понекоји колачи се тура само белка, 

а у понекоји само жlчка. Наше кокошће носе јајца и сас по две жlчће.  жльчка. 
 жутка.

жlчка2 ж жучна кеса. – Че ми прсне жlчка од муку.  жуч.
жльт, -а, -о в. жlт. – Пременимо се у забање, у кошуље беле, шамије која бела, 

која жльта, па идемо у лазарицу овде си у Горчинци, а ишле смо и у Злокучање. █ 
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жльта рада бот. маслачак Taraxacum offi cinale Web. – Упролет деца праве оди врбу 
пискала, а оди жльту раду венчичи.

жльтаћа ж в. жlтаћа. – Зими ватамо жльтаће пот кош, па ји пржимо и једемо.
жльтеје се в. жlтеје се. – Дворови пуни сас обрану морузу, жльтеје се олупено 

класје, наврљано на купови, суши се шашње навалено окол плот.
жльтеница ж в. жlтеница. – Жльтеницу и млеч свиње највише воле да једу док 

су још млади.
жльтило с в. жlтило. – Тека нестаде Бока, уватил се за жицу от струју, веле само 

избљувал жльтило – и готово.
жльтица ж в. жlтица. – Са паре траже уз девоће, а напред зор било за девоће, 

мен је свекар дал две жльтице. █ голема ~ златник који вреди пет дуката. – На навесту 
жльтице: шеснајес големе, осом малецће, и на груди вој закачене неколко стобањће.

жльтка ж в. жlтка. – Сливе жльтће преродиле, / грањће до-зем спуштиле, / само 
што се несу скршиле.  шише.

жльтуньц агр. сорта крушке. – Имали смо старовремсће сорте крушће, воденци, 
грозјанци, медунци, жльтунци, а једну сорту башта зовеше шиљача.

жльчка1 ж в. жlчка1. – Јајце има жльчку и белку. Чим је мазьн ко неварена 
жльчка, од њега се пази, такьв ти не требе, даньс те има льже овака, јутре онака.

жльчка2 ж в. жlчка2. – Смеје се, али онак, види се да и на њег прорадела жльчка.
жљеб м издубљена коритаста бразда у камену или дрвету, жлеб. – Кат се прави 

буре, ел каца, на дуђе се издлабе жљеб сас глето, да се у њега углави данце.
жљеби несвр. урезује жлебове у дрвету или камену. – Узне се сува права врбовина, 

па се сас узимало жљеби, и направи се коританце, да се у њега дава зоб на јагњшта. 
 ижљеби.

жљеби се несвр. 1. кревељи се кривећи уста. – Само знаје да се жљеби, и да се 
потсмива, а њу си не види каква је. 2. цмиздри, плаче без разлога. – Џабе се жљебиш, 
нема да добијеш тој за кво викаш. Не жљеби се више, тој кво си замислил нема да 
добијеш.  ражљеби се.

жљебина ж ткиво око зуба, десни. – Виде му се жљебине кат се смеје, па ме гроза 
да га гледам. Остадо бе[з] зуби, па саде гњавим сас жљебине, повише прогlнем не-
сажвакано. Раскрварише ми се жљебине о[д] тврд леб.

жљезда ж анат. орган у телу који излучује сокове, жлезда. – Преладил се, загнојиле 
му жљезде у гушу, загrкавел, па само слешче.

жљуна ЛЗ ж зоол. птица слична детлићу, зелена жуна Picus viridis (упор. жlна). – 
Жљуна сас кљуницу кљује у дрво, ко да удара с чук у наковњу.

жмарци м мн. боцкање испод коже, трнци, језа. – Ја се усправи пред њег, укоцуби 
се, стојимо тека, гледамо се, кад ни се руће пипнуше, мен пројдоше некакви жмарци 
от пету до вр главу.

жми ГЛ, ДЛ несвр. 1. жмури. – Не могу да заспим, пробујем, зажмим па жмим, 
жмим, жмим – али нече на силу сьн на очи. Жми ко коњ уз празна јасла. Жми ко 
сврака на југовину. 2. фиг. доколичи, беспосличи. – Напије се, па само жми и дрдње. 
Ништа не работе, по цел дьн жму пред задругу. Зажмало ко коњ за зоб, па чека само 
да му се принесе на готово.  жмије.  зажми.

жмије ЛЗ несвр.в. жми. – Жмије ко мачка испод накладено кубе.
жмичка несвр. ситно трепће, жмирка. – Стално жмичка, сигурно га србу очи.
жмичћи прил. жмурећи, ради нешто непажљиво као да жмури. – Немој да 

работиш жмичћи, нело гледај кво работиш, и како работиш. Ја могу на појату да 
отидем и жмичћи.
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жмукав, -а, -о који стално жмирка, који је полуотворених очију. – Нема у село 
кога неје олајувала тај жмукна жмукава. Гледај убаво, немој да си жмукав ко Веља 
Југовсћи.

жмукља м пеј. мушка особа са полуотвореним очима. – Тија жмукља све види, и 
свакому ману знаје да најде, само си њег не види.

жмукна ж пеј. женска особа са полуотвореним очима. – Не требе ми у кућу тај 
жмукна, што воли у све да загњита нос.

жмурка мн. жмурће ж игра у којој један играч тражи друге жмурећи. – Ајде, 
вадете цигаре да запалимо, па чу ви кажем нешто за Босу из Човдарци, онуј штоно 
се сас Бранчу играше жмурће.  кутачка.

жње (рад. пр. жел, -а, -о) несвр. жање. – Како сејеш, тека че жњеш. Ујутру се рано 
диѕамо да пожњемо док је ладовина, после кьд је жега, жито се нагреје, па не мож 
да се жње. Бобо-Убавка беше опасна жетварка, она је жела за тројицу, ко с метлу да 
мете.  зажње, дожње, нажње, ожње, пожње.

жока несвр. шатр. цупка, скакуће, игра у колу. – Попимо, поједомо, са че идемо 
малко да жокамо.  оджока.

жоља м мн. жоље пеј. мршав и кржљав мушкарац, жгољавко, мршавко. – Мани се 
од њега, ти си жоља, а он јак, че те грабне да те преко кућу врљи.

жољав, -а, -о мршав, кржљав, жгољав. – У, колко си жољава, броје ти се ребра. 
Жољав ко да су га пијавице пиле. Савка беше висока, једра, а Јордан ситан, жољав, 
али су се добро слагали и спореџували.

жољавеје несвр. постаје жгољав, мршави. – Вану ме некаква болка, у снагу поче 
да жољавејем, у лице да тавнејем, ништа ми се не једе.  ожољавеје.

жољавче с жољаво дете, жгољавче. – Ти си бабино жољавче, требе да једеш 
повише и почесто.

жуберка несвр. жваће са уживањем, једе у сласт. – Јеленче, оч зреле купине, гле 
кве су убаве, само да жуберкаш.

жуљи1 несвр. јаким притиском и трењем изазива телесну бол, жуља. – Жуље ме 
опьнци, дошло ми да ји врљим, па бос да идем.  ожуљи.

жуљи2 несвр. посувраћа кожицу пенису. – Да га је нека тела, не би бил сам, овак 
мора џабе га дрви и жуљи.  зажуљи.

жури несвр. брзо иде, хита. □ – Немој да ме пожурујеш, видиш да сама журим 
колко могу, ћорав неси, теб ако се жури, ти иди.  ужури.

жури се несвр. хита се. □ – Обед носим на жетвари, немој ме затрачкујеш, зевња 
ме не држи колко ми се жури.  ужури се.

жутица ж мед. обољење јетре због које кожа и беоњаче добију жуту боју. – Кад 
човек добије жутицу, он пожlтеје, и мора да се лечи.

жутка мн. жутке ЛЗ ж жуманце код јајета (упор. жlчка1). – Јајце има жутку и 
белку.

жуч нов. м жучна кеса (упор. жlчка2) – Аперисала сам жуч, са си могу једем све.

З
за предл. Остварује многобројна значења: 1. намену чега што је обележено ОП. – 

Син ми чува петнајес говеда за продаву. 2. лице са којим се ступа у брак, или је већ у 
браку. – Перса се оженила за Бошка. Брана Донина побегла за Власту Ћиринскога. 3. 
као допуна одређеним глаголима. – Он не знаје за стра. Тугује за деца, што не може 
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да ји почесто види. 4. циљ коме је усмерена радња исказана глаголом. – Не моли га за 
леб, кад знаш да нече ни капку воду да ти даде. 5. узрок од кога потиче оно што се 
казује глаголом. – Она че за њега да пођине, а он ју и не примечује. 6. оно за шта се 
даје замена или накнада. – Ја вој нудим метар за метар, она ми тражи метар и половин 
за метар. Чу ти врнем шило за огњило, неч ми останеш дужан. 7. погодност, способ-
ност, дораслост за оно што је казано речју у ОП. – Оној које је за дом, у цркву се 
не носи. Неје способан ни за овчара, а кам ли за кмета. 8. расположење за оно што 
је казано речју у ОП. – За рећију ли сте, ел за вино, ел можда за обе. 9. казује да је 
кретање усмерено у правцу онога што је казано речју у ОП. – Упролет се надигну па 
за Београд у печалбу, а вртају се ујесен. 10. казује да се нешто хвата, да приања или 
да се везује за оно што је казано речју у ОП. – Прилепила се за мене, ко вашка за тил. 
11. означава време у току кога нешто траје, или за које је везано. – За прво време че 
станују пот ћирију, после че си нешто приграде. 13. с обликом уз који стоји означава 
меру, количину или вредност. – Никој никога не бренује за црвиву сливу. Да сам вој 
дозволил још малко да попије, кво би направила било би за алос и укор.

заами (трп. пр. заамен, -а, -о) свр. веже нешто или некога тако што кроз омчу која 
је на једном крају конопца провуче други крај и притегне. – Накосим детелину, па 
заамим с конопче нарамак и однесем да турим прет краве да једу. Вепрето неје било 
врзано, нело само заамено за гушу, па се изоглавило и побегло.

заамљује несвр. више пута или повремено заами. – Брав се не заамљује, нело се с 
конопац врзује за гушу, да се не обеси.

забави свр. одоцни, окасни. – Ја забави обед, сигурно сте до са прегладнели. Гоџа 
ме забави, че ми се љуте мојити кат се врнем дома.

забави се свр. одоцни се, окасни се. – Ја се забави, а ви ме не тејасте причекате да 
си идемо заједно у друство.  позабави се.

забавља несвр. одоцњава, окашњава. – Ако очеш да ти на време завршимо работу, 
немој да забављаш ручьк. Бог забавља, али не заборавља. (посл).

забаје свр. фиг. почне да прича, па не зна да престане. – Свекрва кад забаје, нумеје 
да стане, мука да те увати.

забакне се свр. заборави се, помете се. – А ви када чете да се жените, забакнуле 
сте се начисто.  забькне се.

забанsари се свр. задржи се, заборави се. – Забанѕарил се сас пијанице, а краве 
му рову у шталу. Забанѕарила се код њега, па нумеје да се сети да си појде. Ајде, бре, 
куде се забанsари, цел дьн те дом нема.

забанџија м занатлија који шије зубуне. – Забанџије су шили забьњи и памуклије.
забаса свр. 1. изгуби пут, залута. – Да пожуримо док је видело, да не забасамо 

где несмо пошли. Забаса у лоше друство, и растури си дом, онакьв домачин.
забатален, -а, -о занемарен, запуштен. – Забаталено село, нигде човека да 

сретнеш, нигде куче да залаје, а беше некада село за углед.
забатали (трп. пр забатален, -а, -о) свр. запостави, занемари. – Кво че ми остане 

од живот ако и тој забаталим, оно на старог човека остало само тој: добра цигарка и 
добра рећица. Забатали си жену, и некуде штуче с некакву роспију. Некада се овде 
орало, сејало и раџало, а са све запуштено и забаталено, ретко која њивица да се још 
работи.

забатали се свр. запостави се, занемари се. – Како ми нестаде дете, ја се запушти 
и забатали, неје ми више ни до живот.

забаџа несвр. забада. – Забаџам колци да плетем плот. Такви смо, какви смо, 
Срби смо, па куј на куга си га забаџамо, али трајимо.  назабаџа.
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забькне се свр. в. забакне се. – Забькне ли се момче, од њега нема женидба. Ја се 
забькну, а ви ми нечете речете да си идем.

забьн м мн. забьњи ГЛ / забьње ДЛ врста капута, део мушке или женске горње 
одеће од сукна постављена памуком без рукава, зубун. ▲ – Пошла Тодора на-воду, 
/ зелен забьн облекла, / белу шамију врзала, / на нође опьнци обула, / у руће стовне 
понела, / за појес босиљак загњела, / док оди да вој мирише. (нар. п.). █ забьн рого-
жар зубун са уздужним шарама „на пручће“, као да је од рогоже. – Облекла забьн 
рогожар, па се подголемила ко да је старосаватица.  зьбьн.

забьнџија м мајстор који шије зубуне. – Забьнџије имало у Пирот, од њи смо 
купувале забьњи.

забьши свр. прећути. – Све чу ви кажем по ред, ништа нечу да забьшим.
забелеје се свр. почне да се бели. – Кат се насмеје, забелеју му се крупни зуби ко 

на курјака. Згусти се крупавица, чьском се забелеја, ко да је падал снег. 2. фиг. сване, 
забели се дан. – Не диѕамо се ис кревет док се прозор не забелеје.

забели свр. прекрије белином, обели. – Прекречи надве-натри, забели малко 
собете, колко да несу јако прчаве. Забеле планина, нече се снегат забави ни при нас 
овде.

забере свр. почне упорно да инсистира на чему. – Кад заберем бабу да ми прича, 
не може се отне од мене. Кад забере да пије, не мањује док не падне под астал. Ако 
забере ћиша, нема да стане три дьна. Забра ме да си идемо, али мен се још остањује.

забива несвр. забија. – Не забивај га дльбоко, да мож да га лько извадиш.
забива сe несвр. убацује се, угурава се. – Поче да се забива меџу говеда бе[з] стра, 

ко да је цел живот била говедар.
заблажен, -а, -о заслађен. – Грејана рећија што је повише заблажена, све је 

побоља за пијење. Ја не волим незаблажено каве.
заблажи свр. заслади. – Шарен пасуљ чувамо да заблажимо, он благ, прдља.
заблажи се свр. заслади се. – И ја волим да се заблажим сас понекоју бомбонку, 

ако сам стара баба.
забије свр. забоде, угура. – Маће му га забијем, он че мен да учи како се праве 

деца. (вулг.).
забије се свр. завуче се, увуче се. – Забије се у плевњу, па по цел дьн ладује у сено
заблаји свр. почне да се оглашава блејањем. – Заблајаше овце, мора да ји је нешто 

уплашило.
заблаји се свр. фиг. заборави се, замаје се, упиљи се. – Он ју льже, а она се заблајала 

у њега, па не трепче. Немој да се заблајиш негде успут, нело дом да се брзо врнеш.
заблесавеје свр. учини кога неурачунљивим. – Ако немаш мерку у пијење, рећија 

те мож заблесавеје да не знаш где ти је глава, а где дупе.
заблесавен, -а, -о залуђен, опчињен. – Трчи по њу ко заблесавен, ко да је саде она 

на овија свет.
заблесави свр. залуди, опчини. – Заблесави га једна из Грнчар, и одведе га у Не-

мачку, и више се и не врну.
заблесави се свр. фиг. заљуби се. – Заблесавила се у њега, он па он.
забљује свр. почне да бљује. – Кат се напије, па кад забљује, све живо убљује по 

кућу.
забовари свр. в. заборави. – Забоварила сам и што сам знала. Ја сам са забоварила 

теј песме које смо појале по седењће.
забоварља несвр. заборавља. – Почела сам да забоварљам куде које оставим.
забогати се почне да се богати, прилично се обогати. – Сви га користе, некоји 

се и забогатише на његов рачун, па му обрнуше грбину. Виде ме, па сврну да ми се 



Љубисав Ћирић206

повали сас њигови синови и черће како су се забогатили, ко да ја не знам како су се 
с прејеботине забогатили.

заболи свр. почне да боли. – И тој ме заболе онај ствар што си се надурлила, па 
неч да причаш с мен.

заболедује свр. почне да болује. – Заболедувала сам от како ми се девојче потика, 
и нема ни да преболедујем.  заболује.

заболује свр. в. заболедује. – Човек док је здрав на све мисли, а кад заболује почне 
да мисли само на једно: како да оздравеје.

заборавен, -а, -о заборављен. – Брнчи у небо, ко заборавено крпче у модрилку. 
Ти си моја прва и незаборавена љубав.

заборави свр.изгуби из сећања, престане да се сећа (кога или чега). – Куде се 
дену, што ме заборави. Он је тој све заборавил. Знала сьм, ал сьм заборавила, одавна 
било.  забовари, забораји.  позаборави.

заборави се свр. занесе се, изгуби контролу над својим поступцима. – Отишьл, па 
се заборавил.  забораји се.

заборавља несвр. престане да се сећа (кога или чега). □ – Све панти, али дуг да 
врне, тој обавезно заборавља.  и[з]заборавља.

заборавља се несвр. губи контролу над својим поступцима. – Баба поче да се 
заборавља.

забораји свр. в. заборави. – Ете колко пантим, забораји кво тео да те питам.  
позабораји.

забораји се свр. в. заборави се. – На седењћу увек појдеше и понекоја постара 
жена, да ни варка да се не заборајимо. Мож би се све тој и заборајило, ко што се и 
заборавља.

заборљив, -а, -о неукусан, опор, трпак. – Рећијава ти јака, али заборљива, при-
горел си ју малко у печење. У, колко је водава заборљива, да ли си је таква у бунар, 
ел је заборљива постала от суд у који је стојала.

заборљиво прил. опоро, неугодно, непријатно. – Дојде ми малко заборљиво кад 
га погледам онака запуштеног и от сви заборавеног.

забраден, -а, -о који је повезане главе марамом, забрађен. – Гле га деда-Груја, 
седи уз огњиште, а умотал главу у бел шал, одолек личи на забрадену жену.

забради свр. повеже главу марамом. – Причекајте ме да забрадим шамију, па ме 
ете. Стрина Милица забради ново шамиче, оми си руће, и појде.

забради се свр. повеже се марамом. – Само да се омијем и да се забрадим, па чу 
ви давам да једете. ⌂ забради се наеро начин повезивања мараме када се пера укрсте 
под брадом, па пребаце преко главе и повежу са стране у висини уха (ни под брадом, 
ни на врху темена, ни на потиљку, већ „нахеро“). – Забради се наеро, па се убичи 
ко да је кметица.

забразди свр. фиг. 1. крене насумице, појури. – Поседе тека неколко време, па се 
одједнуш рипну, и пешћи забразди преко брдо у Горњу малу. 2. фиг. застрани, ода се 
пороку. – Забраздила, и не слуша никог, не знам до куде че стигне.

забран м млада шума која се чува од стоке. – Пољак га беше уватил да пасе овце 
у деда-Васин забран у Габрицу.

забраџује несвр. повезује главу марамаом. – На себ је имала увек црне дреје, а 
главу је забраџувала сас жlту шамију, чија пера ретко када је врзувала поди браду.

забраџује се несвр. повезује главу марамаом, убрађује се. – Жене су се забраџувале 
зими сас шамије, а лети с мараме.

забрза свр. почне да жури, убрза. – Војин наметну торбу, потути се, па забрза ус 
пут нагор комто Падину, и натам у Лешје.
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забрза се свр. почне да се жури, убрза се. – Кат се забрза, ни га мож стигнеш, ни 
га мож претечеш, па колко да брзаш.

забрка свр. замути брашно или мекиње са водом да се направе помије за стоку. 
– Забркала сам у кову тричће и блажнину што сам прала судови, да нараним свиње. 
У пладне се забркају поретће помије, а јутром и вечером погусте.

забрљави свр. побудали, учини какав преступ. – Код мен тој валење ич не вреди, 
кат си некој млого вали деца, значи некво су забрљавила.

забрнчи свр. забруји, почне да бруји. – Те, забрнча мотор, тата упали трактор да 
се иде по сено, а ми још лежимо у црђе.

заброји се свр. погреши у бројању. – Ниједьн трговац се нече заброји на њигову 
штету у вртање кусур.

забруљи се свр. зацрвени се, порумени (од стида или узбуђења). – Ама виде ста-
рата Циганка да се младата кад ме виде забруљила ко изѕебло дете кат се врне от 
санкање при накладен шпорет.

забрчка свр. фиг. спреми нешто на брзину да се поједе. – Забрчкај било кво, па 
турај да једемо, цркомо од глад. Забрчкају кво си они воле, и тој једу.

забуа свр. почне пракљачом да удара по одевном предмету или постељини при-
ликом прања. – Однесе у реку црђе, па кад ји с буаљћу забуа, па буа докле ји опере.

забуђавеје свр. нахвата буђ, убуђа. – Леб забуђавеје ако стоји повише дьна 
непоједен.

забули се свр. навуче мараму на чело и очи (учини се као була). – Забулила се сас 
шамијетину, само вој се очи и нос виде.

забулка се фиг. зајапури се. – Ма девојчето се забулка у образи, видим ја тера ју 
некьв огањ.

забуни свр. збуни, помете. – Забуни ме с теј речи, направи ме на будалу.
забуни се свр. збуни се, помете се. – Да се не би баба забунила, па да отиде у онуј 

сламњу кућу, он слезне низа степенице од нову кућу, и излезне пред бабу.
забута свр. почне да гура, да набија. – Он кад вој га забута, има и да вој га набута, 

нема да му се отне. (вулг.).
забучавеје свр. престане да се чешља, запусти се од главе до ногу. – Онедьгавела 

сам, немам руће ни очи да си омијем, та камо ли да се чешљам и премењујем.
забучка свр. почне да бучка. – Забучкала сам от собајле, руће ми премалеше, 

кrстетина ме прекрши, а нема кој да ме малко одмени.
забушује несвр. избегава да нешто уради, забушава. – Тија забушант, забушује 

где стигне, само гледа да се негде измькне од работу.
завади свр. посвађа кога са киме. – Она неје за нашу кућу, она би очи у главу 

завадила. Мића ни завади та се манумо с Миладина.
завади се свр. посвађа се са киме. – Заваде се за ништа, после по половин годину 

не орате једна с другу.
завали свр. забаци унатраг, затури. – Ка[д] ти потече крв на нос, требе да 

завалиш главу назад, и он престане да тече.
завали се1 свр. 1. захвали се. – Прво да се завалим на децава, што ме поведоше на 

тољћи пут. 2. почне да се хвали без мере и укуса. – Он кат се завали колко су богати 
на дом, и какво све имају, има да ти се стужни.

завали се2 опружи се, намести се удобно. – Увечер седне по[д] дуд, завали се на 
клупу, ти свириш у армунику, а он се само усмивка и ћути, ко да је цар.

завалија м неко ко је за сажаљевање, јадничко. – На жене, вала, не знаш нарав 
ко и на детињо дупе, ни Бог, завалија, не мож да им угоди, срећа што тврда душа у 
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човека, па се век прекарује. Он би се, завалија, до са оженил, да је нека тела да појде 
за њега. При нас орате за онија који мисле да су најпаметни да су завалије.

завалића м дем. и хип. од завалија. – Остаде сироче завалића, па ш-че да чини, 
прикlта се уз нас, ко да смо му ми башта и мати.

заваља се несвр. заноси се у ходу, посрће, тетура. – Нешто ми штури у главу, 
па се заваљам кад одим. Напије се, па се заваља ко мршава овца по путишта.  
заваљује се.

заваљује се несвр. в. заваља се. – Пред Велигден толко смо испоснели и малаксали, 
да једва одимо, а који су постари се и заваљују док оде.

заване свр. 1. започне нешто да ради, или да се нешто дешава. – Тамьн завану 
да косим, оно поче ћиша, ја га тиће разману. Питије варимо окол Водице, кад заване 
голем студ. 2. почне да пада киша или снег. – Наоблачи се, ајде брзо да збирамо 
сено док неје заванула ћиша. Времево постаде мрчкаво, може да ни заване ћиша. 
Заване снег, а нема пртина, па мора да се прти. 3. захвати део чега. – Домачин сече 
печеницу, прво о[т]цече леву плечку, заване и неколко ребра, тој расћине на поситно, 
и на сваћега суне по парче. Заванул ми плац има пола метар, и прави се луд, или 
мене прави да сам луд, па да тој не видим.

заване се заузме се неким послом, преокупира се чиме. – Лети се заванемо у 
поље, па не стигнемо ни да се сагльм омијемо, ни оперемо, ни окупемо.

завара се свр. фиг. почне да се забавља са неким или неком. – После се завара 
с једно девојче, оно беше млого лепо, и ожени га, али не могаше да сваре воду, 
мануше се.

завата1 несвр. запрема, може да прими одређену количину. – Тај кова завата 
дванајес ћила. Имаомо шепендер који је заватал две ћила вино.

завата2 несвр. почне да пада киша. – Мирше на календро, че завата ћиша. Млого 
пути ме је заватала ћиша по-планин.

заватен, -а, -о 1. преокупиран неким проблемима. – Ич немој да га молиш, он 
је са заватен с друђи проблеми. 2. напуњен чиме, заузет. – Имам две канте, обе су 
заватене с маз.

завати свр. 1. захвати, напуни суд водом. – Идемо да заватимо воду. 2. почне да 
хвата, почне да наступа. – Тија кравајчак се чува за недајбоже, да не завати неква 
гладна година. Завати болес сви по ред колко ни има у кућу. 3. наложи ватру. – 
Завати огањ, да се огрејемо. Он отиде, туга се разгоре, пламикат и мен завати. 4. 
заузме, напуни нечим. – Сви судови колко имамо у подрум заватимо сас комину. 5. 
наиђе временска непогода. – Завати време, не мож се ништа работи по поље. Завати 
ме ћиша преко Чолејне крушће, па ме све утепа.

завати се свр. 1. окупира се неким послом. – Улезни, улезни, ја сам се нешто 
заватила, па не могу да ти отворим. Заватимо се сас вршу, па смо све друго наманули. 
2. ојача пламен, распламса се ватра. – Чим се огьњат завати, пристави да вариш 
тикве за свиње.

заваџа несвр. изазива свађу, завађа кога са киме. – Ис прво време беше добра, 
после поче да ме заваџа сас целу моју роду.  заваџује.

заваџа се несвр. изазива свађу, почне да се завађа с ким. – Зашто да се заваџамо и 
да се мрзнемо, кад можемо да си живимо ко браћа.

заваџује несвр. в. заваџа. – Јетрвете би си убаво спореџувале, али ји зьлва заваџује.
завьшавеје свр. добије вашке, постане вашљив. – У размирицуну сви беомо 

завьшавели.
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заведе свр. учини да ко залута, одведе кога на криви пут. – Она студент, уписа 
факултет, а он занатлија, електричар, дојде из Немачку, заведе ју, и одведе ју с њег, 
са ринтају там, а ми им деца чувамо.

завезе се свр. фиг. занесе се, заборави се. – Седну, бојађи, само по једну чашку да 
попију, после се завезу, па нумеју да се зауставе.

завеје свр. 1. почне да веје снег. – Ако завеје снег, ви си се врнете дом. 2. фиг. 
постане хладно као да је навејао снег. – Наша баба се у сред лето облачеше ко да је 
завејало, и вели да вој неје жега.

завене свр. почне да вене. – Растуримо пипер по собу да завене, па га после турамо 
у вурду, не вељаје да је дибидус сиров.

завенул, -а, -о који је тек мало увенуо, који је почео да губи свежину. – У вурду 
се турају завенуле попошће, ако су водљиве брзо скапу, и покваре вурдуту.

завет м место заклоњено од ветра. – Овце пасу, а ми си у завет седимо и при-
чамо. Мати натурала мутавџиће црђе да направи завет, да снег не навејуе, и ветr да 
не дува бьш голем.  заветрина

заветан, -тна, -тно кјои се односи на завет, заклоњен од ветра. – Љубичице прве 
процавту, али у заветно место, где се прво отопи снег.

заветена ж заветна обавеза, заклетва. – На Свети-Јован Биљобер девојчетија 
вију венчичи да ји окаче на врата, они да ли су били за лек, да ли је заветена тека 
остала – не знам, али тека смо тој работиле.

заветина ж дан у години који цело село слави уз разне обреде, црквена слава. – 
Заветина у Горњи Стрижевац је Свети-Никола летњи, тьг цело село слави, а Свети-
Никола зимсћи је крсна слава, коју славе само куће чија је тьг слава.  преслава.

заветрина ж место заклоњено од ветра (упор. завет). – Ливаде се сасушиле, саде 
туј и там по заветрину и прекај шумаци зеленеје се отава. Склони се у заветрину, да 
те ни бије ветар туј на ветрометинуту.

заветринка ж дем. и хип. од заветрина. – Овде заветринка, добро местенце да 
одморимо.

завивка мн. завивће ж покривач, све чиме се човек покрије при спавању. – Овчар 
је туга голема, / не знаје лето ни зиму, / црна му зевња простирка, / ведро му небо 
завивка. (нар. п.). Сламњача напуњена сас сламу, озгор врљиш некакьв цржљак, тој 
ти је простирка, с исти такьв цржљак се покријеш, тој ти је завивка.  повивка.

завидан, -а, -о који завиди другом, који је испуњен завишћу. – Браћа су, али су 
завидни једьн на другога, а женете им па још позавидне, па че си очи поваде.  
завидљив.

завиди несвр. осећа незадовољство због нечега што други има, или постиже. – 
Напред, бре, несу људи толко завидели једьн другоме, били задовољни с помалко, 
даньс колко да има, све му малко.

Завидинци (адм. Завидинце) село у Лужници; Завидинчанин / Завидинчањин, 
Завидинка, Завидинче мн. Завидинчањи етн; завидински, -ска, -ско ктет.

завидльк м завидљивост. – Остали смо ми старци недьгави, и само се глоџемо, 
очи че си повадимо, настал завидльк голем. Села пустеју, људи у њи малеју, али 
завидльк и себичльк расту, брат з брата не орати, кам ли да помогне једьн другога.

завидљивач м завидљивац. – Стевка ти је била побоља друшка од Јагоду, Јагода 
је подваљач и завидљивач, видела сам ју ја, мен она не мож да превари.  завиџија.

завидљив, -а, -о који завиди другом, који је испуњен завишћу (упор. завидан). – 
Онак несу лоши људи, али су завидљиви, цела им фамилија таква.

завија несвр. отегнуто урличе (о псу). – Куче завија кад некој ис кућу умре. Куче 
завија, а вук подвија.
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завија се покрива се нечим током спавања. – И зими и лети деда се завија с 
јерган, да си му је топлачко.

завије (имп. зави – завите) свр. 1. покрије кога при спавању. – Кумица ни зави сьс 
цргу и гуњу, па си отиде, ја и невеста остадомо сами. Зави га с нешто да не оѕебне, 
олади се соба, а оно голо. 2. замота дуван у папир. – Имаш ли дуван да завијемо по 
једну. ⌂ ни зави – ни пови ни тамо – ни овамо, ни овако – ни онако. – Башта се обрну 
комто мен, па: ни зави – ни пови, нело: Чере, како мислиш, оч ли га, ил нечеш? – Ја 
ко ис пушку: Очу га!

завије се свр. 1. покрије се нечим при спавању. – Завије се сас цршку док се згреје, 
после ју у сьн отврљи од њег. 2. почне да ствара главицу (о купусу). – Убаво се 
завило зељето, че има и за у кацу, а и онак да се арчи. Овај година ћишовита, зељће 
се убаво завиле, и све крупне и цврсте.

завијен, -а, -о 1. покривен. – Жене су облачиле зьбање, сукна и дльђе пртене 
кошуље, на главу су носиле шамије, голема шамија, кат се забради, цела грбина 
завијена. 2. посувраћен. – Руће му поцрнеле, половин прсти немају нокти, а на 
половин се не виде оди ћумур, завијени рукави од карирану кошуљу никад не 
исправља.

завика свр. почне да плаче. – Нече се жени младињава, деца се не раџају, sагњо 
дете је завикало у Калџерело преди педесе године. Кад завика, и ја почнем да викам, 
одма ме стра да ју некво боли. Туј, да простите, Пузља засlзи, да ли му залете рећија, 
да ли му цrтарка улете у око, али ко да завика.

завира несвр. гура, завлачи. – Немој да завираш прс иза врата, да те не уштипу. Не 
завирај нос куде му место неје.

завира се несвр. завлачи се, увлачи се. – Куде си се завирал, та си толко изгужвил 
панталонете? По какви трњаци си се завирал да ми је да знам, та си толко снесен. 
Немам никакву награду, ја се никоме несьм завирал у дупе.

завирачка ж клин који се умеће између два дела неке структуре да би спој био 
чврст. – Точак на воловска кола има главину, она је оди брес, и у њу се удевају 
спице, а на њи иду наплати, они имају у чело рупе, у њи се удева једна завирачка која 
се зове пишљен или пршљан.

завири свр. запречи ток воде да се узводно образује дубљи вир. – Подјесен 
завиримо поток, да направимо топило, у које топимо грснице.

завири се свр. накупи се већа количина воде, акумулира се. – Преградимо реку да 
се завири вода, па се по цел дьн купемо. Умочал се, па се под њег завирило.

завирује се несвр. задржава се вода, забарљује се. – Куде се вода завирује, туј 
расте само трсак.

завис м осећање непријатељства изазвано успехом другога, завист. – Нека се 
преоблече у сељачко одело, овде на граџанско одело мож невоља да се спечали, 
завис је лоша сестра.

завитлава нов. несвр. исмејава кога. – Деца, мен ли сте нашла да завитлавате, са у 
овеј моје шесе године.

завитлава се несвр. спрда се са киме. – Несьм ти врс, немој да се завитлаваш с 
мене, баба могу да ти будем.

завитли свр. витлошком подеси величину пламена петролејке или фењера. – 
Завитли малко лампуту, да не гори гас погоџа.

завиџија мн. завиџије м/ж завидљивац (упор. завидљивач). – Тој су најгори људи у 
село, завиџије и саможивници, све што виде у другога, да је њиното побоље.

завиџује несвр. завиди. – Завиџују ни на све кво имамо, ако су десет-пут побогати 
од нас. ■ завиџување с гл. им. – Завиџување си је било от крај меџу људи.
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завлада свр. почне да влада, окупира. – Четерес прву завладаше Бугари, па је била 
мука голема.

завлачи свр. 1. браном уситни и поравна поорану њиву. – Напред неје имале 
дрљаче, нело бране, пооремо, па брану влачимо да завлачимо орањето, да покријемо 
зрната која смо посејали. Сас рало си оремо, па сас руке засејемо кукуруз, па 
завлачимо сас брану, после копамо на-руке. 2. увлачи, угурава. – Има обичај да 
завлачи руку у џепови кад мисли да ју не видим, да претресе да види кво имам у њи.

завлачи се несвр. увлачи се, угурава се. – Завлачи се и куде му је место, и куде му 
не приличи.

завлачује несвр. браном уситњаваи и поравнава поорану њиву. – Чим пооремо и 
посејемо, одма завлачујемо.

завлече свр. увуче. – Завлече дете руку у шупљар да извади јајца от пупуњка, оно 
било змија унутра, па га уапе.

завлече се свр. увуче се. – Жели смо, а ја сам врзала љуљћу за крушку, дојде 
змија, па се завлече при дете. Ја се завлеко меџу њојне нође, али он ништа, смалил 
се, па га нигде нема.

завој м извијени део пута, окука. – На тија завој се често извртају кола, 
низбрдњичаво, а завојат остар.

заворња ж гвоздени клин који се убада кроз скрепушу, јарам и руду да могу говеда 
да вуку кола. – Заворња требе да стоји на јерм, да се знаје куде је, а не да се деца 
играју сас њу по двор.  заврња.

завратоше свр. удари песницом по потиљку. – Мани ми се од-главу, да те не 
завратошем, три дни нема да се освестиш.

завре свр. завуче, увуче. – Све што се не завре у зевњу, нече ни да никне. Заври га 
у жешку воду, и пропери га.

завре се свр. 1. завуче се, увуче се у неки простор. – Тесно, не можемо оба да се 
завремо унутра. 2. продрући погледом у нечије очи испитује његову намеру. – Ђавол 
баба, завре ми се с њојнете очи по[д] трепће, и прочита ме, умеје тека да ме скрозира 
до мали мозак.

завреви свр. почне да говори. – Она кад завреви, никој не може да ју надвреви.
завреви се свр. почне да говори са киме и удуби се у разговор. – Завревимо се, па 

нумејемо да се раставимо.
заврека свр. почне да се оглашава врекањем (о кози). – Заврекаше козе, нешто ји 

уплаши, трчи да видиш кво се деси.
завреџује свр. постаје вредан и достојан чега, завређује. – Не знам да ли тија 

човек и завреџује друго, него да га усереш ко пупуњьк, јербо за никакьв курц и неје.
завrжди свр. почне да вржди, забруји. – Завrждаше лимузине, отоше чиновници 

комто варош, а ја и башта у трактор, па ајд у Тодорине баре за сено.
заврже (трп. пр. заврзан, -а, -о) свр. завеже. – Греота, заврзал куче, па га два дьна 

оставил без леб и воду. Магаре се бије док је заврзано, кад је одврзано бега усвет.
заврзак м плод који почиње да се помаља после прецветавања повртарских кул-

тура. – Нашити пипер веч почел да има заврзак.
заврзан, -а, -о фиг. неокретан, неспретан, спетљан. – Заврзан, смотан, спекљан, 

само се повира нагор-надол, никакву работу нумеје да поване, да му неје жена, ниш-
та од њега не би било.

заврљачи шатр. нагло баци, завитла и баци. – Не подирај ме, чу те заврљачим, да 
се распукнеш ко печенка.

заврне свр. 1. окрене. – Заврни детето на другу страну, да не гледа у сльнце. 
2. посуврати. – Заврни ми рукави, да ји не ублажим док дерем свињу. Заврнул 
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ногавице до колена, па чапка по бару. 3. постави, паркира. – Дробилицу заврнумо 
на раскрсје, а јутредн дојде и ваљак на пару да ваља пут. Заврни колата у ладовину, 
да не горе на сльнце. 4. заокрене, завије у другом правцу. – Виде ји она одолечко, још 
од мос кад заврнуше наовам, па им ћима сас руку да поитају. Ка[д] да заврне комто 
дом, застану да се укlне, и да предьне. Иди заврни овцене, да не улезну у детелину. 
⌂ кој како заврне како коме падне на памет. – Никој никога нити питује, нити слуша, 
работи кој како заврне. ⌂ кој куде заврне ко где стигне. – Мочају и серу кој куде зав-
рне. ⌂ кој с кога заврне сваки са сваким. – Ватају се и целивују се кој с кога заврне.

заврне се свр. окрене се целим телом. – Заврни се, да ти нешто шьпнем. Заврни 
се натам, народ прооди по пут, да те не гледа.

завrња ж гвоздени клин који се убада кроз скрепушу, јарам и руду да могу говеда 
да вуку кола (упор. заворња). – Делови од јерьм су: полица, рамењача, жегље и завrња.

заврта несвр. 1. гони овце у жељеном правцу, врти их у круг где је добра паша. – 
Ја постадо слуга, по цел дьн завртам овце на газду по планину.

заврти свр. 1. почне да врти. – Док кучка не заврти с реп, пцета се бе збирају. Кат 
баба заврти з главу, деда се одма рипа и пооди. 2. фиг. зачува, уштеди. – Ожени се, па 
дојдоше деца на свет, не могу једьн динарчьк да завртим од њи.

заврчује свр. заврће. – Једанпут искачамо из воденицу ја и брат ми, и ја с кључ 
заврчујем да заклопим воденицу, брат кад ме друсну: Беж, бре, бате, ене га вапир. 
⌂ не заврчује се не задржава се. – При њи се рећија не заврчује, колко испечу, толко 
утутьк попију, после цеде љиђе.

заврш м завршни ред окомито постављених снопова жита окренутих класјем 
надоле при дењењу стога или камаре. – Камара не може бе[з] заврш, ко и кућа бес 
кров.

заврше свр. започне вршу, почне да врше. – Он је богат, има јак дом и големо 
имање, док заврше, он оврше. (ирон.).

заврши свр. 1. сврши школовање, изучи за неку професију. – Моја унука завrши 
за апотекарицу. 2. доврши дењење камаре постављањем завршног реда окомито 
окренутих снопова са класјем надоле. – Ја заврши камару, са усправете литру да 
слезнем доле 3. фиг. умре, погине. – Знам да те кутал у плевњу док се неси залечил, 
да тој неје уработил, ти би завршил.  позаврши.

завундари свр. запали, припали (цигарету). – Турим прет краве сенце, па седнем 
на троношку, завундарим цигару, и чешкам браду.

завушти свр. закине, забашури, поткраде. – Завуштил ме је сто иљаде динара, и 
прави се луд.

загаден, -а, -о загађен, затрован. – Увезу загадено млеко с некву кемију из 
странсће зевње, па продавају на човеци по градови, а ја моје млеко расипујем, мојто 
не ваљаје.

загади свр. испрља, укаља чим гадним, затрује. – Вода из наш бунар неје за 
пијење, удавило се прасе, па загадило воду. Пипа свашта, па си загадило руће.

загазди се (рад. пр. загаздел, -а, -о) постане имућан, огазди се. – Направи кућу, 
загазди се, па се поче прави важан. Она му је изродила деца док је још бил сирома, 
после је загаздел.  позагазди се.

загази свр. уђе газећи, угази. – Немој да загазиш долеко, мож је реката длибока 
на средину.

загазује (имп. загазуј – загазујте) несвр. улази газећи. – Где је плитко туј се играјте, 
не загазујте удлабин.

загаља задизањем сукње разголићује предњи део тела. – Загаља ју прет сви, а 
она се млого и не буни.
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загаља се разголићује се спреда задизањем сукње. – Спушти сукњу, немој да се 
загаљаш, тој срамотно.

загар м ловачки пас. – Палашку негде зову и загар. Отвори очи, кад човек нади 
мен стоји, и са се чудим како га загари не залајаше.  палашка.

загара несвр. загорева приликом кувања. – Не волим да варим у туј шерпу, у њу 
ми свака манџа загара, па колко да мешем и пазим док се вари.

загаси свр. престане да гори, почне да се гаси. – Сањујем како баба дошла и како 
ока из кујну: Јеленко, донеси лисковине, загасал ти шпоретав. Загаси се огьњат, иди 
га стакни, да се начисто не угаси.  загасне.

загасне свр. в. загаси. – Пази да не загасне огьњат. У огњиште почеше да дотурају 
сучће и друђи, јега се не загасне огьњат поскоро.  позагасне.

загаџа1 свр. почне да гађа, и гађа извесно време. – Гадна дечишта, кад ни загаџаше 
с камење, замалко главе да ни потроше.

загаџа2 свр. уговара, утаначује. – Загаџам с воденичара да само моје мливо меље 
у среду. Загаџал је неки посо у Неготин, па се врнул да води мајстори.

заглаба несвр. гази по дубоком блату. – Са си добила нове ципељће, па немој да 
ји заглабаш по каљиште, нело пази куде штрапаш.

заглаба се несвр. блатњави се газећи по дубоком блату. – Не заглабај се по тој 
каљиште, не могу те оперем после.

заглабачка ж блатњаво место, дубоко блато (упор. глиб). – Сине, куде најде 
толку заглабачку, па си се толко измьшкал до гушу.  заглобачка.

заглави (трп. пр. заглавен, -а, -о) свр. 1. учврсти заглавком. – Направи заглавће 
и заглави ногари на асталат, расклимал се, па не мож ништа да се постаји на њега. 
Креветат беше заглавен, са се разглавил, па скрца, малко ли се помериш. 2. фиг. 
упадне у невољу. – Заглавил у лоше друство, дом се не сврчује.

заглави се свр. заглиби се. – Мора да пазим, гор се мож и заглавимо кат преодимо 
преко јендекан. ⌂ заглавило се фиг. згомила се народ, направи се гужва. – А народ бо-
лесан ли је, болесан, заглавило се по кодницити онам у болницу.

заглавка ж 1. клин којим се што заглављује, заглавак (упор. кајла). – За сваћи 
труп најде се и заглавка. Коса се сас гривну причврсти за косило, али требе да се 
добро заглави сас заглавку. 2. фиг. особа незгодног карактера. – Голема је заглавка, 
тешко с њег може човек да спореџује. Малечак човек, али голема заглавка. Сигуран 
ко врбова заглавка.

заглавља несвр. упада у нешто из чега је тешко да се извуче. – Љуђи смо, мора 
се помагамо, а и путат је наш, заједничћи на цело село, па сви че одимо по њег, што 
да гмацамо и заглављамо кола по каљиште.

заглавља се несвр. фиг. упада у лоше друштво. – Не заглављај се у свакаква дру-
ства, главу че изгубиш.

загладни свр. постане веома гладан. – Загладнемо, а свекрва ју још нема да до-
носи обед. Вуча загладнел, па му не могу надвијем: како ја олупим перашку, он ју 
целу тури у уста и прогlне.  позагладни.

загледа свр. осмотри пажљиво. – Загледај боље по ћошетија, там че га најдеш 
где си га затурил.  позагледа.

загледа се свр. 1. узајамно се зглеадју, погледима се одмере, заљубе се. – С мојвога 
се загледамо на вашар, и после се уземо. 2. устреми поглед, упиљи се у кога или што. 
– Загледала се у њег ко теле у шарена врата, па ни да трепне.

заглеџује несвр. загледа. – Отћину клас, па га стрљају меџу дланови, заглеџују 
зрната, гледају колко су крупна, да ли је жито стасало за жетву. Поче башта да ме 
прачује на-оро, да заглеџујем девојчетија.
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заглеџује се несвр. загледа се. – Заглеџује се у комшику, а она постара од њега 
десет године. Мужи залимају мушће работе: заглеџују се у острила, распитују се 
може ли се набаве матиће и косе.

заглобачка ж в. заглабачка. – Ич нигде да нема каљиште, он че најде заглобачку 
да се заглоби до гушу, па тој ти је.

заглоби (трп. пр. заглобен, -а, -о) свр. 1. заглиби у дубоко блато. – Заглобимо кола, 
па ји манумо, и дојдомо си дом. Кола остадоше заглобена у долину, ми испрегнумо 
говеда, па си дојдомо дом.2. фиг. забоде, зарије. – Ја сам сељак човек, и ја си имам 
моје муће које ме једу, те тув под мишку заглобиле зуби, ал тој се на вас не тича.

заглоби се свр. заглиби се у дубоко блато. – У наше село добро док је убаво вре-
ме, чим падне ћиша, заглобиш се до колена. Заглобила сам се до гушу у каљиште.

заглоџе свр. фиг. почне речима да глође, нервира. – Јетрва ме је заглоџала откако 
сам дошла у овуј кућу.

заглувел, -а, -о који је обавијен тишином. – У село са скоро да ни нема деца, све 
старци, заглувеле и занемеле куће, нигде расадена градина, нигде зајазени јазови.

заглупавеје свр. заглупави. – О[д] тог глупог авгуса да се манеш, да и ти не 
заглупавејеш прекај њег. Овчар упланин заглупавеје од самотињу.

заглуши свр. учини глувим, или наглувим. – Не дери се толко, заглуши ме.
загмаца свр. 1. почне да гаца. – Загмацамо у каљшиште до колена, че си опьнци 

потровимо. 2. умаже руке тестом. – Још тьвнином жена се диѕа, и замешује: отсеје 
чисто брашно на најгусто сито, напраји рупу у средину, тури сол и исипе квасьц што 
је вечертуту подмесила, досипује воду, и загмаца руће до лактови док замеси големо 
тесто за пешес вурњака, а некьд и повиш.

загноји свр. постане гнојан (о рани). – Кад рана загноји, требе гнојат да се чисти, 
да побрзо зарасте.

загноји се свр. почне да се пуни гнојем. – Загнојила ми се пета, па ни могу да се 
обујем, ни могу да одим.

загњете свр. 1. завуче што у нешто. – Имао јеђе, па га загњето негде, са да ме 
убијеш, не могу се сетим где сам га загњел. 2. сакрије што у нешто. – Тодора стури 
матику оди рамо, па ју загњете у тrњак, да ју дрући не најду.

загњете се свр. завуче се, увуче се. – Загњете се под црђе, и прави се да спи. 
Њекња све поврља и потроши по кућу, мен и не гледа куде удара, дечица се загњела 
у ћоше, и пишту ко пилетија.

загњи, -а, -о 1. који је остраг, позади, стражњи. – Крава ми обосела на обе задње 
нође. 2. који се налази на самом крају реда или низа, последњи. – Дошло је загње 
време, више не мож да најдеш поштено ни мушко ни женско, све се усампасило.  
ѕагњи.

загњита несвр. завлачи, угурава. – Ја му кришом загњитам паре у руће, а он ме 
одава.

загњита се несвр. завлачи се, угурава се. – Загњита се где му неје место, че заради 
тепање.

загњица ж 1. анат. део тела којим се седи, стражњица. – Не задевај се, да не 
добијеш по загњицу. 2. стражњи део одевног предмета (упор. прегњица). – Куде си 
се завирала, та си толко уљопала загњицуту.  ѕагњица.

заговни свр. фиг. траљаво започне неки посао, а најчешће га и не доврши. – Какво 
почне да работи, само га заговни, и остави. Тија говњар, само заговни нешто, па се 
измькне да друђи исправљају кво је он заговнил.



215Речник говора Лужнице

загоди (трп. пр. загоден, -а, -о) свр. уговори, постигне договор. – Ми загодимо 
девоћу за нашега сина чьк у трећо село. Тија овьн је загоден и капарисан, само да 
премрка овце, и нови газда си га узима.

загоји се свр. почне да се тови, почне да добија у тежини обилно се хранећи. – 
Загојил се ко вепар, па му виснуло шћембе, ко да је у девети месец.  позагоји се.

заголи се свр. подигне предњи део сукње, разголићујући се пред ким жели да га 
понизи. – Беоше две јетрве, па кат се закарају, не знају кво си думају једна на другу, 
заголе се па обличја праве.

загомиља несвр. досађује упорним запиткивање, приговарањем или мољакањем, 
зановета. – Само некво тражи, загомиља по цел дьн. Одртавело, па само загомиља: 
те тојте, те овојте, те онојте, ко да нећи има време само њу да слуша. Не загомиљај 
млого, него јеџ отрулницу и пукницу, ако вечем не једеш лајна и тричњаци.

загомиљач м пеј. досадан човек, гунђало. – Нечу с њег да идем, голем је загомиљач. 
Мати ми је, али је загомиљач што га нема у свет.

загон м сужени део обора где се стадо натерује на мужу. – Једьн поткарује, а 
двојица седли на столичће на загон и музу овце. Беше Џурџовдьн, придвечер деда и 
ја прикарамо овце до загон за музење.  прогон.

загори свр. 1. због прејаке ватре поцрни и добије непријатан укус. – Зегорел 
ти пасуљав, па нагорчује. Загорел ко тигањ. 2. јако ожедни. – Који препије рећију, 
после загори за воду. 3. успали се због дужег потискивања сексуалног прохтева. – 
Муж вој на печалбу, она загорела, туј не мож да оманеш.

загорњичав, -а, -о који је прилично загорео. – Загорњичаво јело неје добро ни на 
укус, ни на мирис.  назагорњичав.

загоротина ж оно што је загорело током кувања или печења. – Рећијава мирише 
на загоротину, ал нече остане неиспијена. Насоли сас пепел где је загорел казанат, па 
узни остру четку, и отрљај загоротинуту, само сас крпу не мож да ју отрљаш.

загорује несвр. загорева. – Тај шерпа има тьнко дно, па загорује какво да се вари 
у њу.

загорчи свр. постане горко. – Пази кво работиш, што ти је даньс благо ко мед, 
јутре може да ти загорчи ко пелин.

загосподи се свр. погосподи се, уобрази се. – Слезли у град, загосподили се, али 
си у плац саде пипер и чувају си живину.

заграден, -а, -о ограђен. – У заградену градину овце не улазе, сем ако несу на 
две нође.

загради свр. окружи оградом, огради какав простор. – Збраше се некакви љуђи, у 
некакву гору, заградише некакви трљаци, па у њи накараше некакве овце… (нар. пр.).

загради се свр. окружи се оградом, огради се. – Сви се заградили, једино они 
немају никакву ограду окол кућу.

заграџа ж ограда. – Заграџе на све стране. Требе те обесе на прву заграџу, а неје 
на баднеру, па да висиш. От човека заграџа нема. (посл.). ограда.

заграџује несвр. ограђује. – Ја дьњу заграџујем, комшија ночу разграџује, и мора 
или да се бијемо, или да идемо на суд.

загрди свр. почне да се оглашава гроктањем (о свињи). – Загрдеше свињете, иди 
им давај нешто да једу.

загребе свр. 1. почне да гребе, запара. – Загреби малко с нож, да видиш да ли има 
малко сировинка испод кору, ел се скроз исушило. 2. захвати мању количину чега. – 
Загреби у котьл воду, па га тури на шпорет да се згреје водата. Ја немам паре на куп, 
па он само да загребе колко му требе.

загреје се свр. угреје се. – Загреја се време, жетва се нече забави.  позагреје се.
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загрепци м мн. најмање квалитетно повесмо од кучине. – Грснице се очукају на 
трлицу, па се гребу на гребенци и одвоје се повесма, од њи се ткају пртена платна, 
оној што остане на гребенци су огреби, а оној што отпадне су загрепци, од њи се 
ткају само поњаве.

загриба несвр. захвата мању количину неке течности. – Загрибамо с кове воду у 
вир, па посипујемо градину.

загризе свр. почне да гризе. – Сваку јабуку загризе, па ју остави, после друђи 
мора по њега да ју доједе.

загрка свр. 1. почне да грче (о грлици). – Млого волим да слушам кад једна грли-
ца загрка од овуј страну, а друга од онуј, па ко да се натпојују момьк и девојћа. 2. 
нар. вер. моћ првог јутарњег оглашавања грлице да зачара човека ако га чује празног 
желуца. – Ако те грлица загрка, има да загrкавејеш.

загrкавеје свр. изгуби глас од прехладе или напрезања гласних жица, промукне. 
– Деца, доста се драсте, че загrкавејете. Како су пошли по невесту, Божа Јеличћин 
је почел да цврка и да поје, док неје начисто загrкавел. Пили студено пиво, па сви 
загrкавели.

загрлчес, -та, -то 1. флаша са проширеним грлићем. – Напред имаше големе заг-
рлчесте влаше, са ји нема. 2. пуначак око ручних и ножних зглобова. – И ручице и 
ножице му загрлчесте.

загрне (трп. пр. загрнут, -а, -о) свр. 1. огрне. – Седе у ладовину, па загрну ванелу 
да вој не дозимеје. 2. огрне земљом стабљике кромпира или кукуруза при прашењу. 
– Морузу загрнумо, са требе да почнемо да загртамо компири. Не посечкујте, нело 
копајте, друђи нема кој морузу ни да ни окопа, ни да ни загрне. Беоше постасали по 
поље: моруза загрнута, лозје окопано, ливаде окосене, а за жетву још неје стигло. 
 огрне.

загрне се огрне се, пребаци нешто преко себе. – Када дуну у дудуци, па се 
младиња увати у оро, а стари љуђи наоколо, загрнули се с капути, стоју и гледају. 
Деда седи уз огњиште, загрнул се сас кожушче, и џарка сас машу по пепел.

загрозеје несвр. испуњава се грозом, гадљивошћу. – Кад га видим онака мусавог и 
сопуљавог, толко ми загрозеје, да не могу после леб да једем.

загрози свр. испуни грозом, гађењем. – Кат почне свакакво да бланта уз астал, за-
грози ми једење, а стар, не мож да му кажеш да престане.

загрози се свр. испуни се грозом и гађењем. – Како сам тој видела, о[д] тьг ми се 
живот загрози.

загрта несвр. друго по реду окопавање кукуруза са нагртањем земље око струко-
ва. – Кад загртамо морузу, ако је њива голема, искарамо постат, па седнемо малко да 
одьнемо. Моруза се прво копа, па загрта.  дозагрта.

загrтање с 1. друго окопавање кукуруза. – Идемо у Сулиманово на плевење, на 
копање, на загrтање, на косење, на жетву, када која работа стигне да се работи. Прво 
иде копање, па загrтање. 2. време у коме се обавља овај пољски посао. – Друђи син 
ми се роди у загrтање морузу.  нагртање.

загртка ж огртач, кабаница. – Времево се натунтило, понесе ли си загртку?
загубен, -а, -о фиг. изгубљен, припрост. – И ми Лужничањће несмо загубене, не 

може сваћи да ни бьш тека лько превари.
загуби свр. фиг. погуби кога. – Не дирај се, чу те ударим да те загубим.
загуби се свр. изгуби се. – Че се загубимо у овуј маглу. Пошто се њојното дете 

загубило, че испрачује и сирочето у планину, да и њега загуби. (нар. пр.).
загука свр. 1. почне да гуче (о голубу). – Највише сам волела да слушам кад у 

наше браниште у Густу падину голуб загука, и грлица загрка. 2. моћ првог јутарњег 
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оглашавања голуба да зачара човека ако га чује празног желуца. – Ако те јутром 
гугутар загука, има да ти се дигне на гушу гука. (нар. вер.).

загулен, -а, -о својеглав, незгодан, задрт. – Све разуми, али неје загулен, него 
добар, а добар је исто ко и замлатен. Он је млого загулен, с њега не мож на крај да 
искочиш.  загуљастрен.

загулено прил. незгодно, неудобно. – Прва два-три дьна су загулена за работу, док 
се ужига човек, после иде. ■ позагулено комп. незгодно, непријатно, неудобно у већем 
степену. – Од овчо млеко је позагулено да се праји вурда, затој што је оно погусто 
от кравјо, па требе да се меша док се вари да не загори.

загули вулг. свр. посуврати кожицу на пенису. – Ништа ми не мож, појак сам о[д] 
тебе, можеш само да ми га загулиш.  зажуљи.

загуљастрен, -а, -о својеглав, незгодан, задрт (упор. загулен). – Куде бьш мен да 
западне таква загуљастрена жена, цел век да ју носим на грбину.

загуљотина м/ж онај који је загулен, који је задрт и наопак. – Он је једна 
загуљотина што га нема у свет, с њег никој неје излезал на крај.

загуши свр. 1. угуши, задави. – Не пригртај ме толко, че ме загушиш од милос. 2. 
заустави рад вршалице убацивањем неразвезаног снопа у њу. – Ако багач пожури, 
па гурне одједнуш цел сноп и загуши вршалицу, тьг потраји док ју опраје.

загуши се свр. згомила се, заглави се, направи застој. – Слама поче да испада из 
вршалицу на отћид, мора да је се унутра некво загушило.

зад рет. предл. иза, одастраг, страга. – Немој да идеш зад мене, иди пред мене, да 
те видим где си, и какво работиш.

задава несвр. задаје удараце, наноси болове. – Немој да ми задаваш више муће и 
сећирације, пушти ме да дьнем малко с душу.

задава се несвр. нагло се појављује, задаје се издалека. – Почеше да се задавају 
облаци от Стару планину, че буде невреме.

задавен, -а, -о усмрћен дављењем. – Кат погледам имам кво и да видим: три овце 
леже задавене у трљак, а друђете ји нигде нема.

задави свр. усмрти кога дављењем. – Девојчето клима сас главу, пригрнуло тетку 
окол шију и стиснуло ју, ко да че ју задави. Чу те задавим да те више нема. Задавило 
ви, дабогдаде, кавево, не би га ни пинули, да сам знала да сте тољћи сьбльзи.

задави се свр. 1. угуши се гутањем превеликог залогаја. – Ја га чујем, али не могу 
да оратим, саде зевам ко кокошка кат се задави сас перо оди лук. Човек може и с 
воду да се задави. 2. загрцне се. – Не могу више да ви причам, задави се од смејање. 
Сажвачи убаво па прогльни, да се не задавиш.

задавља несвр. гуши, чини да се тешко дише, загрцњује. – Синоч је седела до који 
ред, чешљала је кльчишта, па вој се навлекла прашинљак у гушу, задавља ју па се с 
време на време закашље. С рећију требе испольк, прво малко пинеш да видиш да ли 
је јака и лековита, или је мека и трује, да видиш од кво је печена, да ли задавља, ил 
клизне низ гушу.

зададе свр. учини коме што непријатно. – Голему ми бригу зададе, нити могу да 
једем, ни да спим.

зададе се 1. нагло се појави на видику. – Кат се зададе страшан облак, ја одма 
бегам у кревет ако сам дом, ако сам у поље, врљам на главу било кво. 2. жури, 
пусти корак. – Застанемо малко док поизмькну, па се пај зададемо по њи. Задал се 
Миладин преко Неновицу, па ала ли је, магла ли је.

задангуби се свр. занесе се у каквој беспослици. – Немој да се задангубиш, па да 
те нема цел дьн, нело се брзо вртај.
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задањ/задњи, -дња, -дњо 1. који је остраг, стражњи. – Новченик носи у задњи 
џеп од панталоне. 2. који је на самом крају реда или низа, последњи. – Нечу да се 
дозволим да будем задањ у село. И деца се више не раџају, задњо дете је завикало у 
Калџерело пре педесе године.  ѕагањ, ѕагњи.

задева свр. задиркује. – Нане, Лицко ме задева и подира да је појак од мен, и да 
су они погазде од нас.

задева се свр. задиркује се. – Не задевај се, чу те шибнем с кудељуву да ти глеци 
испадну. Сьг ако ви тепамо, а че ви тепамо сигурно, нема од вас ни заире да остане, 
че оставимо само неколко да причају сас куга сте се трипут задевали.

задеветен, -а, -о запетљан, нејасан. тајанствен (о исказу). – Закукуљено, 
замумуљено, задеветено, задесетено, ни га мож откукуљиш, ни га мож одмумуљиш, 
ни га мож раздеветиш, ни га мож раздесетиш. (разбр.).  задесетен, закукуљен, 
замумуљен.

задевети свр. фиг. замрси, запетља, учини двосмисленим. – Он кад га закукуљи и 
замумуљи, па зачучуљи и задевети, адвокат не може да га растумачи.

задевојчи се свр. постане девојка. – Знаје она теј работе, неје вој први пут, сев-
тельк је направила још кат се задевојчила.

задели се свр. деобом почне да се одваја од других укућана. – Кат се браћа заделе 
ретко куде да се не скарају, па и степају, и тој окол ситницу.

задеља свр. засецањем појединих стабала означи своју парцелу у шуми. – Џабе з 
брата поставимо меџе и задељамо дрвја, он си пак сече дрва у мојту делницу.

задене1 свр. почне да дене (пласт, стог, камару). – Ти си заденул голему камару, че 
имаш ли довољно снопови да ју завршиш.

задене2 свр. затакне што у нешто. – Заденула крајеви от сукњу за појес, па вој 
се нође бльснуле до нат колена.

задене3 свр. дирне речима, вербално изазове, зачикне. – Задене ме, па се измькне 
и смеје ми се, знаје да не могу да га стигнем.

задере свр. почне да гули кожу, почне да дере. – Тамьн закламо и задрамо свињу, 
они пратили дете да све мањујемо, и да трчимо, крава им се зателила.

задесетен, -а, -о запетљан, нејасан. тајанствен (упор. задеветен). – Закукуљено, 
замумуљено, задеветено, задесетено, ни га мож откукуљиш, ни га мож одмумуљиш, 
ни га мож раздеветиш, ни га мож раздесетиш. (разбр.).

задигне свр. подигне нешто до извесне висине. – Задигни ми кошуљу, па погледај 
да ли ми је нешто излезло на грбину, млого ме срби.  позадигне.

задиѕа несвр. задиже нешто до извесне висине. – Не задиѕај толко сукњуту док 
седиш, сви те гледају.

задија свр. задахне, ошамути дахом. – Веле да невеска прво задија кокошће у 
кокошкарник, па ји после подави.

задија се свр. задиха се. – Остаре, од малко се задијам, несьм више за никакву 
работу.

задими свр. фиг. запали цигарету. – Ајде да здимимо по једну, и да тргнемо по 
неку од мученицуву.

задоваља несвр. чини коме по вољи, задовољава – Мораш да га задоваљаш с добру 
реч, ако оч да ти препише имање.

задовољен, -а, -о коме је испуњена свака жеља, задовољан. – Деца ни несу 
гладувала, ни боса одила, али несу била бьш са све задовољена, ратно време било.

задовољи свр. испуни сваку жељу. – Задовољили су ни са све, а највише с убаву 
реч.
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задоји свр. први пут нахрани млеком из дојке, надоји. – Несьм имала млеко да га 
задојим, нело га задојила баба-Милица. На јагње мора за први пут да се помогне да 
се задоји.

задоми свр. сагради дом, постане домаћин, закући се. – Време ти је да се жениш, 
дом да задомиш, деца да добијеш, младос да ти у ништа не прооди. Кућу му напра-
вимо, задомимо га, са само још да га оженимо.

задорица м/ж кавгаџија, свађалица. – На тога задорицу све малко, и све му смита. 
Њина деца задорице, затој нече никој да се игра сас њи.

задреме свр. задрема. – Само што задремем, баба ме пробуди да ми исприча кво 
се досетила.

задржан, -жна, -жно који је очуван, који је још у снази и лепоти. – Убава девоћа, 
а и маћа вој задржна, додаде чича и премазни си мустачи.

задржи свр. остави за себе; спречи да оде. – Сва че ји продадемо, али једно ци 
задржимо за нас.

задржи се проборави где, остане дуже него што је требало. – Ја се задржа у 
задругу, а ви несте требали да ме чекате за једење.  позадржи се.

задрља свр. дрљачом уситни земљу и поравна поорану њиву. – Што је до нас, ми 
поорамо, посејамо и задрљамо, са за натам нека му Бог мисли.

задрљавеје свр. постане крмељив. – Остареје, задрљавеје, напушти се, мане да 
личи на човека. Очи му стално задрљавеле, има некву очну болес.

задрљан, -а, -о дрљањем поравњен. – Свака му њива на време нађубрена, поора-
на, посејана и задрљана.

задрнка свр. почне да дрнка, зазвони. – Задrнкаше звоне, некој је умрл.  
задрњћа.

задрњћа свр. в. задрнка. – Некоје време задrњћа дрњћало, и ми правац школа, па 
у кодник, па у учионицу. Тамьн реши да се освежим с једно знојно пивце, кад теле-
вон задrњћа.

задрса свр. 1. почне да уједа зубима. – Задрса ме куче за ногу, наше си куче, 
али се само игра, неје изистинсћи да оче да ме апе. 2. фиг. почне да пецка речима. – 
Задrса ме свекрва от како сам дошла за њојнога сина, и док не умре све тека је с мен 
поступала.

задруга ж 1. породична заједница са већим бројем чланова повезаних блиским 
крвним сродством. – Имаше грнци од зевњу, како врчве, и који су јака задруга у по 
две грнци варе, у једно чорбу, у једно пасуљ, задруга голема, млого људи требе да 
седну да једу. 2. сеоска продавница. – На село ти је задруга и продавница, и место за 
збирштину, и откупно место куде се сељак оскубе ко кокошка. У нашу задругу нема 
кво да купиш, али цигаре и пијельк има стално, и колко оч.

задруса свр. почне њушком да удара виме. – Пуштимо теле да сиса, оно кад за-
друса краву, она, сирота, само шири нође.

задува свр. почне да дува. – Кад задува ладан ветар, ми си накладемо кубе, ако је 
лето.

задува се свр. почне да трули. – Има некоје јабуће се задувале, требе да ји про-
беремо и исврљимо, да не покваре и здравете.

задуван, -а, -о који је начет труљењем. – Оба смо вој синови, али мен увек даде 
задувану јабуку, а њему здраву.

задудњи свр. почне потмуло да грми. – Нема-нема, па кад задудњи, чини ми се 
прозори че излете из дувар.

задума несвр. почне да говори. – Кад баба видела зета, задумала: Лељће, лељће, 
изедем га, кьв је убав!
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задушан, -шна, -шно оно што се чини за душу, који се односи на подушје. – 
Субота је задушан дьн, неје добро на тија дьн да се работи.

задушен, -а, -о испечен уз помоћ паре, под поклопцем. – Задушено месо испечено 
у вурњу се распада од косће, и лепи за прсти и душу.

задуши свр. 1. отежа дисање, загуши. – Лети ју ништа не мори, а зими ју млого 
задуши, исто и јесени кад је студ. 2. заптије и изложи деловању паре да омекша, 
или се лагано опече. – Кад извадим погачу, задушим ју сас месаљ, и убаво увијем, да 
омекнеје. Кад је леб млого тврд, задушимо га на пару да омекнеје.

задуши се свр. запари се у заптивеном простору. – Попошће се испечу на плотну, 
па се туре у најлонсћи џак да се добро зазноје, ил се туре у некьв суд и поклопе, да 
се задуше, да могу да се љуште.

задушка ж мед. астма. – Мати ми болујеше од задушку. Ја сам здрава, да ме 
задушка не дави, мен доћид не би имало.  засип, затаушка.

задушљив, -а, -о загушљив. – Задушљиво време, спрема се за ћишу.
задушница ж вер. пр. дан посвећен мртвима, задушнце. – Ја када умрем, нече 

да има кој да ми на задушницу запали свечу. Четри задушнице има: једна је пред 
Велигден, једна има лети, једна има јесени, и зими има једна.

задушчина ж 1. запара, спарина пре кише. – Задушчина, не може да се дише, 
а кам ли некво да се работи. 2. простор без природног проветравања, мртвина. – 
Овце више воле да пландују на ветрометину, него где је задушчина.  зауспарчина, 
зауспарштина, успарштина.

зађилка свр. почне да голица. – Колко пути лети на њиву заједно с манџу куснеш 
и скакутку, малко те зађилка у гушу, али пројде.

зуђуран, -рна, -рно измршавео, малаксао, слаб. – Продаде ми Драган и[з] 
Сливовик јагње, али оно зуђурно, мршаво, нечу могу да га сврнем.

зажали свр. почне да жали, осети жалост због чега. – Че зажалиш ако ме не 
послушаш, и не врнеш се.

заждреби се несвр. почне да се ждреби. – Заждребила им се кобила, па пратили 
дете да одма идем.

заждригне свр. застане у грлу. – Који ми је убил петла, заждригнуло му, па никад 
месце да не види. (клет.).

зажеднеје свр. постане жедан. – Кат човек у рудину зажеднеје, он не бира млого 
воду, само ли ју има, па макар и смрдљива у ивору.

зажељи се свр. зажели се. – Насадил сам лозје, да ми деца не жељују за грозје, 
нело кат се зажеље, да отиду да си у своје о[т]ћину гроздьк.

зажени свр. почне да жени или удаје стасалу чељад. – Док зажени, ја ижени, а ви 
који сте с погочка деца му мислете.

зажижа несвр. чини да што гори, припаљује. – Мен од њојно причање припадне 
мука, па одма собујем две-три рећије, и зажижам главњуту од цигару, и малко ми 
полько. Стварно, тија дни га звездата прекара, зажижела па не попушта, погоремо.

зажlти свр. 1. почне да жути, да добија нездраву жуту боју. – Улезо у болницу, 
кодници пуни с болесни и стари љуђи, ама гоџа и млади зажlтели и уветели. 2. 
почне да сазрева. – Морузе беоше зажlтеле, па како ветарчьк дуне, оне зашуште. 3. 
обоји у жуто. – Багремово буре зажlти рећију, па буде ко дукат.

зажlти се свр. почне да се жути. – Зажlтеше се жита, скоро че жњемо.
зажlтеје несвр. почне да прима жуту боју. – Турнеш у лонче на дно малко 

шићерчак, па га загрејеш на огањ, ал варкаш да ти не изгори, само да зажlтеје малко.
зажми свр. 1. зажмури. – Зажмал ко маче при кубе. Зажмал ко коњ за зоб. Зажмал 

ко кокошка кат се накљуца сол. 2. доколичи, беспосличи. – Што си, бре, зажмал туј 
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пред задругу, та не идеш дом некво да работиш. 3. живи у незнању и заосталости. – 
Ма кво ми одбирамо на село, ми смо зажмали па не знамо ни кво се работи, ни кво се 
спрема у нашу државу. Пеленчето си рани, немој си зажмала, немој само да викаш, 
сlзе му нече помогну. 4. почне да гасне. – Лампата зажма, мора да је веч догорел гас. 
5. склопи очи да заспи. – Престанете да надокујете више, тамьн се здригоса да се 
одморим, од вас се не мож ни зажми. 6. фиг. умре. – Муж ми зажма здрав, а ја болна 
остадо по њега.

зажње свр. почне да жање. – Кад Убавка Гороломсака узнеше срп, па зажње – ко 
с метлу да мете испред њу, жње за тројица.

зажуљи свр. 1. шкиљи кроз полуспештене капке. – Напил се, па зажуљил очи, 
па само бланта и досаџује. Има који немају срам, па зажуље очи и нумеју си отиду. 
2. вулг. посуврати кожицу пенису (упор. загули). – Неје могьл да зажуљи патку, па је 
морал да иде да га аперишу. Гле колко га је Гарча зажуљил.

зазвери свр. зачуди, запањи. – Кат почне да ока по кућу, зазвери цел комшильк. 
 заѕвери.

зазвери се зачуди се, запањи се. – Топрв сам почела да пуним попошће, и бьш се 
зазвери кат се некој уока на врaта надамо ли се на госјањи.  заѕвери се.

зазвије свр. засуче, посуврне. – Седомо, ја преврљи ногу преко ногу, па зазви 
малко ногавицу, да ми се види везена черапа.  зузвије.  зазврне.

зазврне свр. засуче, посуврне (упор. зазвије). – Зазврни ми рукави, да ји не ублажим 
док режем сланину.  зузврне.

заздравеје свр. зецели рана, оздрави. – Утепа си руку, па никако да ми заздравеје. 
 позаздравеје.

заздрави свр. почне да оздрављује и да зазацељује. – Поче да пије лекови, и 
заздрави, че га буде.

заздравује несвр. почне да зацељује, оздрављује. – Подљутила ми се рана, а тамьн 
поче да заздравује. Кад рана почне да бере гној, значи да је почела да заздравује.

зазеленеје се свр. почне да се зелени. – Комбај стрви жито, прва ћиша по њег кад 
заване, стрниште се зазеленеје. Зазеленеја се гора, дојде пролет.

зазими свр. 1. постане хладно. – Раздува се ветрина и зазиме, мора да се облачи 
нешто на грбину. 2. уђе у зиму. – Млого је болна, не знам да ли че да зазими.

зазими се свр. отпочне зима. – Зазими се рано, а ми дрва не насекомо довољно.
зазира1 несвр. преза, прибојава се, зазире. – Он је од онија љуђе што зазиру од 

варош, колко да је малечка, њим си у село комоција.
зазира2 несвр. пиљи, пажљиво мотри. – Кво зазираш у мен, несьм рогат.  заѕира.
зазноји се свр. прилично се озноји. – Малко се заитала, а и врвината нанагорњичава, 

па се услешчала и зазнојила.
зазори се свр. почне зора, почне да свиће. – На село чим се зазори, одма дизање, 

нема излежување у кревет до пладне.
зазре свр. загледа, упиљи очима у кога или у што. – Зазре у мен, па не трепче, ко 

да ме први пут види.  заѕре.
зазре се свр. загледа се, заблене се. – Сречко се прозину и исцькли сас очи ко 

вапир, па се зазре у њи, не мош се одваркају од њег.  заѕре се.
зазрта несвр. заглеђује, разгледа са свих страна. – Приодимо и ми те зазртамо 

курјакатога.  заѕрта.
зазрта се несвр. заглеђује се, погледом истражује. – Зазрта се ко теле у шарена 

врата. Зазрта се њега ко бебе у гасарче.  заѕрта се.
зазуби свр. фиг. заподене разговор, заокупи некога причањем. – Малко би, они си 

излезоше, а снаата ми зазуби Војчу, зазуби, и не пушта га.
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зазубица ж фиг. јака жеља за чим, нарочито се добија гледајући док други једе. – 
Они једу печење, а не нуде и нас, нело ни само праве зазубице.

заsьвни свр. почне да звони, одјекује. – Стркаља се низ басамаци, глава ми заѕьвне, 
нело срећа те удари оди ограду, и заустави се.

заѕвери свр. в. зазвери. – Заѕверимо ји кат се појавимо ненајавени на свадбу.
заѕвери се свр. в. зазвери се. – Заѕвери се моја мати кад виде како ју превари Ци-

ганка, али касно.
заѕебне свр. охлади се. – Тесто кад заѕебне, нече да нарасте, па леб од њег неје 

убав.
заѕида свр. зазида, зидом затвори неки отвор. – Овај врата су ви вишак, њи да 

заѕидате.
заѕира несвр. в. зазира 2. – Не заѕирај ме толко, че ме урочиш! Дојде нагосје, па 

само заѕира по ћошетија. ■ заsирање гл. им. – Мани се о[д] толко гледање и заsирање 
у књижљацити, че ти се ум замути.

заѕре свр. в. зазре. – Човек требе суде да заѕре, и све да пипне, да га не преваре. 
 позаѕре.

заѕре се свр. в. зазре се. – Ја се заsр у њу, ко да сам вапира видел. Примакну се, и 
заsре му се у очи, да види льже ли ју.

заѕрта несвр. в. зазрта. – Ајд жњете, не заѕртајте куји куде иде по пут.
заѕрта се несвр. в. зазрта се. – Кво се заѕрташ у мен, несьм рогат, а несьм ти ни 

врс, па да мож на нешто да се надаш.
заигра свр. почне да игра. – А, не заиграл га жив, док сви играју ти лочеш, а са 

кат су сви седли, ти ме тераш да играмо. Ако му заигра дољња усница, бегај долеко 
од њега.

заигра се свр. почне да се игра са киме, унесе се у игру. – Заиграла се овчарчета, 
па им овце улезле у пакос.

заиде свр. почне да пада (о киши). – Овај па ћиша досади, кад заиде, нумеје да 
стане, а кад је потребна, нигде ју нема.

заизвија свр. почне да нариче за покојником. – Тетка-Тона заизвија оди порту: 
Немој се, Милице, удараш од-зем, овој мож и неје истин, мож и неје умрл.

заизврта се свр. почне да се преврће, запреврће се. – Кола се заизврташе, а ја се 
возим озгор на вр сено, па не смејем да срипим, високо сам горе.

заима несвр. позајмљује коме, или од кога. – Имам, па заимам, јер да немам, морал 
би ја од другога да заимам. ■ заимање гл. им. – Син никако да најде работу, пријави 
се, они га откаче, зајмил сам се, стигло га мојто име, стигло га мојто заимање, нема 
кога несьм оцрнил.

заима се несвр. 1. позајмљује се. – До Бьгњу вечер требе да се врне све кво си 
се по село заимал: шићер ли је, сол ли је, паре ли су. 2. међусобно се испомаже у 
пољским пословима. – Ка[д] дојде копање, загртање или врша, ми се заимамо: ја 
идем при тебе, па кад завршимо твоје, после па ти идеш при мене.

заимоти свр. стекне иметак. – Прајимо левине од двајес собе, а живимо у једну, 
лук и вода ни рана, на тој цел дьн работимо од сьвњушку до стьвњушку да заимоти-
мо, и да смо малко поозгор од комшије.

заимоти се свр. обогати се. – Цело лето је негде по печалбу, али му се и види, 
заимоти се, нову кућу направи, разне машине накупува.

заинати се свр. почне да тера инат. – Заинати се за ништа, па по целу недељу 
нече реч да продума с мене.

заир с семе. Δ – Преврнеш зевњу наопоко, наврљаш у њу заир, и затрупаш га, оно 
никне, а што и човек тека не никне кад га затрупаш узем, а?  заире.
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заире с 1. в. заир. Δ – Сьг ако ви тепамо, а че ви тепамо сигурно, нема од вас ни 
заире да остане, че оставимо само неколко, да причају сас куга сте се задевали три-
пут. 2. принос житарице, храна уопште. – На заире се не радуј док га не сипеш у 
амбар. Заире ни на мањьк, а жетва долеко.

заистин прил. заиста. – Тека се занели малко повиш, и несу чули кад улезал 
њојнити муж, оно неје ји бьш наватал заистин на куп, али и кво је видел, било је 
довољно.

заистриса се свр. почне да се истреса, почне да испада од дотрајалости. – Гоз-
ден беше најсиромашан у село, кућица стара, амбарчьк се заистрисал, ни плевња, ни 
штала, али сестра нече у друго село ни за живу главу, оче њег, па њег.

заита се свр. почне да се жури, почне да хита. – Заитали се, а узбрдичаво, чини 
им се душа че на нос да им излезне.

заиџује несвр. 1. залази са стражње стране. – Заиџује ми иза грбину, да ме пла-
ши. 2. пада на махове и помало, почне па престане (о киши). – Заиџува ћиша на 
маови, али за морузе требе да иде бар неколко дьна.

зајагњи се свр. 1. почне да се јагњи. – Гледај да будеш близу кат се зајагњи ов-
цава, привремила је, а први пут се јагњи. 2. почне сезона јагњења. – Овце се зајагње 
окол Божич, и до Сретење се све изјагње.

зајазен, -а, -о браном успорен ток воде, зајажен. – У село са скоро да ни нема 
деца, све старци, нигде расадена градина, нигде зајазени јазови.

зајази свр. браном успори ток воде да се направи јаз. – Зајазимо ваду, па 
наваџујемо градину.  зајуши.  позајази се.

зајазује несвр. браном преграђује ток реке. – И Аламањи, и Жабари, и свакаква 
стока без реп, зајазују и куде се помочаш да праве струју, и да узимају паре.

зајак мн. зајци м зоол. зец. – Плашљив ко зајак. Работа неје зајак, па да побегне. 
Овцу која чубри уши ко зајак крстимо Зајкоша. █ дивји ~ дивљи зец. – Бега ко дивји 
зајак, метак га не може стигне. █ питовни ~ питоми зец. – Веч пет године чувам пи-
товни зајци, а чул сам да постоје некакви оријаши, који су млого поголеми од овија 
који ја чувам.

зајам м оно што се да или узме на позајмицу, позајмица. – Зајам дадеш с руће, а 
врташ га с нође. ⌂ зајам брашно врта сваки дуг се враћа по заслузи. – Нечу да му оста-
нем дужна, има да му врнем дупло, зајам брашно врта.

зајапури се (трп. пр. зајапурен, -а, -о) зацрвени се у лицу, зажари се у лицу. – 
Зајапурил се у лице, ко да је кола узбрдо влачил. Стиго увечер, не тропам на врата, 
улезо, у собу она и доктор пију каве, зајапурени ко да су прасе јурили.

зајаши свр. фиг. попне се коме на грбачу. – Зајашили државу тија недоправенити, 
ко да је селска кобила, и наживо че ју расћину на наше очи, а ми ћутимо ко поганци 
у трице.

зајде (рад. пр. зашьл, -шла, -шло) свр. 1. изгуби се иза хоризонта, зађе. – Ако сльнце 
зајде у мутно, че пада ћиша. Нашьл, па зашьл. 2. крећући се доспе иза чега. – Маћа 
ми умре, испрати ју код башту у дебелу ладовину, нестаде тијо ко сењћа чим месец 
зајде иза облак. 3. уђе, угази у неки простор. – Зајди по врвинку, да ми не газиш 
пипер у градину. Зајдомо у трњак, све се сцепимо док се извлекомо из њега. 4. фиг. 
умре. – Ибра је црн од како се родил, и че буде док не зајде.

зајде се свр. фиг. помути се свест од какве велике несреће. – Кад чу да вој башта 
умрл, зајде се, једва ју поврнумо.

зајебава вулг. несвр. исмејава, потењује. – Знаш, бре, Ђуро, кат се ородимо, како 
те зајебавамо? – Е, па зајебавасте ме до крај, али мен је тај зајебанција млого добра 
била, беомо млади, са остаремо.
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зајебава се вулг. несвр. спрда се, шали се. – Ма само се зајебава с теб, не мисли он 
тој озбиљно, знаш га какьв је.  позајебава се.

зајебан, -а, -о вулг. фиг. бесан, љут, незгоданог карактера. – Зајебан ко кратко 
ћебе. ■ најзајебан, -а, -о комп. зејабан у највећем степену. – Они су најзајебани људи 
у целу Лужницу.

зајебанција вулг. ж груба шала. – Надушише ме сељаци куде сам тьнак, па ми 
душу ваде, кад ји па рећијата увати, зајебанција до косће, да неси у моју кожу.

зајебе вулг. свр. 1. насамари, превари. – Ако те нећи зајебе, а ти му опростиш, Бог 
че њега да казни, ако те зајебе двапут, а ти му опростиш, Бог че казни и тебе и њега, 
а ако те трипут зајебе, и ти му опростиш трипут, е тьг требе само теб да казни. 2. 
одустане, остави. – Умејем да косим, ал умејем и да га зајебем да косим. Зајеби 
ме, видиш да ми неје до шалу. Зајебал га ко Бугарин славу. 3. надмаши, превазиђе у 
чему. – За овуј Таску да ти не вревим: бре, оно има убаво, па поубаво, па још поубаво 
и најубаво, али оној њојно убавило све зајебало. ■ зајебавање гл. им. – Мани се више, 
оди тој твоје зајебавање не може се живи.

зајебе се вулг. свр. превари се, пређе се. – Ако мислиш да је замлатен, зајебал си 
се, ако мислиш да је паметан, па си се зајебал, ако мислиш да је обадве, још повиш 
си се зајебал.

заједе свр. почне да једе. – Кад заједе лебац и петлиџањчьк, од милине да га гле-
даш, има да ти вода потече на уста.

заједе се свр. фиг. замрзи се са неким, закрви се. – Свадише се кат се делише окол 
имање, ко и сви браћа, тьг се заједоше, и тека о[д] тьг до сьг.

заједница ж шира породица и њена заједничка имовина. – Туј њиву купимо док 
још беомо у заједницу.

заједничћи, -чка, -чко оно што припада свим члановима заједнице. – Тија бунар 
је ископан на меџу, и заједничћи је. Како може он сас заједничко да располага, ко 
да је само њигово.

зајезди се свр. гордо се испрси, заузме поносит став. – Седомо у кола, ја се 
зајезди напред до њег, а жена седе позади. Зајездил се ко петьл на тарабе. Зајездил 
се ко царев гардиста.

зајезери се свр. фиг. обилним уринирањем после пијанке направи „језеро“ испод 
себе. – Препил, па се умочал, па се поди њег зајезерило.

зајесени се свр. наступи јесен, почне јесен. – Вепьрав се млого удебели, али че 
чекамо да се зајесени, малко да се залади, па че га кољемо.

зајецкује несвр. говори плачним гласом, говори јецајући. – Оле, Оле моја, злато 
моје, лепото моја, зајецкује он, па се спузољи, и тићем седе назем до њу.

зајечи свр. почне да јечи. – Чим вода зајечи у котьл, може да се шури прасе сас њу.
зајида се несвр. фиг. узајамно размењује увреде са ким. – Не зајидај се с народ, да 

те сви воле. Да се крстиш, жив човек веч у село нема, остали само неколко старци, 
и они се зајидају за меџе, а њиве им урасле у трње. Деца су им праве задорице, само 
се зајидају. Овија из друђе партије што ни мрзну, одма почеше да се зајидају сас нас.

зајми свр. 1. узме у зајам, позајми. – Туј годин замалко да ни попишу краве за 
порез, да неје бил Светомир да ни зајми паре, не знам како би било. 2. да у зајам, да 
позајмицу. – Зајмила сам вој паре, а са ми нече врне, још ме прави на блесаву да вој 
несьм ништа зајмила.  позајми.

зајми се свр. међусобно чине један другоме услугу, или штету. – Зајмил ми се у 
вршу, па кад он врше, ја чу идем при њега да му врнем. Он је душманит и осветљив, 
а панти и не заборавља који му се када и с какво зајмил.
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зајима се несвр. задужује се позајмљивањем – От како га знам, он се стално зајима 
а при једнога, а при другога, али врта зајам, неје ником остал дужан. Зајимамо се у 
работу, ни си, који си се волимо. ■ зајимање гл. им. – Пораскачимо се од зајимање и 
дугови, са че малко да дьнмо сас душу.

зајнат прил. за инат, у инат, својеглаво. – Штрокав Суља, али Косара ко зајнат 
чиста и мераклијска, да цунеш, па да се развикаш. Тамьн легнемо, бебето се увика 
ко на зајнат, ја се диѕам, љуљам га, оно заспи, тамьн појдем да легнем, оно па зине. 
■ позајнат комп. зајнат у већем степену. – Сви колко ји има у кућу су зајнат, да 
позајнат љуђи од њи нема у цел свет. Има и стока зајнат, ко и понекоји човеци, зајнат 
па одонуде.

зајнати се несвр. почне да ради упркос, уинати се, утврдоглави се. – Малко ли му 
нешто неје по вољу, зајнати се, па легне назем, и почне да се ваља. Зајнати се брат, 
па ми не дава да гребем воду на бунар, ако је заједничћи.  узајнази се.

зајтин м в. зејтин. – Све је поукусно кат се спреми на зајтин. Напрет се зајтин 
ретко купујеше, али беше погус и поблаг од даньшњиви.

зајтинчьк м хип. од зајтин. – Капни му малко зајтинчьк, да не загори.
зајутре прил. прекосутра (упор. друђидьн). – Нечу те терам да се врташ, али 

зајутре су Задушнице, не би било лоше да си тьг будеш дом.
зајуши свр. браном успори ток воде да се направи јаз (упор. зајази). – Зајушимо 

воду да се направи јаз, па се купемо.
зајуши се свр. препуни се. – Доста сипува, зајуши се, че почне да се пресипује 

жито ис пресек.
зајче мн. зајчетија збир. зајчичи с младунче зеца, зечић. – У плевење најдемо поне-

кад мьлецка зајчетија, али ји не дирамо. – Зајчичи се играју по ливаду, па од милину 
да ји гледаш.

зајченце мн. зајчетића с хип. од зајче. – Зајчетића искочила ис кавез, па се урип-
кала по двор.

зајчетина1 м аугм. од зајак. – Овце испудише из грман зајка, оно неје зајак, нело 
зајчетина, дебел ко прасе.

зајчетина1 м месо од зајка. – Напред, бре, имаше зајци колко оч, па ни се одједе 
зајчетина кат се отвори лов, а са нема нигде да видиш зајка.

зајчи, -а, -о зечији. – Зајчо месо је млого благо, који умеје да га добро спреми.
зајчица ж зечица. – Замалко да паднем у несвес, тео се изврнем ко зајак од 

зајчицу.
закади свр. фиг. почне да шири око себе непријатан задах. – Куде се појави, закади 

на зној и нечистоћу.
закаже свр. почне да казује. – Оточ сам ти заказала како смо седењћувале, чек да 

ти тој докажем, па чу прејдем на овој што ме са питујеш.
закаља свр. запрља блатом. – Копал само колко да закаља матику, да се рече да 

је и он бил на копање.
закаља се свр. запрља се блатом. – Заглобимо се у каљиште, па се закаљамо до 

гушу.
закапе се свр. фиг. заседи се, одужи боравак где оде. – Закапа се, па си нече иде, 

а нас чекају триста работе.
закара се несвр. почне да се свађа. – Беоше две јетрве, па кат се закарају, не знају 

какво си думају једна на другу. Закарају се, па се кльну: Липцотино једна, да липчеш, 
што не цркнеш да ме не поиџујеш више.
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закаса свр. упадне у невољу. – Он, сирома, закаса, деца се распршташе по свет, а 
жена му се разболе, па не знаје на коју страну да се прво обрне. Мора да бегам на 
боловање, јер има да закасам ако он први побегне.

закасотина1 ж невоља. – Притисле ни работе, па закасотина, не знаш на куде да 
се прво обрнеш. Сас женска деца је голема закасотина.

закасотина2 ж/м фиг. особа тешке нарави. – И ја имам дом таквог закасотину који 
ми по цел дьн душу вади.

закасује несвр. упада у невоље. – До сьг сам закасувал само сас њу, сьг си има 
врзујем главу оди њи две, обе заулаве. Кад отидем при баба-Рајну у Пирот, она 
закасујеше од мен, нема дете из улицу с које се не степам.

закатанчен, -а, -о напуштен, са стављеним катанцем на вратима. – Млого је 
у село закатанчене куће, а на понекоје нема ни катанац, тека си брнче с отворена 
врата.

закатанчи свр. стави катанац, закључа. – Дојде ред и на нас, и ми закатанчимо 
кућу, и отомо у бел свет.

закача се несвр. задиркује се, изазива. – Дете, немој да се закачаш с мен, несьм ти 
врс. Алетина от човека, с њег да се не закачаш.

закачаљћа ж оно на шта се нешто веша, кука, вешаљка. – Закачи пешћир на 
закачаљћу, да могу госјањи да бришу руће.

закачен, -а, -о 1. окачен, обешен. – Увечер склопим очи, и видим маћу како се 
врта из градину заметнуту сас матиче, на које је наѕад закачена цедилка, а на руку 
натькнута крошња. 2. фиг. сулуд, ненормалан. – Неје бьш сьв при себ, малко закачен. 
Малко је закачен, ко да га башта неје трезан прајил.

закачи свр. 1. окачи, обеси. – Она закачила шишенце с мастило за појес, па ргне 
у њега с перце, и писује некво. Закачи цедилкуту на грањћу, па ајде да копамо. У 
ижу закачимо големи котьл на вериђе, па у њег сваримо тикве и класје. 2. фиг. дирне, 
пецне, извргне руглу. – Нема у варош кога несьм закачил и увредил. 3. фиг. остане 
у другом стању. – Мора да си закачила, чим ти се подгаџује, и пије ћисело. 4. фиг. 
закине, приграби. – Не може сви да нарани и напоји, а он ништа да не закачи.

закачује несвр. задиркује. – Откачи се од мен, сьг закачује њега, њега ако, мислим 
се.

закачује се несвр. задиркује се. – Немој да се закачујеш с мене, јер ја кад бијем, 
не гледам где ударам.

закачушка мн. закачушће ж зачкољица, повод за сваћу. – С њу који има закачушку, 
мора да си после врже главу с пешћир. Јова Велковсћи беше незгодан човек, с њега 
никој неје волел да има закачушће.

закашка свр. фиг. започне неки посао а никако да га заврши. – Закашкамо да 
прајимо кућу, а када че ју завршимо, и да ли че ју завршимо, не знамо.

закашка се свр. запрља се блатом. – Каљиште до гушу, црвеничина се развлекла 
на све стране, немаш где да штрапнеш, а да се не зкашкаш.

закашље свр. почне да кашље. – Има задушку, па кат закашље не може да 
престане.

закити ЛЗ свр. украси кићењем. – Закитимо загон с веньц, куде прооде овце да се 
музу.  заћити.

закити се ЛЗ свр. украси се кићењем. – Закитимо се, китка една туј, една овак 
поѕади, и девојка та татли кат се ване у оро.  заћити се.

закладе свр. потпали ватру. – Све клечће потроши док закладо огањ. Девојчето 
седе да треби пасуљ, а бабата закладе огањ.
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заклапа несвр. ставља поклопац, поклапа. – Мораш да се научиш да заклапаш 
све кво отклопиш, нићи нече да ти иде по дупе, па он да заклапа.

заклапа се несвр. закључава се. – Што се заклапаш у кућу, никој нече да те такву 
дрту крадне.

заклапотари свр. фиг. почне да брбља попут клепетуше (клапотар). – Како ме 
виде, заклапотари да су јавили на телевизију како че некьв каменчина да тресне 
одзем, и да ни прејебе начисто.

заклати свр. почне да калати, зањише. – Кад заклати с кукови, дојде ти да ум-
реш, и да се раштумејеш узем.

заклати се свр. заљуља се. – Немој да се качиш у вр, да се не заклати дрвото, па 
да паднеш.

заклаџује несвр. потпаљује ватру. – Огањ се најубаво заклаџује рано ујутро, и 
кад имаш сува дрвца за потпалу.

заклима свр. почне да клима. – Баба заклима з главу, ко бајаги да га је чула, а 
глува ко топ.

заклима се свр. почне да се клима. – Дуну ветрина, црепови почеше да лету от 
кров, чини ми се цела кућа се заклима.

заклиња несвр. заклиње. – Нечу те заклињам у нићег, али ми право кажи волиш 
ли ју, и воли ли она тебе.

закlне свр. 1. закуне. – Сине, у мене чу те закlнем да ми право кажеш имаш ли 
девојче, сво твоје друство се ижени, а ти још момкујеш. 2. почне да куне. – Свекрва 
зором отвори врата где спимо, па кад ни закlне: Диѕајте се, не дигле се, цел свет на 
њиву, а ви још спите.

закlне се свр. закуне се. – Закlни се у дете да си ме видела сас њу, ајде закlни 
се ако смејеш.

заклоп м фиг. кључ, закључавање. – Сву зимницу што спремимо, свекрва држи 
под заклоп, и само што она изнесе ис подрум, тој се једе. Заклоп катанац, куј шушне, 
тија магарац. (дет.)

заклопен, -а, -о 1. поклопљен. – Заклопено млеко мачће не лочу. 2. закључан. 
– Вратата заклопена сас катанац, а ја сам уватила катанацат, и гурам кључ да га от-
клопим.

заклопи свр. 1. затвори, закључа. – Кат се расрди Петкана на мен, па заклопи 
подрум, ја по два-три дьна жељујем за рећицу. 2. затвори кућу, угаси домаћинство. 
– Заклопи си дом у Смрдан, па се отсћита негде по свет, и више не чумо за њега. 3. 
фиг. не затвара уста, дерња се. – От како се роди зину, и уста не заклопи, дьњу-ночу 
– леле, ночу-дьњу – леле, не мож да трепнемо од њега.

заклопи се свр. закључа се. – Заклопили се у кућу, и не пуштају никога да улезне 
при њи.

заклопка ж поклопац. – На празно грне заклопка не требе. (посл,).  поклопало.
закlта свр. заклања, склања, прикрива. – Цел век сам закlтал понеку пару, да 

пружим на деца кад им притребе. Пригрнула ме, па ме закlта од ветар.
закlта се несвр. заклања се, скрива се. – Закlтамо се да ни нићи не види кво 

работимо.
закlтан, -тна, -тно заклоњен, скривен. – Лети се купали надвор, иза кућу измеџу 

две зграде, на закlтно место, да ји нићи не види, а зими у собу у корито.
закlца свр. почне да туца нешто. – Еве, закlцала сам пченицу за славу, а и друђе 

работе ме чекају, немам кьд да се распричујем с теб.
закlцује се несвр. фиг. замлаћује се, лупета којешта. – Он кат почне да се закlцује, 

има да ти се стужни.
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закључи (рад. пр. закључил, -а, -о; трп. пр. закључан, -а, -о; имп. закључи – закључете) 
свр. затвори кључем. – Убаво ли је тој тека да закључиш врата, и да те нема, а ми да 
не знамо куде си? Кат појдеш закључи кућу, и кључ тури где му је место. Отишьл 
при зета и черку нагосје, али затекал закључана врата, па си се врнул дом.

закључује се несвр. закључава се. – Ми се не закључујемо ни ночу, при нас нема 
богзна кво да се украдне, а нећи се закључују и у сред пладне.

закмечи свр. почне да кмечи. – Ајд још малко, еве са че, ајд са се напни! – некво 
закмеча, и ја само чу кад Милица рече: Девојченце си добила.

закове свр. 1. закуца ексер. – Причекај да заковем још овија јексер, па чу слезнем. 
2. фиг. снажно удари. – Пуче ми у главу, ко да ме свети-Илија закова сас тресак. Ка[д] 
те заковем с овуј песницу, три дьна ти нође нема земљу виде.

заковрне свр. 1. изокрене, преврне очи. – Препил, па заковрнул с очи, и само 
слешче. 2. умре. – Ако те репнем с овуј моју сељачку песницу, има моментално да 
заковрнеш.

заковрчује несвр. заплиће, увија, уврће. – Шише рећија от човека напраји замла-
тотину, царапасти леб и манџу, заковрчује уснице и шопељћа кат прича, и работи све 
што не вољаје.  заковрџује.

заковрџује несвр. в. заковрчује – Кад говедо дигне и почне да заковрџује реп, тој 
значи да оче да се штркља, и не приоди му.

закокрџује несв закера, зановета. – Закокрџује је кад некој толко загомиља да 
ти се смучи. Добро де, бапче, немој ми от сабајле усоџујеш и закокрџујеш, ако сам 
синоч малко пинул, памет си несьм попил.

заколка свр. почне да колка, закотрља. – Ја га заколкам камен, после се низбрдо 
он сам колка.

заколка се свр. почне да се колка, закотрља се. – Низбрдо се и говно колка.
заколчи свр. фиг. удари коцем. – Кад узнем овија кольц, па ка[д] те заколчим, леб 

више нема да ти се приједе.
закопа свр. 1. укопа, сахрани. – Закопамо Момчила, па убрзо по њега закопамо 

и Десу, и угаси се дом. 2. фиг. уништи, упропасти. – Прва тура ни закопа, и ми сас 
Новицу одма видомо да несмо за превозници.

закопа се свр. фиг. уништи се, упропасти се. – Који се лоше ожени, он се наживо 
закопа.

закопити се свр. пусти корен, учврсти се, ојача. – Деца им пристигоше, почеше 
да печале, они се закопитише, и веч илазе и[з] сиротињльк.

закописти се свр. узјогуни се. – Јутром га молим да се дигне и намири стоку, он 
се закописти, па нече ни да ме погледа.

закопује несвр. закопава, укопава. – У размирицуту смо закопували берећет, да 
га не најду Бугари. Јутредьн по Џурџовдьн су се косће од јагње и једно варено јајце 
закопували у бробињало, да се овце што више јагње.  позакопује.

закоравеје свр. добије кору. – Кат се лебови изваде из вурњу, намажу се сас воду 
да не закоравеју, и оставе још некоје време да постоје.

закоровен, -а, -о тле обрасло коровом. – У закоровену њиву не вреди ништа да 
се сеје.

закорови се свр. урасте у коров. – Ако се њива закорови сас пирак, тешко се 
очисти од њега, јер он има длибок корен.

закрвави постане крвав. – Дојде тека једнуш Радисав од работу, пијан, закрвавил 
с очи ко курјак, седе пред врата, и изока жену и матер.

закrдавеје свр. постане крдав, закржља. – Овај близнтија нешто закrдавела, 
мора да им мати нема довољно млеко.  закрџавеје.
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закрека свр. 1. почне да се оглашава крекетањем (о жаби). – Кат се запролети 
жабе закрекају у Барје, па ко да се такмиче која погласно да крека. 2. фиг. разгалами 
се, почне да се свађа. – Кад жена закрека по кућу, ја се одма диѕам и ватам шуму, 
онак си морам вржем главу од њојно крекање.

закречи свр. уцртавањем крста кречом обележи да није дозвољено напасање 
стада у некој парцели. – От све четри стране закречимо ливаду у Лужину бару, да се 
не пуштају овце да пасу док се не окоси.

закрешти свр. фиг. почне да крешти, зановета. – Како се дигне закрешти, па 
нумеје да се оћути, све вој малко, и на све наоди ману.

закрије свр. покрије, замаскира. – Наши беоше укопали ровови, можда ји имало 
триста метра, па ји закрили озгоре сас грањак.

закrкавеје свр. почне тешко да дише, занемоћа. – Остарел, па закrкавел, па му 
све смита, али морам да га трпим.

закркља свр. побрка, помеша. – Кат смо при „цедилка“, „цедиљћа“ и „цедило“ 
мож га начисто закркљамо: једно је цедилка, друго цедиљћа, а сасвим трећо је 
цедило.

закркља се свр. заплете се, уплете се, умрси се. – Закркљале се грањће, па не 
могу да се укачим на вр.

закркује несвр. зановета, досађује. – Наша снаа по цел дьн лежи и закркује. Ка[д] 
требе нешто да се работи, она почне да закркује како ју све боли, како вој здравје 
ич неје добро.

закрми свр. почне да крми, да даје крму стоци. – Закрмимо овце пред јагнење, да 
имају довољно млеко кат се ојагње.

закрми се свр. почне нешто да једе или пије као припрема за главни оброк. – Деда 
истрчи на капију сас влашу рећију да дочека Славка, исцеливују се, сместе чезете 
под левину, туре прет коња сенце, ил му сипу зоб у зобницу, тьг Славко извади из 
дисаѕи шише сас рећију, и одма се закрме, туј надвор, а из једну влашу, а из другуту.

закроти свр. отера стадо где је добра паша. – Знаје места где требе да закроти 
овце, затој и има најубаве овце у село.

закрпен, -а, -о окрпљен. – Откако га пантим, пантим га сас закрпене панталоне 
на дупе и на колена, и пртену кошуљу уцвакану сас буосерине.  незакрпен.

закрпи свр. пришије закрпу, окрпи. – Неје се женил, нити има који да га опере, 
нити који да га закрпи, иде по свет тека ко прошљак.  позакрпи.

закрпка мн. закрпће ж комад материје којом се нешто крпи, закрпа. – Панталоне, 
закрпка на закрпку, а кратће му, ко да ји је узел пот ћирију. Била сам најбоља девоћа, 
ако сам носила зьбьн закрпен сьс црвене закрпће. ⌂ нашла вреча закрпку нађе партне-
ра каквог заслужује. – Свака си вреча најде закрпку.

закрчи свр. почне да хрче, успава се. – За недељу дьна нема да научиш ни како 
се зове мајсторлькат, а камо ли да научиш занатат! – рече башта му, обрну се комто 
зид и закрча.

закrџавеје свр. престане да напредује, смрша (упор. закrдавеје). – Стока, ко и 
човек, закrџавеје ако се не чува добро.

закrџавел, -а, -о ситан, заостао у развоју, неухрањен. – Има закrџавела говеца, 
соплитају се у бразду, не чува ји добро.

закршен, -а, -о 1. заломљен, али не сломљен. – Немој да се јаостиш на сльбу-
ту, видиш да је закршена, само што се неје скршила. 2. фиг. задрт, човек незгодног 
карактера. – Нашла некво момче, закршено ко њу, па се стајили, ко са свечу да су 
се тражили.
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закрши свр. заломи, али не сломи. – Баксуз комшија, ја посади пешес дрвца, он 
узел па на свако закrшил вр, да не мож да напредује.

закrшотина ж пеј. будалетина. – Он је једна закrшотина, што га у свет нема.
закука свр. 1. почне да кука. – Кад је Брана закукала по њојнога Српчу, цело село 

је занемело. 2. прво јутарње оглашавање кукавице. – Неје добро да те јутром закука 
кукавица наштину, затој не искачај ис кућу док нешто не туриш у уста.

закукљи се свр. чврсто се споји. – Закукљили се ко пцета кат се бесују, па не 
могу да се раздвоје. Закукљала се пцета насред пут, а љуђи ји обикаљају.

закукуљен, -а, -о запетљан, нејасан. тајанствен (упор. задеветен). – Закукуљено, 
замумуљено, задеветено, задесетено, ни га мож откукуљиш, ни га мож одмумуљиш, 
ни га мож раздеветиш, ни га мож раздесетиш. (разбр.).

закукуљи свр. запетља исказ, учини нејасним. тајанственим. – Е, са га заку ку-
љимо до крај, не ми не знамо кво смо тели да кажемо, кам ли друђи да ни разберу.

закукуљује несвр. избегава да каже праву истину, увија лаж у истину. – Немој 
ми туј закукуљујеш и замумуљујеш, нело истину орати.

закупује несвр. почне да купује. – Не достиѕа им берећет, па закупују још отпролет.
закуса свр. уместо мајчиног подоја прву прихрану новорођенчету да кашиком. – 

Мати вој умре на порођај, па сам ју закусала с кравјо млеко.
закусује несвр. храни кашиком. – Руће ми отказаше, па ме све черка закусује.
закусне свр. кашиком стави што коме у уста. – Кад буде на причес, поп свакога 

закусне с вино у које је удробен леб. Улезе у њино сопче, и донесе тегличе сас слатко 
оди дуње, отвори га, и с ложиче га закусну ко малецко дете.

закући се свр. стекне кућу и оно што је потребно за кућу. – Остаде сироче, баба 
и деда га очуваше, тека-тека па се ожени, закући се, доби дечица, постаде добар до-
мачин.

закућује се несвр. ствара кућу, богати се. – Једни се закућују, друђи се раскућују, 
али су повише онија што се раскућују.

залага се несвр. прикрада се пузећи, осматра нешто лежећи на тло. – Залага се 
мачка, мора да је приметила поганца. Залага се иза грман, да види кво работе кад 
мисле да ји нићи не гледа.

залади свр. почне да бива хладно. – Залади време, зима иде, требе дрва да се беру.
залади се свр. попусти врућина, захлади се. – У најголему жегу ми прилегнемо у 

ладовину, па кат се малко залади, дизамо се и настављамо жетву.
заладнеје свр. почне да се хлади. – Малко ћипне, колко да преврне кључ, па лон-

чето тргнем настран, и насипем у кондир, који стално стоји на топло, да ми рећијата 
не заладнеје.

заладни свр. постане хладније. – Чим мине Преображење, време се промени, за-
ладни, и људи почну да се спремају дрва за зиму.

заладњује несвр. постаје хладније. – Зајесени се, поче да заладњује ночу.
залази несвр. улази унутар чега. – Вуци почеше да залазе и по села, напрет се тој 

ретко дешавало.
залаје свр. 1. почне да лаје. – Злајаше пцета, насетила да се нешто мота окол 

појату. 2. фиг. почне да вређа. – Свекрва ме је залајала от како сам улезла у овуј кућу, 
па до даньс све тека.

залак мн. залци м залогај. – Задњи залак смо делиле у размирицуну. Домачин који 
је изнесе зељаник надвор, штрпне малко од њега, тури залак у уста, кобајаги дал на 
мечку, па га унесе пај у кућу.  залок.

залакоми се свр. постане похлепан на туђе. – Залакомили се за големо имање, па 
дали черку за нерадника и мангупа.
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залама несвр. одстрањује сувишне изданке на виновој лози. – Одавначће заламамо 
лозје, сигурно требе да се поврнемо још еднуш. Мојва се омила, сварила каве, и 
вреви ми да требе да идемо да заламамо ђиже у лозје. ■ заламање гл. им. – У виноград 
има највише работе: прво резање, па копање, па врзување, па заламање, па прскање, 
па на крај мораш да браниш да ти га друђи не обере.

залама се несвр. фиг. забавља се, налази се у емотивној вези са ким. – Девојчено 
на Ратка Стругљу почело да се залама сас Чалу Чаушовског.

залати несвр. трчкара за неким или нечим, врти се око некога или нечега. – 
Порасал веч, почел да залати девојчетија на корзу. Цел дьн ме залате деца по кућу, 
не могу никакву работу да пованем да уработим.

залати се несвр. 1. залиће се, хвата залет. – Кат се боду, овнови се залате једьн 
на другога и по десетина метра. 2. насрће, јуначи се. – Немој да се залатиш, још 
ти требе овченик да кусаш, да би могьл с мене да се бориш. Требало је прво да 
промислиш, а не да се залитиш, куде ти неје место.

зальгује несвр. причањем окупира пажњу. – Док једемо, баба ни зальгује да 
не наодимо ману, и тражимо некво друго за једење. Несьм дете да ме зальгујеш с 
причање, нело човек у године. ■ зальгување гл. им. – Дете тражи играње и зальгување, 
а не окање и бијење.

зальгује се несвр. нечим се забавља. – Немој да га дираш док ћути, видиш да се 
зальгало с играчће.

зальже несвр. почне да лаже. – Зальга ни понапред доктур да че напише да га во-
димо у бању, али да че тој писување да ни кошта гоџа. Ништа му не веруј, он зальже 
чим отвори уста.

зальже се несвр. 1. почне да се забавља са неким. – Зальгали се још од лани, а да 
ли че се узну, че видимо. 2. почне да се забавља нечим. – Дете најде некакьв кончьк 
где виси, или некакву артишку, па узне па ји обрта, сеца с прстичи, цепи артишкуту 
и збира на купчьк, и тека се зальже и ћути.

зальска свр. засветлуца, зацакли се. – Кад види мушко, зальскају вој очи ко на 
мачку кад види непокријено млеко.

зальцка свр. почне да штуца. – Чудим се што одоцутра толко зальцка, кад оно 
еве зашто је било, иде ни госје.

залеби свр. почне да ствара зрна. – Кад израсте жито, домачини иду да виде да ли 
је залебило, а после све до жетву страују да га не смлати град, или поголема ћиша.

залеби се свр. фиг. загазди се, изађе из сиромаштва. – Отидоше на печалбу, та се 
малко залебише. Залеби се, и заборави на башту и матер.  олеби се.

залега свр. почне да се припрема за спавање. – Нема ји до који ред, тамьн да за-
легамо, они дојду, и после целу ноч нема легање и спање.

заледи се (трп. пр. заледен, -а, -о) свр. 1. претвори се у лед, замрзне се. – Река се 
заледи, па не може стока да се напоји, док се не разбије лед. Село завејано, путеви 
заледени, не мош се искочи ис кућу. Чедомир се рипну ис кревет и поче да се об-
лачи, Рајна ко заледена занемела седи у кревет. 2. фиг. забезекне се, обамре. – Беше 
се од стра скроз заледила и укочила, али польк поче да вој се врта руменило и снага.

залежи свр. почне да болује. – Чала Бранковсћи залежа от како му се син обеси, и 
више се ни не диже ис кревет.

залежи се свр. олењи се. – Ајде да се обртамао на работу, триста работе ни чекају, 
а ми смо се залежали ко залужена говеда зими у шталу.

залезне свр. 1. зађе иза кога или чега. – Ја чу однапред, а ти му залезни одназад, 
да га некако савладамо ако можемо. Сльнце залезне иза облаци, јутре че пада ћиша. 
2. уђе унутар чега. – Ајде да се вртамо, залезомо млого у шуму, че се истровимо.
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залелеје несвр. зањише, залелуја. – На туј грањћу још има сливе, узни па ју залелеј 
да опадну.

залелеје се несвр. зањише се. – Она поцрвене, засрами се и пружи руку конто мен, 
мен ко да удари гром, зазуја ми у уши, и чини ми се залелеја се, ко да чу да паднем.

залелече свр. почне да лелече. – Не дава да вој се примькнеш, а камо ли да ју 
пипнеш, одма залелече ко да ју нећи дере.

залепи свр. причврсти што лепком. – Пуче ми гума на бицилку, па морам да ју 
залепим, а немам лепак. фиг. ошамари, прилепи шамар. – Одмакни се од мен, да ти 
не залепим једьн шамар, три дьна има да ти уши поју.

залепи се фиг. приљуби се, прибије се. – После се залепи за мен једно младо 
чељаде, помладо од сина ми, а ја се подносим с њу, несьм још за врљање. Залепила 
се за мен, ко вашка за тил.

залет м трчање ради замаха пред скок, или пред бацање копља. – Ја могу да се 
надрипујем сас тебе и без залет и сас залет. ⌂ ване залет припреми се, окуражи се. – Де 
на брзину да попијемо по једну, да ванемо залет за главно пијење кад издооди госје.

залетвоше свр. удари летвом. – Ти ли чеш мен матер да пцујеш, са кат те залет-
вошем с летвуву, сва ребра има да ти избројим.

залети свр. склизне, скрене у погрешан правац, залута. – Он трже из шише рећију, 
али му она залете у погрешан сокак, па се закашља, и сльзе му ударише на очи. До-
бро сажвачи, да ти залок не залети у грцман, па да се задавиш.

залети се свр. фиг. затрчи се, појури. – Ако ји види, нек се залети, па право у њи. 
Каква те работа чека при њег, та си се толко залетела, ко овца на солило.

залечи свр. почне да оздрављује, почне да зацељује. – Бог да помогне о[д] тога 
доктора, он ме залечи, и олечи.

залечи се свр. почне да оздрављује, почне да се зацељује. – Знам да те кутал у 
плевњу, док се неси залечил, а да тој неје уработил, ти би завршил.

заливаден, -а, -о њива која је преобраћена у сенокошу. – Са су готово све њиве 
заливадене, нема кој да работи, па насејане детелине и ѕвездањи.

заливади се свр. затрави се, престане да се обрађује. – Биле њиве, са се зали-
вадило.

зализан, -а, -о који има глатко зачешљану косу. – Иде с некакво зализано момче, 
ко да су га краве с језик чешљале.

зализује се несвр. чешља косу уназад прилепљујући је за главу. – Поче да се 
оглеџује на огледало и зализује, замомчује се веч.

залима несвр. буди интересовање, побуђује пажњу. – Жене залимају конци и 
платна за везење, мужи па залимају матиће, косе и острила. Понекоје муштерије су 
таква годишта, да ји такве ђаволије не залимају претерано. Е бьш ме залима кво ли 
би било да ји је затекла на куп у плевњу.

залима се бави се нечим, занима се неким послом. – Бог нема време да се залима 
сас свакакве будале, ко што си ти.

залимација ж занимација, разонода. – Наша главна залимација зими је да се 
зберемо у задругу, и да се напијемо.

залипцује свр. почне да цркава. – Прићима ми с руку да пожурим, кат пријдо, 
имам кво и да видим, крава се прејела младу детелину, па залипцувала, ока ме да вој 
пуштамо крв.

залита несвр. салеће, досађије. – Залитају ме унуци, да и њи поведем на вашар у 
Љуберажду.
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залита се несвр. залеће се. – Залита се неколко пути да започне нову кућу, али 
нема који да га помогне, па се оћута. Залита се на послаби, а пред појаћи само слага 
рамена. Не залитај се, ако немаш с кво.

залитало м пеј. особа или брав која више семета него што користи, сметало. – 
Туџа жена ти је најбоља, ишчукаш, па ајд на порту, а ако се ожениш, само доведеш 
залитало у кућу, разглибоше се окол тебе, па ајде и добро докле окол тебе, али оно 
ване комшильк, па село, па цел свет.

залитачћи прил. из залета, изатрке (упор. и изместо). – Ајде да се надрипујемо, 
прво залитачћи, после уструпачћи, који победи, јаша онога који је изгубил.

заличи свр. 1. почне да личи на кога или на што. – Кат стигне ошав, ја се 
поиспуним, па заличим на жену. Дечицата при нас се поослободише, почеше да се 
смеју, уватише румен у образи, заличеше на срећни љуђе. 2. почне да личи на нешто 
прихватљиво, добије примамљив изглед. – Натоваримо сено на кола, са требе само 
да ји с гребуљче огребемо около да заличи, да буду ко шибица. 3. учини нешто да 
буде слично околини, уједначи ликом и изгледом. – Село запусте, нема ни људи ни 
стока, поље се заличи, не познава се где су биле њиве, а где ливаде, све урасте у бьз 
и трњаци.

залога ж 1. кожни подметач у опанку, обојак. – Направи се опьнак оди свињску 
кожу, па се заложи с кожену залогу, а преко њу се тури навоште оди клашње. 2. 
закрпа. – Панталоне му с наставене ногавице, на дупе му залога ко кускун на магаре.

заложи се1 постави се обојак у опанак. – Пробушен опьнак се заложи с кожену 
залогу, да не улази вода кат се гази по мокрињу.

заложи се2 умаже се балегом (о говедима). – Нема да изрине шталу и да простре 
сламицу, нело му се говеда заложе у лајна.  залужи се.

залок мн. залци м в. залак. – Толко сам се заванула, да још залок леб несьм турила у 
уста. Намиримо стоку, омимо си руће, па седомо да вечерујемо, ја једва гльтам залци, 
не мили ми се лебац, ни живот. Почекај ме да турим још два-три залка у уста. ⌂ завали 
залок омогући да лакше склизне заклогај у грло, да се лакше прогута. – Сварила сам 
некакву чорбицу, неје богзна каква, колко да имамо с кво да завалимо залок.

залолосује се несвр. почне да се понаша као момчић, замомчи се. – Наставник 
ме удари, а мен срамота, од другарити тека и тека, ал од девојчетијата чу цркнем од 
срам, тамьн се бео почел залолосујем.

залолоше свр. залуди, опчини. – Овеј телевизије ви искарују ис памет, залолосали 
ви с некву демократију, ко нас некада сас комунизам и задруђе.

залолоше се свр. 1. загледа се, заљуби се. – Е, туј, при њу, капетан истрови чин, 
залолоса се у снашкуту, и на нигде. Колко те време од Бугари кутал, ране лечил и 
доктори ти плачувал, а са што се залолосал, и мозак истровил, тој твоју Наду питуј. 
2. замаје се, занесе се и заборави шта је започео. – Ја се па залолоса, а од овој ви тео 
казујем, де са да ви га докажем до крај.

заломи свр. фиг. захвати преко својих могућности, започне неостварљиво. – Тека 
си је, човеци док су помлади мисле да че векују, па кад заломе на големо, а оно пућ! 
– и нема га, ко да неје ни бил. Заломил гоџа, заправил кућу, накупувал имање, па се 
задужил преко уши.

заломи се фиг. деси се, западне коме што веома лепо, или веома ружно. – Тека ни 
се заломило, теб јединица мирашчика, мен трећа по ред сестра, и још три брата, али 
ја пај имам све повише о[д] тебе.

залуав, -а, -о будаласт, ћакнут, расејан. – Видите ли кво је залуав човек, појдо 
да купим сол, а ја сам купил шићер, тека је тој ка[д] те ударе године у тил. На овија 
народ све најубаво да му учиниш, пај че те праји на заулавог. 2. докон, без обавеза. 
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– Ја сирим сирење и стасујем по кућу, она, залуава жена, сћита по село, сврне, па ми 
све новости исприча. Остадо сам, ко залуава кучка меџу четри зида.

залуавштина м пеј. будалетина. – Залуавштине и мати и башта, а дете им испаде 
паметно и вредно.

залуд прил. узалуд. – Залуд вој клепам дьн и ноч да се мане од њег, она си знаје 
кво си знаје.  залудо, залуду.

залудан, -дна, -дно докон, беспослен. – Ајд, сине, иди са, да те не мајем више, 
ја сам залудна жена. Сељак, ко сељак, неје научил залудан да седи и зими, одељамо 
некоје држаље, стезамо кош, поправљамо пресеци, чисто да несмо залудни.

залудел, -а, -о затрован. – Страували смо да овце не пију залуделу воду у топила, 
где се топе грснице.

залуди свр. затрује, ошамути, учини лудим. – Што мож жена и рећија да залуде 
човека, тој ни у причу нема.

залудо прил. узалуд. – Залудо га бијеш са кад је направил штету, требало је 
унапред.  залуду.

залуду прил. в. залуд. – Работимо залуду, тиће колко да се преранимо.
залужен, -а, -о упрљан балегом. –Неје добар домачин који сваку вечер не простре 

на говеда сламу, и ујутру не изрине шталу; коме су залужена говеда, тија је и сам 
залужен. Сас гладна и залужена говеда нема орање и дрва докарување испланин.

залужи свр. умаже каквом житком прљавштином. – Гмитровдьн се празњује од 
поганци, тьг се вода помеша с пепел у некакьв суд и с пртен крпољ се меша по њу и 
баје: Да залужим на поганца главу, на поганца зуби, на поганца нос, на поганца очи, 
на поганца нође, на поганца длаку, и на поганца реп, да бега долеко, и да ми у кућу 
и у амбар не улази.

залужи се свр. умаже се балегом (упор. заложи се2). – Кравава се залужила, требе 
да узнем да ју истимарим. Где си, бре, падал та си се толко залужил ко теле. Залужил 
се ко бик.

залули свр. припали (цигарету). – Ајде да залулимо по једну. Ма залули слободно, 
овде те нема виде ни башта ни мати.

залупује се несвр. замлаћује се, прича глупости, трабуња. – Немој више да се 
залупујеш, видиш да ти се смеју овија окол теб.  запљескује се.

залуџује се несвр. замајава се, дангуби. – Ви сте узбујале, мен чекају работе, 
немам време да се залуџујем с вас цел дьн.

залчак мн. залчичи м дем. од залок, залогајчић. – Чим се диѕамо ми туримо по 
залчак леб у уста, да ни не запоју пилетија.

заљуља свр. 1. зањише. – С једно око пазим срп да ме не уапе, с друго око пазим 
да не испаднеш из љуљћу, притрчим, заљуљам те, па трчим да жњем. 2. фиг. веровање 
да колевка предодређује судбину новорођенчета. – Каква те љуљћа заљуља, таква 
че те и дољуља. Тека ни заљуљала љуљћата, и тека си ни има љуља до крај, док 
трајимо.

заљути (трп. пр. заљутен, -а, -о) свр. 1. почне коме да љути, постане коме љуто. 
– Запали лулу, али му дуванат заљуте, па се закашља и сльзе му потекоше. 2. зачини 
нечим љутим. – Убаво си заљутила пасуљав, не знам само куде наодиш толко љут 
пипер. Сваку среду и петак знало се: посан пасуљ, па још добро заљутен.

заљути се ољути се. – Од малко се наљути, а требу му пешес цоцорће да се 
заљути.

замаавеје свр. урасте у длачице сличне маховини као знак старости. – Замааве-
ло, застарело, не личи више на момче. Зашто си толко замаавел, да ли ти неје добро?
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замагли свр. фиг. побегне узбрдо, одмагли. – Нећи изока: Учитељ! – и сва се де-
чишта смаглише комто Батлак, а једни замаглише у[з] сокак.

замагли се свр. прекрије се маглом, постане непровидан. – Почеше да се ночу 
замагљују прозори, застуди.

замаже свр. 1. превуче нечим житким, нечим чиме се маже. – Исплетемо трмку 
от павит, па замажемо с лајна, да је на челе топло унутра. 2. фиг. заглади, забашури, 
заташка. – Била је мајстор да изльже па да замаже, да вој се не поватају крајишта 
куде је била, и с куга је била.  позамаже.

замазни свр. поравна, заглади. – Нагребем маз ис канту, па обавезно замазним с 
ложицу озгоре, да не вата буђу. ⌂ замазни шију поправи се, удебља се. – Деда-Драга 
замазнил шију, а једно се време беше начисто усукал.

замазни се свр. фиг. подгоји се. – Свињеве се веч замазниле, почеле да праве месо 
и маз.  позамазни се.

замазује несвр. премазује. – Замазује рупе с малтер, после че да кречи.
замајава несвр. одвлачи пажњу некоме. – Објасни ни план и крећемо: једни 

замајавају деца из другу малу док им друђи оберу црешњу, после се она џабе 
подокују да ни бију, ми смо веч отишли на друђи крај село.

замајан, -а, -о засењен, опчињен, распамећен. – Оди ко замајан. Замајана баба, 
отишла у Општину, али неје куде прецедника, нело у бифе. Мора да је и Бог замајан, 
кад ји напуштал овакви блесави по свет да га блазне.  замајен.

замаје свр. 1. одвуче пажњу коме. – Ја чу га замајем, а ти му украдни торбицу. 2. 
засени, опчини, помути мисли. – Замајала ме, па нумејем ни да се обрнем, ни да се 
оѕрнем, ни да се снајдем куде сам, и какво работим. Замајало ме у-главу, па одим ко 
пијана кокошка.

замаје се забави се нечим, занесе се. – Ја се замаја, а овце гринуле у Славкову 
детелеину, једва ји искара.

замајен, -а, -о в. замајан. – Кад би ји човек отстран погледал, помислил би да су 
малко замајене: бабана некво орати ли орати, а девојчето позинуло, гледа у њу, и не 
трепче.

замајотина пеј. занесењак. – Замајотина нашла другу замајотину, па се само вла-
че по путишта, ич срам немају.  замлатотина.

замајстори се свр. почне да бива мајстор, стасава у мајстора. – Кад рече да 
се замајсторил за керамичара, и да је за једну недељу научил да праји купатила, 
друђити мајстори попадаше от смеј.

замакне свр. зађе за нешто, изгуби се из вида. – Пожури, че га стигнеш, он само 
што замакну иза село. Каменка постоја, постоја, па кад он замакну, она се обрну, 
усправи се, и појде си комто дом.  замькне.

замалко прил. замало, умало. – Милунка те замалко теше обори. Замалко без ногу 
да остане, али му ногата о[д] тьг неје бьш саглам.

замандали свр. затвори и додатно осигура да не може да се отвори, закључа. – 
Замандали врата, па да си легамо.

замане свр. замахне. – Замане понекад да ме удари, али му не преврзује, знаје кво 
га после чека.

замасни свр. омасти машћу, или каквом другом масноћом. – Млого си ђувечав 
замаснила, од маз се не мож једе.  замасти.

замасти свр. в. замасни. – Јучер јуримо петла, да напрајимо супицу, и некву другу 
манџу, да замастимо црева, да се не слепе за грбину от попошће.

замауче свр. почне да се оглашава мјаукањем (о мачки). – Маче замауче: мау! – 
она му врљи залчак; кутре залаје: ав! – она и њему врљи залчак.
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замациња несвр. губи се из видокруга, замиче. – Сльнцено поче да замациња иза 
облак, ајде да пожуримо.  змьциња.

замаши свр. замахне. – Приметил како Турчин замашил да посече Драгутина, и 
сас голу руку уватил сабљуту, и о[д] тьг му руката недьгава.

замашује несвр. замахује. – Немој да му дозволиш да почне да замашује да те 
удари, једнуш ли му дозволиш, после га не мож врнеш.

замькне свр. в. замакне. – Само гледам да ми Вуча не замькне, па га не могу 
после најдем.

замьн м време, час. Δ – Ајде диѕајте се, гле који замьн стану. ⌂ пот стар замьн у 
позним годинама, у дубокој старости. – Нечу са пот стар замьн да живим у стан, 
очу да си умрем туј, у моју кућу. ⌂ у млад замьн у младим годинама, у младости. – У 
млад замьн бео здрав ко дрен, такви ко теб сам могьл у-зуби да носим. ⌂ кучћин замьн 
последње године живота, кад само режи и брани, а није способан да приходује. – 
Сетил се да требе да се работи, али у кучћин замьн.  земьн.

замьциња несвр. в. замациња. – Једне овце топрв помузене, и још у трљак, а 
друђе веч замьцињају ус Чуку.

замьшка свр. запрља. – Немој да ми па замьшкаш лаворат, једва сам га омила сас 
жешку воду.

замьшка се свр. запрља се, ублатњави се. – Како излезне надвор, одма се замьшка 
до гушу, ко прасе.

замеље се свр. фиг. нагомила се, створи се залиха. – Отишла у добру кућу за 
јединца, а и она мирашчика, па се од обе стране замлело, нема да оскудева за ништа. 
У нашу кућу се замлело, с трн да манеш, нема кво да закачиш. (ирон.).

замени свр. замени једно са другим, учини замену. – Једьн живот имам, какьв је 
такьв је, да га заменим за друђи не могу.

замењује несвр. врши замену, узима што уместо чега другог. – Ја вој предлагам 
да заменимо њиве, ја да вој дадем метар и пол за метар, пошто је моја њива урудин, 
она нече тека, оче метар за метар, реко: Добро, требе и жена понекад да се послуша. 
■ замењување гл. им. – Напрет смо замењували семе да се боље роди жито, са нити 
има замењување, ни голема жетва.

замењује се несвр. међусобно се испомаже са неким у пољском послу. – Жњемо, 
девојке, друшке, па се замењујемо, даньс ја при теб, јутре ти при мен, ваздьн жњемо, 
и ваздьн појемо: грабајте да грабамо, куј може, куј не може…

замера несвр. приговара, изазива нечије незадовољство. – Она је поприпростачка, 
али ми вој не замерамо на сваку реч. ■ замерање гл. им. – Сас својега јеџ и пиј, а 
не замешуј млого, ако ти требе помоћ, плати некоме другоме, брацка работа зачьс 
доведе до замерање и карање.

замера се несвр. не преза да се коме замера. – Такьв је, воли да се замера, па тој 
ти је, а жена му неје таква.

замери свр. закине на тежини приликом мерења. – И млинари работе на подвалу, 
увек замере на вагу.

замери се свр. не преза да се коме замери. – Башта ти бробињка неје нагазил, 
никоме се неје замерил, такви људи више нема да оде по овија свет.

замерује несвр. закида на ваги, закида приликом мерења. – Замерује ти на очи, 
гледа те и крадне те, прави те на будалу.

замесен, -а, -о замешен, тесто спремљено за печење. – Ћиселу баницу сам 
прајила тиће од замесено тесто за леб.

замеси свр. начини тесто од воде, брашна, квасца и соли. – У текне отсејем 
брашно, па у њега турим квасьц, једну ложицу сол и замесим тесто, после га добро 
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измесим сас руће, па чекам да се подигне, да га размесим, после га турим у тепсију 
да се опече леб.

замета несвр. помаже некоме да забаци бреме на плећа. – Кад је врша, двојица 
носе џакови сас жито од вршалицу до пресек, заметају једьн другога и носе.

замета се несвр. забацује себи бреме на плећа. – Ја се сам заметам, још ми помоћ 
не требе.

заметан, -тна, -тно нејасан, тежак, неприступачан. – Имамо снау отуд от 
Краљево негде, па ка[д] дојде жали се како вој је наша ората заметна, да ни ништа 
не разбира кво причамо.

замете свр. 1. затрпа, завеје. – Леку Манинскога беше замела мечава упланин, 
чьк трећи дьн су га нашли. 2. побегне, завара траг. – Уокаше се по њега, пцета лају, 
човеци псују, али курјак отиде, замете.

заметне (рад. пр. заметнул, -а, -о; трп. пр. заметнут, -а, -о) свр. забаци себи товар 
на раме или плећа. – Оној млеко сипемо у котьл велики, и заметнемо на тојагу, једна 
напред, једна наѕад, и однесемо дом. Седомо да обедујемо, а он видел како бробињак 
заметнул трошинку сирење трипут поголему од њега, и носи. Увечер склопим очи, 
и видим маћу заметнуту сас матиче како се врта из градину, на њега наѕад закачила 
цедилку, а на руку натькнула крошњу.

заметне се натовари себи неки терет на плећа. – Војин се заметну с торбу, по-
тути се, па поита уз пут нагор комто Падину.

заметно прил. тешко, неприступачно. – Заметно ми је да те по цел дьн слушам 
како загомиљаш и закркујеш.

замеша свр. 1. изврши радњу мешања, смеша, помеша. – Пази да не замешамо 
твоји и моји опьнци, па да не знамо после који је чији. 2. затури нешто негде. – До 
оточ ми беше у руће, са га замеша негде, и не могу га најдем, па да ме убијеш.

замеша се свр. помеша се. – Ако се замешају у туџе овце, сваћи домачин си 
познава њигове овце по белегу, и лько ји пронајде.

замешује1 несвр. меси тесто. – Леб се замешује у текне, а пече у вурњу.
замешује2 меша своје са туђим. – Са својега јеџ и пиј, али не замешуј млого.
замилује свр. почне да осећа милост према коме. – Пристиго за работу, ценим 

се ко мужьк, са кад могу да работим мож че ме маћа и башта заволе, замилују, али 
џабе се радува.

заминава рет. свр. креће, полази. – Тамььн се ми спремамо да заминавамо конто 
село, кат се од негде истресе онија запљес Јеленко.

замине (рад. пр. заминул, -а, -о; трп. пр. заминут, -а, -о) свр. 1. престигне кога 
успут. – Идете ви, ја чу ви стигнем, и чу ви заминем. 2. прође мимо кога или чега. 
– Немој да заминете да не сврнете, да се видимо, и да се повалимо и ожалимо једьн 
другому. Замине га ко турско гробје. Заминул га ко могаре боцку. Заминул те брат, 
остал ти комат. Кад заминуше Сићевачку клисуру, баба се пресрами, па продума од 
воду. На њивуту им остало млого заминуто, неокопано. 3. изгуби се из видног поља. 
– Ајде да пожуримо, овцене ни заминуше иза брдо. Тамьн си она отиде, не знам да 
ли је заминула кривину, кад башта изока. 4. прескочи кога или што приликом каквог 
давања или узимања. – На Велигден жене вржу у бошче по сто перашће, и носе у 
родбину, па давају на сви по ред, нема да некога замину. Де направи по једно каве, а 
рећију че заминемо. Тека отиде Вучко, па Јота, па бобо-Коса, па сви по ред, и никога 
нема да замине идењето. 5. надмаши у чему. – Стојан Дојчинов све заминул сас 
пцување: пцује колач, лебац крвав, детенце, мртву матер, пцује Бога, Богородицу, 
Бокче и сви свеци по списак. 6. фиг. умре. – Ма онија ли нашини Мика тој уработил, 
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ја сам чул да је заминул. Куј како замине, од Батлак (где је сеоско гробље) се више 
не поврта.

замињује несвр. 1. претиче. – Стиѕају ме с кола, свирну ми и замињују ме, а никој 
да стане да ме повезе. 2. заобилази. – Требе и после, кад му пројде сила, да се здраве 
сас њег, и да му сас добро вртају, а не да га замињују по пут, ко шугаво куче. Да му не 
стањујеш на сењћу, мож те оплеви ко петьл расад, паметни човеци су га замињували 
подолеко. ■ замињување гл. им. – Ка[д] дојде у село, вршалица иде от кућу на кућу, 
нема прерипување и нема замињување.

замирише свр. почне да одаје мирис. – Кад човек замирише на зевњу, више му 
повратак нема.

замислеје рет. свр. зачне нешто у мислима, представи нешто у мислима. – Чьк у 
Пирот сам ишьл да набавим клапотар какьв је Петкана замислејала, са има да криви 
шију конто Врбје да га чује на Ливрушу.

замислено прил. замишљено. – По вьздьн седи, и замислено гледа негде где само 
она нешто види.

замисли (трп. пр. замислен, -а, -о) свр. 1. зачне нешто у мислима, представи нешто 
у мислима (упор. и замислеје). – Ја га тачно замислим како че да изгледа, па тьг почнем 
да га правим. Драгослав позна брата Мирослава, срце му приигра, али Мирослав 
малко замислен, ко да неје туј. 2. пожели нешто. – Замисли како би ми детенцето 
живело без мене, па се покаја, ману да се бесим, морам да живим због њега.

замисли се свр. задуби се у мисли. – Замислил се, ко да че Америку да измисли. 
 позамисли се.

замита несвр. 1. мете метлом у правцу кога. – Помери се, да те не замитам. 
Куга замитају с метлу, нема се ожени. 2. забацује ногу у ходу, шепа. – Од рођење 
накривљује помалко, замита с једну ногу. 3. заплиће језиком. – Море, ти нешто 
замиташ с језик, мора да си пинул негде.

замлата ж који се радо замлаћује, будала. – Код доктура свакакви мора да се лече, 
куј знаје од кво овај замлата болује. Целе пет године сам помлад од тебе, замлато, па 
от са да ме окаш „дедо“.  замлатотина.

замлатен, -а, -о фиг. затуцан, будаласт, приглуп. – Расрди се, па се трутне назем 
ко замлатено. Замлатен цел свет, све мој до мојега. Јебал луд збуњеног, те се родил 
замлатен. Ете ти, замлатен човек како работи: напрајил петнајес собе, а купе се у 
корито у зевњицу, ел на басамаци.

замлатено прил. будаласто, приглупо. – Нумеје да га замисли паметно, него 
замлатено, и оно мора да и испадне замлатено тој штото је замислил.

замлати свр. омами, ошамути, обезнани. – Ка[д] те ударим, има да те замлатим. 
Пинемо тека оваг-онаг по некоју мученицу, да ни замлати у мозак, муће да 
заборавимо. Замлати Бог свет, па више не знаје куде му је глава, куде му је дупе.  
позамлати.

замлати се свр. обезнани се, ошамути се фиг. опије се до бесвести. – Толко сам 
се замлатил, да сам заборавил да је даньс Свети-Никола. Млого се замлатимо, да 
Цигањи несу одрекли да свире, не би видели да је савнуло.

замлатотина ж пеј. блесавко (упор. замајотина). – Шише рећија од паметног човека 
напраји замлатотину.

замлачује се несвр. будаласто и сулудо се понаша и говори. – Немој да се 
замлачујеш, него убаво орати. Ајд не замлачуј се, ја ли сам га гледала да ли је још 
убав. Преди мречку је само седел на клупу, пушил дуван на лулу, и замлачувал се 
сас народ. Замлачује се ко мокра задњица. ■ замлачување гл. им. – Триста работе ме 
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чекају дом, а и мука ме голема налегла, неје ми за ољћање и замлачување, а ти си 
узбујал од голему досаџу, па се замлачујеш куде стигнеш.

замlцкује несвр. замуцкује. – Она замlцкује само пред туџи љуђи, стиди се, онак 
си убаво орати.  замльцкује.

замльцкује несвр. в. замlцкује. – Тика се запиња тека још некво да ми прича, 
али га рећијата замлати у мозак, замльцкува, замльцкува, па се успа туј у столицу, 
пресамити се преко асталче, и закрча.

замоли се свр. обрати се молбом. – Замоли му се, јега те пушти да појдеш сас нас.
замомчи се свр. почне да се сматра момком, и да се тако и понаша. – Почел да 

се замомчује, пази како изгледа, и куде какво продума.
замор м изнемоглост, слабост организма као последица телесне или психичке 

исцрпљености. – Тека сама седим и самујем прет кућу, док ме замор не савлада, па 
улезнем да легнем.

замота (трп. пр. замотан, -а, -о) свр. увије, умота. – Нека легне, па га замотај у црђе 
да се презноји, и оно че пројде. Некво замотано у крпољ, па уврзано сас врцу, стоји 
при плот, малко подолшће оди нашуту капију.

замотује несвр. фиг. избегава да каже праву истину, увија лаж у истину. – Све 
замотује, закукуљује и замумуљује, али никако истину да каже.

замотуљак м оно што је замотано, завежљајчић, пакетић. – До нашу капију 
стоји нешто замотано у артију, ја узе замотуљакат, па га унесо у собу, и размота да 
видим кво је унутра.  умотуљак.

замотуљчак м дем. од замотуљак, замотуљчић. – Излезе и држи замотуљчакат 
у руће, убава ко икона, насмејана, ја вој дадо цвећето што га купи у цвећару, али се 
смота, и не каза вој колко сам срећан што ми је родила сина.  умотуљчак.

замоча свр. 1. помокри се по нечему. – Некада смо цркву поштували, а са ју 
замочују сви од ред. Кат се на куче притепа, оно замоча тојагу на овчара, те га овија 
искьбли и истресе му дроб. 2. фиг. забатали, занемари, запостави. – Наједе се народ, 
па замоча све: и кућу, и њиву, и ливаде, и браништа, и башту, и матер, све.

замочује несвр. мокрећи по нечему исказује свој презир. – На зајнат дојде ночу, па 
ми замочује темељ који сам поставил за кућу, мисли да га ја не видим.

замрати се свр. фиг. заседне са друтвом, па не зна да пође (упор. замрти се). – Тека 
се некуде замратим сас друство, па си дом не виџевљам по два-три дьна.

замрда свр. почне да мрда, фиг. оживи. – Пантим га душманитога от како је 
замрдал, прво је убивал жабе и пилетија, после је тепал од њег послаба деца, на крај 
је почел и родитељи да си бије.

замре свр. почне да умире. – Замrл, али му Бог нече узне душу, па се мучи, веле 
да је бил голем катил у млади дни.

замрежи се свр. прекрије се мрежом, или опном попут мреже. – Замрежиле ми се 
очи, па видим ко кроз маглу, а кад зајде сльнце више ни толко не видим.

замрждори свр. заромиња, почне да пада ситна киша. – Замрждори само колко 
да напраји задушчину, ни ћиша неје што је некада била.

замрзевач нов. м замрзивач. – У тој време несу били замрзевачи, па да се месо 
замрзне, и после ка[д] ти притребе размрзне, нело смо пропржено месо засипували 
у канту сас растопен маз, и тека га чували чьк до налето.  замрзњивач.

замрзне1 свр. заледи. – Само што те погледа, замрзне ти крв у жиле.
замрзне2 свр. почне да мрзи (кога или што). – Ма тамьн га замрзнем због пијење, 

и решим се да га манем, он ми некво убаво уработи, и помиримо се.
замрзне се свр. заледи се. – Замрзне се река, па морамо да разбивамо лед, да 

напојимо стоку.
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замрзњивач м в. замрзевач. – Купили нов замрзњивач, а ми још фрижидер не 
мож да купимо.

замркне свр. дочека ноћ негде, заноћи. – Који куде замркне, туј преконачи.
замрљави свр. започне неки посао, па га остави недовршеног. – Немој само не-

што да замрљавиш, па да га оставиш, нело да га до крај уработиш.
замрсен, -а, -о замршен, запетљан. – Меџу њи је замрсена работа, заделили се, 

па никако да се поделе.
замрсено прил. запетљано. – Нема да орати јасно, отресито, нело све некако 

замрсено, да не мож да му поваташ конци кво је тел да каже.
замрси свр. запетља. – Ако те ударим, има сви живци да ти замрсим.
замрси се свр. запетља се, умрси се. – Замрсило се жито од ветар, че буде не-

згодно за жетву.
замрсотина ж 1. део њиве са угаженим и умршеним усевом. – Дивје свиње улезну 

у њиву сас жито, па направе замрсотине на околишта, после буде незгодно за жетву. 
2. запетљани односи, нерашчишћени рачуни. – Меџу њи је голема замрсотина, не 
знаје се кој кому је повише дужан, и који кога повише мрзне.

замрсује се несвр. фиг. запетљава се, компликују се међуљудски и међудржавни 
односи. – Па поче да се замрсује у државу, нече да излезне на добро.

замрти се свр. 1. овца почне да бива безвољна и млитава кад почне да осваја 
дневна жега. – Лети се овце замрте веч окол десет сата. Овчице, пешес брава, замр-
теле се у Врбак, и чујеш ко се протрисају по дрнкање клопатари. 2. фиг. улењи се. – 
Најел се народ, замртел се, па пландује ли пландује, а напред неје било тека.

замрциња несвр. дочекује мрак, заноћује. – Млого пути сам замрцињал на њиву 
с натоварена кола.

замршавеје свр. почне да мршави. – Пропи се, и ману да мисли на једење, замр-
шаве, и че пропадне начисто.

замузен, -а, -о који није при свој памети, који понашањем одудара од околине. – 
Она је малко замузена, блазни свет и с орату, и с облачење.

замукне свр. умукне, утиши се. – Замукла села по Лужницу, нема више да се чују 
ни песме по поље, ни цвркање по славе и свадбе, ни клопотари по рудину.

замукује свр. почне да мукује, почне да пати. – Ја сам замукувала от како сам се 
родила, а неје ко даньшња младиња што не знају за никакву муку.

замумуљен, -а, -о запетљан, нејасан. тајанствен (упор. задеветен). – Закукуљено, 
замумуљено, задеветено, задесетено, ни га мож откукуљиш, ни га мож одмумуљиш, 
ни га мож раздеветиш, ни га мож раздесетиш. (разбр.).

замумуљи свр. запетља исказ, учини нешто нејасним. – Е, са га закукуљимо и 
замумуљимо до крај, никој ни не мож повата крајишта кво смо се договарали.

замумуљује несвр. фиг. избегава да каже праву истину, увија лаж у истину. – 
Немој да ми туј закукуљујеш и замумуљујеш, нело истину орати.

замутавеје свр. изгуби моћ говора, замутави. – Има да замутавејеш, уста да 
имаш, језик да немаш, реч да ти се не чује. Што једнуш не замутавејеш, нело по 
цел дьн само мељеш ко празна воденица. Унучетићата да ми одма доведете, и да 
ји оставите нећи дьн, да се разоратим сас некуга, овак има начисто да замутавејем.

замути свр. 1. учини мутним. – Отиде, па намерно замути воду где појим говеда. 
2. помути односе, створи раздор. – Жене замуте, па си после роџена браћа очи ваде.

замучи се свр. почне да се мучи. – Замучиш се от како се родиш, па док не скапеш.
занада се свр. почне да се нада. – Још када сам се занадала да дојдеш, куче лавне, 

ја мислим ти си.
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занат м посао као стално занимање наученог појединца (мајстора). – Сваћи за-
нат је златан. ⌂ с очи крадне занат гледањем док мајстор ради учи његов занат. – 
Мила притрчи код мајсторатога и гледа, с очи крадне занат.

занатьк м дем. и хип. од занат, занатић. – Сине, не мож да останемо такој, нело 
ајд да те водим негде, да те дадем на неки занатьк.

заневољеје свр. упадне у невољу (упор. оневољи). – Ја, еве, ко што ме видиш, 
остаре, па се разболе, па заневоље, саде молим Бога да ме прибере.

занемеје свр. изгуби моћ говора, занеми. – Сви се погледаше, жене почеше да 
усмрцају, деца се ућуташе ко да су занемејала. Занемеја цело село, ућуташе се пцета, 
пилетија, говеда и човеци, ко да нећи врљи покровац преко село.  занеми.

занемел, -а, -о који је престао да одаје гласа од себе, који је ућутао. – У село 
са скоро да ни нема деца, све старци, заглувеле и занемеле куће, запустеле њиве и 
ливаде, нигде расадена градина, нигде зајазени јазови.

занеми свр. в. занемеје. – Како те уста не заболе о[д] толко дрдњање, што једнуш 
не зенемиш. Еј, да оче да те занеми, па да не мож глас да пуштиш.

занеми се свр. ућути се као да је нем. – Комшијо, дошло ми од овеј телевизије да 
се занемим, има се шпиртошем, и само да ћутим.

занемогне свр. постане немоћан, разболи се. – Ја нумеја да смислим која ладо-
вина је најбоља за нас сељаци кад занемогнемо, изгледа од гробишта нема побоља. 
 занемоћа.

занемоћа свр. постане немоћан, разболи се (упор. занемогне). – Тека Влајко, и по-
ред тољћи имот, занемоћа на орање, ударила га капка у мозак, најдоше га како запел 
с трактор у јабуку.

занесе свр. 1. ношењем помери у страну. – Милунка беше јака девоћа, сама по-
дигне и занесе sагњишта. 2. превари, закине у рачуну. – Занесе ме, и не врну ми по-
ловин кусур. 3. остане у другом стању. – Имало је жене које су знале да очисте жену 
која занесе, а нече да роди.

занесе се (трп. пр. занесен, -а, -о) свр. 1. задуби се, удуби се у што. – Он се за-
нел, ваља меџу прсти белегат от кућу што сам донела, и чьс-чьс па ме погледа. 2. 
препусти се осећањима, одушеви се чиме. – Занесе се, па почне да се сама смеје, ко 
да је вртоглава. Она је малко занесена, заприча од некво, па се заборави и прејде на 
десето.

занесотина ж пеј. занесењак. – Куде си нашла тог занесотину, с њег ли мислиш 
век векујеш.

занитује свр. 1. споји нитном. – Ако се прећине каиш, ел јулар, он се занитује с 
нитне. 2. фиг. снажно удари песницом. – Помисли да га занитујем с песницу меџу 
рогови, па кво буде нек буде, али се некако прикроти, диго се и отидо си.

заносен, -а, -о који је почео да се свакодневно употребљава, заношен. – Имам 
троје черапе, двоје заносене за сваћи дьн, и једне везене незаносене, њи чувам за 
укоп.  незаносен.

заноси1 свр. почне да носи оно што је купљено за свечане прилике. – Нумеје ништа 
да зачувује, да има ново за убав дьн, нело кво му купимо, одма га заноси.

заноси2 свр. скреће с пута, тетура се. – Поче да ми је шунтаво у главу, поче да 
ме заноси на једну страну, не могу да идем право, идем ко пијана.

заноси3 свр. говори пренаглашено са намером да остави утисак. – Кад орати, 
млого га некуде одврта и заноси, оче сви у њу да гледају, ко да је она најважна.

заноси се несвр. 1. нагне се на једну страну, заокрене. – Претоварена кола оче да се 
на низбрдицу заносе, и да се преврну. Заноси се ко муда у косидбу. 2. фиг. одушеви се, 
усхити се. – Немој да се заносиш, тој теб не мож да стигне, од тој нема ништа да буде.
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заночи свр. заноћи, преконачи. – Поканише ни, и ми заночимо при њи, ако се до 
тьг несмо познавали.

заобикаља несвр. 1. обилази око чега, иде заобилазним путем. – Голема узбрдица, 
па морамо да заобикаљамо кат смо с кола. Стане насред пут, да га сви заобикаљају. 
2. опкољава. – Почеше да ни заобикаљају, че ни се отепају. 3. фиг. заобилази истину. 
– Немој да заобикаљаш ко Марјан окол кубе, нело истину казуј.

заобиколи свр. заобиђе. – Ако нече да се помери, ти га заобиколи, немој да се 
одма бијете.

заоблачи се свр. 1. почне да се одева. – Заоблачила сам се, немој да улазиш. 2. 
почне да се небо прекрива облацима. – Заоблачи се, ајде да збирамо сено, да га не 
заване ћиша на откоси.

заобрне свр. заокрене у други правац. – Иди заобрни овцене натам, там има 
поубава трава.

заобрне се свр. заокрене се. – Доле ширина, мож да се заобрнеш комотно с колата.
заобрта несвр. почне да окреће у жељени правац. – Заобртај га тека да му рупа 

буде комто мен, а не комто теб, да видим где да га шравим.
заода ж смирај дана, залазак сунца. – Кад буде на заоду, мањујемо да жњемо, и 

почнемо да сносимо снопје, где че да се дену крстине. Предвечер, кат сльнце вечем 
на заоду буде, село оживеје.  заодьк, заоџа.

заодьк м смирај дана, залазак сунца (упор. заода). – Мора да сам заспала, кад 
отвори очи, оно сльнце, еј, веч на заодьк.

заоди несвр. почне да се губи иза хоризонта (о небеским телима). – Поче да заоди 
сльнце, ајде да поитамо. Влашчичи слазе, слазе, слазе, па малко време они почну та 
заоде.

заоди се несвр. фиг. церека се, зацењује се од смеха. – Што се заодите толко, кобиле 
једне, чьк у кошильк се чује колко се ребечете. Умејеше да мрда сас уши нагор-
надол, па у круг, и да цокче ко жаба, а деца се смеју, заоде се от смеј.

заока свр. 1. почне да виче. – Кат се упцује и заока по кућу, цел комшильк 
узнемири. 2. почне да дозива. – Заока ме от капију: О, Стевће, о, Стевће! – Ја излезо 
па реко: Ај, који тој ока толко настарашно?

заокругли се свр. поправи се у телу, добије облине. – До пре две године беше 
девојчиште, а са попорасла и заокруглила се, не мож ју познајеш.  позаокругли се.

заоноди свр. започне нешто одређено у одређеној прилици познато из претходног 
тока говра. – Још од њекња сам заонодила џемпир, а још прегњицу несьм исплела.

заоноди се свр. започне се нешто одређено у одређеној прилици. – Који се с њу 
заоноди, нема лько да пројде.

заоноџује несвр. започиње нешто одређено у одређеној прилици. – Не заоноџујте 
ме, чекају ме жетвари да им обед однесем.

заоноџује се несвр. започиње се нешто одређено у одређеној прилици. – Заоноџује 
се с мен, ал нема да добије тој кво је намислил.

заорати свр. 1. почне да говори. – Кад заорати, мазно и убаво, ко с перо да маже. 
2. говором очара кога. – Ти ме заорати, а деца ме чекају дом гладна.

заорати се заговори се, заприча се. – Пела како виде Персу, одма се заоратише 
оди њине работе, па заборави на тој кво је оточ било.

заорачује несвр. замајава разговором кога. – Немој ме заорачујеш, него суни 
нећи динар, па да идем куде сам пошьл. Једьн ју заорачује, друђи ју подбркује.

заорачује се несвр. заподева разне теме у разговору. – Ајде работете, не заорачујте 
се от свашто.
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заоре свр. 1. почне да оре. – Од јутре че заоремо, и док све не пооремо, другу 
работу нема да пипамо. 2. орући притисне земљом нешто. – На Гувно смо имали 
шталу, са вој темељи заорани, па се не познава где је била. 3. фиг. прекорачи меру 
у чему, забразди. – Ти млого заора, смањи цену, ако оч да се погодимо.  заорује.

заорује несвр. 1. почиње да оре. – Од јутре че заорујемо, нема више чекање. 2. 
орањем затрпа што. – Прво се ђубре расврља по њиву, после се заорује, да се 
помеша сас зевњу, па се посеје семе, и на крај задрља.

заостал, -а, -о који није у току савремених збивања, несавремен. – Ја сам заостала 
баба, не знам с какву пару држава работи, та кам ли који је на влас.

заостане свр. закасни у напредовању. – Имају два сина, па једьн убав, напредан, а 
друђити заостал, ко патуљћо.

заостри се свр. фиг. наљути се, наоштри се. – Улезе Милунка, заострила се ко 
бесна кучка, па поче да врља ствари по кућу, све кво вој дојде под руку.

заоџа ж смирај дана, залазак сунца (упор. заода). – Сльнце беше на заоџу кат 
приблизимо до наше село.

запада свр. почне да пада. – Нека се сеното суши још нећи дьн, јега не запада па 
ћиша.

западне свр. падне коме у део, припадне. – За сви има работа, и никој се на кара за 
полько, него кво му западне. Једно од децата, што му западла труба, однесе трубуту 
у плевњу да ју скута, па ју врљи на сено озгор, там да чмаји.

запази свр. 1. спази, уочи. – Види се ко тутумеја, а све запази који је у какво 
облечен, и како премењен. 2. упамти. – Е па дивјо цвејће, знам ли га како се које 
зове, има бабина душица, подубица, има некакьв жльт цвет, њег не знам ни како се 
зове, несьм му име запазила. ■ најзапази суперл. најбоље запамти. – Најзапазила сам 
онуј причу како мајћиа чувала две деца, њојно девојченце и једно сироченце што 
затекла, па сироченцето испратила у шуму да га загуби.

запазује несвр. уочава, селектује и запамћује. – Све види и чује, али све не 
запазује, нело само кво вој је од корис.

запакује свр. фиг. ударцем сложи кога на под. – Ја ако те запакујем с песницуву по 
тил, после че ти само поп требе.

запали (трп. пр. запален, -а, -о) свр. упали. – Запалимо гасарче, шесе и трејћу годин 
је било, струја јоште немаше, оно гори, гори, па тиће угасне, ни га запалимо пај, оно 
нема, нема па пај угасне. Он седал, пред њег икона, крс и босиљак, и понатам запален 
тавњан у кадилницу. ■ запалење гл. им. – Добил запалење плућа там на градилиште, 
где су били на печалбу.

запанти (рад. пр. запантел, -а, -о / запантил, -а, -о) свр. запамти. – Убаво би било 
да ти гледаш док ја работим, да све запантиш, и да ме не затрачкујеш сваћи чьс оди 
некво таквојате. Запантете једнуш, да не понављам стопут. Ко јучер кад беше ваша 
свадба, убаво сам ју запантела. Оној дете запантило тој кво му рекьл мајсторьт.

запара ж претерано топао ваздух, спарина пре кише, оморина. – Тешко време, 
запара, не може да се дише, кам ли да се нешто работи.  запарчина.

запарчина ж претерано топао ваздух, спарина пре кише, оморина (упор. запара). 
– Запарчина, па не мож да се дише.

запасе се свр. почне халапљиво да пасе. – Овцеве најдоше убаву пашу, па се 
запасоше, а ја искористи та малко дремну.

запат м животиња за приплод, расно грло. – Тој вепре од добру свињу, њега 
чувамо за запат.

запати свр. 1. почне да гаји или узгаја нову сорту домазлука или житарица. – 
Убаве му свиње, морам да узнем једно женско прасе, да запатим туј сорту. Даде 
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ми чепку, та и ја запати тој цвећенце. 2. добије нежељену бплест. – Смуцал се са 
свакакве женетине, па запатил некву болештину, па са црви јајца.

запати се свр. намножи се, појави се у великом броју или количини. – Напред, бре, 
несмо знали за оволко умирање, са се запатиле свакакве бољће, па сваћи дьн умира 
народ, и стар и млад.

запачује несвр. почне са гајењем нових сорти домазлука или житарица. – После 
рат почемо да запачујемо некве странсће сорте овце и говеда, бојађи давају повиш 
млеко и поубаву вуну. Од зелене тикве не запачује се семе.

запекља свр. закопча. – Отћинул ми се кукљај на таслицу, па не могу да запекљам 
рукав.

запекља се свр. 1. закопча се. – Што се не запекљаш, нело блазниш свет такьв 
распекљан, бар да има кво да покажеш. 2. упетља се у обавезе. – Запекљала сам се 
у работе, ко пиле у кльчишта, па немам кьд с душу да дьнем.

запекљан, -а, -о запетљан, замршен. – При њи је малко запекљана работа, нити 
могу да живе заједно, нити могу једьн без другога.

запекљотина ж пеј. спетљанко, шепртља. – Оно има спекљан човек, ал 
запекљотина ко њег нигде нема, и бьш теб да се падне, да га цел век носиш на 
грбину. Куде ме западе да се упознајем с туј запекљотину.

запекљује се несвр. закопчава се. – Не мије се, не чешља се, не запекљује се, оди 
ко сьблаз, срамота те да га сретнеш.

запељужи свр. први снег који напада тек толико да најави прави долазак. – 
Снегав начьс запељужил тамьн колко да најави да је дошло њигово време.

запени свр. учини да изађе пена. – Кад вода зајечи и запени, тьг је добра за 
шурење. Запенил на уста ко вепре.

запени се свр. пусти пену, запенуша. – Надошла река, па се запенила и носи све 
на кво наиде.

запењави свр. пусти пену на уста од беса или болести. – Седимо на дрвник, 
пијемо рећију и мезимо сирење, а Илија луд од бесночу, запењавил, побегла му жена 
у Аустралију. Прејела се детелину, па се подула и запењавила на уста.

заперак м побочни изданак који израста из стабла лозе, кукуруза или парадајза. 
– Кад загртамо морузу, обавезно ћинемо заперци. Заперци помилели на ђижете, 
требе да се чисте.

запере свр. 1. почне да пере. – Запрала сам још одоцутра, набрало ми се за прање 
белисвет. 2. опере гениталије. – Болна, па ју ја соблечем, ја облечем, ја заперем и 
оперем.

запере се свр. опере себи гениталије. – Ја се сваку вечер обавезно заперем, па тьг 
легам.

запет, -а, -о 1. учвршћен подупирачем, подупрт. – Кат сам на појату, ја спим сас 
запета врата. 2. напет, затегнут, спреман. – Што несте и за работу тека спремни ко 
запета пушка, нело само кат требе да се једе и пије.

запечали свр. заради, спечали. – Тој лето Мила Ортин запечали убаве паре.
запечатен, -а, -о запечаћен, печатом оверен и утврђен. – Има да се ућутиш ко 

запечатено радијо, глас да ти више не чујем.
запече (рад. пр. запекал, -а, -о) свр. 1. пече се док се не згусти и добије покорицу. 

– Попошће се напуне, сипе им се вода и варе се на плотну, кат су варене, туре се у 
релну да се запечу. 2. почне да несносно пече. – Озгор сльнце запекло, па не мрда, 
а зезаљће уситниле песму, па нема куде. 3. добије тврду столицу. – Муку имам, 
запекло ме, па не могу да се испразним, џабе чучим по половин сат.
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запече се свр. 1. изложи се деловању топлоте. – Запекал се ус кубе, па се не 
помера. Запекал се на припечину ко гуштер. 2. фиг. заостане у развоју. – Запекал се, 
па никако да почне да расте ко друга деца.

запива се несвр. почиње да пије без мере, опија се. – Видо колко му се пије, а не 
смеје, па и ја не теја да се млого запивам, да му не терам зазубице.

запије се свр. пропије се. – Човек неје човек ако ич не пије, али не требе да се 
запије, па да си кућу растури.

запиљи свр. заседи се, па не зна да пође. – Запиљило, па си нече иде, не могу да 
си работим моју работу.

запиња несвр. 1. запиње, напреже, упиње свом снагом. – Човек се стегне, па рмба, 
па сеца, па се ћине, па запиња, а работа се не мож сва уработи. 2. захтева, тражи, 
јогуни се. – Он у погоџбу нигде неје запињал за паре, ћути си, колко му даду. ■ 
запињање гл. им. – Немој толко да си запела, од големо запињање вајда нема, а работа 
че се заврши.

запиња се несвр. запиње се, напреже се. – Запиња се Тика још некво да ми при-
ча, али га рећијата замлати у мозак, успа се туј у столицу, само се пресамити преко 
асталче и закрча.

запира несвр. зауставља, спречава. – Де узни, пини, немој да запираш, имамо 
девојче за женење. Немој ми запирате да се женим откуде сам решил, ја се женим, 
а не ви.

запира се несвр. редовним прањем одржава хигијену гениталија. – При туј жену 
не мож да пријдеш на три метра, никад се не запира, а купе се једнуш годишњо.

записује несвр. повремено што запише. – Записујем оваг-онаг понешто у календар, 
које се поважно десило. ■ записување гл. им. – Немој да грешиш у записување, мора 
да се знаје који колко је наврл, и колко ујьм требе да даде.

запиткује несвр. запитује у дем. заначењу, досађује запиткивањем. – Ако га још 
запиткујеш, че га наљутиш. Ја постоја док завршише, после нешто запиткува докту-
ратога, не знам ни ја какво, само да си некво тиће изоратим.

запитује несвр. поставља питања тражећи одговор, често пута и сувишан. – 
Чим излезомо, поче он да ме запитује како су му мати и башта, и какво има ново по 
село.

запица несвр. накнадним загревањем у рерни побољшава укус чорбастом пасуљу. 
– Пасуљат немој млого да запицаш, нека остане поредак, да мож с ложицу да се куса.

запица се несвр. загрева се на сунцу. – Запицају се на сльнце ко гуштери.
запишен, -а, -о запушен чепом. – Каменка извади из цедилку шише запишено сас 

кордељ умотан у артишку, польк га отпиши, и гльну једну гльтку воду.
запиши свр. 1. зачепи чепом. – Најди пишало за овуј влашу, па ју убаво запиши, 

да не ветреје виното. 2. фиг. отекне грло због прехладе. – Запишило ме, па не могу 
да уздьнем.

запишти свр. почне да пишти. – Иди виџ што запишта детето, да га неје некво 
уплашило.

запиштољује се несвр. фиг. грубо се шали са ким. – Моравка једино неје удавица, и 
ја се поче запиштољујем сас њу: Моравће, кво ти купи твојни за празник?

запишује несвр. запушава, затвара рупе. – Ти почни да запишујеш отуде, ја чу 
одовуде, после че га замалтеришемо и окречимо.

заплави свр. фиг. учини да неко помодри од батина. – Кога ја заплавим, ни мати 
га после не мож познаје.

заплати свр. плати високу цену, преплати. – Убава жена незвано госје одока, због 
такву једну је и мој деда заплатил сас живот, кат село прича, мора да је тека и било.
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заплаши свр. изазове страх код кога (упор. уплаши). – Кат се дете заплаши с 
немање, оно после буде задовољно и с малко, и боље пројде кроз живот.  поза-
плаши.

заплесњави се свр. постане плеснив, уплесниви се. – Овија леб заплесњавил се, 
па неје добар више за једење.

заплете свр. почне да плете. – Даньс чу заплетем џемпир за мене си, и нема га 
манем докле га не исплетем. Чим се нешто заплете, требе и да се доплете.

заплита несвр. 1. почиње са плетењем. – Нечемо ваљда да седимо дом ко жене, 
да врткамо за вунене чарапе, да мотамо цевће, ил да заплитамо џемпери. 2. заплиће 
језиком или ногама. – Море, ти нешто заплиташ с нође и с језик, мора да си бил у 
весело друство. 3. фиг. покреће разне теме током разговора. – Почеше да заплитају 
орату, сечаше се како су се они женили и свадбе праили, а како се са жене.

заплитка ж 1. започето плетиво. – Сама ко чутук меџу дувари сам, а некво за-
плетем, тека га расплетем, горчиве ми заплитће. 2. начин плетења чега, мустра. – 
Ја те боље знам, него моја Петкана заплитку за џемпир. Чьс-чьс па прерипи до њу, 
те да зајми матиче, те затурила негде расадиљћу а расад че вој прерасте, те да вој 
покаже заплитку за џемпер, те вој носи јабуће, ко да си они немају.

запљас м брбљивац, замлата. – Голем је запљас, само лупа глупости. И дьн-
дьньс ми неје јасно како се тој деси, да онаква девоћа узне онаквог запљаса.  
запљес.

запљес м в. запљас. – Ја му бьш и не верујем, он је голем запљес, и воли да 
поизмисли. Деда-Драгутин га чујеше још од Плосницу, зарадује се и само рече: Ете 
га Славко, иде запљесат.

запљескан, -а, -о будаласт, ветрогоњаст. – Нема позачукан човек од њег, 
дибидус запљескан, одеше по браништа, и збираше гњездала.

запљескује се несвр. замлаћује се, прича глупости, трабуња (упор. залупује се). 
– Ти си стар човек, немој од тој да се запљескујеш. Де, Госпаво, понатам, да и ја 
седнем на гуњчето, че ми одвугне гузица – запљескује се Игњат.  запљускује се.

запљесотина м/ж погрд. онај који много прича, не водећи рачуна о ономе што 
прича. – С туј запљесотину никој не воли да има голему работу.

запљује свр. запљуне онога који је откривен у игри жмурке. – Пуу, ете те куде си, 
видим те! – и запљува ју на буку.

запљускује се несвр. в. запљескује се. – Волел је да ме засмива, запљускујеше се 
ко дете. Не запљускуј се, ти си стар човек.

запљушти свр. привремено изгуби чуло слуха. – Запљуштило ме на једно уо, па 
ништа не чујем.

запне свр. 1. упре свом снагом. – Де, куде си запел, човек от крушку падне, па сед-
не да се одмори. Запел ко глув у гајде. Запел ко мутав на телефон. Запел ко сивоња. 
2. науми, силно зажели. – Брат запел да се дели, па да се дели. Она бьш даньс запе да 
иде при доктура, ја ју одговара да идемо јутре заједно, она јок. Ај, бата-Боре, што си 
запел за онуја премену, облечи овој што ти децава спремила. Купујеше ми свашта, 
за кво запнем, она ми купи. 3. удеси какво оруђе за хватање животиња. – Беоше 
запели железа, па се уватила лисица у њи. Запнем кош, па унутра наврљам морузу, 
јеребица дојде и уване се. 4. осигура подупирачем, подупре. – Запни вратата, да не 
улезне нећи незван госјанин.

запне се свр. 1. напрегне се. – Довати једьн омашљак, па се запе да га бије 
колкоможечћи. Погледај бробињкавога, запел се колкоможечћи, па носи товар 
трипут потежак од њега. 2. узјогуни се. – Он кат се запне за некво, мора тека да буде, 
па нека је све наопоко.
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заповедено прил. заповеђено, наређено. – Не било ти заповедено, пружи ми 
стовнуту да се напијем воду.

заповеџује несвр. заповеђује, командује. – Још нумеје да се обује, и дупе да си 
обрише, а оче да заповеџује по кућу.

заповрти свр. бесно баци, завитла и баци. – Онија поче да бега, а овија заповрте 
с камен, па га погоди право у главу.

запознаје се свр. упозна се (са киме). – Он остал сам, а она из голему газдинску 
кућу, запознали се на једьн сабор.

запоје свр. 1. почне да пева. – Ка[д] Тодора и Лека запоју на славу, сви се ућуте 
и слушају. Де запој ми како ђавол срећу нема. Леле, запоја ми лево уо, какьв ли чу 
глас да чујем? 2. певањем зачара кога. – Чим се диѕамо, одма туримо по залчак леб 
у уста, да ни не запоју пилетија. (нар. вер.)

запоје се свр. унесе се у песму. – Славуј се запојал у јабуку, па гусли ли гусли, 
после кад спрегне сьнцето, све се покута негде по ладовинку, и животињће и људи.

запојес м назив народног кола у коме се играчи хватају за појас, уместо за руке. 
– Највише сам волела да играм запојес и прошетушку.

запоји свр. први пут да новоређенчету да нешто попије. – Мати ми неје имала 
млеко, па су ме запојили с кравјо млеко. Теб мора да су запојили с рећију, чим ју 
толко волиш.

запооди свр. спрема се да пође, али никако да пође – Још када сам запоодила, па 
си, еве, још седим, тека је тој кат се жене запричају.

запопи се свр. 1. постане поп, добије чин попа. – Поп-Радисов умре, а дојде једно 
попче, скоро се запопило. 2. фиг. запусти косу и браду. – Илија се запопил, манул да 
се шиша и брија.

запослен, -а, -о запошљен. – Замајана баба, у бифе наручила да свари и однесе по 
једно каве на сви запослени у Општину.

запости свр. почне да пости. – Запостимо за Велигден, па седом недеље се не 
облажимо, како стари, тека и деца.

запотаји свр. 1. стегне, пригуши, остави без даха, обезнани. – Пушили смо крџу, 
па како који дим утргнеш, одма те запотаји. Ако ужуриш да рећију собуваш на цуг, 
има те тресне у тил да те запотаји. Запотајило ме, па не могу да уздьнем. 2. фиг. 
залепи шамарчину. – Море, ако ти запотајим једьн шамар че манеш да се уѕрташ у 
туџе жене.  затаји, заптаише.

запотаји се свр. обезнани се, изгуби дах. – Кат чу да вој је башта умрл, Мара се 
запотаји, одвлече се до њојно сопче, и трутну се на кревет.

заправи свр. почне да прави. – Кућа се заправи, и доправи се, али се почесто и не 
заправи, све зависи от човека. Купимо плац и заправимо кућу, па још не можемо да 
ју завршимо. Само ви заправете кућу, сви че притрчујемо да помагамо.  запраји.

запраји свр. в. заправи. – Запрајимо свадбу на черку, па се задужимо до гушу. 
Свадбе се запраје подјесен, преко лето се не праје.

запрапора свр. 1. почне да прапора. – Кад запрапорају прапорци от Плосницу, 
знамо да иде Славко, деда-Драгутинов исписник из Радешевац. 2. фиг. почне убрзано 
да куца (о срцу). – Мен некво тресну посред груди, срце ми запрапора.

запраси се свр. почне да се праси. – Свиња се запрасила, не приодете вој близо.
запрашкује свр. поспе прашком ради уништавања штетних инсеката. – Жито 

прво истријеримо, па запрашкујемо, па тьг сејемо на њиву.
запрашкује се свр. поспе се прашком ради гамади. – Напред је имало млого и 

бује, и вьшће, и стенице, па не мож да се од њи спи ако се човек не запрашкује с 
прашак.



Љубисав Ћирић248

запрашњавел, -а, -о посут прашином, прашњив. – Запрашњавели грнци стоје на 
таван, а напрет смо све у њи готвиле. Куде си се завлачил, та си толко запрашњавел.

запрашњави свр. дигне прашину, поспе прашином. – Мети натам од нас, а не 
комто нас, да ни не запрашњавиш.

запрди свр. омаловажи кога тиме што намерно пусти ветар у његовом правцу. 
– Да се напраји важан у друство, пријде до мене, па ме запрди, али једнуш чу му 
учукам рогови.

запре свр. запречи, заустави. – Полете да ме удари, али га ја запре сьс тарабу. 
Говеда се уштркљаше, трчи ји запри, иначе че отиду усвет.

запре се свр. заустави се. – Ако се бурево отркаља, има да се запре чьк у долину.
запреде свр. почне да преде. – Кад буде на Божич, туримо повесмо на кудељу, и 

запредемо малко, да ни и тај работа иде туја годин како требе.
запрета свр. затрпа нешто жаром и топлим пепелом. – Бобо-Коса Бранковска 

волеше печена јајца, запрета ји у пепелиште и покрије сас жар, па ји једе, ако су пуна 
с пепел.  запреча.

запрета се свр. увуче се у нешто топло. – Напил се, па се запретал у сламу ко 
прасе, само му се очи и нос виде.

запрети свр. каже коме да му је нешто недопуштено, и предочи казну. – Никако 
не заборави да ми запрети како више нече да ме пушта на корзу ако се млого бавим.

запреча свр. в. запрета. – Запречамо у огњиште компири, печемо и једемо.
запречи свр. затвори пролаз. – Запречи ми пут, и не дава да мињујем, вели да је 

тој само њигов пут.
запречује несвр. 1. омета пролаз. – Запречује ми да мињујем преко њигово, а 

то[ј] је било све наше имање. 2. припрећује. – Из другу собу мати ми врти з главу, и 
запречује с прс да ништа не казујем.

запржи свр. зачини јело запршком. – Свака куварица умеје да запржи јело.
запржује несвр. зачињава јело запршком. – Ако очеш да запржујеш пасуљ, тури 

једну ложицу маз да се растопи, нарежи главицу црвени лук, и убаво га испржи, на 
крај му турни малко алев пипер.

заприда несвр. започиње са предењем. – Ти топрв запридаш ново вретено, а ја сам 
веч три испрела.

запримчи свр. веже у тешко развезив чвор. – Еј, бре, кьв си смотан, нумејеш 
да запримчиш конопацат, на твоје године ја сам домаћин бил, и све сам знал да 
работим.

заприча свр. почне да прича. – Ма ја да ти запричам како смо живели, и кво смо 
јели, има да се зачудиш.

заприча се свр. унесе се у причање, па не зна да престане. – Запричају се, па 
нумеју да се раставе.

запродава несвр. почне да продаје. – Мати ни је заклела, и оставила аманет, ако 
некада запродавамо кућу, да ју не продадемо никако на првога комшију.

запродава се несвр. огласи се продаја нечега. – Запродавала се једна убава кућа у 
центар, па ако сте могућни, купете си ју ви.

запролети се свр. наступи пролеће. – Како се запролети, ми жене манемо да 
работимо у-руће, притисну ни пољсће работе.

запролетује несвр. наговештава се долазак пролећа. – Дуну југ, облагну време, 
мирише ко да че га запролетује.  запролечује.

запролечује несвр. в. запролетује. – Постопли се време, појавише се и прва 
цвећетија, че га запролечује.
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запрска свр. почне да прска. – Ћишата само малко запрска, па престаде, а потре-
бна је.

запрсне свр. штрцањем попрска рану. – Ка[д] дете добије бопће, маћа га одведе 
при бабу која знаје да лечи, она сажваче конопно семе, и запрсне га с тој, дете се 
исипе, и пројде му.

запрчавеје несвр. запрља (о одћи). – Увати ни работа, па немамо кьд ни да се 
окупемо, ни да се оперемо, скроз-наскроз смо запрчавели и заштрокавели.

запрџује несвр. 1. омаловажава кога тиме што намерно пушта гласне ветрове у 
његовом правцу (упор. запрди). – Дојде време па почну да те и најроџени запрџују. 2. 
фиг. пушта гласове као да прди. – Гајденица запрџује, а руцало руца.

запршка ж брашно запржено у масти или уљу обично са луком. □ – Насече се 
црвени лук и испржи на зејтин да пожlти, тури се кlцана паприка и брашно, про-
меша и запршка готова.

заптаише свр. стегне, пригуши, остави без даха, обезнани (упор. запотаји 1). – 
Синоч, бре, тамьн да си легам, некво ме сковитли, и замалко да се врљим, заптаиса-
ло ме у груди, и на нигде.

запуа свр. запахне, ошамути дахом. – Невеска прво запуа кокошће у кокошкар-
ник, па ји после дави.

запугавеје свр. закржља. – Детето им нешто запугавело, нешто не напредује. 
Прачина запугавеју ако свиња нема довољно млеко.

запугавел, -а, -о закржљао, неугледан. – Какьв момьк, и ис какву кућу, а иде с 
онакво запугавело девојче.

запуне свр. запахне дахом, или устајалим ваздухом. – Смрди ко пор, малко ли вој 
се приближиш запуне те смрад, нос че ти отћине. Кад улезнеш у њину собу, запуне 
те ко да си улезал у кочину.

запупа свр. почне да се оглашава пупавац. – Пупуњьк ако те запупа, има да 
запупавејеш, затој чим се диѕаш, тури залчак у уста.

запупавеје свр. остане ситан растом, а великог стомака, запупави. – Детенцето 
им закрџавело и запупавело, нече сваћи дьн празна чорба. Чувају неколко јаганчичи, 
она сва запупавела.

запустеје свр. остане пуст, празан, занемарен. – Села запустеше, њиве 
закоровеше, народ се растика по свет. Ти да запустејеш, а дроњци да ти опустеју, 
дабогдал.

запустел, -а, -о напуштен, препуштен судбини, запустео. – Празни ижљаци по 
село колко оч, брнче ко запустели пустињаци.

запути се свр. крене неким путем, упути се. – Војин дојде до њиното сокаче, туј 
малко застану да поврне душу, па се запути комто њину капију.

запуује несвр. запухује. – Немој ме запуујеш, смрди ти из уста. Кат човека уапе 
оса или стршељ, местото требе да се запуује с дувансћи дим, да не отица.

запуца свр. 1. почне да пуца, или да грми. – Наши запуцаше, Бугари се разбегаше. 
Млого ме стра кат смо на њиву, а усева се и запуца. 2. почне нагло и жустро нешто 
да ради. – Жене су облачиле зьбање, сукна и дльђе пртене кошуље, па ји однесу на 
реку, па кад ји запуцају с буаљћу, та ји оперу. Открши сучку оди плот, и запуца га по 
прљицу и рогови. Он кад запуца да коси, ко машина, само откоси остањују по њега.

запушти свр. занемари, запусти. – Приватисте свет, нас стари заборависте, кућу 
запуштисте.

запушти се свр. занемари се, запусти се. – Запуштил се, па урасал у косу и браду 
ко калуђер. Улезла у године, манула да се таври и среџује, начисто се запуштила.
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запцује се свр. уместо заклетве опсује себе као залог да говори истину. – Запцуј 
се, па да ти верујемо! Еве чу се запцујем: Маће му га који льже. Запцувал сам се да 
че ме тија ореј надживи, и тека че буде, а после како му драго.

запцувује се несвр. уместо заклетве псовањем себе потврђује да говори истину. 
– Жене кльну и заклињају се, а мужи пцују и запцувују се. Залуду се запцувујеш, 
ништа ти не верујемо.

заработи1 свр. радом заслужи новчану награду. – Не може да заработи само за 
ћирију коју плачује на деца где су у школу.  заради.

заработи2 свр. почне да ради. – Заработила сам у поље још од дете, и тека чу и 
да скапем.

заработи се свр. ода се неком послу. – Наокани смо да смо млого вредни дрвари, 
па кат се заработимо исечемо и туџо браниште.

заравни свр. учини равним, поравна. – Изриљамо градину, па риљањето заравни-
мо с гребуљче, па направиме леје, и пресаџујемо расад.

заравњује несвр. чини равним, заравњава. – Заравњују плац, че постављају зграду.
зарада ж 1. оно што се радом заслужи, награда за рад. – Цело лето работимо, 

али зараду никакву не видимо. 2. зарађивање новца, печалба. –Највише смо ишли у 
зараду по Шумадију и Београд.

заради (трп. пр. зараден, -а, -о) свр. 1. радом заслужи новчану награду (упор. за-
работи). – Вредно дете, чудо паре си зараде по Калџарело, у село све људи стари и 
недьгави, нема куј да коси, а оно оче. Троши и зарадено и незарадено, живи од даньс 
до јутре, ко Циганин. 2. поступцима заслужи одговарајуће понашање околине. – 
Зарадел је големо бијење, али су му за први пут прогледали кроз прсти.

зарадује свр. обрадује. – Тој лето зараде убаве паре, па сам на сви укућани купил 
понешто, да ји зарадујем.

зарадује се свр. обрадује се. – Деда кад види бабу како наѕрта кроз оџак, млого 
вој се зарадувал, рипнул се и окнул ју: Бапћицеле, ти ли си ми, кво работиш гор, ајде 
слази.

зараз мн. зарази м заразна болест, епидемија. – Некьв зараз се појави, па се све 
сливе посушише. Који се на њу одаде, пијанка је једьн опасан зараз.

заразно прил. на заразан начин, лако се преноси као заразна болест. – Једьн ли 
почне да зева, и друђи се разевају, тој заразно, ко и смејање.

зарази (трп. пр. заразен, -а, -о) свр. унесе у организам клице заразне болести, 
пренесе коме заразу. – Немој да му приодиш близо, да те не зарази, кој знаје от кву 
болес болује. Даньс све заразено: и љуђи, и стока, и ошав, без лекови и прскање 
ништа не мож да опстане.

зарази се свр. добије заразу. – Сћитал се по свакаве женетине, па се заразил с 
гаднуту болес, нема му спас.

зарани се свр. почне да се тови. – Свињава се зарани, а зима још долеко, морам 
да вој олабим рану.  позарани се.

зарањен, -а, -о који је почео да се тови, који је прилично утовљен (о вепру, 
свињи). – У кочину имамо две зарањене свиње за нас, и пешес прачина за продаву. 
Гле у овуј њиву кољће су се тикве истркаљале, ко зарањене шипарице.

зарањује се несвр. почиње да се тови. – Чувам две свињетине, Бога поједоше, и 
стално гладне, а никако да почну да се зарањују.

зарасаџује свр. почне да расђује расад. – Изриљамо градину, па прво насадимо 
лук и кромпир, после зарасаџујемо паприку и парадајс.

зарасте свр. зацели се рана. – Че ти зарасте раната, почела да се засушује, немој 
само да ју чешаш да се не подљути.
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зарасте се свр. фиг. пусти корен, заседи се. – Кад некуј некуде отиде, па се гоџа 
забави, онија куји га чекају веле: Отиде, па се зарасте. Он кад некуде отиде зарасте 
се, па нумеје да си појде.

зарастује несвр. зарашћује, зацељује. – Пази кад жњеш да се не порежеш сас срп, 
тај рана млого боли, и тешко зарастује.

заратује се свр. почне рат, зарати се. – Девојчетија смо биле на место, све су 
добри љуђи за нас питували, али се заратува, ратат ни све насмете.

зарачуна свр. стави у рачун, урачуна. – Оне не знају рачун, а продавацат ји 
начисто очьчка на дигитрон, некада се занесе па им и датум зарачуна у цену.

зараџује несвр. зарађује. – Поп-Чеја купил ауто „вићу“, па си иде по села кад нећи 
умре, и добро зараџује.

зарга свр. почне да рга, да боцка чим шиљатим. – Улезне свекрва, још нигде си да 
сьвне, па ни зарга с тојагу: Ајде диѕајте се, не дигле се, требе ли да се работи нешто 
овија дьн.

заребече се свр. почне да се ребече, почне да се смеје грохотом. – Оне се 
заребечаше, а чича ми нажмикну и рече: Море, ти више неси дете.  заћикоти се.

зарева несвр. смешта воће или поврће у трап да не измрзне, заравља. – Репу 
заревамо у трап. Зелени лук се повади из градину, па се зарева узем, само да му се 
перје види.  заровује.

зареди свр. крене редом, заређа. – Испрве туј и там пинеше по некоју, после си 
зареди, па редом. Вршалица дојде у село, па зареди от кућу на кућу, док све не 
оврше.

заредом прил. по реду, узастопно. – Сас овуј воду че прскаш седам вечери заредом 
по целу кућу.

зареже (трп. пр. зарезен, -а, -о) свр. 1. начини зарез, засече ножем. – Млеко на 
бачију смо узимали на рабуш, сваћи дьн бач зареже онолко рабушће колко си кове 
млеко узел. 2. фиг. батали, напусти. – Чу те зарежем, ко Бугарин славу. Млого 
тавриш мужатога, немој да га претавриш, па да најде другу, а теб зареже. Ојагњи 
мртво јагње, подуши га малко, па га зареза. Зарезаше да дооде у село, погосподише 
се. Имамо и кола и све пољопривредне алатће, али ене ји где стоју зарезани пот 
шупу, нема који да работи с њи.

зарези (трп. пр. зарезен, -а, -о) свр. резом затвори, па катанцем закључа. – Кат 
појдеш зарези врата, па кључ тури у прозорче. Зарезили врата, али ји несу закључили, 
туј су некуде по комшильк. Кућа само зарезена, па ни катанац неје турен, ко да су 
побегли од њу.

Зарезоја м вер. пр. Св. Трифун (14. фебруара), када се обавља прво симболично 
орезивање винограда. – На Зарезоју зарезујемо лозје, и нема нећи да си отиде дом 
трезан.

зарезује1 несвр. обележава јагњад зарезујући им уши. – Кад намешамо овце у 
бачију, сваћи домачин си познава њигове по белегу на уо коју је зарезал док су још 
јаганци биле.

зарезује2 несвр. фиг. 1. придаје важност коме или чему. – Дојде погано време, 
па се и народ испогани, никој никога не зарезује за ништа. Ти мислиш да си овде 
најважан, и да морају сви да те слушају, али те никој не зарезује за црвиву сливу. 2. 
фиг. оставља, напушта. – Куде да зарезујем школу, кад ми се ти онака изока, и да 
очу, не смејем.

зарече свр. клетвом обавеже кога на одређено поступање. – Сине, чу те заречем 
да кућу не продаваш на овога комшију за никакве паре, цел век ми је душу јел за 
ништа.
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зарече се свр. да веру, заветује се. – Она се зарече да га не кlне, и нече, ал не 
може а да си не мисли како ју је лагал. – О[д] тьг сам се зарекла: више никоме динар 
нечу да дадем, па колко да имам.

заригли свр. зарези резом и клином осигура де не може да се отвори. – Има да ви 
уватим, и да ви зариглим у подрум, па целу ноч да проведете утавнин.

зарине се свр. напада толико плодова испод стабла да се земља не види. – Сливе 
нападале, па се заринуле, када ли че ји зберемо. Јабука петровка ми замириса, поди 
њу се ошав заринул.  порине се.

зарипи свр. заскочи при парењу. – Вепар зарипи свињу, па се оба умирише, и тека 
стоју. ■ зарипување гл. им. – Трипут је зарипил краву бик, три зарипувања требе да 
ми платиш.

зарипује несвр. заскаче при парењу. – Почеше да се боду овнови, и да зраипују 
овце. Она јака, могу да ју зарипују сви, нема ништа да вој буде.

зарита свр. свр почне да рита. – Деца заритју лопту, па нумеју да престану.
зарица несвр. клетвом обавезује кога на одређено поступање (упор. и зарече). – 

Зарица ме да ју дочувам, а ништа ми неје ни дала, ни оставила.
зарица се несвр. зариче се. – Нечу се зарицам, али ја се при њега више не вртам.
заришка свр. 1. плитко закопа, покрије танким слојем чега. – Колко-толко да за-

ришкаш арпаџьк, он изникне. 2. фиг. укопа покојника. – Човек док је у снагу и здравје 
одлати ко празна каната по путишта, ака се, ака, док се начисто не изака, после га 
заришкају, и ко да неје ни бил, ко да неје ни одил по-зем.

заришка се свр. плитко се закопа, покрије се танким слојем чега. – Заришкамо 
се у сламу ко прачина, и ћутимо.

зароби (трп. пр. заробен, -а, -о) свр. учини робом, лиши слободе. – Заратува се, па 
се народ уцвели, некој пођинул, некој заробен, мој чича бил годину дана заробен у 
Немачку.

зароби се свр. сам себе осуди на неко лишавање. – Очу и ја малко оди свет да ви-
дим, заробил сам се овде сас говеда, па само трчим.

зарови (трп. пр. заровен, -а, -о) свр. 1. смести воће или поврће у за то ископану 
рупу обложену сламом, стави у трап. – Јесени заровимо репу, па си зими давамо на 
стоку. Ако су били заровени, понећи ћишир пак измрзал. 2. фиг. укопа покојника. – И 
њега че зарове, и он нече да векује довек.

заровује несвр. в. зарева. – Јутре че заровујемо репу.
зароји свр. наплави, бујица нанесе муљ. – Нанела вода муљак, па све градине 

заројила.
зароси свр. почне да роси. – Зароси ћиша само колко да покваси сена по ливаде, 

моруза нема ни да ју осети.
зароси се свр. покрије се капљицама као капима росе. – Вино да буде ладно, кад 

га сипеш, да се чаша зароси, ко да је роса нападала по њу.
заруби свр. задебља, направи дебео врат. – Неје зарубил шију с туршију, нело с 

масни крканлуци.
зарујави се почне да се црвени током сазревања. – Крупнана црешња родила, 

дозем се савиле грањће, тамьн се црешње зарујавеле, че буду за нећи дьн зреле.
зарутавеје свр. постане рутав, зарасте у длаке или маље. – Остареје, па 

зарутавеје, једино му длака и расте. Даньшња господа: нешишани, небричени, 
зарутавели ко четници што беоше.

заруца свр. почне да плаче у сав глас. – Немој га бијеш, да не заруца, не мож га 
после смиримо.
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заrџавеје свр. зарђа. – Мара гурну руку подльбоко под дроњци, и извади 
једну железну кутићу, која беше веч заrџавела. Ако се наљутим, че те пљунем да 
заrџавејеш.

заrџавел, -а, -о зарђао. – Убол се на заrџавел ексер, па су га трипут шприцували 
у болницу.

заса прил. док је овако, за ово време, засада. – Заса смо сви добро, а натам како че 
буде че видимо. Заса се још дејаним, а докле чу не знам.  засьг.

засади свр. почне да сади. – Јучер засадимо лук, па ни ћиша омете, са појдомо да 
га досадимо.

засали се свр. почне да добија сало. – Свињеве се прилично засалише, још коју 
недељу па че ји кољемо.

засањује свр. почне да сања. – Начьс сам засањувала како сте сви у двор, како ме 
окају дечицата, пилетића моја, рипнем се иза сьн, потрчим на пенџер, двор празьн, 
нигде никој. Засањујем како баба дошла, и ока ис кујну: Јеленко, донеси лисковине, 
загасал ти шпоретав.

засьвиња свр. почне да свиће. – Лети се диѕамо, ако још неје ни засьвињало. Још 
се неје засьвињало, а пилетија се упоју.

засьг прил. в. заса. – Намеран сам да се делимо најесен кат приберемо летину, па 
је боље да се још засьг спремамо. Засьг ти не могу помогнем, а за после че видимо.

засьне (рад. пр. засьл, -а, -о) свр. 1. почне да се суши. – Шљивар стар, сливе веч 
све засьле, и морали смо да га исечемо. 2. рана почне да се превлачи покорицом, да 
засушује. – Свака рана тека-тека, па засьне и пројде.  позасьне.

засьњује1 несвр. почне да се суши, почне да зацељује (о рани). – Раната му почела 
да засьњује, брзо че оздравеје.

засьњује2 несвр. почне да сања. – Како заспим засьњујем наше лозје у Сливје, и 
матер како наваџује градину, а ја вој помагам.

засвети свр. фиг. упиљи у што и не помера се. – А требе да се једе, ете ју тај 
поселарка, дојде и засвети уз астал, и не помера се, док ју не поканимо да и она 
седне.

засвиди се свр. допадне се, присвиђа се. – Е, колко ли сам чворуђе и челењће 
поносил од њојну браћу, само да се засвидим на туј Виду Борејнску.

засвири свр. почне да свири. – Кад Јован Бовелинсћи засвиреше у дудук, издлабин 
па издолек, човеку се привика, а ни сам не знаје зашто.

засвитка свр. 1. почне да сева, засветлуца. – Поче да свитка издолек, али се још 
не чује да грми. Има ли за мен некоја звезда да свитка ночу, ел мојта неје још ни 
засвиткала. 2. фиг. ужагри очима. – Кад види убаву жену, засвиткју му очи, ко мачка 
кад види сметану.

засврдли свр. почне да сврдла, да буши. – Он се лецну, поврну очи на мен, 
засврдлише ми кроз чело, чини ми се улезе ми њигов поглед у мозак.

засебан, -бна, -бно издвојен, посебан, сопствен. – Поделимо се, уселимо се у 
засебне куће, омеџимо њиве, ливаде и шуме, постадомо комшије, и почемо да се 
гледамо попреко.

засебно прил. одвојено, посебно. – Живимо засебно, али се свакодневно стављамо 
и помагамо, ко да смо једна кућа.

засевница ж ширина њиве која се засеје једним замахом руке. – Остарел и 
онемоћнел, врљи три засевнице, па седне да одмори.

заседењћује свр. почну прела, почне да се седењћује. – Ожњемо и овршемо, па 
заседењћујемо, и терамо седењће до брање морузу.
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заседи несвр. седне и заборави да пође. – Дојду па заседу по једну недељу, а ми 
имамо триста работе у поље. Доводи неколко жене, али се ни једна не заседе млого 
при њега.  позаседи.

заседи се несвр. 1. остане дуго седећи, занесе се седећи. – Ми смо се заседели 
овдека, а децава мож да обикаљају около, и не мож да сврну од нас. 2. постане 
уседелица. – Девоћа која се заседи при матер и башту, нешто неје у ред сас њу.  
позаседи се.

заседне свр. 1. налази се на одређеном месту. – Ми смо триес и пет члана у кућу 
били, па грне како кубево големо заседне уз огањ, у такво грне смо готвили, да има 
за сви. 2. седне и разбашкари се. – Окнумо га, и улезомо у дом код њега, ка[д] там – 
заседли електричари, једу и пију. Слуњају се, док се не дослуњају у нечију кућу где 
мож да најду једење и пијење на оклапчину, па заседну.

засеје свр. обави сетву, посје. – Носимо малко оди сламу на коју смо вечерували 
на Бьгњу вечер у шљивар, и на њиву коју смо прву засејали сас жито, и там ју за-
палимо.

засере вулг. свр. 1. фиг. аљкаво нешто уради. – Кво год почне да работи, само га 
засере, па га мане. 2. фиг. осрамоти, понизи кога. – Засра ме пред народ, па сам во-
лела да пропаднем узем, да ме више нема. 3. фиг. премлати кога. – Не изазивај ме, 
ако рипнем има да те засерем, да ни мати нече да те познаје.

засећира се свр. почне да се секира, забрине се. – Како ме оженише несу се млого 
засећирали за мене ни дошли да ме виде како сам и требе ли ми нешто. Ма честито 
га на њег кад мож такьв да буде, он се нема засећира, па кућа да гори.

засеца свр. почне да вуче, да тегли. – Кад ју засецаше доктури за рукуту, упишта 
се Петкана, не мож, јадна, да трпи тољће бољће.

засеча се свр. почне да се сећа. – Кат се засечам кроз какве сам све муће прошла, 
више ми и неје жал да умрем.

засече свр. ножем уреже црту. – Мора да засечем рецку на врата, да се знаје да 
сте се једанпут преварили и при нас да дојдете.

засече се свр. фиг. уреже се у сећање. – Тој тепање које је добил ко дете од башту 
си, толко му се засекло у памет, да га нема никад заборави.

засеџује се несвр. задржава се на једном месту (упор. заседи се). – Дошли смо 
само да ви видимо, немамо кьд млого да се засеџујемо. Ми несмо од тија што се 
увечер дом засеџују, нело кат се ставиња, нам се савиња.

засили свр. појури. – Упрегне коња у чезу, па кад га засили, само чури по чезуту.
засили се свр. убрза се. – Засилише се кола низбрдо, па држ-држ-држ! – само што 

се не изврнуше на кривинуту.
засип м мед. астма (упор. задушка). – Разболело се, тешко дише, има засип.
засипе свр. 1. прелије растопљеном машћу. – Сушенице натурамо у голему канту, 

па ји засипемо с маз, и могу да се једу преко целу годину. 2. наспе мливо у воденични 
кош да се меље. – Још само да истоваримо мливо, да га измеримо на вагу и засипемо 
воденицу да меље, па че одмарамо.

засипује се несвр. сипа шаком у уста бобице или ситније плодове. – Набере пуну 
шаку црешње, па се засипује, и меље ко воденица.

засира вулг. несвр. 1. погани изметом. – Чим је кућа напуштена, почну да ју 
засирају селска пцета. 2. фиг. омаловажава. – Немој да му допушташ да те тека за-
сира пред народ, кат си ти у све боља од њега.

засиса свр. почне да сиса. – Суља легал на леву сиску, па засисал ко дете кад три 
дьна неје сисало.

засисњак м лажна сиса. – Нека крава поред сисе има и засисњаци.
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засити свр. нахрани. – Зинула им ала, држава не може да ји засити.
засити се свр. утоли глад, нахрани се. – Давај им да једу, све док се не засите.  

позасити се.
засица несвр. засеца, зарезује (упор. и засече). – Мертеци ако требе да се наставе 

морају се засицају, да се углаве једьн у друђи.
засичује се несвр. засићује се. – Овој бравче стално гладно, једе ко провалено, 

никат се не засичује.
заскрца свр. почне да скрца, зашкрипи. – Улезоше у собу, малко после заскrца 

кревет. Баба стисну вилицу, зуби вој заскrцаше, а уста вој се напрајише ко једна 
црта.

заскуцка свр. почне да скуцка, зацвили (о псу). – Ка[д] ти се куче зарадује, оно 
заскуцка и почне да врти реп, а кад га боли, оно подвије реп и скучи.

заскучи свр. почне да скучи, заскичи (о псу и свињи). – Заскучаше свиње, иди им 
давај да једу, да се смире.

засlзи свр. засузи. – Оѕебал, па засlзил ко курјак. Засlзила, жал вој, ако неје 
њојно.  засльзи.

засlне свр. заклони од јаког светла, засени. – Руће кад рашири, небо засlне. 
Засlну ми светло, не видим да уденем иглу.  засльне.  зацlне.

засlне се свр. заклони се, скрајне се у страну. – Засlни се, не мора сваћи да види 
кво једеш.  засльне се.

засlта несвр. засењује, заклања. – Не засlтај ми сlнце, да се малко угрејем. Немој 
ме засlташ, не видим да плетем.

засlта се несвр. заклања се. – Женеве се почеше почушкују и умргују конто њу, 
засlтају се сас руку, па се тићем засмеју наглас.

засльзи свр. в. засlзи. – Чита некакве књиђе, от које тићема засльзи, а нумеје ни 
да каже за кво вој је жал. Гледају се у очи, она засльзила, а и на њег неје бьш лько, 
само не показује.

засльне свр. в. засlне. – Летњи облак засльне сльнце, а кад њега видим мен 
сльнце почне да изгрева, ако је облачно.

засльне се свр. в. засlне се. – Засльни се ка[д] дојиш дете, да те не гледају туџи 
љуђи.

заслепен, -а, -о заслепљен. – Он прича ли прича, а она позинула ко заслепена 
ћурка, слуша га, а не види да ју све льже.

заслуша свр. пажљивије ослушне, наћули уши. – Примакни се неприметно до њи, 
па заслушај кво се договарају, па дојди да ми кажеш.  позаслуша.

заслушује несвр. слуша по реду, чује једно, па друго, па треће. – Вурунчето у 
задругу само тутњи, ората разна, а заслушујемо нечију препирку, а нечији смеј, а се 
некој вали како је бил с нечију невестицу, е, беше и на село убав живот, беше док 
беше.

засме прил. смешно. – Мен стану засме, па обртам главу настран да не примети да 
очу да пукнем от смеј. Дојде ми унука из Београд, па вој засме како си ми сас деду 
оратимо. Теб засме како не видим да уденем иглу, ал кад дојдеш у моје године нече 
ти више буде засме.

засмеје свр. изазове код кога смех, насмеје кога. – Ајде да се кладимо да чу са да 
ју засмејем, ако је љута на мене.

засмеје се свр. почне да се смеје. – Она кат се засмеје нумеје да стане, цела мала 
ју чује како се ћикоти и заоди от смеј.  разасмеје се.

засметани се свр. прекрије се скрамом, заскрами се. – Малко повишће пинул, па 
засметанил с очи. Вода у ковуту засметанила од прашину, немој да ју пијеш.
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засмешно прил. веома смешно, духовито. – Он кат почне да прича, а прича млого 
засмешно, ми се поваљамо от смеј.

засмива несвр. почне да засмејава. – Доста засмива децата, че ји мешина заболи 
о[д] толко смејање.

засмива се несвр. почне да се смеје, смејуљи се. – Једьн работи, а тројица се 
потпрли на лопате и засмивају се. Ми деца се усмејамо, а баба ни се наока: За кво се 
засмивате без потребу, ја сам стара, па могу нешто и да погрешим.

засмита свр. почне да смета, засмета. – Жена се насмеја от срце, њој не засмита 
докторова безобразна ората „да му расте алатка, да оправља татка“.

засмради свр. 1. непријатним мирисом загади атмосферу. – Који тој прде, та 
засмради целу собу, кордељ у дупе чу му набијем. 2. фиг. први започне, предњачи. 
– Ти све први мора да засмрадиш: први заореш, први закопаш, први посејеш, што 
први и говна не изедеш!

засмрди свр. почне да смрди. – Тиће засмрде под астал, погледамо – деда се умо-
чал, заспал, па га преварило.

засмрџује несвр. одаје помало смрад, шири непријатан мирис. – Остале још две 
грутће сирење, и малко засмрџују, али че се и оне изеду, нема за врљање

засотоњи свр. очара, омађија. – На тој брденце изнад школу први пут згледа теј 
очи, први пут ми туј срце засотоњи некво, од које сам се ко пијан соплитал комто 
дом.

заспи свр. утоне у сан, успава се. – Не могу да заспим, пробујем, зажмим па 
жмим, жмим, жмим, али нече на силу сьн на очи.

заспрема свр. почне да спрема. – Мати заспрема дар за черку још док је дтете.
заспрема се свр. почне да се спрема. – Она кат се заспрема за негде, мука да те 

увати од њојно спремање, по половин сат колмује косу и заглеџује се у огледало.
засрами постиди. – Где год да појдемо, он ме засрами пред народ.
засрами се постиди се. – Засрами се од мен, па спушти поглед и заћута.
засрби свр. почне да сврби. – Он осети ширину прет себ, намириса долечину, 

засрбеша га дланови, пушти дльг корак, отиде и не обрну се. Засрбе ме дланови, па 
ел че ударам некога, ел че се сам бијем у главу.

застално прил. заувек, за сва времена. – Боље ти је да се на закачујеш с мен, јер 
ако те ударим, има те онеспособим застално.

застане свр. 1. заустави се накратко, задржи се. – Тола застану малко да 
поубаво начини пакетчето под мишку, уцврсти корак, и појде. Застанете малко да ви 
пристигнемо. 2. заостане, остане последњи у реду. – Моја дужнос је била само да 
идем позади, да пазим да нека овца не застане. 3. застари, престане да буде млад. 
Застане ли девојћа, после се тешко ожени.  позастане.

застањћује несвр. застајкује. – Пожурете, немој да застањћујете с куга год се 
сретнете успут.

застањује несвр. заостаје у напредовању. – Сва прачина јешна, и убаво напредују, 
саде једно поче нешто да застањује.

застареје свр. изађе из употребе, престане да буде савремен. – Кад нешто 
застареје, требе да се врљи, а не да се повлачи по кућу, и само смита.  позастареје.

застарел, -а, -о оно што више није ново, демодиран. – Почеше да ми се стварају 
типће по џемпир, веч застарел, али ја бољ немам. Застарела овца, ни се јагњи, ни 
млеко дава, више неје за чување.

застарчи се свр. почне да прима изглед и особине старога човека. – Има ји доста 
у наше село који су се застарчили, а још се не жене.
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застьвиња се свр. почне да се смрачије. – Наша баба си лега рано ко кокошка, 
чим се застьвиња почне да тражи легало.

застеља свр. затвори врећу крпом и увеже канапом да мливо не исцури у 
транспорту. – Ајде да застељамо врече, да товаримо и да поодимо.

застеља се свр. фиг. преједе се. – Наједомо се, па се застељамо, нече може воду да 
препијемо.

застељачка мн. застељачће ж платнена крпа којом се затвара врећа при 
застељавању. – Вреча се напуни до вр, стави се застељачка, па се с врце уврже 
около, застеља се.  застељћа.

застељотина ж нешто гломазно и кабасто. – Помери туј застељотину да неје 
бьш на пут, да мож да се пројде.

застељћа мн. застељће ж в. застељачка. – Врече се застељују сас застељће.
застељује несвр. затвари врећу застељћом (упор. застеља). – Лоше застељујеш 

вречете, че се расипује мливо успут.
застељује се несвр. фиг. једе се добро и преко мере. – На село се добро работи, али 

се добро и гњете, крка и застељује.
застење свр. почне да стење. – Чим спушти главу на јестьк, застење и закрчи, 

брига га што друђи не може да трепен од њигово стењање и крчање.
застине свр. почне да се хлади. – Ако застине тесто, нече брзо да сташе. Млеко 

требе да застине, па тьг да се сири, онак се пресече, па повиш отиде на сирутку.
застиска свр. почне да стиска, почне да гуши стискањем. – Једнуш ју бео 

застискал за гушу, једва ју децава одбранише, ја се после просвестим, извињавам се, 
али некво ме обузне, ко да несьм ја.

застрани свр. скрене с парвог пута, ода се пороцима. – Тај две деца беоше 
за пример, и у школу најбољи ђаци, али како им башта отиде да ради у Немачку 
застранише, одадоше се у лошотију, паре ји покварише.

застрашнеје свр. постане страшно, почне да бива страшно. – Некада су куће 
биле пуне с народ, а са празне, да ти застрашнеје кад минеш низ малу.

заструг мн. заструзи / заструѕи м дрвена чанак, дрвена здела са поклопцем. – 
Једьн заструг ни је бил за сол, а једьн за кlцан пипер. На њиву понесемо у заструзи 
пржено, сирење, спржу, кьт-какво. Мьлецћи заструѕи су били за сол и алев пипер.

застудеје свр. почне да бива хладно, захлади. – Биљано, немој да чекаш да 
застудеје, чьчкај сас острушкуту, чим ти се учини да се ладе дувари.  застуди.

застуди свр. в. застудеје. – Још нема снег, али са по ћишуву че има снег, застудило 
га добро.

заступи свр. препречи пут, испречи се некоме на путу. – Куде ме види, заступи 
ме, па почне да се жали от свекрву, и да оговара јетрву, ко да си ја немам моје муће, 
па морам њојне да слушам.

засукује несвр. посувраћује, заврће. – Кад остане само једьн леб у кућу, а има 
повиш чељад, жена засукује рукави и приоди ус текне. Почел веч да засукује бркови, 
станул домачин.

засуче свр. посуврати, заврне. – Ја више не могу, а ти засучи рукави, па заради за 
тебе и твоја деца, за мене не мораш.

засуши се свр. 1. почне суша. – Одавна нема ћиша, засуши се, морузе се усукаше 
у поље. 2. почне да се суши. – Обђе се малко печу на плотну, само колко да се малко 
засуше.  позасуши се.

засушује се несвр. рана почне да ствара скраму, да зацељује. – Че ти зарасте 
раната, почела да се засушује, немој само да ју чешаш да се не подљути.



Љубисав Ћирић258

затаја се несвр. зацењује се, гуши се од смеха. – Кат почне да ни прича од Ђоку 
Шћембу, ми се ватамо за мешине и затајамо се от смејање.

затаји свр. угуши (упор. запотаји). – У вршу прашина ни затаји, после по недељу 
дьна испљувујемо прашињакат из груди.

затаји се свр. зацени се, угуши се од смеха. – Сви се заћикотише, маће им га 
детиње, ребечу се, ударају се по грбину, затајише се. Ка[д] тој чуше, мајсторити се 
затајише от смеј.  позатаји се.

затака несвр. 1. оглашавање кокошке кад се спрема да снесе јаје. – И овој кокошле 
почело да затака, и оно че пронесе. 2. фиг. досађује зановетањем. – Не затакај ми 
више, глава ме заболе о[д] тебе.

затапа несвр. напуни дрвени суд водом да набрекну дуге. – Сливе стизају, љуђи 
почеше да затапају буришта, брзо че замирише нова рећија. Ако буре дуго време 
стоји празно, расуше му се дуђе, па мора да се затапа с воду.

затаушка ж мед. астма (упор. задушка). – Бобо-Милица је млого патила од 
затаушку, од њу, јадна, и умре.

затвара несвр. ставља у затвор, хапси. – Стопут су га затварали, али му памет не 
дооди у главу, чим га пуште, он си пај тера по старо.  позатвара.

затвор м мед. отежано пражњење црева, тврда столица obstipatio. – Чини ми се 
да му једьн брат умрл оди затвор, неје могьл да иде понадвор, надул се ко пупуњьк, 
и цркал.

затьвни свр. замрачи. – Затьвни собу да те не апу мује, па легни и одреми малко.
затегне свр. учини да нешто буде отегнуто. – Затегни конопацат колко мож, па 

га вржи цврсто, да не мож да се одврже.  позатегне.
затеза несвр. 1. затеже. – Не затезај млого конопацат, да се не прећине. 2. фиг. 

штеди, цицијаши. – Који има, попушта, који нема, мора да затеза и у једење и у 
облачење. ⌂ затеѕа.

затезаљћа ж део ткачког разбоја, краћи кочић којим се затеже и ослобађа 
предње вратило (упор. и повртаљћа). – Сас затезаљћу се затеза и попушта прегњо 
кросно.

затеѕа несвр. в. затеза. – Не затеѕај толко славинуту, да не пукне. На све затеѕа, 
душу си с ништа неје задовољил, ко довек да че живи.

затели се свр. почне да се тели. – Прирова крава, трчи да видиш да се неје 
зателила.

затепа свр. 1. почне да бије кога. – Једнуш тека затепа синатога, ко да је он крив, 
кад њега затепам, ко да њој вртам за све. 2. почне да млати град усеве. – Затепа град, 
па све утепа кво се родило по поље.

затера свр. почне да болује од неке болести. – Народ је болувал, а доктури неје 
имало ко са, детенце затера бопће, мајћа му даде медьк, даде му ћиселко винце, 
натам-новам, угрева га, оно се исипе, а са одма воде у болницу.

затече (рад. пр. затекал, -кла, -кло; трп. пр. затечен, -а, -о) свр. 1. изненади, ухвати 
кога у чему недозвољеном. – Ако те још једнуш затечем у градину да ми краднеш 
пипер, има руће да ти отћинем. Затекли ји у Светомирову плевњу, куде се наодили 
да оноде оној. 2. наследи дете из претходног брака. – Две деца сам затекла, а две 
сам привела с мен. па смо сва четри ми очували. Бију се ко приведени и затечени. 3. 
отекне. – Затекла ми овај рука у зглоб, па саде с једну могу да се слушам.

затече се свр. нађе се на одређеном месту. – Ја сам туј куде сам се затекал, морам 
оној кво морам, тој ми је судбина, а од њу бегање нема.

затика се свр. загуби се. – Чу ти казујем да запишеш како смо с Чеду двапута у 
ратан спашевали селово од злотвори, стареје се, да се не затика истина.
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затира несвр. уништава, сатире. – Пре нећи дьн ме казнише милицајци што 
несьм полагал за шофера, пет иљаде глоба, са не смејем да идем да орем онеј њиве 
што су до варош, тека че си остану неуработене, и тој затира село.

затира се несвр. међусобно сатиру један другога. – Затирали су ни непријатељи, 
али смо се и меџусобно затирали.

затирачка ж пропаст, оно што изазива пропадање. – Сељачка работа је 
затирачка, работиш, работиш, а вајда нема. Има стока која те унапреди, а има и 
затирачка стока, само једе, а корис немаш од њу.

затица несвр. затиче, изненађује кога у чему (упор. и затече). – Нас сльнце неје 
затицало у кревет, а са спу до пладне, и оче све да имају.

заткаје свр. почне да ткаје. – Заткајемо кат се све сработи у поље, лети немамо 
кьд од друђе работе.

затlцан, -а, -о затуцан. – Затlцан се родил, а сиромаштина га утlцала, па не 
знаје, сирома, куде че, и како че.

затlцује се несвр. замлаћује се, лупета којешта, говори глупости. – Ајд не затlцуј 
се, баба могу да ти будем. Затlцује се, ко да нема све дьсће у главу.  зацепује се, 
зацупује се, зачукује се.

затој прил. из тог разлога, због тога, зато. – Јуницуту још несмо упрезали, затој 
се плаши. Е, нечу те поведем, затој што ме не слушаш, а само ми смиташ.

затопен, -а, -о 1. затопљен, заливен машћу. – Изнесе неколко затопене сушени-
це, које су биле у маз, две-три грутће сирење, и наломи жешку погачу. 2. дрвени суд 
напуњен водом да набрекне. – При басамаци стојеше затопено буре, ја нагребо из 
њег воду, и испљуска се по лице.

затопи (трп. пр. затопен, -а, -о) свр. 1. потопи у воду, или напуни водом расушени 
дрвени суд да набрекну дуге. – Дооди јесен, требе да затопимо буришта. Моја бу-
ришта затопена у поток веч недељу дьна.

затопи се свр. напуни се расушено буре водом да му набрекну дуге. – Наточимо 
воду у буришта да се затопе. 2. фиг. напије се попут затопљеног бурета. – Тека он 
сваћи дьн зареди по каване, и док се не затопи, не иде си дом. Ма убаво се затопимо, 
ко буришта куде Крстовдьн.

затоплеје свр. отопли, утопли. – Кат пукне пролет, кад огреје сльнце и затоплеје, 
снег се истопи, и напоји зевњу, да има влагу за сушни дьнови.  затопли

затопли (трп. пр. затоплен, -а, -о) свр. в. затоплеје. – Време беше млого убаво, 
затоплило, па се пуно народ назбрал. Соба у коју че спи да је затоплена, знаш да не 
подноси студено.

затира несвр. сатире, уништава. – Једење и пијење никога неје затрло, затира 
лоша реч, затиру лоше мисли, и прво си њег затру, којито тека мисли.

затра ж пропаст, уништење, штета. – Рат је затра, рат добро не доноси. Курјаци 
где се појаве су голема затра. Дошла немка, а по њу че затра.

затрави се (трп. пр. затравен, -а, -о) свр. зарасте у траву, обрасте травом. – Мо-
рузе се затравише, а ћиша не премањује, како ли че ји окопамо. Поље сво затравено 
и закоровено, овде-онде само понекоја њивица што се работи.

затрачкује несвр. 1. запиткује. – Ја чу си оратим селсћи, ја другојече нумејем, а 
ти ме затрачкуј ако некво не разбереш. Убаво би било да си ти гледаш док ја рабо-
тим, да си све запантиш, и да ме не затрачкујеш сваћи чьс: како овој беше, како оној 
беше. 2. досађује запиткивањем. – Мани ме више, немој ме затрачкујеш, мозак ме 
заболе о[д] тебе.

затрачне свр. приупита, заподене разговор. – Само ли га нешто малко затрачнеш, 
кат се он расприча, после га не мож нићи заустави.
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затре (аор. јд. затр – затr – затr мн. затрмо – затрсте – затрше) свр. 1. уништи, са-
тре, искорени. – Даньс који чува гоџа стоку, има се сам затре, држава не откупљује 
ни млеко, ни вуну, ни месо. Тај жена че га затре. Тате, видиш ли да су овија решили 
да ни затру, да нестанемо. Видиш ли кво направи, село спаси, а теб си затr. Кафане 
ни затрше. 2. изгуби, загуби се. – Имао убаву бритвицу, па ју негде затр, па сам са ко 
без руће.

затре се свр. изгуби се, загуби се. – Немојте да идете долеко у планину, да се не 
затрете, да ви не можемо најдемо. Ја се сечам камијонат како изгледаше, али се не-
куде затr возилото, а куде, не знам.

затребе свр. постане потребан, затреба. – Кво ти затребе, купи си, немој све од 
друђега да тражиш.

затрепери свр. почне да трепери. – Само глас кад му чује, она затрепери ко лис 
на ветар.

затрепетли свр. фиг. почне да лелуја, затитра. – Кат се сетим за село, у душу ми 
некво затрепетли, и пожелим да ми је само на једьн дьн да се врне оној време дете 
кат сам бил.

затрепче свр. почне да трепће, затрепће. – Вели да му ништа неје, саде си не 
може, снага га издава, и затрепче с очи.

затресе свр. 1. почне да тресе. – Не задевај се, ако те затресем, има из гаче да те 
истресем. 2. задрхти. – Затресе ме грозница, па ме никако не попушта.

затресе се свр. почне да се тресе. – Затресла сам се над њег от како се родило.
затреска свр. почне да треска. – Наљути се па затреска с врата, ко полудело.
затреска се свр. фиг. заљуби се до ушију. – Тој је млого убаво кат се нећи у некоју, 

или некоја у нећига затреска, па не виде куде оде.
затриса несвр. почиње да тресе, тресе с времана на време. – Немој да ми туј за-

трисаш с главу, не плашим ти се.
затркаља свр. почне да котрља, закотрља. – Затркаљај малко каменат комто 

мене, да га убаво уванем.
затркаља се свр. закотрља се. – Дете, ако се затркаљаш низ брегат, има чьк у 

долину да се сапреш.
затрља свр. 1. почне да трља. – Затрљала сам грснице, и док тој не уработим, 

ништа друго не почињам. 2. трљањем избрише трагове. – Затрљај сас шумку су-
гребити, да ји нећи не нагази.

затрљује несвр. фиг. мири, глади неспоразум. – Скарају се браћа, а мати, јадна, 
меџу њи кво че, глади, затрљује, да не излезне на поголемо карање.

затрован, -а, -о који садржи отров, који је учињен отровним. – Ми даньс једемо 
и пијемо све куповно и затровано, неје ко напред што беше, да га сам произведеш, 
и сам изедеш.

затровен, -а, -о фиг. који није баш свој, који није како треба, изгубљен,. – Сас њу 
чеш лько, она је малко затровена.

затрови свр. загуби. – Негде га затрови, и не могу да га најдем кад ми притребе, 
кад ми не требе, очи че ми извади.

затрови се свр. загуби се. – Затрови ми се некуде жена, ко узем да пропаде, али че 
мора да ми поднесе рачун куде се загубила толко време.

затропа свр. почне да тропа, залупа. – Тамьн почемо да га овревљујемо, он за-
тропа на врата. Кад истина затропа на врата, мора вој се отвара, јер улази и кроз 
затворена.

затрошен, -а, -о заломљен. – Шпоретат ни малко затрошен, али си се служимо 
сас њега, друђи немамо.
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затроши свр. 1. почне да ломи. – Напије се, па затроши по кућу све кво му дојде 
под руку. 2. почне да круни кукуруз. – Затрошимо морузу, почемо да спремамо мливо 
за воденицу.

затрпа прекрије или напуни што чим набацујући нешто переко њега, или у њега. 
– Затрпа ни снег, па не можемо ис кућу да излезнемо стоку да намиримо. Затрпајте 
туј рупу, да ју не обикаљамо стално кад излезнемо у двор. затрупа.

затрпа се покрије се већим бројем покривача. – Затрпамо се сас цржљаци, па 
ћутимо, а ноч година, ника[д] да сьвне.

затрује свр. учини кога или што отровним. – Затрују ни с рећију чим се родимо, 
после се сами трујемо цел век с туј проклетињу.

затрује се свр. постане отрован. – Затрова ми се срце начисто, поготову поче да 
мрзнем људи који ми се учине да су срећни.

затрупа свр. прекрије или напуни што чим набацујући нешто преко њега, или у 
њега (упор. затрпа). – Толко ти је от човека, трчи, отима, кара се с комшије, докле га 
не затрупају у гробишта, и ко да неје ни бил. Снег ни затрупал, село обелело, зим-
ско време, дьн кратак, ноч нема крај. Затрупају се кум и кумица з дарови, једва оде, 
такьв бил обичај.

затрупује несвр. затрпава. – Некакво кришом затрупују узем.
затрчи се свр. 1. потрчи, појури трчећи. – Циганчетија се затрчаше да виде кво 

им је Циганка напросило по село. 2. фиг. излети се у говору, погрешно нешто каже. 
– Затрчи се, па каже и кво неје мислил да каже.

затрчује се несвр. затрчава се. – Затрчује се, ко ждребе испред руду. Куј нумеје 
да рипа, немој ни да се затрчује.

затумара се свр. почне да тумара, потруди се. – Затумарај се, ако оч нешто да 
стечеш, само од Бога не пада.

затунти се свр. почну да со гомолају облаци, почне да се тунти,. – Затунти се от 
планину, а наше сено још на откоси лежи.

затупа свр. 1. почне да удара у бубањ. – Кад затупа тупан и засвире трубачи, нема 
сила која може да ме задржи дом. 2. фиг. понавља исту причу. – Како се пробуди, за-
тупа у исти тупан: како ништа не работим, како само ладовине ватам и како од мен 
нема ништа да буде.

затупавеје свр. постане тупав, отупави. – Затупавела сам од болку и немачину, 
па ништа не разбирам ко ћурка. Овчар у планину затупавеје от самотињу.

затупи свр. утупи. – Дадо му остар нож да коље свињу, он га затупил начисто, и 
такьв ми га врну.

затупи се свр. утупи се. – Ако не знаш како да сечеш, сећира се брзо затупи. За-
тупил ми се плавез, требе да га зашиљим.

затура1 свр. почне да спрема, ставља, зимницу. – Затурала сам вурду, и целу 
недељу тој има да ми је работа, а сирење сам наватала понапред.

затура2 несвр. ставља што негде тако да се тешко налази, загубљује. – Остаре, 
поче да затурам ствари по кућу, после не могу да се сетим где сам ји турила.  по-
затура.

затуран, -рна, -рно забачен, неприступачан. – Њине куће су иза брдо, малко за-
турне. Затурно местиште, ни има пут, ни има прилаз до њега.

затурен, -а, -о заклоњен, скрајнут (упор. и затуран). – Реши чу се бесим, оди на-
там-новам, тражи затурено место, да ме не најду одма, па се сети да чу оставим дете 
сироче, и разману.

затури свр. метне што негде тако да се тешко нађе, загуби. – Затурила сам си 
негде плетичће игле, а спремам се да заплитам џемпир. Имал сам чук, ал са кад ми 
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требе нигде га нема, кој знаје где сам га затурил. Малецко, па се негде затури, и не 
видиш га.

затутњи свр. почне да тутњи. – Накладемо кубе с пањушће, оно кад затутњи, ис 
памет те има искара од топлоту, а кам ли из дронци.

заћари свр. стекне добит. Δ – Све што су заћарили на коцку, на коцку су и из-
губили.

заћари се свр. окористи се на туђој невољи. Δ – Све што се заћари на превару и 
с отимачину, на превару и с отимачину се и изгуби.

заћивка свр. почне да се оглашава кевтањем (о ловачком керу). – Одједнуш па-
лашка заћивка, зајак изрипи из грман и поче да бега.

заћиден, -а, -о који је почео да се кида. – Понеси и тога заћиденог конопчину, ако 
је стар и на више места настављан, мож че и он да притребе.

заћикоти се свр. почне да се кикоће. – Показују с прс на мен, некво шьпчу, па се 
тиће заћикоте, а једьн ме питује: Деда-Јеленко, како с бабуту, сечаш ли се некада да 
ју почушнеш, или се одма укрчиш?  заребече се.

заћима свр. почне да дозива махањем руке. – Баба ми заћима с руку да се при-
близим, некво оче да ми каже само ја да чујем.

заћине свр. почне да кида. – На комарца кад заћину ногу, и црева му појду.
заћине се свр. почне да се кида. – Конопчето се заћинуло, само што се неје 

прећинуло.
заћипи свр. закипи, прокључа. – Деца воде говеда, мужи шпартају, скрцају 

колечће, тропа копалица, сльнце припекло мозак да ти заћипи.
заћипује несвр. почиње да кључа. – Олаби огьњат, водата поче да заћипује.
заћисели свр. зачини нечим киселим, укисели. – Некој воли да си јело заћисели сас 

сирће, некој не воли. Наша баба вареше чорбу од ливацко зеље, па ју заћисели сас 
зелене ситничће, па блага ко мед.

заћисне свр. 1. потопи нешто у воду да се раскисне прљавштина како би се лак-
ше опрала. – Збрала сам све што је имало за прање, па сам га заћисла у корито, па чу 
од јутре да перем. 2. потопи расушени дрвени суд у воду да набрекне. – Буришта ми 
се расушила, морам да ји затопим у поток да заћисну. 3. фиг. заседне и не помера се 
са места. – Микајил одавно отиде у село до задругу, али нема га да се врта, негде је 
заћиснул, а имамо пуно работе.

заћисне се свр. набрекне се стајањем у води. – Буренцето се расушило, али че се 
заћисне, ако постоји у водуту. Кад дојде време да се беру сливе, ми откарамо буриш-
та на поток, па ји потопимо и напунимо с воду да се заћисну за комину.

заћитен, -а, -о закићен. – Сваћи сват мора да је заћитен сас ћитку, да се види да 
је позван на свадбу.

заћити ГЛ, ДЛ свр. 1. украси кићењем (упор. закити). – Мара размота марамчето, 
и загледа се у ћитку, с коју ју беоше заћитили на свадбу ко младу невесту. 2. фиг. 
удари нечим. – Не подирај ме, да те не заћитим с тојагуву, месец дьна има да носиш 
челенку.

заћити се ГЛ, ДЛ свр. украси се кићењем (упор. закити се). – Кат се заћитиш, требе 
да знаш сас кво се ћитиш, и за кво се ћитиш, а нарочито за куга се ћитиш.

заћоравеје свр. фиг. заслепи, опчини. – Сви ми думаше да се не залитам, али некво 
ме заћорави, и ја се залепи за њу – она, или ниједна.

заћулави се свр. повеже се марамаом до очију, као да има ћулавку, капуљачу, на 
глави. – Девоће и помладе жене у жетву се заћулаве, да им не гори лице.  заћурли се.
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заћурли се свр. повеже се марамаом до очију, као да има ћулавку, капуљачу, 
на глави (упор. заћулави се). – Знам ја моју Петкану, кат се овак заћурли, тьг вој је 
највише мука. Заћурлиле се сас шамичетија, па ји не могу познајем.

заубави свр. учини нешто што изазива подсмех, нешто супротно лепом. – Бре, 
дрт човек, добар домачин, голема деца има, на крај га заубави – ману си жену, и ува-
ти свет с некакву девојчуру. Оно и ми не појемо бьш ко славуји, али кад он истргне 
шију, па кад ровне, начисто га заубави.

заубави се свр. пролепша се. – Поодрасте, заокругли се, заубави се, почеше мом-
ци да се мотају окол кућу, а родитељи да не спу.

заудара1 свр. почне да удара. – Кад ме заудара, не гледа где удара, нити ми мисли 
на живот.

заудара2 несвр. осећа се на што, смрди. – Поче да заудара на календро, негде је 
град падал, па се расипал.

заузимљив, -а, -о који се доста заузима, залаже, који је вредан и спретан. – 
Глишић је бил заузимљив доктур, млого народ је он спасил. Заузимљив је, ниједна 
работа му се неје отела да ју он не уработи.

заузне свр. присвоји, отуђи. – Преорује ми њиве, прекосује ми ливаде, гледа на 
сваћи начин да што више заузне моје.

заузне се1 свр. заузме се за кога, подржи кога у чему. – Он може да се заузне, и да 
помогне, али тражи да му се нешто тури у џеп.

заузне се2 свр. почне да одаје непријатан укус и мирис, почне да се квари. – Овој 
месо ко да се заузело, не мирише бьш добро. На моји се вино заузело, неје више за 
пијење, а ни за рећију неје добро да се опече.

заулав, -а, -о занесен, замајан, блесав. – Мани га више, он заулав и без рећију. 
Ау, заулава ја, не потражи да пооратим и сас унучетићата, са се има жива поједем 
због тој.

заумира свр. почне да умире. – Баба заумирала, трчете по попа. Натоваримо мли-
во на кола и потерамо, кат се уокаше да се вртамо, деда заумирал. Бео заумирал, али 
се заузеше лекари, и спасише ме.

зауспарчина ж запара, спарина пре кише (упор. задушчина). – Тешко време, за-
успарчина, не мож ни да се дише, кам ли да се работи.

зауспарштина ж запара, спарина пре кише (упор. задушчина). – Зауспарштина, 
тешко време, па се услешчал и народ и стока.

заустаји свр. заустави. – Расприча се, па меље ко воденица, не мож га нићи 
заустаји.

заустаји се свр. заустави се. – Стужни ти се кат почне да се вали, па не мож се 
заустаји.

заустује несвр. отвара уста нешто да каже, али га не изговори. – Неколко пути 
заустува да му све кажем кво ми лежи на срце, али ми нешто не даде да га изустим.

заушка мн. заушће ж мед. запаљење заушних жлезда, заушке. – Море, таја вража-
лица му растури заушће, те се дете оправи, а беше много закасало.

зафали се свр. захвали се. – Очу да ви наздравим, и да ви се зафалим на сви који 
сте дошли да прославимо овуј моју даньшњу славу.

зафркан мн. зафрканти нов. м. онај који воли да се подсмева, ругалица. – Он је 
зафркан што га у свет нема, а не прима шалу. Зафрканти и џаболебароши колко оч.

зацькли свр. почне да цакли, почне да сија. – Каменка се усмину, очи вој зацькли-
ше ко на маче кад види поганца.

зацькли се свр. почне да се цакли, почне да се сија. – Чим се зацькли од исток, 
стари се веч издиѕали, само младиња још у кревет.
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зацвичи свр. почне да цвичи од киселости, прекисели се. – Млеково се ућиселило, 
па зацвичало.

зацврка свр. почне да цврка, почне да подврискује. – Како су пошли по невесту, 
Божа Јеличћин је зацвркал и запојал, и неје престањувал, док начисто неје загркавел.

зацврчи свр. почне да цврчи. – Пасуљ мора да ћипи убаво, и кад му сипнеш оди 
запршку, мора да зацврчи.

зацеливује свр. почне да целивује, љуби. – Ти си зацеливувал по ред, ко млада 
невеста кат прима дар.

зацели се свр. фиг. зарасте, залечи се. – Беше се посекал на косу скоро до кос, али 
тека-тека па се рана зацели, скоро да се и не познава где је била.

зацеливује се свр. почне да се љуби, целивује са киме. – Зацеливују се, па нумеју 
да стану, и тој пред народ, ич срам немају.

зацени свр. одреди високу цену. – Млого си заценил тој браниште, толку цену ти 
никој нече испуни.

зацепасти свр. фиг. 1. затражи премного, одреди превисоку цену. – Ти си зацепа-
стил цену коју не мож да добијеш у наш крај. 2. изговори нешто претерано. – Прича 
неумерено, зацепасти, па се после чуди што му се сви смеју.

зацепен, -а, -о фиг. задрт, који је незгодног карактера. – Јорда беше млого за-
гулена и зацепена, сас њу нићи неје волел да се закачиња.

зацепи свр. 1. почне да цепа. – Зацепили смо дрва за зиму, па журимо да ји сце-
пимо и спастримо, док се неје оћишило. Панталоне му зацепене позади, па му се 
прозира голо дупе. 2. затражи премного, одреди превисоку цену (упор. и зацепасти). 
– Млого си зацепил цену за телето, да спуштиш малко, ако оч да га продадеш.

зацепи се свр. почне да се цепа. – Зацепиле ми се панталоне, а жена нема кьд да 
ји закрпи, па одим тека ко распуштеник.  зацепује се.

зацепотина ж замлата, особа незгодног карактера. – Он је једна заглавка и за-
цепотина, с њега никој неје излезал на крај.

зацепује се несвр. замлаћује се, лупета којешта, говори глупости (упор. затlцује 
се). – Не зацепуј се, не личи ти, дрт си да се такво изорачујеш.

зацери се свр. почне да се цери. – Кат се понекад поприсетим на нашу младос, и 
на твоје шале, зацерим се тиће тека, ко да сам ванџирал.

зацичи свр. почне да цичи. – Одведем ју, и пуштим ју у пресек сас жито, она про-
падне у житото, зацичи, засмеје се, па почне да се диѕа и да оди по пресекат.

зацlне свр. заклони од јаког светла, засени (упор. засlне). – На Крс два цера се 
раскречили, и зацlнули небо комто Заногу.

зацопа се свр. шатр. заљуби се до иза ушију. – Загледа се Стојиљћа у Стојка, зацо-
паше се једно у друго ко прачетина у тикву.

зацрвенеје се (рад. пр. зацрвенејал, -а, -о се), свр. порумени, постане црвен. –– 
Чварци се зацрвенеју кад је маз упржен. Ако се некоје девојче увати до мене да 
игра, ја се зацрвенејем ко перашка. Вуча се зацрвенејал, не мож да постигне на сви 
да продаде.  зацрви се.

зацрви свр. учини што црвеним. – Ако процене да леб неје још печен, затворе 
с поклопацат још малко да постоји, да се допече и убаво зацрви. Петкана га воли 
што је кокорес, зацрвил кресту, баштоћан, па се праји важан, спуштил уљови, несмо 
скоро имали таквог убавог петла.

зацрви се свр. порумени, постане црвен (упор. зацрвенеје се). – Што си толко 
трчал, гле колко си се зацрвил. Невестице се зацрвиле, понавеле се и жњу ли жњу, 
а мен очи само одлате, ко скакалће, од једну вутарку на другу. Нема градина у село 
која је спасена од нас, нити црешња која се зацрвила, а да ми несмо претекли газду.
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зацрни свр. 1. учини нешто црним. – Зацрни пьњат малко сас зевњу, да се не при-
мети да је скоро отсечено дрвото. 2. фиг. унесрећи. – Умре ми мати, после и жена, па 
ме зацрнише начисто.

зацрни се свр. 1. почне да се црни. – Зацрни се небо над Ракош, че удара град да 
ни смлати жицето, а тамьн стигло за жетву. 2. фиг. унесрећи се, завије се у црно. – 
Ожени се, зацрни се, најде пијандуру и растурикућу, тека вој, белћи, писано.

зацупује се несвр. замлаћује се, лупета којешта, говори глупости (упор. затlцује 
се). – Немој да се зацупујеш, ја сам постара о[д] тебе, могу мати да ти будем.

зацуцује несвр. грубо се шали, спрда се са ким. – Ја ји лепо питујем где се наоди 
тај кућа, а они нече да ми одговоре ко на старога човека, нело ме зацуцују, ко да смо 
врс.

зачьс прил. врло брзо, одмах, тренутно, зачас. – Маноиле, јела овам зачьс.
зачьстьк прил. дем. од зачьс. – Са че тој зачьстьк да наместимо, па че седнемо да 

се одморимо. Са че буде готово, зачьстьк.
зачьчка свр. почне да чачка, почне да претура по нечему. – Зачьчкала сам по 

ковчаг, нешто тражим, а да ли чу га ишчьчкам, не знам.
зачьчкољ м пеј. онај који воли да се задиркује. – Тија зачьчкољ, нема кога неје 

зачьчнул, али и њему вртају.
зачьчкује несвр. задиркује. – Дете, не зачьчкуј ме, ако је тебе до игру, мене неје.
зачьчкује се несвр. задиркује се. – Не зачьчкуј се, несьм носен у сва ћошетија, че 

изедеш бијење.
зачьчне свр. фиг. дирне, пецне кога. – Дртотине се зберу пред продавницу, па сваку 

помладу жену зачьчну која дојде нешто да купи.
зачьчне се свр. фиг. грубо се нашали, закачи се са ким. – Ама не мож да пројде, док 

се бар малко не зачьчне с некуга.
зачека свр. почне да чека. – Ко да не знаје да смо род, видо га у моју кућу ноч 

зачекал, моју вечеру вечерал, с моју жену у мој кревет легал, тој Лужница не мож да 
омије, тој само крв мож да омије.

зачепен, -а, -о 1. који је заломљен, који је почео да се одваја од целине. – На 
зачепену грањћу не стањуј, че те издаде да паднеш. 2. забачен, скарјнут у страну. – 
Њине куће зачепене малко от село у брдо.

зачепи свр. издвоји кога и појури за њим. – Имало и курјаци, дојду ночу на појату, 
па зачепе овце или козе, ни јуримо, окамо по њи, доста спасимо, али понеку и подаве.

зачепи се свр. почне да се ломи, заломи се. – Зачепил ми се нокат, али се неје 
очепил до крај.

зачести свр. често нешто чини, учеста. – Упролет кад јаганци поодрасту, за-
честе накупци по села. Кат комшија зачести с додење, муж требе да се позамисли. 
 позачести.

зачита се свр. удуби се у читање. – Дешавало се да се зачита, па му овце отиду у 
нечију њиву, и напраје пакос.

зачкиљи свр. почне да гледа полузатворених очују, зашкиљи. – Маноил натегну 
влашуту, па с једно око зачкиљи конто месец што наѕрну изнад Брандел, да се и 
њему повали како је добил сина.

зачмаји свр. почне да ленствује, зачами. – Некада зачмаји, па се по цел дьн не 
диѕа ис кревет, а некада се први дигне, и отиде на работу.

зачне (трп. пр. зачет, -а, -о) свр. 1. заметне плод. – До куга је не знам, али снашка 
веч две године не може да зачне. Ти мож још да неси бил ни зачет, када су ти 
башту Немци откарали у ропсто. 2. започне. – Довољно је једьн да зачне нешто да 
производи, после сви почну.
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зачува свр. 1. почне да чува. – Имаомо ни дете сироче из Извор, о[д] две године 
смо га зачували, па када се прерати, башта дојде та си га одведе. 2. сачува. – Има 
тамо у креденац у вијоку, зачувала сам нећи динар за аутобус, узни, ал немој све. 
Зачувала сам нећи динар, па сам си за унучетијата накупувала све кво је модерно. 
Ако зачуваш, че имаш.

зачувује несвр. приштеђује, оставља за касније. – Мора да зачувујеш, а неје: 
вуро, вуро, после – куро. Куј си неје зачувувал од рећију, па све излокал, он мора 
први у село казан да заложи, а тој си има цену – први казан је комшијсћи.

зачуди (трп. пр. зачуден, -а, -о) свр. изазове чуђење, задиви. – Зачуди ме с теј речи, 
нумејем више да мислим, ни знам кво да ти казујем. Оцутра срето Колу Главшинског, 
он зачуден, ко вапира да је видел.

зачудено прил. зачуђено. – Гледа зачудено, ко теле у мутеницу.
зачује свр. дочује, дозна. – Да ви не казујем куј је, че речете оговарам га, а мож и 

да зачује да сам ви ја причал од њигову бруку, па да ме не исклоснави. Ја зачу да се 
обесил Бока, детено на Чалу Шиљу, истин ли је?  позачује.

зачука свр. 1. почне да чука, почне да куца. – Живот ти је ко тупавица где се тупа 
клашње, зачукају те у главу от како зинеш на свет. 2. закуца ексер. – Зачукај некол-
ко ексера, да ни буду уместо чивильк. 3. забије пенис (вулг.). – Маће му га зачукам 
блесаве, он мисли да је најпаметан от сви, а не знаје нос да си обрише.

зачукан, -а, -о фиг. глуп, задрт. – Зачукано детиште, исто ко и башта што му је. ■ 
позачукан, -а, -о комп. зачукан у већем степену, зачуканији. – Од њега нема позачукан 
човек одовде до Чукленик и до Кусу Врану.

зачукује се несвр. фиг. замлаћује се, говори глупсти, понаша се недолично (упор. 
затlцује се). – Стално се зачукује, ако му нође виснуле у гроб. Немој да се зачукујеш 
с мене, могу мати да ти будем.

зачури свр. 1. почне да дими. – Дрва зачурише, и увати се прво тьнак пламенчьк, 
па се распири у поголем огањ. 2. почне да пуши, пропуши. – Ја сам у војску зачурил, 
до тьг ме цигара неје интересувала.

зачучуљи фиг. 1. награбуси, западне у тешкоће. – Е, са га зачучуљимо, деца се 
растикаше по свет, а ја и баба остадомо сами и онемоћемо. 2. претера у чему. – Сви 
пимо, и сви се напимо, али ти га па начисто зачучуљи.

зачушка свр. почне да чушка, почне да гурка. – Зачушкај га ти отуд, ја чу одовуд, 
јега се сети да појдемо, гоџа се заседемо.

зашамоглави свр. помути свест коме, обично ударцем по глави. – Ако те ја 
зашамоглавим, нече ни поп да те поврне. Нешто ме зашамоглавило одоцутра, па не 
знам на коју страну да се обрнем.  зашамути.

зашамутен, -а, -о ошамућен. – Спотура се по пут, ел је пијан, ел ошамутен, он 
си знаје.

зашамути свр. 1. помути свест коме, обично ударцем по глави (упор. зашамоглави). 
– Зашамутило ме нешто у главу, ко да ме је нећи с чук ударил по тил. 2. фиг. превари, 
опљачка. – Он кат просврдли како су и њег зашамутили, шандрцну, и ене га прича 
по варош кому стигне како је остал и без кућу и без имовину.

зашара свр. фиг. напише, потпише. – Како ти је зашарано, тека че ти буде. Зашарај 
и моје име, кад веч имаш плавез у руку.

зашаренеје се свр. почне да се шарени. – Чим се зашаренеје грозје, ми почнемо 
да беремо по неко зрно. Тодорка стури крпу, и откри крошњуту, она се зашаренеја 
оди све што беше натурано у њу.

зашашави свр. учини да ко постане шашав. – Рећија је лек, али ако ју пинеш 
повише, може да те зашашави, да не знаш ни како се зовеш.
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зашије свр. концем причврсти једно уз друго, шивењем састави. – Отћинул ми се 
пул на кошуљу, па требе да га зашијеш.

зашиљи свр. 1. направи што шиљастим. – Само што му зашиљим плавез, он му 
пребије вршькат.

зашићери (трп. пр. зашићерен, -а, -о) свр. шећером заслади. – Млого си ми 
зашићерила кавево, направила си га ко шербет. На ладан печен колач насипеш жеш-
ко зашићерено млеко.

зашкобавеје свр. закржља, заостане у развоју. – Детенцето им нешто зашкоба-
вело. Нема ништа од ошав, све маносано и зашкобавело.

зашљами свр. почне да шљами, да прича глупости. – Он неје за у свако друство, 
зашљами, па не пази кво орати.

зашмерлцује свр. шатр. залепи шамар, удари. – Зашмерлцуј му две шљакавице, па 
да видиш како че се смири.

зашоља свр. прихвати концем, закрпи којекако. – Зашољај ми рукавиви надве-
натри, да ми несу испадли лактови.

зашпара свр. приштеди, уштеди. – Тија потроши колко има, да поједе и попије 
даньс, а да зашпара малко да има и за јутре нити умеје, нити оче.

зашрави свр. притегне шраф, зашрафи. – Убаво га зашрави, да се не отшрави и 
испадне успут.

заштрапа свр. загази у воду или блато. – Пази где штрапаш, да не заштрапаш у 
каљиште, или у неку лочку.

заштрокавеје свр. несвр. постане штрокав (упор. запрчавеје). – Увати ни работа, 
па немамо кьд ни да се окупемо, ни да се оперемо, скроз-наскроз смо запрчавели и 
заштрокавели.

заштукне свр. фиг. обезнани се, онесвести се, пропадне у таму. – Има ногари ко 
бандере, да те стисне с њи, има да заштукнеш од муку. Боље унутра у ладовину, овам 
че ни заштукне мозак од сльнце.

заштуреје свр. поблесави, излапи (од самоће). – Дабогдал да заштурејеш, па 
штило да ти се не види. Заштуре од плетење, цел дьн сама у четри дувара.

заштури свр. опусти, постане осамљен. – Тој имањиште ми је душу изело, 
заштурело га дабогдал. Заштурела сам, па нити знам који је дьн, ни који је датом. 
Заштурела сама у четри дувара, немка ју налегла, па не знаје, јадна, на коју страну 
да се обрне.

зашугавеје свр. 1. добије шугу, зашугави. – Немој да се играте с Циганчетија, 
да и ви не зашугавејете од њи. 2. фиг. упадне у беду. – Живе у град, али одавна би 
зашугавели, да ји ми не помагамо.

зашумоглави свр. замути мозак, заблесави. – Сльнце припекло, зашумоглавило 
ме у тиквичето, лелејем се ко пластична ћеса на ветар, ал си кратим конто Калџерело.

зашунтавеје свр. посенили (од старости или болести). – Дојде време, па човек 
сам по себ излапавеје и зашунтавеје.

зашунтавује несвр. губи разум, луди. – Мрдну ми некво под-груди, увати ме стра, 
ко да чу да зашунтавујем.

зашунтави се свр. фиг. опусти се, отера бриге алкохолом. – Како си је њему, и кво 
га поткарује да почесто иде у подрум да се зашунтави, он си знаје.

зашунтавен, -а, -о залуђен, који није при свој памети. – Ја сам зашунтавен, али 
ни ти неси бољ. ■ позашунтавен, -а, -о чл. ф. зашунтавен у већем степену. – Ја сам за-
шунтавен, ако кажеш – тека је, али де да видимо који је позашунтавен од нас двојицу.

зашушка свр. почне да шушка. – Ако некво зашушка у грман, одма помислим на 
змију, млого ме стра од змије.  зашушње.
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зашушљави свр. 1. разбаца смеће свуда, запрља. – Зашушљавил си целу кућу 
с твојето мајсторисување. Кат се врше зашушљави се и по двор и по кућу. 2. фиг. 
замрси, запетља, поквари односе. – Он нешто зашушљави меџу нас, та се почемо 
мрзимо. Е, место да се помиримо, ми га зашушљавимо начисто.

зашушње свр. почне да шушти (упор. зашушка) – Некакво зашушња кроз морузу, 
ел су дивље свиње, ел су јазовци.

зь ономат. звук којим се подражава зујање обада. – Кад је жега, па пријдеш при 
говедо и кажеш: зь! – оно одма врчи реп да се штркља.

зьбьн мн. зьбьњи ГЛ / зьбьње ДЛ м в. забьн. – Облече се невестата у кадивен 
зьбьн, па вој туре вал на главу. Напрет смо зими носиле зьбьње, а лети сукна.

зьвни несвр. звони, јечи. – Ока Стојиљћа, цела мала зьвни од њојно окање, како 
вој неје било за паре, нело си је сама волела да се оноди са сви редом.  ѕьвни.

зькне свр. боцне, жацне. – Кад говедо зькне штркљавица, бега па си главу ћине. 
Зькни га с остьнат под реп, да видиш како че потрчи.  подзькне.

зьл, зла, зло неваљао, опак, зао. – Дебел лад, зьл глад. ■ позьл комп. зао у већем 
степену. – Некада је зьл ко бесно куче, да позьл не мож да буде нићи од њега, а 
друђипут мек ко вуна.

зьлва ж мужевљева сестра, заова. – Зьлва је сестра на младожењу. Кад ја дојдо 
из Пьсјеч за Вучу у Војници, затеко само свекрву, зьлве се беоше ижениле: Дринка 
туј у село, а Деса, Загорка и Вида у Извор.

зьлвичич мн. зьлвичичи м заовин син, заовичић. – На зьлвичича че правимо 
огледи у недељу.

зьмба ж метална алатка за бушење рупица на кожи, зумба. – Алатка с коју 
бушимо рупице на каиш зове се зьмба.  ѕьмба.

збабоше се свр. остари пре времена, почне да личи на бабу. – Погле каква си 
станула, збабосала си се ко да имаш повиш године од мен, а ја могу скоро па баба 
да ти будем.

збедоше свр. уради нешто на брзину, као од беде. – Пази ни ко да смо њигови, 
услушно дете, има га усинимо, че збедошемо једьн ручьк, и че позовемо комшије, да 
сви знају да смо га усинили.  збељави, збељоше.

збеђендише се свр. допадне се једно другом. – На летњи вашар се видели, 
збеђендисали се, и најесен че им праве свадбу.

збељави свр. уради нешто на брзину, као од беде (упор. збедоше). – Ајд збељави 
некакво да једемо, па да се диѕамо на работу, са неје време за гостење.

збељоше свр. уради нешто на брзину, као од беде (упор. збедоше). – Збељоши 
некво, тиће какво, само што пре да једемо, цркомо од глад.

збере (рад. пр. збрал, -а, -о; трп. пр. збран, -а, -о) свр. 1. сакупи. – Кумица поћута, 
па пита невесту: Колко си збрала паре? Збрала сам големи куп дронци, који су за 
прање. Спремило га, само што не капне, а сено још неје збрано на ливаду. 2. прибере. 
– Пуштете ме да малко зберем душу, па чу ви причам по ред. У жетву се преморимо, 
па не можемо да зберемо снагу по неколко дьна.  назбере, позбере.  сабере.

збере се свр. 1. смањи се у величини и обиму, постане краћи и ужи. – Имам 
џемпир, кад га оперем он се збере, па ократеје и отеснеје, ко да неје мој. 2. сакупи се 
више њих на једном месту. – Зберу се, па се суноч засмивају по путишта. Само ли се 
зберу, има ти се отепају, ако су жене.  назбере се.  сабере се.

збеџосује несвр. ради нешти као од беде. – Остадо сам, па морам да збеџосујем 
и мушће и женсће работе, топрв са видим колко ми је жена вредела.  свовољује.

збибери вулг. свр. обави полни акт. – Гледај да вој га добро збибериш, да запанти, 
и па да те тражи.
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збива несвр. смањује густину и обим чему, сабија. – Брашно у вречу се збива с 
прљ повише да стане.

збије свр. приљуби једно уз друго. – Како улезо у собу, видо збиле главе старата 
Циганка и мојва Петкана, и некво шьпчу.

збије се свр. приљуби се једно уз друго. – Зими се сви збијемо у собу куде се огањ 
кладе, да некако презимимо. Знам једног Данила из Дол, њигове се нође збиле у 
колена, а ступала му дојду арно раздвојена, па оди ко на ножици.

збира несвр. 1. сакупља нешто расуто. – Казање су напред имале само поимотне 
куће, са скоро свака кућа има, ал нема куј да збира сливе, и нема куј да кладе казање. 
Напред су била деца гоџа у кућу, па кад дојде жетва, стари жњу, а она по жетвари 
збирају класје које је отпадло. 2. садржи одређену кличину чега. – Овај каца збира 
четри казана. Има грнци који збирају и по десетина ћила. ■ збирање гл. им. – Сливе 
родиле, па преродиле, има да пропаднемо у збирање.  сабира.

збира се несвр. окупља се више јединки у скуп. – Док кучка не заврти с реп, пцета 
се не збирају. Збирају се пијанице, па до који ред лочу и беснеју.  сабира се.

збирутьк м скуп, мноштво бића или предмата сабраних на једном месту. – Ја 
не волим да идем где је голем збирутьк, не подносим галаму. Има у кацуту од све 
помалко, и сливе, и јабуће, и крушће, збирутьк, али за рећишљакат је добро.

збирштина ж 1. сабор, политички скуп. – Рече ми да че има збирштина поскоро 
у Београд, да че да причају попаметни љуђе од њег, па ако очу да чујем истину, да 
чу тамо да ју чујем. 2. скуп људи уопште. – Сви га окају Нула, само га њигова маћа 
окне некада по име, кат су на некакву збирштину, због љуђе.

збитак мн. збитаци м здепаст и снажан (човек или животиња). – Мика Шћемба 
беше малечьк, ама збитак, никој од нас неје могьл да га пребори.

збоде свр. примакне главу коме као да хоће да се боде. – Препили, па зболи главе 
над лавор и бљују. Сас Госпаву смо зболи главе, и претрисамо селску политику.

збоде се свр. 1. укрсти рогове у борби бодења. – Млого ме стра кат се збоду 
волови. 2. фиг. посвађа се. – Пргави комшије се често збоду, ко јарци на ћуприју.

збрзи свр. уради нешто на брзину. – Малко сам збрзила лебат, изгледа да неје бьш 
сьгльм испечен.

збрињује несвр. брине и материјално помаже кога. – Деца су дужна да збрињују 
родитељи кад остареју и онемоћеју.

збрињује се несвр. фиг. спрема и оставља као залиха. – Баба и ја обавезно одвикамo 
кад упрамиња снег, и дојде време да се рањеница збрињује.

збрише свр. фиг. уклони, уништи. – Има да те збришем на једьн залок, ко мачка 
поганца.

збрка ж пометња, неред. – Степаше се, па се направи голема збрка окол њи, док 
ји не раздвојише.

збрка свр. спреми нешто на брзину, смандрља. – Збркај нешто на брзину да поје-
демо, цркомо од глад.  збрчка.

збрка се свр. фиг. збуни се, спетља се, помути се. – Ти си се збркал, тој се десило 
на нашу свадбу, а не кат се девер женил.

збрчка свр. спреми нешто на брзину, смандрља (упор. збрка). – Дошьл деда из 
дрва, а бабата збрчкала некакви компирчине надве-натри.

збрчка се свр. збора се. – Еве, мојва бабичка, збрчкали вој се образи ко лисје на 
жегу, и згугурила се ко маче пот стреју, а каква тој убавиња беше! Остарела сам, и 
збрчкала сам се, али сам и ја била млада и убава.  позбрчка се.
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збрчкан, -а, -о 1. зборан. – Кад би збрчкане бабе деца раџале, њим би свадбе 
правили, а не на девоће. 2. згужван. – Сукња вој збрчкана, ко да никад пеглу неје 
видела.

збута свр. 1. вулг. набије. – Главу чу ти строшим, маће ти га збутам блесаве, ти-ч 
мен сестру да псујеш. 2. сабије. – Збутај тија дронци у џак, па однеси и исврљи у 
долину.

збута се свр. нагура се, сабије се. – Стра ји да нема место за сви, па се збутају на 
врата, ко овце на загон.  позбута се.

звезда ж 1. астр. небеско тело које се на небу види као светла тачка. – Који је 
залудан он и звезде броји. 2. пренес. сунце. – Славуј се запевал у јабуку, па гусли ли 
гусли, после кат спрегне звездата, све се покута негде по ладовинку, да потражи спас 
од жегу. ⌂ види звезде у сред пладне осети јак бол. – Једно време беоше у моду шимике, 
па ка[д] те шутне сас шпиц у дупе видиш звезде у сред пладне.  ѕвезда.

звездан м бот. врста детелине Lothus corniculathus. – У дивљу ливаду расте сва-
каква трава, а у питовну се сеје детелина: луцерка, троготка, звездан и есперзета.  
ѕвездан.

звека несвр. фиг. зановета. – Ма не звекај више, вртам се начьс, ко и сви друђи.
звекне свр. фиг. одалами, удари. – Ако те звекнем с тилуђе у тил, глеци има да ти 

истрчу ко на поганца.  ѕвекне.
звери се несвр. запрепашћује се. – Све се чудим, па се зверим, како тој тека испаде 

да сам ја најлоша.  ѕвери се.  назвери се, прозвери се.
звизне свр. јако удари, опали шамар. – Чу те звизнем с тојагуву, да се прозинеш. 

 ѕвизне.
звокне свр. 1. удари, звекне. – Звокни га с песницу у чело, да се смири. 2. фиг. 

попије у једном гутљају. – Звокнем понекоју грејану рећицу ујутру, па ме обузне 
милинка по целу снагу.

звона мн. звоне ж црквено звоно. – Звоне на стрижевачку цркву чују се чьк у 
Извор. Ако прво удари мала звона, жена је умрла, а ако прво удари голема, умрл је 
муж.  ѕвона.

звонара ж торањ у коме су звона, звоник. – Наша звонара беше на четри дрвена 
дирека покријена сас плек, после ју преправише, направише диреци од битон, и да 
је повисока.  ѕвонара.

звоньц мн. звонци м веће звоно које носи одрасла стока. – У Рид дрнка звоньц 
на краве, а деца што ји чувају набила се у бункер. И на говеда су стављани звонци, 
ретко клопотари.  ѕвоньц.

звончар м мајстор који прави звонце и клепетуше. – Морали смо да идемо у 
Пирот да купимо звонци, само туј је имало звончари.

звончарица ж најјача и најлепша овца, коза или крава која носи звоно или 
клепетушу. – На најјаку и најубаву овцу или козу се врзује звоньц.  звончарка.

звончарка ж в. звончарица. – Звончарка се не мож никад потика, затој овце иду 
по њу.

звонче мн. звончетија с звончић који носи јагње или јаре. – Звончетија и кло по-
тарчетија носе јаганци, да не иду глува где пасу.  ѕвонче.

зврнчи несвр. зјапи празан. – Моја мука је једно зелено око, које га више нема, а 
место њега са само рупа зврнчи.

зврчка шатр. ж пакост, смицалица. – Наместили му зврчку, па са он лежи у апсу, 
а они се проводе.  ѕврчка.

згади се свр. осети гађење. – Згади ми се, нешто сам лоше појел. Нема коме се не 
згади кад га види онаквог балавог и сопуљавог.
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згази свр. 1. притисне и пригњечи ногама. – Ако се наљутим, чу те згазим ко 
пијан банку. 2. утаба ногама. – Моја сестра умре, и отомо на четересницу, а оно 
искочила широка рупа оздол до гор при крстачу, ја узе па згази, згази, згази рупуту, 
да ју не гледају људи.

згаџа несвр. погађа. – По какво да се врљи с камен згаџа, ко с пушку да га гаџа. 
Да ли смо грешевљали, да ли смо згаџали, да ли смо млого будале били, али мен 
си онија напредьшањ живот бил бољ од овија. ■ згаџање гл. им. – Нема згаџање на 
даньшањ народ.

згаџа се несвр. угађа се, иде се некоме по вољи. – Ете, тај баба је катил, не згаџа вој 
се, па какво да вој дадеш. На народ се не згаџа, какогод да је. Не згаџа се у чутуру, 
колко је добар. (ирон.).

зглајзне свр. шатр. оклизне се, погреши у нечему, изгуби положај. – Беше први 
човек у Лужницу, али нешто зглајзнул, брзо га склонише.

згласи свр. усагласи гласове према висини тонова. – Највише сам волел да згласим 
звонци на моју бачију, да се моја бачија и по тој разликује од друђе.

згласи се свр. усагласи се са неким у певању. – Нема ништа поубаво него кат се 
две девоће ел жене згласе, па поју ко једна, од милине да ји слушаш.

згледа свр. очима одмери и одабере. – Тате, очу да ме жениш, згледал сам си 
невесту.

згледа се свр. очима се одмери са киме. – Е, ко јучер да беше када се сретомо и 
згледамо, у коло се надигрувамо и по шљивари кутамо, кат се оженимо и дечица 
добивамо.

зглетави се свр. згњечи се, постане глетав. – Лебат још жежак, немој да га 
притиснеш с нешто да се не зглетави.

зглеџос м дан у години, обично неки верски празник, када се млади окупљају 
ради згледавања и упознавања. – У Лужницу је зглеџос бил на Водице при цркву у 
Драгинац. Зглеџос смо звали и „модроглед“, јер сви помодрејемо оди студ.

зглеџује несвр. згледава и упознаје будућу снаху. – Били смо да зглеџујемо девоћу 
за овога нашога оклимана.

зглеџује се несвр. згледава се и упознаје са будућим супружником. – Он се 
зглеџувал с млого девоће, ал на сваку ману нашьл. Водице кат су, тьг се зглеџујеоше у 
Драгинац. ■ зглаеџување гл. им. – Ја бео у долину с краве, он слезе, и туј се зглеџувамо, 
туј је било наше зглеџување, после дојдоше њигови при моји да ме удумају.

зглобьц мн. зглопци м анат. зглоб. – Увати се у оро до њу, па се стисну сас руће, да 
им зглопци побелеју.

згмечи свр. згужва, смрви, спљошти. – Боћа, малечьк, ситан човек, а жена му ко 
бьчва, сви се чуде како га не згмечи кад легне преко њег. Кат се компири сваре, из-
ваде се и згмече с ложицу у паницу.  згмoчи.  згњави.

згмечка свр. згмечи у дем. начењу. – Кад појде комто теб, чини ти се има те згмеч-
ка ко грмутку снег. Крушће требе да се згмечкју у кацу, боље прећипе него кат су 
целе.

згмочи свр. в. згмечи. – Девојче, не задевај се сас мене, ако те уватим има да те 
згмочим ко варен компир.

згњави свр. згужва, смрви, спљошти (упор. згмечи). – Да ли че ни издрже талпе да 
не упаднемо у подрум, че вој згњавимо компири доле.  позгњави.

згњезди се свр. згнезди се, удобно се смести. – Најдоше оклапчину и згњездише 
се, па не мисле да си иду. Ти си се згњездил уз пријетељицу, а пријетељ нек обикаља 
около.
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згњете свр. нагура једно преко другог. – Убаво ји нареди у креденац, немој да ји 
згњетеш било како, да се млого не згужве.

згњете се свр. нагура се једно преко другог. – Кућа им малецка, па се згњели сви у 
једну собу. Ако се згњетемо, че станемо сви у аутобус.  позгњете се.

згњечи свр. згужва, смрви, спљошти (упор. згмечи). – Варкај се да те кравата не 
нагази, че ти згњечи ногу. Не притискај сирењето, да се не згњечи, после нече нићи 
да га купи.

зговни свр. вулг. сагради, доврши којекако. – Тамьн зговниш неку левину да не 
ћиснеш и не зубрујеш на жегу, ете ти брат, оче да се жени, и тражи свој дел.

згода ж повољна прилика, удобност. – Оженила се у богату кућу, нашла згоду, 
нема за ништа да оскудева, и топрв да се мучи и да ствара. █ жива ~ погодна прилика, 
повољни услови. – Добра рана, добра вода, добар ваздук, жива згода за уживанцију.

згоди свр. 1. погоди циљ или мету. – Гаџа га, ал не може да га згоди, отиде зајакат 
да га тужи што је остал жив. Тија је једьн лијар, у чутуру да га туриш, не мож да 
га згодиш. 2. угоди. – На мужавога не згоди, три чељада роди, али ни једно мушко. 
3. правилно изговори. – Нумеје баба да згоди како се зове местото, син и снашка се 
скоро тамо преселили. 4. фиг. снађе се, успе у животу. – Никако да потревиш, ни да 
згодиш, завалија си какогод га обрнеш, такьв си се родил, и такьв че и да умреш.

згоди се свр. деси се, догоди се. – Како се згоди, тека ти је, а згоди се како ти је 
писано.

згодно прил. погодно, угодно. – Што би мењал живот, кад му овак згодно док 
друђи работе. ■ позгодно комп. згодније. – Оратеоше мојви да ме преселе у новуту 
кућу, ал ја не теја, овдек си ми позгодно. Теб ти позгодно да се караш, а не убаво да 
оратиш сас човека.

згори свр. загрева нешто до почетка угљенисања. – Згори неколко попошће на 
плотну, да направимо салату. Кат се прави ћумур, дрва само згоре, а не догоре до 
крај да се направе на жар.

зготви свр. скува јело, зготови оброк. – Снашка зготви вечеру, кани ју да једе, 
вари вој каве, угаџа вој, и па вој неје добра.

зграби свр. шчепа. – Не задевај ме, ако те зграбим, има те чьк у долину врљим.
зграбљив, -а, -о онај који хоће да је све његово, и не бира средства да то и 

оствари. – Моја стрина беше млого зграбљива жена, ама не пројде добро, једно дете 
вој се потика, а и черка вој исто тека пројде.

зградетерина ж аугм. од зграда. – Какви љуђе сам гледал како се скрају од работе 
док направе зградетерине, а само да победе комшију..

зградурина ж пеј. од зграда. – Бео га малко понасмел први неколко дьна, школата 
голема зградурина, неје ко наша у село, гоџа кодници, гоџа наставници, после се 
привико.

згрби се свр. погрби се. – Згрбила се и смалила се бобо-Милица, па ју ништа нема, 
иде по двор ко сењћа.

згрваља свр. сваља, скотрља. – Згрваљам малко тестанце, турим га на кравајат и 
наменим: овој за кућу, овој за њиву, овој за градину, овој за стоку, такьв адет да иде 
напредльк туј годину.

згрваља се свр. 1. скотрља се. – Кола се изврнуше, па се згрваљаше у долину. 
Згрваља се стовна от слог, па се одгрваља чьк на пут, ал се не строши. 2. сјури се. 
– Тиће одједнуш се улајаше пцетишта, згрваљаше се однегде, ко да ји нећи озгор 
пушти, па на нашега Сурчу.

згргутка мн. згргутће ж она која је скврчена од болести, погуренка. – Пројде онај 
згргутка, ма једва оди.
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згребе свр. 1. огребе, раскрвави. – Ђора Чавшовсћи думаше: Имам козу лијара, 
чьк и[з] Стару планину би на грбину вука донел да ју удави, али ме стра да ми шију 
не згребе. 2. скупи на гомилу. – Кладе се вурња, кат се нагори сас грепку се згребе 
жар, и помете се с мокру крпу која је врзана на мотку. 3. ограбуља ливаду. – Да си 
јучер дошьл да згребеш ливадеве, ја не могу, нође ме болу, а поче и да малаксујем.

згребе се свр. огребе се. – Минул кроз трњак, па се све згребал.
згребен, -а, -о 1. изгребан. – Ако појду да се бију, и ми се рипнемо, и ете ти 

размирица, после сви идемо дом сас модрице, и згребени ко да смо с мачће лопту 
играли. 2. ограбуљан. – Сено прекарамо, али не постигомо да згребемо ливаду, па си 
остаде тека незгребена.

згрева несвр. загрева, утопљава. – Детето ти се смрзло, пријди при кубе па га 
згревај да се не разболи.

згрева се несвр. загрева се, постаје све топлије (о времену). – Поче да се згрева 
време, почеше Цигањи да му се радују.

згреје свр. 1. угреје. – Још нође не могу да згрејем. Згреј воду, да ме посипеш 
главу да си омијем. 2. скува. – Кат се натмури подјесен, ја си згрејем у лонче рећију, 
еј прекај пола ћило, оно замирише цела мала.

згреје се свр. угреје се, утопли се. – Зави детето сас цршку да се згреје.
згриба несвр. 1. грабуљама купи заостало сено. – Даньс смо вилчили, а јутре че 

згрибамо ливаду, и че прекарујемо сено. 2. сакупља нешто лопатом. – Окол стожар 
се нареди снопје, па се уведу коњи та га овршу, па з дрвене лопате згрибају жито 
уз стожар, и сас шиник га сипују у ветрењачу да га извеју. Има паре, ко да ји негде 
с лопату згриба.

згризе свр. 1. сажваће. – Отћину клас, па га стрљају, па турају зрно меџу зуби 
да оцене да ли је убаво узрело, ако је меко и лько се згризе не ваљаје, че се здува и 
забуђавеје у пресек. 2. фиг. самеље зубима. – Кад рипнем, бре, па ка[д] те уватим, има 
те згризем ко свиња тикву.

згрне свр. 1. прикупи на гомилу што зрнасто или сипко. – Згрни плевуту на 
гомилу, да ју не разносе кокошће по двор. 2. фиг. приграбљује и што није његово. – 
Воли да згрне у свој џеп, и видено и невидено. Он би све да згрне, и све му малко.

згрози (трп. пр. згрозен, -а, -о) свр. уради нешто траљаво и на брзу руку. – Донела 
ни некакьв чорбељак, згрозен ко за свиње, нити да га једеш, нити да га не једеш, а 
мораш цел дьн да копаш. Леб не допече, пасуљ тиће згрози, зрна му тропају по грне.

згрози се свр. осети гађење. – Згрози ми се кад га видим онаквог мусавог. Прича 
свашта, па се згрозим, не могу после леб да једем.

згромуљи се сурва се и претвори се у прах и пепео. – Све се згромуљило, само 
зевникат стоји што је ѕидан сас камење, нема га кров, нема ји дувари, астаље и клупе 
притиснула зевња од дувари, отишло све у пропас.

згрта несвр. – граби, згрће. – Згрта, граби, отима, присваја, да је њему добро, за 
друђи га се не тича.

згруби свр. фиг. малакше, надрља, онемоћа, огруби. – Сампас човечина је бил, кво 
ли он неје работил, и сас мечку се на вашар беше пребарал, са га згрубил. Згрубимо 
га на Косово, че ни га отну, нема куј да га одбрани.

згрчи свр. искриви, укочи. – Наѕебо, па ме запотаји и згрчи, нити могу да се 
исправим, нити могу да уздьнем.

згрчи се свр. скупи се, укочи се. – Згрчила се, згушчила се, па ко да не седи жив 
човек, него ко да је турен куп дроњци, па туј заборајен. Згрчил се ко црвик у јабуку.

згрчка свр. сковрџа. – Згрчкала косу, и нацрвила уснице, па мисли да је постала 
госпођа.
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згугури се свр. згури се, шћућури се. – Еве, мојва бабичка, збрчкали вој се образи 
ко лисје на жегу, и згугурила се ко маче под стреју, али мен си добра.

згугуши се свр. нарогуши се. – Сретнемо ли се негде, одма се згугуши, и почне да 
ме гледа ко бодљиво говедо.

згужви свр. изгужва. – Ако се наљутим, чу те згужвим ко пандурин тужбу.
згужви се свр. изгужва се, набора се. – Ете како сам, погрбила сам се и згужвила 

сам се, године и самотиња ме притиснуле.
згули свр. здере кожу са неког дела тела. – Падо па си згули колено.
згули се свр. повреди се дерући кожу. – Све се згули и сцепи док се провлеко кроз 

тија трњаци.
згура се свр. збије се у гомилу, згомила се. – Кад ни појурише плашила, ми беж, па 

се згурамо на врата, која че прва да побегне у кућу.
згусти свр. учини нешто густим. – Натурај му повиш месце, згусти га, да буде 

поблаг, да неје ретак ко помије за свиње.
згусти се свр. 1. учини се нешто густим. – Згустише се облаци, ћиша само што 

неје почела. 2. згруша се. – Кат се млеко провари, оно се згусти, и добро је само за 
свиње, за љуцку употребу неје.  позгусти се.

згушчи увуче главу међу рамена, слегне раменима. – Жене при које идем само 
згушче рамена, и изорате ми да је теј маџије напрајил некуј куји је поголем оди њи, 
и да не мож да ји растуре.

згушчи се згрчи се, скупи се. – Камењћи почеше да се тресу рамена, згрчила се 
и згушчила, па на камикат ко да не седи жив човек, нело ко да је турен куп дроњци.

здави се свр. 1. почне да се уједа. – Пцета се здаве, па не можемо да ји раздвојимо. 
2. фиг. крвнички се посвађају. – Деца им бесна, малко-малко па се тиће здаве. У њину 
кућу беоше две јетрве, па кат се здаве, очи че си поваде.

здаде свр. сазда, створи, направи. – Који те здаде таквог блесавог. Јебем ти такьв 
накот, и куј га здаде на овија свет.

здаде се (трп. пр. здаден, -а, -о) свр. 1. фиг. роди се. – От како се је здал, он је ален 
и пазен. Овуј годин смо само од јабуће пекли рећију, друђи ошав се не здаде. Ма тој 
девојче такво здадено, само да блазни свет. 2. сазда се. – Можда смо од Бога тека 
здадени, а мож си ни је и сорта теква. Без башту се здало, без матер се родило, без 
име се растурило! (бај. од чирева и црвеног ветра). 3. уметне се ликом на некога. 
– Они сви беломујести, на башту се здали. 4. постане, покаже се. – Комшичено 
се здаде мајстор човек, налати на сваку работу, иде на печалбу и кравче си купи, 
домаћин човек.

здвајесе м збир од приближно двадесет, двадесетак. – Газде су чували по десе-
тина козе, по здвајес овце, а сиротиња по три-четри козе и по десетина овце.

здватријес м збир од приближно тридесет, тридесетак. – У комшильк сви 
чувамо по здватријес брави овце.

здене (трп. пр. зденут, -а, -о) свр. садене. – Кад ожњемо, снопови зденемо у крстине 
или трећаци на њиву, а после се свозе на гувно, и здену у камаре. Кад је добра годи-
на, здену се и по две-три камаре на гувно, једна пшеница, друга јечьм, трећа овьс. 
Шуму кастримо, па ју денемо у лисници да зими брсте овце, по три-четри зденута 
лисника у сваку авлију, а понекад лисник зденемо у расовесто дрво, тој се зове: 
зденуто у расову.

здепас, -та, -то онизак, дежмекаст, незграпан. – Удумал сам ти невесту, убава 
ко гороцвет, али помрџујеше у први крај, каже да неси за њу, да си здепас, да неси 
спрам њу и њојну лепотињу.
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здрав, -а, -о који нема обољења ни оштећења. □ – Сви смо здрави и живи, а и ви 
да сте ни живи и здрави. ■ поздрав, -а, -о комп. здарвији. – Децу си имам, снаје, унуци, 
параунучета имам шес ли су, седом ли су, па ми се смеју: Ти си, бабо, поздрава од 
нас.  нездрав.

здравац м бот. врста дивљег цвета Geranium macrorrhizum. – На Џурџовдьн 
поранимо да наберемо здравац, после вијемо венци.

здравеје несвр. оздравља, опоравља се од болести. – Ти, бре, стално си болан, када 
че почнеш да здравејеш? Ни здравеје, ни се диѕа, лежи си.  заздравеје, оздравеје, 
прездравеје.

здрави несвр. наздравља, благосиља. – Ајд да смо живи и здрави, мука че се 
заборави, куј кво нема, он че си набави, да се једне и да се пине, а голо се мож 
помине! – крсти се и здрави Велко.  заздрави.

здрави се несвр. 1. рукује се. – Прича ми како се здравил с нечију кумицу на 
свадбу, па ју ђилнул по длан, а и она му неје остала дужна. Там се здравили, чинили 
здраво-живо, вршили адет како требе. 2. поздравља се. – На капију се појави деда-
Светомир, здравимо се, па се склони и напраји ми место да улезнем.  поздрави се.

здравица ж 1. кратка формула прилком наздрављања. – Ајд, пријетељице, здра-
вица! – Да си здрав, пријетеље. 2. фиг. посаветује у оштрој форми, изгрди. – Прво ти 
њему очитај здравицу, па га после прачуј да ти нешто купи.

здравичка ж дем. и хип. од здравица. – Ајд, пријетеље, здравичка! – Здравичка и 
теб, пријетељице, и отелила ти се кравичка.

здравје с здравље. – Бошће, само дај здравје, па за друго како оч. Цел живот 
трклетујемо, акамо се по њиве и ливаде, врљамо си снагу и здравје у невиделицу, а 
вајда нема. Ајд у здравје! ⌂ обере здравје (коме) премлати намртво. – Немој ме више 
изазиваш, да ти не оберем здравје за цел живот.  заздравеје, оздравеје, прездравеје.

здравјице с хип. од здравје. – Нумеју да си чувају здравјице, искачају разголез-
дрене, а вртају се пре[д]ѕору.

здраво узв. поздрав при сусрету, или растанку. – Сас „здраво“ се сретнемо, сас 
„ајд здраво“ се растанемо.

здравствено прил. у погледу здравља, из здравствених разлога. – Женицата му 
убава, али гушава, мора да нешто неје здравствено како требе.

здравује се свр. рукује се. – Тећим у собу улезе командир сас једнога милицајца, 
све ји снег завејал, здравувамо се, и питамо се како је који.  изздравује се.

здравчак1 м хип. од здравац. – Здравчак млого убаво мирише, ја тија цвет 
најволим.

здравчак2 узв. ’наздравље’ који се изговара кад неко кихне. – Кад некој ћине каже 
се: Здравчак, и догодин! – а тој значи да је стално здрав.

здригоше се свр. уквари се, иструли. – Овеј тикве се здригосале, па се усмрделе, 
требе да се исврље.

здрса свр. покида зубима. – Курјаци ми беоше две овце начисто здрсали, а три 
само удавили.

здрса се свр. посвађа се, поџевеља се. – Кад седну да једу, деца им се обавез-
но здрсају. Здрсамо се понекад, ко и сваће јетрве, али си оратимо, и помагамо се. 
Кутретија се здрсају, али тој њина игра.

здува се свр. иструли, распадне се. – Јабућете се здувале. Никола колар му праји 
сандук од дьсће, оздол само наредене талпе, да се побрже здува.  поздува се.

здуван, -а, -о труо. – Теј здуване главице врљи, од њи нема ништа. Здуване тикве 
нече ни стока да једе.
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здувљак м пеј. оно што брзо трули, трулотина. – Нема више онеј старинсће 
крушће које се несу прскале, а сваку годину раџале, са једемо прскани здувљаци.

здумује се несвр. договара се шапатом. – Почеше да се нешто здумују, че праве 
некаква обличја.

здуши се свр. 1. зближи се, спријатељи се. – Млади војници док се не здуше још 
несу права војска. 2. саживи се. – Волови се боду док се не здуше, после сами улазе 
у јерьм. Овце се здуше, па постану једьн буљук, и после се не раздвајају.

зебне несвр. 1. осећа зиму, трпи хладноћу. – Улезни унутра, што зебнеш надвор. 2. 
фиг. осећа бојазан, прибојава се, страхује. – Разболе се, па нити једе, нити пије, а ја 
зебнем има ли о[д] туј болку лек, и да ли че преболи.  ѕебне.  озебне, презебне,

зев м отвор на основи кроз коју пролеће чунак са потком приликом ткања. – 
Загорка ткајеше најбрзо, двапут тресне с набрдила, па проврљи совељћу кроз зев 
натам, измени подношће и проврљи совељћу отуд, и па двапут тресне, и цел дьн 
тека, ко машина.

зева несвр. 1. отвара уста. – Сваћи човек зева кад му се приспи. 2. фиг. блене, 
буљи. – Нема срам, разглонsила груди, ич ју неје стра што може да оѕебне, и што 
сви зевају у њу. Не читам, само зевам у књигу, ко говедо за јарму. 3. плаче, дерња 
се. – Веле за њега да је зинул от како се родил, и да толко неје зевал нићи у село, а га 
ранили, а га тепали, он зева, уста не затвара.  раззева се.

зевало мн. зевала с пеј. онај који безразложно плаче, плачљивац. – Смирете тој 
зевало, да не зева више, уши ми проби. ⌂ продава зевала продаје зјала. – Нема да узну 
некво да работе, нело цел дьн спе, а суноч продавају зевала по путишта.

зевзек м глупак, звекан. Δ – Беше зевзек, а гле са, господин, вози лимузину, убаво 
мирише. Има зевзеци от сорте, у секунду смисле како да те зајебу.

зевзечи се несвр. понаша се као зевзек, глупира се. Δ – Сваћи дьн вису онам по 
Бабушницу и зевзече се, работа ји не нитересује.

зевкало с бот. род зељастих биљака са цветом који подсеће на разјапљену 
чељуст, зевалица Antirrhinum. – От сва градинска цвећетија, највише волим зевкало. 
 зевкалче.

зевкалче с бот. в. зевкало. – Зевкалче је млого убаво градинско цвеће, кат га 
стиснеш, оно зине.

зевник рет. м подрум. – Кумица иде пред нас, ја и Љубомирка по њу, право у зев-
ник.  ѕевник.  зевњица.

зевња ГЛ ж 1. земља. – Работимо зевњу, ал нема голем корис. Добра зевња што 
га држи. Пијан ко зевња. 2. фиг. држава. – Почеше да иду у иностранство у печалбу, 
кажу там побогате зевње, подобро се зараџује. 3. астр. планета на којој живимо. – 
Поче да савиња, али се Кумова Слама још убаво види, веле да колко звезде има у 
њу, толко и човеци има на Зевњу. █ лька ~ растресита земља лака за обраду. – Сваћи 
би волел да су му њиве у льку зевњу. █ посна ~ неплодна земља, земља којој дуго није 
бачено ђубре. – Наша зевња овде посна, ако вој се не врљи сваку годин ђубре, нече 
ништа да се роди, неје ко у Војводину, там се раџа и без ђубре, тека причају. █ тьнка 
~ в. посна зевња. – Тьнка зевња је посна и песакљива зевња, добра само за лозја. ⌂ 
сравни сас зевњу уништи, поравна са земљом. – Давајте муницију да се бранимо, че 
дојду Бугари да ни сравне сас зевњу.  земња.

зевњан, -а, -о који је од земље, земљан. – Напрет смо имали само зевњане панице 
и дрвене ложице. Они си живе у старинску кућу, сас зевњани патос, дрвени кревети, 
астал и столице сртаринсће, прекријене сас мушему.

зевњица1 ж хип. од зевња. – Зевњица га црна изела. (клет.).
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зевњица2 ж подрум (упор. зевник). – У зевњицу се чува зеље, вурда и рећија, али 
и ковчег сас премену: клашњене и пртене панталоне, памуклија, џемеданче, везене 
чарапе и гаче.

зевњиште с земљиште, терен. – Сливовчањи су одувек били бољи лозјари од 
Стрижевчањи, ако им је зевњиште исто. Једни копају ровови, друђи саде пирак, да 
се оперињави зевњиштето, да се не свлачи.

зевњотрес м земљотрес. – Кад испуца стакло на пенџер, Сава истрча из ижу и 
приока: Леле, да ли је зевњотрес!

зевњоше се (трп. пр. зевњосан, -а, -о) свр. 1. напије се толико да не може да се 
подигне са земље. – Некој пије, а некој препије, па се зевњоше, да не могу с тенк да 
га подигну одзем. 2. фиг. онесвести га од батина. – Тепали га док га несу зевњосали, 
али си је и заслужил. 3. фиг. сасвим се примакне судњем часу, добије боју земље. – 
Зевњосан, нође му веч виснуле у гроб.

зеза1 несвр. шатр. завитлава, извргава подсмеху. – Зезају ме, мисле да ја тој не 
примечујем. ■ зезање гл. им. – Немој да ме зезаш, неје ми до зезање.

зеза2 несвр. зрикање зрикавца. – Карају се човеци, а зезаљћа зеза, / поплавела њива 
од железа, / савија се грбина ко кука, / садиш семе, а раџа се мука.

зеза се несвр. шатр. завитлава се са ким. – Олоши једни, како ви неје срамота да 
се зезате са стару жену.

зезаљћа мн. зезаљће ж зоол. врста инсекта правокрилца, зрикавац Gryllidae. – 
Сред пладне, све се набило по ладовину, саде зезаљће цврче, и понегде се огласи 
путпудаљћа.  ѕеѕаљћа.

зезне свр. шатр. намагарчи. – Док се они сльнчају, ми им испуштимо воду из јаз, 
зезнемо ји, и побегнемо, кат престану да се сльнчају, па се дигну да се па купу, и 
виде да им је јаз испуштен, ми се усмејемо како смо ји зезнули.

зејтин м уље за јело. – Компири си пржимо у зејтин.  зајтин.
зејтинлија ж свечана старинска марама зеленкастожуте боје украшена 

шљокицама. – Окол пола ноч сви сватови излезну надвор, и док они играју шарено 
оро, кумица на младу невесту стури вал од главу, и приврже вој шамију зејтинлију, и 
тека она од девоћу постане жена.

зејтинлића ж хип. од зејтинлија. – Ја још чувам моју зејтинлићу, што су ми 
приврзали на свадбу кат стури вал.

зејтинчьк м дем. од зејтин. – Може да му се тури и малко зејтинчьк, нече да му 
шкоди. Обари баба суве попошчице, па ји уситни у паницу, па у тој нарецка зелени 
лучак, малко солчьк, малко зејтинчьк, па да једеш да се растуриш.  зајтинчьк.

зелен, -а, -о 1. који је зелене боје. – Једино он у село има двокрилну зелену капију. 
2. који није сазрео. – Пиперат зелен ко приш, још неје за брање. ⌂ на зелено док је још 
зелено. – Ми туј крушку оберемо још на зелено, и не чекамо да потпуно узреје.

зеленбаћ м зоол. 1. врста гуштера зелене боје Lacerta viridis. – Напица се на сльнце 
ко зеленбаћ, че сланчоше. 2. фиг. зелена новчаница, долар, и они који је поседују. – 
Не могу се наѕверим какво овој излезе по народ, једни сецају конто Швапску, једни 
конто зеленбаћи, једни конто баћушће, а једни само пљачкају.

зеленбаћес, -та, -то онај који се продао за зеленбаће. – После, кат се некако 
прикочи бомбардување, рипнуше овија зеленбаћестити да апсе, и по свецће апсане 
продавају онија што ни бранише.

зеленьц м клип кукуруза млечца, пурењак. – Зеленци су поблаћи од белу морузу, 
него од жльту, и могу да се варе и печу. Кат се лупи моруза проберемо зеленци, па у 
големи котьл над огњиште ји сваримо, и давамо на лупачи да једу.
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зелендарес, -та, -то зеленкаст. – Негде на средину, комто пут, беше голема 
капија, напрајена од летве, обојена сас зелендаресту варбу. У паницу вурда бела ко 
снег, кроз њу прошаране попошће црвене и жlте, а има понекоја и зелендареста.

зеленеје несвр. постаје зелен, добија зелену боју. – Поче у лице да зеленеје, и да 
му се све више руће тресу, а нече да се мане од рећишљакат.  озеленеје, позеленеје.

зеленеје се несвр. зелени се, истиче се зеленом бојом. – Ливаде се сасушиле, саде 
туј и там по заветину и прекај шумаци зеленеје се отава.  зазеленеје се, озеленеје се.

зеленикав, -а, -о 1. у малој мери зелен, који се прелива у зелено. – Крушћете су 
зреле, ако су зеленикаве. 2. који још није добро сазрео. – Жита по поље на око зрела, 
али зрното им још зеленикаво, још малко да се почека сас жетву.

зеленило с зелена боја. – Беше се от стра скроз заледила и укочила, али польк поче 
да вој се врта снага и руменило, ко упролет на одледену врбу зеленило и жилавос.

зелениш м 1. несазрело воће. – Деца, не јечте зеленишат, да ви не иде ускомина. 
2. поврће које се ставља у супу, зелен. – Наша деца не воле зелиниш у супу. 3. зеле-
нило, млада трава и олистале гране. – Не би ја давал овце у бачију, Петкана си ји 
очува боље у шљивар, али откако зачувамо Ливрушу, не мож ји упази, нити ји мож 
стигне кад штурну по зелениш.

зеленко м во или коњ зеленкастосиве длаке, и име таквом браву. – Ееееј, еј, еј, Зе-
ленко, тој што беше алесина од вола, и Сивча је бил остар, ал неје могьл сас Зеленка.

зеленчица ж оно што спролећа избије из земље, млада трава, зеље, салата и сл. 
– Излезе зеленчица, и овце одма придадоше млеко. Зеленчица добра да се оваг-онаг 
свари у грне и за човека.

зеленшьк, -шка, -шко који није потпуно сазрео. – Пиперат још зеленшьк, али 
боље да си га ми оберемо, него да га друђи обере.

зељаник м 1. пита са ливадским зељем. – Ливадско зеље се свари, процеди се, 
строше се две-три јајца и измуте сас сирење, сипне се вода, зејтин ил маз, и измеша 
сас зеље, ал требе да буде погусто, натура се на обгу, направи сукар и испече, 
најблаг је кат се једе сас ћисело млеко. 2. пита са киселим купусом (упор. купусник). 
– Зељаник обавезно месимо за Бьгњу вечер: напечемо обђе и сваримо зеље ис кацу, 
па налагамо обђете у црепњу и врз њи турамо зељето, кат се испече увечер седнемо 
на сламу узокол назем, и вечерујемо.

зељанчьк м хип. од зељаник. – Еве, узе да развлечем пешес обџице, зељаник да 
направим, унука че ми дојде, а млого воли зељанчак. Старцат, тија стареја, изнесе 
тепсију пред врата и штрпне малко од зељанчькат, и ко бајађи дал на мечку, оно си 
он изел.

зеље с бот. биљка из породице крсташица, користи се за људску исхрану Brassica 
oleracea (упор. купус). – Кад моја баба свареше зеље ис кацу, па што га више подгрева, 
оно све поблаго. Избил га ко вола у зеље. █ варено ~ јело од свежег или киселог куваног 
купуса. – Варено зеље је млого укусно сас суве косће и сланину. █ рано ~ сорта купуса 
која рано стиже. – Од рано зеље си увек имамо расад. █ касно ~ сорта купуса која 
касно стиже. – Модро зеље је касно зеље, али ја си повиш садим белото зеље. █ 
ливацко ~ самоникла врста зеља, расте пo ливадама Rumex pulcher. – Патња колко оч, 
мучимо се, гладујемо, јели смо највише морузницу и зеље ливацко, кад га има. █ ћисело 
~ кисели купус. – Ћисело зеље добро и за варење и за салату.  купус.

зељице с хип. од зеље. – Дьньс чу варим зељице сас месо. Кат су пости сваримо 
зељице, пасуљьк, чорбицу, ђувечьк, али се не запржује с маз, само сас зејтин.

зељиште пеј. од зеље. – Зељиште у кацу упролет усмрди целу кућу, ако се на 
време не изврљи.
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зељка мн. зељке ЛЗ ж главица купуса. – Ала су се у овуј градину родиле крупне 
зељке!  зељћа.

зељћа мн. зељће ГЛ, ДЛ ж в. зељка. – Извади једну зељћу ис кацу, па ју нарежи и 
посоли малко с алев пипер, да ни буде салата за уз рећију. Зељће за у кацу требе да 
буду цврсте, и да су покрупне.

зељћица ж дем. и хип. од зељћа. – Одабери ми тврду зељћицу за салату, ако неје 
голема.

зем ж скаћени облик од зевња / земња (који иде са предлозима). – Када дојде 
Бьгња вечер, ми простремо сламу врза-зем, па натурамо кво смо спремили за тија 
дьн. Лежали смо на-зем, простремо рогожу, и преко њу некакьв цржљачак, па 
налегамо ко прачина. Почело да ница, тамьн се појавило над-зем. По-зем измела, и 
све наредила једно уз друго, све на своје место, ко у продавницу. Још идем по-зем, 
још ме несу заришкали. Под-зем чу те најдем, ама че ти се осветим. Сви че отидемо 
у-зем, али кат кому дојде ред. ⌂ пропада у-зем сагиње поглед од стида. – Напије се, па 
не знаје ни кво прича, ни кво работи, ѕвери народ, а жена му, сирота, пропада у-зем.

земьн м 1. време, час (упор. замьн). Δ – Све ми се чини да је дошьл земьн да си 
наплатимо дугови, да видимо који коме колко дугује. 2. људски век. Δ – У мој земьн 
несьм запантела да је у наше село нека девоћа копилила.

земичка ж пециво од белог брашна округлог облика. – Кајзерице су добивала деца 
у школу за ужину, а земичће си сами праимо.

земљорадња ж грана пољопривреде која се бави обрађивањем земље. – Нам је у 
село главно занимање земљорадња.

земња ДЛ, ЛЗ ж земља (упор. зевња). – Одамна беше здрав народ, неје како са, 
па када заиграју девојке и момци оно че, чини ти се, да пропадне земња. Е па дојде, 
Ђуро, тека да се мора кроз све пројде, Бог здаде човека и све му даде, па му после 
све узне, накрај у земњу иде. Не пантим да су наши мужи ишли по Ромунију у пе-
чалбу, ишли су по Србију, по Београцко, кажу там побогата земња, све се роди кво 
се посади.

земњан, -а, -о ЛЗ који је од земље. – Сваримо купус у грнци земњани, па нату-
рамо на астали, а имали смо и совру овуј малу, и мале столице троношке, кад има 
деца повише.

зењђија ж мн. узенгија. ▲ – Седло има зењђије, кад ујашиш коња да увлечеш сту-
па ла у њи.  ѕењђија.

зерделија ДЛ ж бот. врста ситне ране шљиве чији је плод округао, црвенкасте 
или жуте боје Prunus arameniaca (упор. аралица). – Беремо зерделије, јабуће, присађе, 
после печемо рећију, ако очемо да је појака, ни препечемо још енпут.

зерзеват м поврће, зелен, салата од поврћа. Δ – Убава ти рећија, ама намирисује 
на некакви зерзевати, вурдицу, сирењице, туршију, такво нешто.

зерзетан, -тна, -тно зеленкаст. – Свилена зерзетна шамија, па се само претвара. 
Излезнемо на Велигден горе при цркву, оро љуља, три кола оро, невесте кат се ис-
премениле: забање, сукна, зерзетне шамије, убавило.

зет м кћеркин или сестрин муж. □ – Баба кад види зета на капију, одма почне да 
брише руку от сукњу да ју зет цуне у руку, али тој ретко куде дочека.

зетьк м дем. од зет. – Зетьк ко медьк, а синчьк ко пелинчьк.
зид мн. зидови м усправни део зграде који преграђује њен унутрашњи простро. 

□ – Остадо сама у четри зида.  ѕид.
зида несвр. гради зграду помоћу цигле, камена, бетона и сл. □ – Почеше да зидају 

кућу, па ју баталише, и отселише се у град.  ѕида.  дозида, озида, презида, разида.
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зидара ж тип грађевине са зидовима од од печених цигала. – Биле су само куће 
плетаре и куће пуњенице, после се појавише куће зидаре. Постаде Радисав домачин 
човек, направи нову кућу зидару, накупува намештај, види се напредльк.

зидњак м изаткана струка шаренице, каткад украшена ресама, која се окачи на 
зид поред кревета ради естетике. Δ – Развреднила се снашка, собе измела, прозори 
избрисала, црђе и поњаве истресла от прашину, чьк и зидњаци откачила од зид, и њи 
истресла, и пак врнула на место.

зидурина ж пеј. зидина, остатак какве грађевине. – От стрижевачку цркву беоше 
остале само зидурине, са ју поправише, па ко нова.

зима ж најхладније годишње доба. □ – Нема више зиме и снегови, ко што напред 
беоше. 2. хладноћа. – Зима, маче и поганче че спу заједно. Ем гол, ем му зима. (ирон.). 
■ зимуту чл. ф. оно што се десило у току те одређене зиме. – Јесентуту мене позваше 
у војску, а зимуту ми умре башта.

зиме рет. прил. в. зими. – Сас шуму смо зиме ранили овце, али увечер за преко ноч 
им туримо и помалко сенце.

зими прил. током зиме, сваке зиме. – Зими искољемо свиње и поједемо месо, а 
лети, кат су најголеме работе, ми си помињујемо на чорбицу и сирењице. ⌂ ~-лети 
стално, увек. – Зими-лети он си у једно исто облечен, а огањ не кладе никако.  зиме.

зимница ж оно што је припремљено да се поједе током зиме. □ – Ми зимницу 
увек млого туримо, па уприлет расипујемо.  годишњина.

зимњи, -а, -о који припада зими, који се односи на зиму. – Пројде зимњо време, 
поче трава да се зеленеје и пилетија да поју. Јели смо зимњо зеље које је натурано у 
кацу, а пролети варимо и једемо ливацко зеље.  зимсћи.

зимовина ж зимовање, зимски провод. – Дооде и на зимовину, и на летовину, 
згодно им: једу, пију, а све џабе.

зимовка ж бот. крушка која се бере пред снег, и убрана дуго траје. – Има крушће 
зимовће, беремо ји пред снег, дојду тврде и дрвенасте, али дуго траје.

зимогрожљив, -а, -о осетљив на зиму. – Ја сам зимогрожљива, па си и зими и 
лети носим шловијанку. Наша баба беше млого зимогрожљива, она и лети ретко 
соблачеше ванелу, а јелек никако.

зимсћи, -ска, -ско који припада зими, који се односи на зиму (упор. зимњи). – 
Зимско орање, зовемо га још и дльбоко орање, оре се зими, да се снег затрпа сас 
зевњу.

зимује несвр. проводи зиму. – Ланску зиму зимувамо без заклану свињу, а и овуј 
че си поминемо тека. ■ зимување гл. им. – Наша си деца дооде на зимување овде при 
нас, а друга иду по некакве планине, да ји повише кошта.

зимус прил. 1. оно што се десило у току прошле зиме. – Зимус се разболе, па сам 
си цело лето била болешљива. 2. оно што ће да се деси надолазеће зиме. – Почемо 
да спремамо туршије за зимус, али која ни се млого допадне и не дочека зиму.

зимушњи, -а, -о који се односи на прошлу зиме. – Веле да су напред падали 
големи снегови, али и зимушњи има да се панти.

зине свр. 1. отвори уста. – Зинул ко празна плевња у мај месец. Зинул ко клен. 
Зинул ко војничка цокула. 2. фиг. загледа се, заблене се. – Зинул ко теле у шарена 
врата. Зинул ко дете у гасарче. Јеленко зине у шише, и бьш га брига за све окол 
њега. 3. фиг. почне. – Зинем ја да појем успут, Петкана ме рчка у ребра да не блазним 
свет тека пијан. Тамьн легнемо, бебето зине да вика, ко на зајнат.  обзине, позине, 
прозине се.
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зјаји несвр. 1. зазјава, гледа у празно. – Волат се разбеснел, че убоде некуга на 
смрт, а ти зјајиш наоколо. 2. фиг. продаје зјала. – Зјаје онам по Бабушницу, ко глуве 
кучће, за дом и за работу се не сећирају.

злак м млада пролећна трава. – Поче да се појављује злак, че се озлаче овцете.
злакне се напасе се прве пролећне траве. – Млада трава излезла, па се овцеве 

убаво злакнуше.
златан ДЛ м поим. прид. сунце. – Златан се дигал високо, а ми не стигомо ништа да 

уработимо, још се разнемагујемо по кућу.
златенце с хип. од злато, фиг. драгоценост. – Ти си мамино злато, а бабино 

златенце.
златначак, -чка, -чко дем. од златан. – Имате златначка дечица, немојте да 

беснејете, да се топрв мањујете.
зло прил. лоше, опако, супротно од добро. – Добро и добро су две добра, али 

зло и зло је млого зло. ⌂ појде на зло крене у лошем правцу, даде се на зло. – Убаво те 
питујем, куде су ти синови, казуј, че појде на зло.

злогледан, -дна, -дно који зло гледа. – Нићи му не смеје пријде, тој је једьн 
злогледан човек, што не постоји, гледа ко бодљиво говедо.

злогледно прил. оштро, непријатељски. – Јучер тамьн зину да ме питује удумал 
ли сам невесту, тека сам га злогледно нанишанил, да се ућута ко запечатено радијо.

Злокучање с ранији назив села Драгинац. – Пременимо се у забање, кошуље 
беле, шамије која бела, која жльта, па идемо у лазарицу овде си у Горчинци, а ишле 
смо и у Злокучање.

злопантило мн. злопантила с онај који памти учињено зло, злопамтило. – Брзо се 
скарају, али се брзо и помире, несу злопантила.

змија ж зоол. врста гмизавца без ногу који се креће пузећи, често отровних 
зуба. □ – Синко, боље да сам змију родила него тебе, душу ми изеде. █ лужна ~ змија 
која живи око река и на влажнијем терену. – Дечишта се влаче ко лужне змије низ 
прзаљћу. ⌂ змија у пазуће неверна, подла особа. – Који ти је најверан има те кьд-тьг 
издаде, варкај се, не вели се џабе: чува змију у пазуће, да га изеде кат се нај не нада. 
⌂ изеде змија уједе змија, снађе велика несрећа. – На тој немој ни да помислиш, да те 
не изеде змија.

змијана ж име овце по уједу змије који је преживела. – Крстили смо ју Змијана, 
затој што ју змија уапала, док је још ѕвиска била.

змијарник м место где се легу и зимују змије. – Отидемо да жњемо у Бојиште 
горе, тека се зове местото, па жњемо и ночу, ја сам врзала љуљћу у крушку, да се не 
навлечу змије при дете, оно оздол змијарник.

змијетерина ж пеј. од змија. – Беше нашьл некакву мртву змијетину, па ни плаши 
с њу, ми бегамо па се ћинемо.

змијетина ж аугм. од змија. – Колка си ми змијетерина прејде пут, има ју два 
метра, прећину се от стра.

змијица дем. од змија. – Изrгала увис, тьнка, увија се кад оди ко змијица, памет 
да ти стане.

змиче мн. змичетија с 1. змијино младунче. – Кат погледамо, а оно змиче, само 
вијуга поди астал. Навата змичетија, па ни с њи плаши. ⌂ змиче под-груди љубомора. 
– О[т]цекоше му се нође, мрдну му змичето под-груди – одокле труба у њигову 
плевњу, и чија је? ⌂ студен ко змиче равнодушан према свему, дебелих живаца. – Тија 
Крста ти је студен ко змиче, боли га брига за цел свет.

знаје несвр. зна. – Не знаје по који свет оди. Не знаје дьн кво ноч доноси. Требе да 
знајеш с куга имаш работу. До тьг се носило само пртена кошуља, па не знајеш које 
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је мушко, које је женско. Све се знаје, и куји је за куга, и куји је с куга. Знајемо се из 
војску, заједно смо служили. ⌂ знаје ми га мојега не зна ништа. – Овија се распричал, 
а да ли и он знаје тој кво ни објашњава, знаје ми га мојега, млати празну сламу. ■ 
знање гл. им. – Има си знање, па си знаје, што ти не знаш ко њу? У моје знање неје се 
десило да се је у наше село родило копилче.  познаје, прознаје.

знан, -а, -о виђен, познат, угледан. – Душко Спасић једно време беше знан и 
виден човек у целу Лужницу.

знатан, -тна, -тно знаменит, значајан, познат. – Дочекаше ни све знатни и 
акьлни љуђи, падоше целивће колко оч.

значи несвр. вреди, представља. – Колко ти значим, види се како ме поштујеш, и 
колко ми помагаш.

значи речц. дакле. – Ти ли си, значи, тија што ми крадне краставице из градину, 
е са-ч ми платиш.

знојав, -а, -о ознојен. – Немој знојав да пијеш толко студену воду, че те пресече 
да се разболиш.

знојан, -јна, -јно 1. наквашен знојем. – Кошуља ти сва знојна, соблечи ју, и 
облечи суву. 2. фиг. са капима воде које се створе на добро расхлађеној боци у додиру 
са топлим ваздухом. – Тамьн реши да се освежим с једно знојно пивце, кад телевон 
задрњћа.

зноји се несвр. фиг. ради тешке послове. – Ти по цел дьн да лежиш, а ја да се 
знојим на њиву, тој тека нече да може.  зазноји се, озноји се, презноји се.

зоб м мешавина овса, јечма и кукуруза, у зрну или самлевена, посољена даје 
се стоци. – Ујутро и увечер давамо зоб на овце које су се ојагњиле, или које су 
привремиле.

зобьк м дем. и хип. од зоб. – Ујутро окол осом сата дадемо зобьк на овце, па 
припуштимо јаганци да сисају.

зоби (трп. пр. зобен, -а, -о) несвр. прихрањује стоку зобом. – У орање ја моји волови 
обавезно зобим, али мој вол никад неје малаксал, па легал у бразду. Зобен брав, види 
се да је спреман за продају.  назоби.

зобница ж торба за давање зоби коњу. – Деда истрчи на капију, дочека Славка 
сас влашу рећију, исцеливују се, сместе чезете под левину, прет коња туре сенце, ил 
му сипу зоб у зобницу, тьг Славко извади из дисаѕи шише, и одма се закрме, а из 
једну влашу, а из другуту.

зове1 (трп. пр. зван, -а, -о) несвр. нуди кога на прославу, позива. – Звали смо се за 
славу, сматрали смо се ко нека рода. Даду ми кондирче сас рећију, и прате ме по село 
да зовем на славу сву нашу роду. ■ звање гл. им. – У звање за славу смо ишли сас 
рећију, после тија адет манумо, нело почемо сас позивнице.  позове.

зове2 несвр. дозива кога јачим гласом. – Ми ви звамо от капију, али се никој не 
јави.

зове3 несвр. дава име, именује. – Све смо носили свињсћи опьнци, па кат се 
појавише гумени ми смо ји ис прво време зовали ципељће. Шоље ји зовемо, али смо 
ји напред повече зовали вилџање.

зове се несвр. има име, зове се. – Мој деда се право звал Добросав, али су га сви 
окали Дона, остали из нашу кућу су били Донини, а имање Донино.

зољавац м зоол. инсект из породице Tabanidae који напада говеда и коње, обад. – 
Зољавац, али га зову штркљавица, оно шарено и ѕучи, и убоде ко с шпенадлу, и сиса 
крв.  штркљавица.
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ззззп ономат. звук метка кад се одбије од чега и забије у земљу. – Некада метак 
свирне кат се одбије од хаубице што су наредене прекај кућу: циииијууу!, а некада 
само рече: ззззп!, кат се забије у зид.

зор м 1. сила, принуда, зорт. Δ – Имам зор да брзо излезнем надвор. Де, стрињће, 
да узнемо по нећи залок, на зор се у-зем не може. 2. насиље, терор. – Давал вој зор 
како је умејал да му све призна. Дава зор да се жени најесен, а ми несмо при паре. ⌂ 
на зор на силу, с муком. – На зор баба ни у рај нече. Живи се на зор, а тој неје живот. 
⌂ нададе зор изврши притисак. – Нададе ми зор да га врнем у село, дом да си умре. ⌂ 
привије зор натера каква мука, присили невоља. – Кат човека привије зор, продава и 
оној које му неје за продавање.

зорзаман м преломни тренутак у животу, стани-пани ситуација. Δ – За 
зорзаман мораш да имаш увек прекријену пару. Чувај си га, мож ти потребе за 
зорзаман. Живи и уживај, на зорзаман и на доћид не мисли.

зорзаман прил. присилно, под претњом, у невољи. Δ – Пристал да им све каже, 
али на зорзаман. ⌂ на зорзаман у невољи, у шкрипцу. – На зорзаман се дава и што неје 
човеку за давање.На зорзаман че продаваш и што ти неје за продавање.

зорле прил. једва, с муком, на силу. Δ – Зорле га проборавимо. Школу заврши 
зорле, с печени петлови, банице и грутће сирење.

зорно прил. нужно, хитно. – Ја мислим да неје зорно бьш са да си идете, пада ноч, 
преспете, па јутре че си отидете на тену.

зорњак м фиг. секс пре устајања. – Ако не ударим зорњака, цел дьн ме бије малер.
Зорњача ж јутарња звезда, Даница. – Кад лупимо морузу, нема да се лега дор 

Влашчичи не зајду, и дор не излезне ѕвезда која Зорњача се зове.
зреје несвр. постаје зрео, сазрева. – Петлиџањи веч почели да зреју. Оди сльнце 

ни дооди само добро, раскарује тьвнину и дава жешчину да расте и зреје све што 
туриш у-зем.  дозреје, презреје, сазреје, узреје.

зрка несвр. гледа кришом, гвири кроз неки отвор. – Ја ју тека зркам поди веџу, да 
не примети да зевам у њу ко гладно дете за сису.  ѕика.

зркне свр. гледне, баци скривени поглед. – Ја зркнем оди терасу, да видим који тој 
ненајавен улази у авлију у овој добо.

зрна ж овца или коза која има зрнасте пеге на губици. – Овцу која има шаре ко 
зрнца по лице зовемо зрна.  зрња, зрноша.

зрничка ж хип. од зрна. – Овце која каква, нека Белушка, нека Рогушка, нека 
Калушка, нека Брњичка, нека Зрничка, нека Зрношка, има иметија вьздан.

зрно мн. зрна уз бр. зрнети с ситан плод или семенка, или сасвим ситан предмет. 
– Жито сас тврдо зрно које једва прегризеш је зрело за жетву. Донела ни на жетву 
пасуљ, а недоварен, зрна му тропају по грне. Немају у кућу ни зрно сол. Сву јабуку 
обрали, само на вр остало две-три зрнети, која несу могли да довате. █ варена зрна 
кувана зрна кокуруза. – Ја сам млого ишла у Лазарице, идемо, појемо по село, они ни 
даду куде зрна варена, куде лебац, куде какво.

зрноша ж овца или коза која има зрнасте пеге на губици (упор. зрна). – Овца која 
има пегасто лице, шаре ко зрнца, зовемо Зрноша.

зрношка ж хип. од зрноша. – Овце која каква, нека Зрничка, нека Зрношка, има 
иметија вьздан.

зрнце мн. зрнца с дем. од зрно. – Пилетија искљувала вињагуву да не мож једно 
зрнце да најдеш да поједеш. Дете кад ишло кроз шуму пуштало зрнца, да по њи 
најде пут ако се истрови.

зрња ж овца или коза која има зрнасте пеге на губици (упор. зрна). – Зрња ми је 
најубава овца.
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зрњес, -та, -то овца или коза са бело-црним шарама по њушци. – Козе које беле, 
које црне, које риџе, које зрњесте, има свакакве на боју.

зрњица ж хип. од зрња. – Наша Зрњица сваку годин близни.
зу1 узв. ономат. зујања. – У некоје добо долети осица: Зууу-зууу… – туј баба почне 

тьнко да зучи ко оса, а ми ју слушамо, и не трепчемо.
зу2 ж дечја игра зуце. – Кад играмо зу, ми настањујемо у круг, једьн подлага, 

подметне руку испод мишку, и одврне главу натам, ми га ударамо по рукуту, и он 
мора да погоди кој га је ударил, ако не погоди, наставља да подлага.

зуб мн. зуби анат. м 1. једна од коштаних плочица усађених у вилице које служе за 
кидање и дробљење хране у устима. □ – Штрба баба, нема зуби, па шошка кат при-
ча. ⌂ мије зуби пере зубе. – Роднине излезли при чешму, пљускају се с воду, мију си 
лице, мију си зуби, бриче се – куј какво, и кво му на ред. ⌂ стиска зуби стеже зубе од 
гнева. – Ми чекамо када че се Марко Краљевић појави да убије Арапинатога, сти-
скамо зуби и пцујемо у себе. ⌂ скрца сас зуби шкрипи зубима од беса. – Јад му, па само 
модреје у лице и скрца са[с] зуби.

зубат, -а, -о који има велике зубе. – Сас рогатога и зубатога се не закачињај, ако 
твоји рогови и зуби несу поголеми од његови.

зубьк мн. зубичи м дем. и хип. од зуб, зубић. – Баба ли ти је испрдела зубьк, та си 
штрба. Још малко, па че му никну сви зубичи.

зубьц м 1. насађени шиљак на грабуљама или дрљачи. – На нашу дрљачу отпадла 
три зупца, и не дрља бьш сьглам, па узимамо от комшију њигову да се послушамо. 
2. нарезани и наоштрени шиљак у облику зуба на тестери. – Кат некво сечеш сас 
бичћију, пази да нема јексер, да вој не потрошиш зупцити.

зубетина аугм. и пеј. од зуб. – Туј под груди ме некво једе, заглоби зубетинете и 
ћине живо месо.

зубрује несвр. стоји беспослен, доколичи. – Тамьн зговним неку левину да не 
ћиснем и не зубрујем на ћишу и ветар, ете ти га брат, дојде и све подели, каже да је 
све пола његово.  ѕубрује.

зуђуран, -рна, -рно слаб, малаксао. – Говеца му млого зуђурна, спотурају се у 
бразду.

зузвије свр. засуче, посуврати (упор. зазвије). – Зузви си ногавицете, да ји не 
укашкаш по каљиштето.

зузврне свр. засуче, посуврати (упор. зазврне). – Мора се зузврну рукави, и натресу 
чижме на нође, па от собајле да се рине штала, и варкају овце, и тој сваћи дьн тека.

зузврта несвр. посувраћа. – Пред зло куче се не зузвртају ногавице.
зумбул м врста украсне биљке из породице љиљана Hyacinthus orientalis. – И док 

се мајеш негде по свет, одједнуш ти замирише од багрен цвет, замирише ти плав 
зумбул, и ко да си чул чешљугара како поје.  зумбуљ.

зумбуљ м в. зумбул. – Седи преко пут мене, осечам ју, мирише ко зумбуљ.
зуна ж зоол. врста муве, зунзара. – На копање ме уапа зуна, чини ми се и са ме 

боли где ме уапала.  зунзарка.
зунзарка ж в. зуна. – Досадна ко мушица зунзарка, с њу ли век да векујем.
зуцка се несвр. фиг. говорка се. – У варош поче да се зуцка како ју виџављали сас 

доктуратога у лимузину.
зуцне свр. фиг. проговори, пусти глас од себе. – Да те несьм чул да зуцнеш, иначе 

има да ти главу о[т]ћинем ко на пиле.
зучи несвр. зуји. – Мује само зуче, и тој дьњу, а комарци и зуче и апу, и дьњу и 

ночу.  ѕучи.  узучи се.
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S
s (ДЗ) алтернант гласа з (у свакој речи ѕ може бити замењено са з, а да значење 

остане исто).
sавни несвр. звони, одзвања. – Дојде пијан, па кат се разока по кућу, оно ѕавни.  

ѕьвни.  изѕавни.
ѕагањ / ѕагњи, -гња, -гњо 1. који је остраг, стражњи (упор. задњи). – Има прегња 

кола, или прегњишта, и ѕагња кола, или ѕагњишта. Крену Тоза да обиколи вашар, а 
успут слима куј је надул ѕагњи џеп сас новчаник, да га опељеши. 2. који је на самом 
крају реда или низа, последњи. – Ако не могу да сам први у народ, нечу ни да сам 
ѕагањ. Ти си ѕагња бабина унучка, бабино сугаренце. ■ најѕагањ суперл. последњи у 
свему. – Ако сам сирома, нечу да сам најѕагањ у село.

ѕагњица ж в. загњица. – Жена му има ѕагњицу ко шиник, а он дупе ко песница. 
Падла ли си, та ти је толко мокра ѕагњицата. Још, бре, жива, ти ништа не пантиш, ко 
да си ударен сас мокру ѕагњицу, ел ко да су ти чавће мозак попиле.

ѕагњишта ж задњи трап запрежних кола. – Милунка Славкова беше јака девоћа, 
ване растоку, подигне и занесе sагњишта сама.

ѕамли несвр. одјекује. – Кад запојемо на седењћу, оно не да sавни, нело ѕамли по 
село.

ѕанѕа несвр. уништава, хаба непрестаном употребом. – Ја несьм купил кола да 
ји ѕанѕам по селсћи путови, него да ји возим по асвалт. ■ ѕанѕање гл. им. – О[д] толко 
ѕанѕање, котьлат че остане и без дно, а не само што че се улуби.  ѕьнѕа.  изѕанѕа.

ѕьвни несвр. в. ѕавни. – Мора да ме пај ватил притисак, ѕьвни ми у уши и 
малаксујем, немам снагу ни воду да се напијем. Ѕьвни ко ис кацу. Како сам улезал 
у мојти станчьк не сечам се, а у главу ми само једно ѕьвни: она, или ниједна.  
заѕьвни.

sьsне свр. удари песницом. – Чу те ѕьѕнем сас песницу у грбину да те провалим. 
Ћути, да ти не ѕьѕнем једну песницу.  sьне.  ѕьмне.

ѕьмба ж в. зьмба. – Дадо му ѕьмбу да се послужи, и не врну ми ју, само се оћута.
ѕьмбав, -а, -о изударан, улубљен и избушен ударцима. – Котлево ѕьмбаво, сво 

изударано и улубено, не знам да ли неје и пробушено негде.
ѕьмби несвр. буши, пробија. – Требе да ѕьмбим рупице на каиш, куде беше ѕьмбана. 

 изѕьмби, наѕьмби, проѕьмби.
ѕьмне свр. удари песницом (упор. ѕьѕне). – Помери се од мене, да те не ѕьмнем, да 

ти се више леб не приједе.  sьпне.
ѕьн-ѕьн-ѕьн ономат. звук звона, или уопште звука који одаје метал. – Ѕьн-ѕьн-

ѕьн! – поче да удара звона, нећи је умрл, ал не запази да ли прво удари малата, ел 
големата.

sьне свр. в. sьsне. – Ка[д] те ѕьнем, че ти излету свитће.
ѕьнка несвр. звони. – Ѕьнкају ѕвонци и клопотари по Голаш, овце милнуле, овчари 

окол њи, милина једна, а са нигде ни овца ни коза.  приѕьнка.
ѕьнѕа несвр. в. ѕанѕа. – Нечу да си по овакьв пут ѕьнѕам кола, и умарам говеда.  

изѕьнsа.
ѕьпне свр. удари песницом (упор. ѕьмне). – Ако те ѕьпнем, има да ти литну опьнци 

увис.
ѕвезда ж в. звезда. – Кад лупимо морузу, нема да се лега дор Влашчичи не зајду, 

и дор не излезне ѕвезда која Зорњача се зове.
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sвездан мн. sвездањи ГЛ, sвездање ДЛ м в. звездан. – Ѕвездан има горчиву жицу, 
и слабо га једе стока на сирово, а кат се осуши, стока га воли. Са имамо ѕвездање, 
напре[д] тој несмо имали, само ливацка трава.

ѕвекне свр. в. звекне. – Не звекај више, да те не ѕвекнем, па нема више да се сетиш 
да отвориш уста.

ѕвер мн. ѕверови м 1. дивља крволочна животиња, звер. – У наш крај имало разни 
ѕверови, па и мечће, а са мечку мож да видиш само на вашар кад доведу Цигањи. 
2. фиг. необуздани човек. – Они ко ѕверови, малко-малко па се степају, с њи човек да 
нема никакву мешанију.  ѕверка.

ѕверес, -ста, -сто оно што је чудно, што изазива чуђење и недоумицу. – Ко деца 
кат смо се играли, а несмо тели да откријемо како нешто изгледа, оратили смо: Ша-
рено и пересто, па на вр ѕвересто.

ѕвери несвр. зачуђује, запрепашћује, саблажњава. – Напије се, па не знаје ни кво 
прича, ни кво работи, ѕвери народ, а жена му, сирота, пропада узем.

ѕвери се несвр. в. звери се. – Гоџа се ѕвере како си скупо продал браништето, три 
милиона, и одма те исплатил. Милисов гледа у пенџер, и ѕвери се.  наѕвери се, 
проѕвери се, уѕвери се, унезвери се.

ѕверка мн. ѕверће ж дивља крволочна животиња, звер (упор. ѕвер). – У шуму има 
свакакве ѕверће, али меџу љуђи има и погадне од њи. ⌂ станул голема ѕверка постао 
утицајна личност, домогао се високог положаја. – Он беше постал голема ѕверка у 
Београд, али тека-тека па се ману прича од њега, негде штуче.

ѕвизарче с јагње или јаре у другој години живота. – Закламо једно ѕвизарче, та 
се и ми малко омрсимо.  ѕвишче.

ѕвизьц м 1. мушко јагње или јаре у другој години живота. – Овија ѕвизьц има 
да постане најубав овьн. 2. синоним за нешто веома кисело. – Млеково ћисело ко 
ѕвизьц, ни свиње нече да га једу.

ѕвизне свр. ошамари, удари. – Ако ти ѕвизнем једьн шамар, че ти потече црвена 
свила из нос.

ѕвири несвр. 1. улази хладноћа, бије промаја,. – Немој да седиш до вратата, не 
затварају се добро, па промаја ѕвири ко на цивун. 2. зјапи отвор. – Никад не могу да 
згреју кућу, ѕвири на све стране, ко у плевњу.

ѕвирка ж рупица кроз коју може да се гвири. – Она почела да се соблачи, а он 
ју ѕика кроз ѕвирку. Кад запиши ѕвирће прекај прозори и врата, одма се затопли у 
сопчево.  ѕркало.

ѕвирка несвр. кришом гвирка. – Невестице задигле сукње и газе грснице у топило, 
ми се стровалимо на траву да ни не примете, и тека ѕвиркамо кроз травуљак.

ѕвирчица ж дем. од ѕвирка. – Да ми оставиш ѕвирчицу, да могу да гледам како 
народ мињује по пут.

sвиска мн. ѕвисће ж 1. женско јагње или јаре у другој години живота, двиска. – 
Буде јагње до јесен, јесени је шиљеже, и некоје се мрка па копили, а које не копили, 
следећу годину се зове ѕвиска. 2. фиг. раздрагана и разуздана девојка. – Зберу се 
девојчетишта на крстопутину, па до које добо ночу рипају и ћикоте се ко ѕвисће. 
Одлати Тодора у оро ко ѕвиска, ако може веч баба да буде.

ѕвишче збир. ѕвишчетија с јагње или јаре у другој години живота (упор. ѕвизарче). 
– Ѕвишчетија која су се рано ојагњила, подјесен скоро не мож да ји распознајеш од 
друђе овце.

ѕвишчица ж хип. од ѕвиска. – Чувамо си пешес ѕвишчице и једно овненце, туј 
прекај дом си ји пасемо, а догодине че иду у бачију.



287Речник говора Лужнице

ѕвона мн. ѕвоне ж в. звона. – Бију ѕвоне, нећи је умрл. Да ли прво удари малата, 
ел големата ѕвона.

ѕвонара ж в. звонара. – Немци одонуд гаџали у sвонару, па беоше sвонаруту све 
избушили.

ѕвоньц мн. ѕвонци м в. звоньц. – Ѕвоньц је за овцу польк от клопотар, а подолеко 
се чује. Познавам си моје овце по ѕвонци.

Ѕвонци народна варијанта имена лужничког села Звонце. – Од Ѕвонци па нади 
Стрельц има рид Таламбас, туј се наши бише сас Бугари у онија рат.

ѕвонче мн. ѕвончетија с в. звонче. – Јаганчичи носе ѕвончетија, а овце ѕвонци.
ѕвркало мн. ѕвркала с фиг. око. – Добар муж кад удари, излете ти ѕвркала из главу.
ѕврца несвр. фиг. пушта гласне ватрове, прди. – Деда се најел пасуљ, па само 

ѕврца.
ѕврцка несвр. фиг. прдуцка. – Сине, кво си се толко најел, та само ѕврцкаш.
ѕврцља м фиг. пасуљ. – Накусамо се зврцљу, че буде који може појако да ѕврцне.
ѕврцне свр. фиг. прдне. – Који толко ѕврцну, целу собу усмрде.
ѕврчи несвр. зврји, звони. – Има деца аздисала, само им телевони ѕврчу, а триста 

чуда има на телевонити.
ѕврчка мн. ѕврчће ж 1. ударац у главу одапетим прстом. – А ли закасниш на 

њигов час, ѕврчка ти не ђине. 2. фиг. неслана шала, смицалица. – Часлов беше познат 
што умејеше да праји ѕврчће, от које смо се сви ваљали о[д] смеј.

ѕебне несвр. в. зебне. – Они могу ньчьс целу ноч да стоју и причају, а што ја да ји 
чекам и да sебнем. За њу ми ѕебне срце, остаде рано без мужа.  заѕебне, изѕебне, 
наѕебне, оѕебне, преѕебне, проѕебне.

ѕевник м в. зевник. – Кућа без ѕевник неје кућа ни у варош, камли на село.
ѕеѕаљћа мн. ѕеѕаљће ж зоол. в. зезаљћа. – Озгор сльнце запекло па не мрда, а 

ѕеѕаљће уситниле песму.
ѕењђија ж в. зењђија. – Седло има две ѕењђије, али и понећи ашов има ѕењђију 

на коју се гази кат се риља.
ѕибрује несвр. 1. беспосличи, ленствује. – Ене ји ѕибрују пред задругу, а работа 

нека чека. 2. дрежди на киши или хладноћи. – Што ѕибрујеш на студат, та не улазиш 
у кућу.  ѕубрује.

ѕиван м зоол. врабац Passer (упор. врабьц). – Дечишта ко дечишта, суде на овија 
свет немирна и радознала, па такви и ми, калуђеревсћи ѕивани.

ѕива ЛЗ ж слина из носа. – Ударил га ко ѕиву от калдрму.  ѕивка.  сомур, сопуљ, 
цинка.

ѕивка ГЛ, ДЛ ж в. ѕива. – Имал је једва петнајес године, што би рекли: још му 
ѕивће од нос несу отпадле.

sивра ж чорбасто јело од пројног брашна или укуваних кромпира. – Ѕивра се 
праји од морузно брашно и воду, па се ућипи, и куса с ложице, а може да вој се 
издроби и некоја попошчица. Спремали смо ѕивре оди кромпири, и неје имало супа, 
нело чорба оди ђиџерице.

ѕивт м 1. црна смола од нафте, битумен. – Ѕивт се растопи, па се сипе преко 
бетонску плочу, па озгоре се распростре тер-папир, да штити зграду од влагу. Има 
црну косу ко да ју је намазал сас ѕивт. 2. црна наслага од дувана која се нахвата у 
чибуку или лули, зифт. – Деда редовно чистеше сас сламку чибук оди ѕивт, да може 
да прооди дим док пуши.

ѕивтоше се (трп. пр. ѕивтосан, -а, -о) поцрни преко мере, угљенише се. – Кућа 
изгорела, а њега нашли у подрум ѕивтосаног.
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ѕид мн. ѕидови м в. зид. – Копаше по ѕидови, једьн и пробушише, натураше 
некакви цевови, док надокраћу напрајише купатилото. Сама живим у четри ѕида.

ѕида несвр. в. зида. – Ма куј поче овде да ѕида ѕевник насрет пут? – питује деда, ко 
бојаги зачуден. – Неје тој, дедо, ѕевник, това ѕидају ћуприју. – Па што ју не почеше 
понатам, нело насрет пут.  заѕида, надѕида.

ѕидарсћи, -ска, -ско који се односи на зидање. – Радели смо већином ѕидарсћи 
послови.

sик узв. приликом гвирења. – Sик! – видим те. Sик! – види ти се нешто.
ѕика несвр. гледа крадомице, гвири, шпијунира (упор. зрка). – Она почела да се 

соблачи, а он ју ѕика кроз ѕвирку. ■ ѕикање гл. им. – Нема ѕикање крос прсти, цврсто 
да жмиш, и да бројиш до десет, после ме тражи куде сам се скутал.

ѕирка несвр. гвирка. – Оложил се, и ѕирка крос плот, гледа да ли су веч попорасле 
краставице у комшиску градину.

ѕирне свр. баци брз поглед, гвирне. – Идо да ѕирнем градину да ли је за посипување, 
ел може да пројде још нећи дьн.

sомбав, -а, -о крупан, незграпан, немаран, приглуп. – Сьв је sомбав, добар само за 
у планину, да бере дрва и овце да чува.  ѕомпав.

ѕомпав, -а, -о крупан, незграпан, немаран, приглуп (упор. ѕомбав). – Дај му поцвр-
сту столицу да седне, видиш колко је ѕомпав.

ѕонѕар1 м примитивац, незналица. – Тија ѕонѕари на сваку славу морају да се 
степају с некуга.

ѕонѕар2 м зоол. врста инсекта, ухолажа Farfi cula auricularia (упор. олошка). – Има 
свакакве бубаљће, једну зовемо олошка ели ѕонѕар.

ѕркало с рупица кроз коју може да се гвири (упор. ѕвирка). – Требе да прошириш 
ѕркало, да видиш како живе онија који имају с кво, и који умеју.

ѕркалце с дем. од ѕркало, рупица. – Оставила сам си ѕркалце, да гледам свет како 
прооди по пут.

ѕубрује несвр. в. зубрује (упор. и ѕибрује). – Излезне прет капију, тури руће пот 
пазуће, и sубрује. Оче Американци да ни прејебу, а Руси ѕубрују, боли њи чук за 
Срби. Ми сви копамо, а она се потпре на матику, и по половин сат ѕубрује ко пла-
шило у виноград.

ѕуѕа рет. несвр. хода тамо-овамо, тумара. – Маћу не држи место, цел дьн по двор 
ѕуѕа, доктури вој рекли да не оди по сльнце, ал она си тера по њојно.

ѕука бот. ж зуква Heleokaris palustris. – Ѕука расте где ја барљиво место.
ѕукар м тле обрасло зуквом. – Немој да пушташ овце у ѕукарат, да се не 

ометиљаве.
ѕулупеја м будалетина, замлата. – Ма куј на ѕулупеју може нешто да докаже, 

кад он све најбоље знаје.
ѕуљави се несвр. плаче без разлога. – Цел дьн се ѕуљави, тражи мотку, и тој 

говњиву.
sунsара зоол. крупна мува зунзара. – Улезне sунsара, и напљује месо, после мож 

само да га врљиш кат се уцрвави.
sунsар м крупан маљав инсект Bombus terrestris (упор. бумбар). – У туј врбу се 

нешто уѕучало, осе ли су, ѕунѕари ли су, стршељи ли су, не знам, али неје за приодење.
ѕурли несвр. гласно плаче. – Немој више да ѕурлиш, ми по деца не можемо да 

идемо, сваћи си тражи свој пут, па и она.  разѕурли се.
ѕуцка несвр. ѕучи у дем. значењу, зуцка. – Некво ми тьнко ѕуцка прекај уши, мора 

да је комарица, комарьц би ѕучал подебело. На Сречка Sуцку кућа је на крај село пот 
пут кат се појде за Сливовик.
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ѕучи несвр. в. зучи. – Зољавац, али га зову штркљавица, оно шарено и ѕучи, а 
убоде ко сас шпенадлу, и сиса крв. Ѕучи ко у трмку. ■ ѕучање гл. им. – Ете ти га 
бумбар: Зууу-зууу – арно дебело ѕучање – и саветује деду да калом запиши дувће на 
решето, и тьг че да однесе воду. (нар. пр.).

И
и саст. везн. везује речи у набрајању, или реченице које су сродне по садржини и 

следе једна иза друге. – Имамо четиријес овце и четвора говеда, телчина и прашчина 
колко оч, кокошће не бројимо, кољемо сваћи дьн по једну. Да дојдете, и да доведете 
дечицата, да се деда и баба поиграју нећи дьн сас њи.

и речц. за појачавање утиска о ономе што је казано речју испред које се налази. – 
Кад је Брана заизвијала на гроб за њојнога Српчу, нема који неје завикал, и женско 
и мушко, и старо и младо.

и зам. енкл. их (упор. ји). – Најдомо и у једьн вртоп, где се били склонили од невреме. 
Грснице натопимо у топила, па и извадимо, па имамо трлицу, те и очукамо, после 
ји влачимо на гребенци. За Велигден учинимо јајца у луковиње, зовемо и перашће.

иако везн. изриче нешто супротно ономе што се очекује. – Иако смо били 
сиротиња, моја баба је волела да се прикаже с дар куде год да је ишла на славу или 
свадбу.

ивора ж удубљење у камену у коме се задржава вода. – Деда пијеше воду на 
ивору кроз чибук од лулу, да му не улезне у уста нећи црвик.

иворка ж дем. од ивора. – Бробинци на све стране, кладенци усьнули, иворће се 
исушиле. На чешму ли је, на кладенац ли је, у иворку ли је, он гребне сас лончето, 
и напије се водицу.

игла ж танка метална шипчица с оштрим врхом и ушицама на супротној 
страни за удевање конца. □ – Не довиџујем, па како почнем да крпим, убьцкам 
се на иглу. █ ~ плетичка игла за плетење. – Сањујем како им се светим: посипујем 
ји с ћипеч воду, рчкам ји с усијане маше, бьцкам ји с плетичку иглу под нокти. █ ~ 
големача велика игла за крпљење џакова или низање паприка. – С големачу иглу и с 
дебел коньц крпимо џакови и нижемо пипер на низе.

иглетина ж пеј. од игла. – Убодо се на иглетину, па ко у срце да ми се забоде.
иглија м бот. сорта пасуља. – Иглија има црвено-бела зрна, и поблаг је кат се 

свари од бел пасуљ.
иглица ж фиг. свадљиво чељаде. – У кућу иглица, напоље добрица. У село си 

свилица, а у кућу иглица.
игличје с збир. бот. рано пролећно цвеће жутих цветова са дугом дршком, јаглика, 

Primula columnae (упор. јегличје). – Игличје је пролећно цвеће. Упролет деца беру 
сомурак и игличје.

игра ж провођење времена бављењем неком врстом спорта по заданим правилима 
ради разоноде. – Кве смо се игре играли ја сам тачно у заборавил, али биле су: нека 
бије – нека бије; чуља; кьшьци; бапће; свињћа; куткање. Док смо чували овце играли 
смо свакакве игре, али највише свињћу.

игра несвр. покреће се у разним правцима, поскакује. – Како играм да играм, важно 
да се наиграм. Ако ти лево око игра, че чујеш добар глас, а ако игра десно, лош. ⌂ 
игра дрдавку добије батине ако није добар. – Дете, ако те уватим че играш дрдавку, 
видим ја. ⌂ игра како му свире ради како му се нареди. – У моју кућу има да играш како 
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ти се свири, а не да командујеш. ■ играње гл. им. – На Џурџовдьн спремамо банице, 
погаче, ђувечи, па се надигнемо и идемо на појату та премузујемо овце, па дојду и 
свирачи та свире, па играње до могање.  доигра, заигра, изигра, надигра, одигра, 
поигра, преигра, приигра, узигра.

игра се несвр. забавља се. – Деца, играју се, ш-че да чине друго.  заигра се, 
изигра се, наигра се, одигра се, разигра се.

игранка мн. играњће ж плесна забава, народно весеље уз музику. – У мој живот 
несьм ошьл ни на седењћу, ни на игранку. Сваку суботиу беше игранка у Стрижевац, 
имају голему салу, па су додила момчетија и из друга села.

игратељ рет. м играч. –Кад изоди сльнце на Свети-Јован, оно трепти ко да игра на 
небо, затој овог свеца зову још Свети-Јован Игратељ.

играорац м добар играч у колу. – Веља Грне из Сливовик беше најбољ играорац, 
ко њег никој неје умејал ни могьл да игра.

играорка ж добра играчица у колу. – Добринка беше играорка, на кланета не 
даваше да стану, Куша кланетиста се, јадан, стопут презнојеше док се она наигра.

играчка мн. играчће ж предмет који деци служи за игру. – Немој да га дираш док 
ћути, видиш да се зальгало с играчће.

иде несвр. 1. хода. – Ја познавам пут, иди по мен да се не заглобиш у каљиште. 
Иде от порту на порту ко восковарџисћи коњ. 2. пада (за атмосверске падавине). 
– Ћишава бьш досади, три дьна иде, и никако не престањује. 3. приближава се. – 
Беште у сушину, ене иде црн облак. ⌂ иде убаво слаже се са чим, пристаје уз што. 
– Уз чашку рећију убаво иде вурдица, сирењице, туршића, а може и сушеничка нека 
да пројде. ■ поиде комп. иде чешће од кога другога, обилази чешће кога или што него 
што је потребно. – Ми у Лужину бару немамо имовину, па ја не идем често, али на 
Перу Ђићинога имање је скоро цело там, па он по иде од мене тамо, њега да питаш 
да ли се тамо продава нека њива. ■ идење гл. им. – Курјаци се оглашавају и[з] селско 
браниште, нема идење ни до Ресник, че те удаве. Несьм славил идење у војску, не 
иде ми се, а морам да идем, чу славим кат се врнем.  заиде, наиде, обиде, отиде, 
подиде, преиде, прииде, разиде се.

ижа ж 1. посебна просторија, често и зграда, у којој се пекао хлеб и спремала 
храна уз отворено огњиште. – Ене ју баба у ижу, меси леб. Кад искољемо свиње 
месо смо сушили у ижу на матине над огњиште. Насред ижу гори огањ, изнад њега 
вериђе и котьл, испод котьл саџак и на њега тигањ, а узокол огањ наредени грнци. 
2. сеоска породична кућа. – Узомо се голи и боси, али польк-польк па стекомо, што 
веле јако, и ижу и поижњину. Наше село че опустеје, у малко иже остали само још 
понећи деда и баба.

и[з]жабурка се несвр. изигра се по води, избрчка се. – Расповијем дете, па га 
окупем у корито, и пуштим га да се добро и[з]жабурка у водуту.

и[з]жьмби свр. 1. искриви и оклембеси доњу усну. – Стана и[з]жьмбила усницу ко 
топлодолсћи басаџија, а Павлића се саде почешкује, ко да је станула на сугреби. 2. 
фиг. изобличи некоме лице ударцем. – Немој ми се жьмбиш, ако те ја и[з]жьмбим има 
стално да одиш усминута.

и[з]жьмби се свр. 1. изобличи се у лицу услед испадања зуба. – Остадо бе[з] зуби, 
па сам се и[з]жьмбила, и шошкам кад оратим.

и[з]ждивка свр. гужвајући и уврћући нешто исцеди воду из њега. – Она на сукњу 
збра крајеви, па ји и[з]ждивка, да се побрж осуше. Ливацко зеље убаво омијем, насе-
чем, посолим га, и и[з]ждивкам сас руку, да малко омекнеје, и да се исцеди од воду.

и[з]ждивкан, -а, -о исцеђен, без капи воде. – Моруза се усуши на жегуву, постаде 
ко и[з]ждивкана пачавра.
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и[з]жеднеје свр. постане јако жедан, осећа потребу да угаси жеђ. – Арно и[з]
жеднејамо, сльнце опекло, а воду ис товарију испимо до пладне.

и[з]ждреби се свр. пре времена ождреби мртво ждребе. – Имаомо кобилу, али на 
прво ждребење она се иждреби, после вој се тој више никад неје дешавало.  исьби 
се, иштети се.

и[з]жени свр. пожени и поудаје сву децу пристиглу за брак. – Пет девојчетија и 
син једьн, сви сам ји и[з]женила, сви сам ји издомила. Док зажени, ја и[з]жени.

и[з]жени се свр. поудаје се једна за другом све колко их је. – Черка ми још девоћа, 
тека си седи нежењена, а све њојне друшће се и[з]женише, и веч деца воде за руку.

ижетина ж аугм. од ижа. – Ижетину смо имали голему, па лети да цркнеш од 
жегу, а зими от студ.

ижле с дем. од ижа. – Приправимо једно ижле ус кућу, па си деда и ја туј спимо, 
да не смитамо на младити.

ижљак м пеј. од ижа. – Празни ижљаци по село колко оч, брнче ко запустели 
пустињаци.

ижљеби свр. издуби жлеб у дрвету или камену. – Очу да ижљебим овој дрво ко 
коританце, да си у њег давам зоб на јаганци.

ижњи, -жња, -жњо који се односи на ижу, кућни. – Које је ижњо, у цркву се не 
носи.

ижџамка несвр. измољака, мољакањем постигне шта је желео. – Кат почне да 
џамка, не мањује се док не ижџамка кво је замислил да добије.

из предл. са ОП остварује различита значења: 1. место из кога што изилази, 
удаљује се или потиче. – Ја сам из Бабушницу, а живим у Пирот. 2. припадање, по-
рекло. – Он је из Ћиринци, а жена му је из Данешинци, а обе вамилије су из Стри-
жевац. 3. време. – Ис први крај беше кротка и послушна, после се промангупира. 
4. начин. – Воли га, ко да вој је из око испадал. 5. узрок. – Човек уработи некво ис 
пакос, после се цел век каје.

иза предл. означује да се нешто налази или десило страга, с друге стране или 
с леђа онога што је казано ОП. – Уапа ме змија туј одма иза нашу кућу, где вој се 
несьм надала. Дојде иза мене па прдне, да испадне да сам ја прднула, само да ме 
обрука.

изабан, -а, -о изношен, похабан. – И ја сам носил тој изабано капутле, које су 
носили и моја два постара брата.

изаби свр. поквари, похаба. – Пази куде сечеш, и какво сечеш, да не изабиш 
сећируту.

изазивачћи прил. као изазивач, изазивачки. – Погледа ме у вр очи и рече: Куде си, 
бре, сопуране? – и смеје се изазивачћи.

изака (трп. пр. изакан, -а, -о) свр. уништи, упропасти. – Каква убава кола за кратко 
време изакамо по овија снесени путови. Кво мож од њега да очекујеш, видиш да је 
начисто изакан и остарел.

изака се свр. истроши се радећи тешке послове. – Човек док је у снагу и здравје 
одлати ко празна каната по путишта, ака се, ака, док се начисто не изака, после га 
заришкају, и ко да неје ни бил, ко да неје ни одил позем.

изалтави свр. деформише, изобличи, поремети. – Ако те дованем, има те изалта-
вим од бијење.  изьлтави.

изалтави се свр. изобличи се, поремети се. – И године се изалтавише, не раџа се 
кво се раџало, а поче да се раџа, за које ми несмо ни знали да постоји.

изами се свр. одвеже се, извуче се из ама. – Ја га заамим, он се некако сам по себ 
изами, и побегне.
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изањђа се свр. отрца се дугом употребом. – Још се несьм скроз изањђал, још во-
лим да погледам понекоју невестицу, а волим и кад мене погледају.

изањђан, -а, -о излизан, отрцан, стар. – Са ни побеџују сви, а и несмо си за рат 
овакви ћилави и глетави, једни смо стари и изањђани, а друђити, што су помлади, 
они гмецави, ко каљиште по ћишу.

изапе свр. изуједа, изгризе. – Све га изапала и направила му модрице, да ју за-
панти.

изарчи потроши, употреби. – Зимско време, дьн и пројде некако, ал ноч ко гладна 
година, сељак не знаје како да изарчи време. Вурдава веч почела да се бојати, требе 
да ју утутьк изарчимо. Парице се изарче зачьс, још се и не згреју у џеп, веч ји нема.

изастри (трп. пр. изастрен, -а, -о) свр. окреше лиснате гране да би њима хранио 
стоку. – Браниште кат се изастри боље напреџује. Наше браниште сво изастрено, а 
који га је изастрил не знаје се.

изаткаје свр. сврши ткање, наткаје доста тога што је започето. – Очукамо 
грснице на трлицу, очистимо ји сьс гребенци, испредомо, уведомо у разбој, и платно 
изаткамо. Клашње изаткајемо, па ји вржемо на љуљашку, па се љуљамо да се истег-
ну.  изьткаје.  исткаје.

изьлтави (трп. пр. изьлтавен, -а, -о) свр. в. изалтави. – Наказано се родило, Бог 
га изьлтавил. Изьлтавене му нође, па не мож да оди. Онака је убава, само вој уста 
малко изьлтавена.

изьспи се свр. добро се наспава. – Кад идеш сас овце, мораш рано да се диѕаш, 
али оне у пладне пландују у пладниште, и ти имаш време да се добро изьспиш у 
дебелу ладовину.

изьткаје свр. в. изаткаје. – Изьткала сам две црђе.  исткаје.
изьткан, -а, -о саткан. – Изьткана црга, изьткана сламљача, изьткани јестьци, 

пртено ли је, вунено ли је, све смо си ми тој саме ткале.
избарабари свр. учини једнаким, изједначи. – Морам да избарабарим наслество 

на сва деца, да ме не проклињају кад умрем.
избачује свр. заврши свој ред узимања млека на бачији. – Он је избачувал, са је 

мој ред да бачујем, а по мен си ти.
избьцка свр. избоцка. – Пре печење у црепњу, леб се избьцка с вилицу там-овам, 

там-овам, да се убаво надигне.
избегава несвр. побегне склањајући се од чега неугодног. – Људи ме почеше 

замињују, обртају главу, нече ми се јаве, почеше ме избегавају ко да сам шугав.
избегне свр. склони се од чега неугодног. – Од злу судбину се не мож избегне.
избезобрази се свр. постане безобразан. – Ем остарел, ем се избезобразил, па 

почел и унучетија да безобрази.
избележи свр. обележи неким знаком свакога понаособ. – На Ђурђовдьн 

премуземо овце, а јаганци избележимо, да си ји познава овчар ако се замешају у 
туђе овце.

избелеје свр. постане бео. – Не вреди да се льжем, чим ми је коса избелела ко 
белутьк, значи да сам стар, ја ју несьм белил, она сама избелела.

избере свр. одабере. – Избери само које су покрупне и позреле, па њи набери да 
понесеш на децата.

избеснеје се свр. избесни се, изгалами се. – Тија бесник се не мож смири док се не 
избеснеје, и све по кућу не потроши.

избива несвр. стално се задржава на неком месту, избија. – Не избива ми из 
главу куде се дену онољћи народ. Петкана да је тренер на нећи клуб, тија клуб не би 
избивал из прву лигу.
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избије свр. 1. изудара, измлати. – Избили га ко вола у зеље. 2. ударцем учини 
да што испадне из чега, да нешто искочи ван. – Ја кад заглавим клин, не мож га 
избијеш ни сас пробојац. 3. прегори или избаци осигурач који обезбеђује безбедан 
доток електричне енергије. – Некој поче да ока у-твнин: Избише осигурачи!

избистри свр. фиг. учини да што буде јасно, протумачи. – Турај за каве, док ја 
избистрим некоје слово из новину, па да идем да намирујем стоку.

избистри се свр. постане бистар (о води). – Кад на кладенац избије грло, по 
неколко дьна излази само мутељак, док се не избистри, да може да се пије вода од 
њега.

избичи свр. уздуж расече тестером дебло на даске или летве. – Откарал сам 
тополови трупови на стругару, да ми избиче дьсће, да шолујем темељ за нову шталу.

изблесавеје свр. постане блесав, поблесави. – По села остал само понећи 
изблесавејал старац, а ако и има нећи помлад, он се пропил, а женил се неје.

изближњева свр. близни једна за другом све колико их је (о женкама домаћих 
животиња). – Нам сваку годину повише от половин овце изближњевају.

избљује свр. поврати. – Не вољаје ми здравје ич, све кво поједем и попијем 
избљујем.

избобоше свр. шаљ. измлати, избубета. – Детенце, ај се смири, да те не избобошем.
избоде свр. убоде више пута, или на више места. – Мани ми се од главу, да те не 

избодем ко штрк жабу.
избричи (трп. пр. избричен, -а, -о) свр. обрије. – Башта излезе ис кућу премењен и 

тазе избричен.
избрише свр. прецрта, учини да што постане чисто, или да нестане из сећања. 

– Прецрташе ни, избрисаше ни ко сас гумицу, ко да и не постојимо.
избрка свр. помеша мекиње са водом, направи помије. – Ја сам избркала помије за 

свиње, ти им само сипи, па ји затвори.
изброји (трп. пр. избројен, -а, -о) свр. бројањем утврди колико има чега. – Туј ме 

ујутро избројише да сам прекобројан, са ми се чини: боље би било да сам неизбројен.
избрсти свр. поједе лишће и младе гранчице. – Коза је штетник, избрсти сви 

младари, па млада шума не може да пркне.
избрука свр. изгрди. – Стварно ме гадно избрука, ал сам си и зарадел такво 

брукање.
избуа свр. 1. пракљачом изудара оно што се пере. – Натопе се покрупни дроњци 

у реку, узне се буаљћа и буа се по дроњцити, кат се убаво избуају, врље се у водуту, 
и польк сецају натам-новам докле се убаво не исперу. 2. омлати сазреле орахе. – 
Избуамо ореси, са само још да ји зберемо, па смо готови.

избуди пробуди све колико их је. – Свекрва ни рано избуди, и испрати на работу 
у поље, а она остане да стасује по кућу, и гледа животињће.

избуди се пробуди се један за другим. – Избудимо се, издизамо се, ја замеша 
покриве и трице за мишчетија и поче да ји раним насред двор, кат скркну капија, и 
улезе некьв човек с цвићери на нос.

избулка свр. напржи кокице од кукурузних зрна. – Деца ме често зими терају да 
им избулкам буљће, да се залимају.

избута свр. изгура. – Избутај га надвор, и затвори врата, да можемо на мир да 
вечерамо.

избутеје свр. изгуби кавалитет услед дугог стајања, изгуби калоричну моћ. 
– Избутело дрво не дава топлоту. Дрво које избутеје само чури и прави пепел. 
Поткорњаци нападли дрва, има да избутеју да не вреде ништа.  извутеје.
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избуца се свр. изјурца се, иживи се. – Још му се буца по путишта и иде по седењће, 
још се неје довољно избуцал и намомкувал.

избучка свр. избућка сву количину млека ради добијања масла. – Дигнем се, па по 
десет бучће млеко избучкам, па тьга седнем леб да једем. Жене остану без руће док 
избучкају сво помузено млеко.

избуши свр. направи рупу. – Сас сврдел избушимо рупу у процеп где че се тура 
јерм и заворња, да тегље волови.

извади свр. (трп. пр. изваден, -а, -о) извуче из унутрашњости, наточи. – Да 
извадиш од убавуну рећију из малото буре, и сушеницу да му на тьнко исечеш, па 
да ју загрејеш у релну. У жешку воду у корито строшим јајце, и окупем дете, кад га 
извадим – дете бело ко из млеко да је извадено. Дадо вој изваденото сирење што сам 
га била спремала за пијац да понесе на деца.

извали1 свр. претера у хваљењу, исхвали се. – Немојте да га млого извалите, да га 
не урочите. Ти колко се извали сас твоју снау, ко да само ти имаш снау.

извали2 свр. истргне из тла и преврне на страну. – Помогни ми да извалим 
каменав, да не брнчи насред двор.

извали се свр. легне, опружи се. – Сви нешто работе, он се извали у ладовину, па 
пет паре не дава.

изваља се свр. 1. постане дебео и округао, нарасте и заобли се. – Имамо две 
свиње за клање, ене ји изваљале се у кочину. Тикве се родиле, па се изваљале у 
њиву. 2. пресамити се од смеха. – Џурџа кад заприча како се провел на печалбу, ми 
се изваљамо од смејање.

изван предл. показује да нешто није у границама онога што је казано именицом 
у ОП. – Куде сви, туј и ти, немој да си изван свет. Још зором сваћи опасал реденик, и 
води палашку, али се наоде изван село, да ји нићи не сретне кат појду у лов.

извара несвр. много пута превари. – Извара ме Мића Миладинов че ми позајми 
паре до Нову годину да купим плац, ја си продадо браниште, са нече паре, нело ми 
тражи плацат.

извата несвр. фиг. измилује. – Решил сам да те довечер изватам, неч да ми побегнеш 
ко прошли пут.

извашарује свр. проведе се на вашару. – Сви че идемо да извашарујемо, работа 
нека чека.

изведе1 свр. водећи кога учини да изађе однекле. – Кат се погоде, брат изведе 
маладу невесту из собу, и предаде ју деверу.

изведе2 свр. излеже пилиће. – Имали смо једну кокошку, она се сама насади, и 
сама изведе пилетија, тиће ју видимо води ји по двор.

изведе се свр. излеже се из јајета. – Под нашу стреју ластавичка направила 
гњездалце, па се извела ластавичетића. Боље да се гуштер извел, него ти што се 
изведе, оратеше му мати. Зет да дојде да окоси, урасло окол кућу, змије че се изведу. 
 излегне се, испили се.

извезе свр. заврши везење, заврши украшавање везењем. – Извезла сам на сваку 
снау по два чаршава за кревет.

извезен, -а, -о украшен везом. – Још чувам извезен деверсћи пешћир, који сам 
добил на вашу свадбу.

изветеје свр. остари, изгуби боју, похаба се. – Ја сам изветела, па ми и аљинете 
изветеле, а и несьм за боље.

изветреје свр. 1. изгуби јачину и арому, изветри. – Балонат неје бил добро 
запишен, па виното изветрело. 2. фиг. ослаби памећу, исхлапи. – Сеча се, ал не могу 
да се сетим, начисто сам изветрејал, годиневе ми све издувале из главуту. Тека је тој 
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кад човек изветреје, почне да заборавља и куде је пошьл, а камо ли куга је сретал 
натам куде не знаје да је пошьл.

изветри свр. освежи пуштајући свеж ваздух, проветри. – Што не изветрите со-
буту, нело се усмрдело ко у циганско падалиште.

извеџба свр. увежба. – И коњат му је бил извеџбан, ко што су му и снаје биле 
ивеџбане да ћуте и да слушају.

извеџба се свр. увежба се, утренира се у неком послу. – Она се извеџбала у теј 
работе, при њу не требе млого да се мучиш.

извешти се свр. постане вешт. – Извештил се како да крадне, затој се и загаздил, 
ал нече тој тека довек.

извија несвр. нариче за покојником. – Извијају жене, реде ли, реде, чьк и старци 
почну да се усмркују. Коса да ти се дигне на главу како жално извија. ■ извијање гл. 
им. – И куј ни прокле, та дојдомо однекуд у Лужницу, са све појање, приповљување, 
извијање и цвркање!  заизвија, приизвија, уизвија се.

извика свр. плачући изгуби вид. – За мен ме неје жал, ал за вас срце че ми се 
располути, растужим се па по целу ноч викам, чини ми се очи сам си извикала по 
вас. За теб сам била ко мачава, онија што пазео одлетеше по далећи градови, маћу 
си заборавише, извика си очи за њи.

извикса свр. намаже пастом и изгланца. – Намаже ципеле с виксу, па кад ји 
извикса с четку – оне се льшту.

извиљћа се свр. одрасте, осамостали се. – Мучно док да се деца извиљћају, 
после им не требемо.

извири свр. баци брз поглед иза неког заклона, нагвири. – Поганац прво неколко 
пути извири из рупу, па после излезне.

извиси свр. шатр. не добије очекивано. – Овој ти не дам, а и за тој што се надаш, 
има да извисиш.

извитли свр. избаци из зглоба, ишчаши. – Падо, па извитли руку у рамо.
извлачи несвр. вукући приближи. – Извлачимо дрва ис шуму до пут, да ни је 

льсно за товарење.
извлачи се несвр. фиг. избегава неку обавезу. – Немој само ти да се извалачиш, док 

сви друђи запињају.
извлече свр. извуче. – Рипне се деда, извлече бабу ис кревет, и исврљи ју надвор.
извлече се свр. фиг. извуче се, искобеља се. – Извлече се ко куче испод лесу, и 

побеже ми.
Извор село у Лужници; Изворац, Изворка, Изворче мн. Изворци етн; изворсћи, 

-ска, -ско ктет.
изврви свр. извуче опуту из опанка; извуче конац из игле. – Некој ми извrвил 

опьнци, па не могу да се обујем. Пази да ми не изврвиш иглете, да се не мучим да 
ји поново наврвујем.

извреви свр. изговори, исприча. – Дојде и на мен ред, ја извреви кво сам имал да 
вревим, па си излезо.

изврже свр. 1. повеже све који су за везивање, или што је за везивање. – Натура 
дар на кревет на гомилу, и све извrза кому какво требе за на рамо. Извржи ји да не 
побегну. 2. фиг. изудара мотком. – Ако узнем тојагуву па кад те извржем с њу, нема 
да се сетиш више за такво нешто.

изврже се свр. одвеже са себе упрћену торбу. – Јела да ми придржиш цедилку 
док се извржем. Ја се польк извrза, спушти љуљћу на кревет, па седо да подојим 
детето.
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извржи се свр. појаве се вржице по телу, постане бубуљичав. – Нешто га је 
облазило, затој се извrжило по ручице, али че пројде. Дете затера бопће, па се 
извржи по целу снагу.  извуска се.

изврља несвр. избацује. – Све што не ваљаје изврљај ис кућу, да ти не смита.
изврљи свр. избаци – Која попошка је љута, извrљи ју, ел ју дај деди, он може 

љуто да једе.
извrндупи се шатр. свр. легне и ленчари. – Ми копамо, а он се извrндупил у 

ладовину. Мојва се извrндупила у црђе, госпођа, сврљила шамију, и до пладне се 
излежује.

изврне свр. 1. окрене унутрашњу старну напоље. – Кад на бату омалеје капут, 
однесу га при шнајдера та га изврне, па ја наставим да га носим ко да је нов. 2. 
окрене према горе. – На премлаз некада праје белмуж, а некад узну па онија котьл 
изврну та расипу млекото, тој тека работе да не пресушује, и да га стално има. У 
двор смо изврнули седмора кола морузу, са требе да искршимо и олупимо класови 
и да ји насипемо у салаш.

изврне се свр. 1. окрене се према горе. – Кат се кола изврну, путеви колко оч. 2. 
испружи се. – Кад буде жетва, у пладне куји куде стигне изврне се у ладовину, душу 
да поврне. 3. фиг. умре. – Неје ми до мен, овдек да се изврнем не би ми било жал, али 
ми жал за деца, она, јадничетија, кво че без мен.

изврта несвр. изокреће. – Немој да га изврташ, кажи како је истин било.  
заизврта, поизврта.

изврта се несвр. преврће се. – На туј валтину се често кола извртају.  заизврта 
се, попоизврта се.

изврти (трп. пр. извртен, -а, -о) свр. 1. избуши рупу. – Сас сврдел извртим рупе, па 
према њи дељам жегле. На јерьм има пет рупе извртене сас сврдел, по две за жегле 
и рамењаче, и једна насред за заворњу. 2. фиг. ископа очи. – Налезал рој мује у собу, 
очи че ни изврте.

извртка свр. упреде две нити пређе у једну. – Ако неје допрела, ита вој се да и 
овуј преџу извртка, па да на мушћиви плете чарапе. Има вуна од лани, за толко че се 
најде да изврткам и исплетем по једне рукавичће и чарапће за унучетићата.

извртоглавеје свр. пошашави, посенили. – Сви колко остали извртоглавели, које 
од старос, које од самотињу, које од рећију.

изврчка свр. извуче иглу из плетива. – Који ми извrчка игле ис плетење, тамьн 
што сам заплела, са морам да ји наврчкам поново

извужди свр. фиг. одјури. – Женицата извужда и[з] собу, и кат се врну, стави на 
астал кво је накупувала, а на бабуту суну цигаре замотане у артију.

извундари свр. 1. испуши цигарету. – Имаш ли од цигарете, дај да извундаримо 
по једну. 2. фиг. добије батине. – Голема је клечка, ал мож да извундари.

извуска свр. ишиба прутом. – Рипимо се ми па беж, а он по нас, па ни само 
швићка сас прут, кад ни убаво извуска, запрети да че ни уши исече, ако ни још 
једнуш увати да му краднемо краставице.

извуска се свр. појаве се вржице по телу, постане бубуљичав (упор. извржи се). – 
Нагазил на сугреби, па се све извускал.  извускавеје.

извускавеје се свр. в. извуска се. – Њиното девојче натковалиле вусће, па се сво 
извускавело.

извутеје свр. изгуби кавалитет услед дугог стајања, изгуби калоричну моћ (упор. 
избутеје). – Дрвава извутела па нече да горе, само чуре, а пламен не давају.

изгази свр. газећи изгњечи, изгужва, изломи. – Лукат не изгазимо на време, веч 
искарал протеклице.
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изглави свр. извуче кога из какве невоље у којој се заглавио. – Беше падал, па се 
заглавил у расову, једва га изглавимо, али је морал да лежи, беше си кичму повредил.

изгладнеје свр. осети глад, малакше од глади. – Цел дьн јуримо по јаганци, ил по 
мисће, па изгладнејемо, и једва чекамо да мати стури котле од вериђе сас кашу, ил 
качамак, ил некву чорбицу, да се накусамо.

изгланца свр. гланцањем учини што светлим, блиставим. – После лов обавезно 
подмаже и изгланца пушку.

изгледан, -а, -о који је добре спољашности, примамљив. – Наша снаа неје бьш 
толко изгледна, али је радна и поштује ни.

изглеџује несвр. гледа молећиво, моли погледом. – Они једу, а ја изглеџујем да и 
мен малко даду. Чу насадим лозје, нечу да ми деца жељују и изглеџују за грозјенце.

изглоцка свр. изглође у дем. значењу. – Док не изглоцка све кошчине у тањир, не 
мањује се.

изглоџе свр. оглође. – Нећи неје убаво изглоџал кочинуву, гле што је месо остало 
на њу.

изгмечи свр. изгњечи. – Сварим компири, па ји с руће изгмечим у паницу, посо-
лим, и једем с леб.

изгњави свр. свр гњавећи, притискајући измени облик чега. – Кад му тека дојде 
понекад, увати ме, па ме добро изгњави.  поизгњави.

изгњаса свр. изгњави, испритиска целим телом. – Одведи ју уплевњу, па ју 
изгњасај у сено, видиш да тој тражи.

изгњечи свр. испритиска да нешто буде мекше, измрви. – Изгњечимо две-три 
грутће сирење, строшимо једно јајце и турамо у баницу.

изгњечка свр. дем. од изгњечи. – Нарендишеш зеље, или га ситно нарежеш што 
мож најситно, убаво га посолиш и изгњечкаш сас руће.

изговара се несвр. оправдава се пребацујући кривицу на другога. – Изговара се 
да неје она крива што су се манули, да неје ни тела да појде за њега, али да су ју 
родитељи приморали.

изговори се свр. оправда се за нешто пребацујући кривицу на другога. – Каквогод 
да напраји лоше, изговори се на мене, а за добро само је он заслужан.

изгоји се свр. угоји се. – Изгојила се, па једва оди, и па једе ко провалена. Паде им 
ћиша у ресу, морузе че че направе род, зрна че се убаво изгоје.

изгори свр. 1. буде уништен огњем. – Изгоре кућа до темељ. 2. опрљи се. Про-
давац се некако сплете, гурну руће у вурунче и изгоре се. 3. спаруши се од суше. – 
Краставичћете изгореле за водицу. Нема ћиша, све изгоре по поље. 4. фиг. жестоко 
повреди ударецем или речју. – Ка[д] те ударим, има да те изгорим. Изгоре ме, кад ми 
рече да сам ујет и приглупачак. Неје се надал да чу га изгорим кад му реко да му је 
татко бил селсћи апаш, ко и он што је.

изгоротина ж рана изазвана нечим врелим, опекотина. – Изгоротине се најбрже 
лече с петлиџањи, ако ји још има по градине. Ка[д] се запијем некуде, јутре на 
сабајле само вода гаси изгоротину коју направи рећија у жељудац.

изгости свр. угости. – Са излезе мода и у Лужницу да се кани сас каве ако ти 
некој улезне у кућу, сас њега те зачьс изгосте, и тој ти је, понапред беше си по 
нашћи: покане те сас медьк ил слатко, а сипу и рећицу, па дојде и мезенце, па се 
распричате натенану.

изгостира свр. престане да ужва у чему. – Изгостира ју, и мане ју, тека једну, тека 
другу, али че се најде и за њега нека, која че га среди ко свиња расад.

изгостује свр. лепо се проведе у гостима. – Изгостувамо при черку три дьна што 
не мож боље да буде.
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изгрбавеје свр. шаљ. погрби се од силног ленчарења. – Узни та нешто работи, че 
изгрбавејеш о[д] толко лежање.  изгрбави.

изгрбави свр. 1. постане грбав. – Остарели, изгрбавели, за ништа несу. 2. фиг. изо-
бличи кога од батина. – Са да ни је жив Чеда, па да изгрбави сас штап овија лопови, 
ко што грбавеше Бугари у размирицуту. Буди добар да те не изгрбавим, ти знаш како 
ја грбавим. Немој с мен да се задеваш, да те не изгрбавим.

изгрбави се свр. погури се. – Изгрбавимо се од работу, а кат погледамо кво смо 
створили, ништа, колко да има да једемо.

изгрваља свр. искотрља. – Изгрваљај деду ис кревет да не лежи више. Помогне-
те ми да изгрваљам бурево ис подрум.

изгрваља се свр. 1. искотрља се. – Једва се ујутру изгрваљамо ис кревет. 2. 
растући заузме лежећи положај. – Гле кољће големе тикве се изгрваљале по њиву.

изгребе (трп. пр. изгребен, -а, -о) свр. захватајући помало испразни до дна. – Кат 
посипујемо градину изгребемо бунар до дно, али се брзо па навири. Малечьк сам 
бил, у коју годину бьш не знајем, још сам бил сопуран, али се веч слепутао по село 
от пакос на пакос, сцепен и изгребен.

изгребе се свр. гребући се чим оштрим нанесе повреде. – Има нокти ко мачка, све 
се изгребе кад почне да се чеша.

изгрева несвр. рађа се сунце на истоку. – Чим се измькнумо уз брег, ете га 
однекуде и он, а кад га видо, мен ко сльнце да поче да изгрева.

изгреје свр. роди се сунце. – Сльнце тамьн што је изгрејало. Седе испод шевтелију 
у рано јутро, још ни слньце неје изгрејало, и орате.

изгреши свр. направи више грешака у хитњи и непажњи. – Куде си гледала, и на 
кво си мислила, па си толко изгрешила у плетење, са мораш све да расплетеш.

изгрми свр. фиг. истреска, истутњи. – Некакво изгрме на таван, трчи да видиш 
да неје попадал цреп.

изгрули свр. ољушти, одваји орах од коре у којој је сазревао. – Јела ми помогни 
да изгрулимо ореси.

изгубен, -а, -о изгубљен, психички растројен. – Остадоше само замајани и 
изгубени старци, да се слепутају по село ко куче без газду.

изгужви (трп. пр. изгужвен, -а, -о) свр. изгужва. – Куде си се завирал, та си толко 
изгужвил панталонете? Сћита се по путишта зарасал у косу и браду, штрокав, сцепен 
и изгужвен, да те је жал да га погледаш.

изгули (трп. пр. изгулен, -а, -о) свр. огули кожу. – Све ји беоше изгулили и 
раскрвавили, а неколко и удавили. Пред мен се одједнуш појави погурена прилика у 
изгулен кожув с браду скоро до појас.

изгули се повреди се гуљењем коже са дела тела. – Граната пуче на педесе метра 
од мене, ја се рипну да бегам кроз браниште, све се сцепи, све се изгули, од тьг поче 
да дрктим, не могу ложицу да донесем до уста.

изгура свр. гурањем примора кога да се удаљи. – Польк, польк изгураше ме ис 
кућу у помоћно оделење, да им не смитам, ако сам ја туј кућу направил.

изгустира свр. шатр. изгуби вољу на кога или што. – Изгустирал ју, па ју манул, а 
мож је и обрнуто, тој си они знају.

издава несвр. издаје, одаје. – Који другог издава, сам себе издава.
издава се несвр. показује се другачијим него што јесте, преувеличава себе. – Ако 

има Бога, а чини ми се да спи негде у ладовину, нек се малко мрдне сас дупе, и нек 
обрне тевтерче, нек види кво пише у њег, несьм му га ја писувал, овија овде што се 
издавају за Бога највише ни зајебаше.
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издаде свр. прокаже, открије. – Немој да ме издадете да сам ви ја казала како ји 
муж затекал на гомилу у плевњу.  одаде.

издангуби свр. улудо прећерда време. – Цел дьн издангубимо у ништа, тиће се 
отседемо ко недьгави.

издарује свр. издарива све који треба да се дарују. – Прво се пријетељи сложе и 
договоре, после довате девојку за цупушке, па ју воде та вој купе премену, и напраје 
свадбу, издарују се кумови, старојкови, свекар, свекрва, родови цели.

издьне свр. 1. издахне. – Студ па боли, кад издьнеш, пуши ко строшен ћунац. 2. 
фиг. умре. – Бобо-Добрија издьнула, смирила се, сирота, да се и она одмори.

издебели се свр. угоји се, удебља се. – Свињава се издебели, а још жега, рано за 
клање.

издева свр. посклања на више места, затури негде. – Морам да издевам овцеве 
негде, вајда голема више од њи нема, само јагње што може још да се продаде, па и 
оно на почек, не за готово.

издева се свр. удаљавајући се склања се од каквих неприлика. – Оградисали смо 
начисто, са куде це издевамо. Где че се издевамо од мртавци, од живи и овака и 
онака.

издејани се свр. избори се, победи неку невољу. – Још дејаним сас рану за стоку, 
али тешко да чу се издејаним до младу траву.

издеклемује свр. фиг. исприповеда, посаветује. – Кад га човек сретне на пут, не 
мош се ратосиља од њег док му овија не издеклемује све кво га је снаодило тија дни. 
И синоч сам му издеклемувал какво да орати кат почну да га запитују оди тој што 
се десило у нашу кућу.

издели свр. подели свакоме шта му припада. – Синови запели да се деле, и траже 
да изделим имање, да си сваћи знаје дел који че му припадне.

издеља свр. 1. одеља све што је за дељање. – Издељамо греде све колко ни требу. 
2. фиг. изудара. – Деца требе понекад да се издељају, да не расту укриво.

издере се свр. сурово викне. – Нема вечер да ми се не издере, па си он заспи, а 
мене целу ноч сьн не вата.

издигне свр. мало подигне. – Невеста накоњче издигне три пути, па га малко 
пљесне по образ, па га после цуне и даде му дар.

издиза свр. 1. дигне једно по једно, распреми постељу. – Тој јутро диже се она 
порано, издиза по собе, па ајд надвор да нарани живину. 2. фиг. уздиже, велича кога. – 
Изокал он сви писатељи, да виде како ји он издиза, и како чува њине књиђе, ал никој 
му неје дошьл.  издиѕа.  поиздиза.

издиза се свр. 1. подигне се, устане. – Обедуваше, напише се студену водицу и 
издизаше се да копају. Јутредан се издизаше сабајле, постасаше прекај стоку, па се-
доше да једну. 2. горди се, кочопери се, уздиже се. – Онија што убаво учеоше, и чији 
се родитељи издиѕаоше сас њи, са ји нема нигде, отишли и заборавили на родитељи. 
 издиѕа се.

издиsа свр. в. издиза. – Сваћи нека си издиѕа њигове црђе, нече нићи никоме да 
иде по дупе па да му намешта кревет.

издиѕа се свр. в. издиза се. – На Бьдњи дьн се сви издиѕамо сабајле, и најстар у 
кућу и најмладо дете иду у шумак да о[т]цечу бьдњак. Кад оди, све се издиѕа на прсти. 
Издиѕа се ко кус петьл на кров, ко да не знамо који је. Издиѕа се ко вьшка на тил.

издија свр. задиха се па једва савлада узбрдицу. – Млого припрто, једва издијамо 
нанагор.

издими свр. фиг. попуши цигарету, или испуши лулу. – Ја сам се наживел, мож и по-
виш него што сам заслужил, а ти причекни само да издимим лулуву, греота би било 
убав дуван да остане тека.
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издинствује се свр. спреми на пари у поклопљеном суду, издинста. – Месо је 
најблаго кат се издинствује на пару и на тију ватру.

издира се несвр. издире се. – Испрве не дизаше руку на мен, само се издира, уока 
се целу малу размири. Ја сам најмлад, па се сви издиру на мене.

издlби свр. издуби. – Сас глето издlбим коритенце, па си у њег раним јаганци.
издlбне се свр. издуби се у дем. значењу. – Ољуште се јабуће, издlбне им се сре-

дина, и напуне се сас мешавину од шићер и млевени ореси, и испечу се.
издльбин прил. из дубине. – Кат Сречко засвири у дудук, издльбин па издолек, 

тужно па тьнко, па до небо, мен ми се нешто у мешину стегне: јебем те животе, цел 
век работиш, а ништа немаш. Од дрва дигал руће, огањ му не требе, још га нешто 
издльбин греје.

издолек(о) прил. 1. из даљине, с велике удаљености. – Издолек си видо маћу, ћима 
ми да бегам натам, да не приодим, а ја све комто њу. – Кат се гледа издолеко, чини 
се да је сасвим стара и погрбена. 2. говори заобилазно, двосмислено. – Немој да му 
одма казујеш за кво си дошьл, нело почни издолеко, да га не пресечеш.  поиздолек.

издоми свр. изведе на пут, окући. – Пет девојчетија и син једьн, сви смо ји и[з]
женили, сви смо ји издомили.

издоноси свр. донесе све што треба да донесе. – На Свети-Јован Биљобер 
девојчетија се дигну рано, и иду да беру цвеће и лековите травће, и издоносе дом, па 
вију венчичи да ји окаче на врата.  поиздоноси.

издооди свр. дође један за другим, сви који треба да дођу. – Издоодили мајстори, 
растурили стару кућу и нову направили, све за једно лето. Ја си знам оној старо, па 
ми мерак што се онај деца укитила, и што издоодила у коледу.

издрдње свр. избрбља, излупета свашта. – Напије се, па издрдње све кво му 
падне на памет.

издрибла свр. шатр. превари, надмудри. – Она мислела мен че издрибла, ко з друђи 
што је работила, али се гадно преварила.

издркотина ж фиг. вулг. подлац, људски шљам. – Тија издркотина и голоигра само 
гледа кога да зајебе, њему да је добро, сви друђи нек се јебу.

издрља свр. заврши дрљање, подрља. – Кат се семе тури узем, издрља се њива, и 
чека се и моли се Бог да даде ћишу, да зрно пушти клицу.

издрнка свр. зазвецка, зазвони. – Иди виџ от кво се уплашише овце, па толко 
идрнкаше звонци и клопотари.

издрњћа свр. изблебеће, излупета свашта. – Немој млого да дрњћаш, да не 
издрњћаш нешто које може скупо да те кошта.

издроби свр. 1. измрви, уситни. – Ѕивра се праји од морузно брашно и воду, па се 
ућипи, и куса с ложице, а може да вој се издроби и некоја попошчица. 2. фиг. смрви од 
батина. – Ако те уватим, има те издробим, да те ни з гребуљу нече могу да згребу.

издруса свр. иструцка. – Аутобус ме издруса, путници ме изгазише, врнула сам 
се поболна него кат сам пошла.

издува свр. ваздух струјањем прочисти што. – Сеча се, ал не мога да се сетим, 
начисто сам изветрејал, године ко промаја ми све издувале из главу.

издува се свр. фиг. проведе се, провесели се. – Сваћи понекад требе да се издува, да 
заборави муће које га притискају.

издувчи свр. избуши, просврдли. – Издувчи само колко требу дувће, немој суде 
да бушиш.

издудњи свр. престане да грми, истреска. – Не бој се, оно че дудњи, дудњи, па 
че издудњи.
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издује се свр. 1. надигне се, нарасте. – Баница се тури у релну да се пече, ал ако је 
огањ силан, она се одма издује, и напуни тепсију. 2. испусти ваздух, спласне. – Изду-
ла му се лопта, пробушил ју негде, па са тражи другу да купимо. 3. преједе се. – Из-
думо се од једење и пијење. 4. угине од надуна. – Крава му прејела младу детелину, 
па се издула и цркла. О, издуле се, дабогдал, кат сте такве незасите.

издума свр. изрекне, изговори оно што није требало. – Залете се, па се издума и 
кво требе, и кво не требе, са ми се смеју по село.

издуњћа се свр. наспава се. – Издуњћало се детето, нешто си прича, и засмива се 
по кревет.

изђине свр. погине савако ко није могао да се спаси. – Откараше ји, и сви изђинули 
там некуде по Босну. Овде ис Сурачево су шеснајес души изђинули у једьн дьн.

изеде (рад. пр. изел, -а, -о; имп. изеџ – изечте) свр. 1. поједе. – Изеде га баба, кьв 
ми је убав муж постал. Најгора свиња најбољу јабуку изеде. Колко му дадеш, толко 
изеде. Изел целу грутку сирење, и још му малко. Задевал се, али си и изел ћотекат, 
са му крив ђавол. Изеџ си коматат, да те не пребарају деца. Изечте неку праскову, 
гле кве су крупне и убаве. 2. уједе. – Јордичку уапала змија за ногу, па ју Станомир 
питује преко плот: – Куде те изеде змија, Јордо? (’где’ те ујела) – Иза кућу, бате! – 
Ама за кво те изеде? (за ’шта’ те ујела) – Ма за џабе ме, бре, изеде. (’ни због чега’ ме 
ујела). 3. жестоко напакости. – Мића ни изеде, та се с Миладина раставимо, а са и 
не иде да види како му се башта мучи сам у четри зида.

изеде се свр. фиг. насекира се, ослаби због брига. – Изеде се ко месец, станула ко 
вејћа због тога бесника.

изедотина ж нешто што ће бити у сласт поједено. – Чорбицава ти добра, ми-
рише на изедотину.

изекла свр. исхекла. – Изеклала сам на сваку черку по чаршав, да имају успомену 
од мен. Моја черка изеклала пешес миљетија.

изелица м/ж који се не може заситити. – Тија изелица се не може засити, колко 
му дадеш, толко изеде.

иземак м 1. младица која је потерала из пања, или из корена живога стабла. – 
Најбољ криваг се прави од иземак. Шљивар мора да се чисти од иземци, да се не 
ушуми, и да престане да раџа.

иземчес, -та, -то витак, танак. – Тодор беше најубав момак у Стрижевац, висок, 
иземчес, нема која га девоћа, а и невестица, неје кришом погледала.

иземчи свр. фиг. тресне о земљу, сравни са земљом. – Немој ме изазиваш, ако те 
уванем има те иземчим.

изеџа м/ж халапљивац. – Тија изеџа се не најида, стално гладан, ко гладна година.
и[з]заборавља свр. позаборавља, погуби из сећања. – Све кво сам знала, ја сам 

и[з]заборављала, више не пантим ни кво сам јучер јела.
и[з]здравује се свр. испоздравља се са свима. – Дошьл Мирослав у село да пече 

рећију, па прича: – Једва се довлеко, има једна станица на пут где ме пречекују 
роднине, другари и пријатељи, па само док се и[з]здравујемо и исцеливујемо требе 
време.

и[з]зими свр. прегура зиму, презими. – Че мож ли да и[з]зимиш сас дрва и сас 
рану до пролет.

изsавни свр. изјечи. – Тупан бије, насред сокак оро, кат Сречко удари сас маљицу, 
оно ти мешина изѕвни.  изѕьвни.

изѕанѕа свр. оштети, похаба дугом употребом. – Куде сте толко изѕанѕали 
казанат, ко да је бил на Солунсћи фронт.  изѕьнѕа.
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изѕьвни свр. в. изѕавни. – Запне се па кат прдне – изѕьвни ко у кацу, а после мен 
набеџује да сам ја прднула.

изѕьнsа (трп. пр. изѕьнsан, -а, -о) свр. в. изѕанѕа. – И човек се изѕьнѕа ка[д] дуго 
траји, та камоли нече ствар. У једьн крај закачена за мертек пот ћеремиде висеше 
поголемшка шерпа, беше арно изѕьнsана и изљускана.

изѕьмби свр. фиг. изудара, премлати. – Ако те уватим још једнуш у моје лозје, чу 
те изѕьмбим.

изѕебне свр. озебне, смрзне се. – Кладете огањ, изѕебомо ко компири.
изѕрне свр. извири, појави се. – Што нећи паметан не изѕрне из гробишта, и да им 

покаже кво је там горе.
изѕрта несвр. извирује. – Покрије се преко главу, па саде с једно око изѕрта, да 

види кво се работи по собу.
изигра свр. 1. играјући доведе игру до краја. – Пушти га нек изигра до крај, после 

га терај да идете куде ви је воља. 2. нечасно поступи са киме. – Све сам му веровала, 
а он ме изигра, осрамоти и остави.

изигра се свр. довољно се наигра. – Дете кат се убаво изигра, после убаво поједе, 
и брзо заспи.

изиграва несвр. нечасно поступа са киме. – Несьм тој причала, немој ме изи гра-
ваш сьг у моје педесе и осом године.

изиграва се несвр. нечасно се односи према коме. – Почеше се мојата браћа и 
сестре изигравају сас мен, почеше ме окају „прекобројни“.

изида несвр. једе у више наврата док све не поједе. – Неје луд онија који изида 
девет зељаника, луд је онија који му ји дава.

изиде свр. избије, појави се, нешто несвакидашње. – Нема, нема па тиће у њину 
кућу изиде калабальк, окање и тепање, цел комшильк уѕвере док се смире.

и[з]зими свр. изађе из зимског периода, превали зиму. – Зазимимо и с малко дрва 
и с малко рану за стоку, како че и[з]зимимо не знам.

изистинсћи прил. на изистински, истинити начин, истинито, стварно. – Задрса 
ме куче за ногу, наше си куче, али се само игра, неје изистинсћи да оче да ме апе.

изишка свр. отера некога вичући „иш“. – Да будеш добра према мужа, али и 
према свекра и свекрву, да те не изишкају, овде ти више вртање нема.

изјагњи се свр. свака овца се ојагњи кад јој дође време. – Преко зиму ујутру 
пуштиш јагњишта да сисају, после ји одлучиш и дадеш на овце зоб, кад поједу зоб 
ти одвојиш само које су се изјагњиле, па њим туриш отаву, а на остале туриш шуму 
да брсте.

изјадује свр. истугује из неког разлога. – И ми изјадувамо како тој да ви се деси, 
ма и повикамо, неје шала: дојде некој, па ти обије кућу, и узне све кво му се свиди!

изјалови се свр. 1. престане да рађа као пре, постане јалов. – Наше њиве се 
скоро изјаловиле, никад им се не врља ђубренце. 2. фиг. не остваре се очекивања. – 
Све на кво сам се надал, све ми се изјалови у живот.

изјари се свр. свака коза донесе на свет јаре. – Чувамо пешес козице, и све се 
изјариле, једне близниле, једне тројаниле.

изједампут прил. нагло, у првом покушају – Изједампут га обори, још несу ни 
почели да се боре. Ја му напуним чашу, он ју изједампут попије, и пак ју тури пред 
мене.

изјечи свр. зачује се јека. – Нема-нема, па изјечи, а нити знаш кво јечи, ни одокле 
јечи.

изјулари свр. скине улар говечету. – Изјулари краве, па ји укарај у шталу и дај 
им сено.



303Речник говора Лужнице

изјулари се фиг. ослободи се стеге. – Дете мораш да стеѕаш док се не изјулари, 
после је касно.

изјуши се свр. препуни се. – У шивоњер надиплене ванеле, блузе, чарапе, мушће и 
женсће, пун, изјушил се. Кад је убавао тесто, тепсија се изјуши, а баница се зажlти, 
и одвоји од судат.

излади свр. охлади, расхлади. – Ајдете на лубеницу, убаво сам ју изладила пот 
чешмицу.

излади се свр. охлади се. – Оставим воду у кову при бунар да се ночу излади, па 
кад ју ујутру пљуснем на лице, одма ме расьни.

излази несвр. изилази. – Болка на кола дооди при човека, али на иглене уши 
излази из њега. Прекара туј зиму, кат се запролети, она се малко оправи, поче да 
излази пред врата, и помалко да оди по двор. ■ излазење гл. им. – Дошла деца из град, 
и решила да им напраје купатило у кућу, да се не муче више окол купање и излазење 
понадвор. Ми смо у вр село, па гадно за излазење при нас зими.

излаје свр. залаје и престане. – Излајаше пцета, док ја да излезнем ис кућу, она 
се ућуташе.

излапавеје свр. излапи, посенили. – Кат човек излапавеје и онемоћнеје, боље да 
га нема.  излапеје.

излапеје (рад. пр. излапејал, -а, -о) свр. в. излапавеје. – Човек остареје, па излапеје, 
па постане гори о[д] дете. Познаваш ли ме, деда-Јеленко? – Па несьм толко излапејал, 
и бабу сам ти некада познавал.

излапел, -а, -о забораван, сенилан. – Са видим да сам требал да га репнем сас 
овуј сељачку песницу по излапелуту тинтару, да га зачьс раставим сас живот.

излапотина м/ж пеј. стара особа. – По села остале само излапотине да се сле-
путају ко крне краве, младиња побегла на време.

изластри свр. 1. окреше све гране на једном дрвету (упор. искастри). – Даньс 
изластримо половин браниште, јутре чемо другу половину.

излати несвр. излиће, летећи напушта гнездо. – Одавна се излегла пилетићата, 
требе веч да почну да излате ис полог.

излати се нсвр залиће се, брза на речима и у поступцима. – Излати се ко овьн, 
али че му некој учука рогови. Често прекардашиш, излатиш се у орату, после ти 
ђавол крив.

изльже свр. слаже, превари речима да оствари неки циљ. – Туј сам се удала, туј 
ме изльгали кат сьм била млада. Ако коза льже, мож и рогови да изльжу. Нећи умеје, 
изльже и не трепне.  поизльже.

излько прил. лагано и поступно. – Прво излько набивај клинат, после може и 
појако.  поизлько.

излега се несвр. излеже се, испиљава се. – Расквацала ни се једна кокошка, па 
окну Вецка комшију да ју он насади, од мушку руку се боље излегају пилетија.

излегне се свр. 1. излеже се из јајета, испили се (упор. изведе се). – Одавна се 
излегла пилетићата, требе веч да почну да излате ис полог. 2. фиг. роди се. – Који се 
куде излегне, туј воли и да си умре.

излегује се несвр. излежава се, ленствује. – Ја се још излегујем по кревет, а 
Петкана још кьт-када излезла, и намирава стоку.  излежује се.

излежује се несвр. в. излегује се. – Несьм ни ја рабаџисћи коњ, па само ја да тегљим 
и сецам, а ви да се излежујете. По цел дьн се излежују по шљивари у ладовину ко 
бегови, још тражие и једење да им се однесе там.

излезне свр. 1. изиђе. – Закључили ме у кућу, па не могу да излезнем док се не 
врну. Не мож се из собу излезне од снег. На змију кат се притепа, она сама излезне 
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на врвину. 2. изађе, роди се (о небеским телима). – Че појдемо кат сльнце излезне. 
Нема да се лега дор sвезда не излезне, што ју зовемо Зорњача.

излекује свр. фиг. батинама научи кога памети. – Жено, малко да се смириш, јер 
ако те ја излекујем с тојагу, друђи лекар нече да ти требе.

излелече свр. изненада почне да лелече. – Заврши и деда-Бранко, излелечаше му 
черће и снаје одоцутра собајле.

излепи (трп. пр. излепен, -а, -о) свр. премаже, покрије какву површину лепећи што 
по њој. – Двор беше голем, ограден сас ограду од непечену циглу, излепену сас 
каљиште, и окречену у бело.

излетвоше свр. 1. искује летве пре покривања крова. – Поставимо рогови и 
исковамо греде, јутре само да илетвошемо и покријемо с цреп, и кров готов. 2. шатр. 
изудара летвом. – Мрзи га да работи, али ако слезнем от кров с једну летву, па га 
излетвошем, брзо че му се приработи.

излети свр. изађе однегде летећи; нагло се удаљи трчећи. – Излетеше моја 
пилетића, моја ластавичетића, и разлетеше се по бели свет, а ја и деда остадомо 
сами.

излети се свр. пренагли, каже нешто што није требало. – Има језик побрз от 
памет, често се излети, па каже нешто које ни у сьн не би смејал да каже.

излечи свр. ослободи кога болести, врати коме здравље. – Море, ако узнем једну 
мотку, зачьс чу те излечим, знам ја туј твоју болку добро.  олечи.

излипче свр. липше свако кад му дође време. – Да не виде аир од од теј паре које 
сам чувала за укоп, дабогдал сви да излипчу пред мен макар једьн дьн. (клет.).

излитачћи прил. трком, трчећи, изатрке. – Овнови се боду излитачћи, залету се 
по здваатријес метра једьн отуд, једьн одовуд, па кат се ударе з главе, оно изјечи, и 
све тека док онија који је послаб не побегне.

изличит, -а, -о посебан, неконвенционалан, на своју руку. – Она је изличита жена, 
оче да је све на њојну руку, да буде како она каже. Наступи некакво изличито време, 
ил је зима, ил је лето, трећо нема.

изломоти свр. избрбља, измрмља нешто нејасно. – Коме се неје десило да некво 
изломоти, па се после апе за језик. Поп некво изломоти за пешес минута, тури паре 
у џеп, и прејде на друђи гроб.

излоче свр. фиг. попије халапљиво. – Нема да пију, нело лочу, и не диѕају се од 
астал, док све не излочу кво је изнесено за пијење.

излувтира свр. проветри, излуфтира. – Што не излувтирате собуву, учурило се 
ко кат се у ижу накладу сирова дрва.

излувтира се свр. проветри се, излуфтира се. – Довлечу се теј пијандуре, па 
лочу, пуше, подригују, прде, убазде кућу, да не мож после три дьна да се излувтира.

излудеје свр. 1. помахнита, постане сасвим луд. – Приработила ми се онаја 
работа, па чу излудејем. Кравава се узнемирила, тражи бика, па че излудеје. 2. фиг. 
донесе обилан род, роди ненормално много. – Нађубримо њиву, а паде и ћиша кад је 
најпотребна, па моруза бујаје, че излудеје од род.

излудеје се свр. излудира се, иживи се. – Неје се излудувал у младе године, па са 
буца по седењће ко неувијен бик.

излучи свр. издвоји јагњад од мајки после подоја, или периода дојења. – Овце се 
изјагње и очуву јаганци, па куде Ђурђовдьн излучимо јаганци на једну страну, овце 
на другу.

изљуди се свр. престану да буду добри људи, рашчовече се. – Какво време, такви 
и човеци, изљудило се тој у даньшњицуву, ко лук кат се у протеклице претвори, па 
неје више за једење.
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изљуска се (трп. пр. изљускан. –а, -о) свр. испуца се глеђ или емајл од ударца. – 
Шерпетината се изљускала, али немамо другу, па си се с њу служимо. У једьн крај 
закачена за мертек пот ћеремиде висеше поголемшка шерпа, беше арно изѕьнsана и 
изљускана.

изљусне (трп. пр. изљуснут, -а, -о) свр. напрсне глеђ, отпадне парче глеђи. – Немој 
да трескаш по шерпуту, да не изљусне. Домачинска кућа, све убаво од намештај, 
тањири шарени, порцелансћи, несу ко наши плекани, и понегде рџави куде су 
изљуснули. Зреле праскове се смељу на воденицу за месо, и сипу у плекан суд, али 
се пази да судат неје изљуснут.

измажденичи се свр. извуче се, истргне се из улара, исклизне из руку. – Руће ми 
биле блажне, па ми се лонац пун с маз измажденичи, паде и расипа се. Крава се из-
мажденичи из јулар, и побеже у шталу.

измаже свр. прекрије нешто слојем нечега, премаже. – Исплетемо трмће от па-
вит, па ји измажемо с лајна.

измаже се свр. искаља се, испрља се. – Сечаш ли се како смо по ливаде трчали по 
јаганци, па ни мати намаже пекмез на кришће, а ми се по лице измажемо с пекмезат, 
па се смејемо.

измазни (трп. пр. измазњен, -а, -о) свр. углади, углача. – Срча је очепљак од стакло, 
па си с њега измазниш тојагу, да је мазна. Носи тојагу, доле чулумка ко песница, а 
насред измазњена са срчу.

измазни се свр. углади се, пролепша се. – Прејде у град, измазни се, па поче и 
убав да буде, проорати, и поче се врља сас памет, а највише сас падежи.

измазуљи се свр. исклизне из руке. – Држ ју цврсто, да се не измазуљи и побегне 
код другога, после вртање нема.

измаје се свр. пролуња се, утроши време. – Идо у Бабушницу, измаја се колко да 
ми пројде дьн.

измакља свр. шатр. изудара. – Мрдни се од мен, да те не измакљам, а ти знаш како 
ја макљам.

измакне се свр. удаљи се, склони се. – Е па, при мен је овака, ако оч, узимај и 
терај, а ако неч, слегни сас рамена и измакни се.

измами свр. 1. вабљењем дозове. – Измами кучето, и вржи га, па нека надвор лаје. 
2. ласкањем или лукавошћу постигне неки циљ. – У стање је да ти измами послегњи 
динар из џеп.

измањује свр. један за другим остави брачног друга, разори брак. – Измањуваше 
си жене па вануше свет, а деца остадоше при бабе и деде, такво време дошло, даньс 
се жене, јутре се мањују.

измаршира свр. 1. најури. – Куче улезе, измарширај га, па затвори врата, да ни не 
гледа док једемо. 2. извређа некога говорећи му „марш“. – Ја и Војча идемо сами, он 
ми некво изорати, ја га измаршира, и дадо му лакат, и он си отиде.

измациња несвр. измиче, удаљава. – Петкана ме тера да измацињам кревети да 
и испод њи измете прашину, ко срамно госје да че ни дојде однегде.  измьциња.

измациња се несвр. измиче се, удаљава се. – Ма волим си и ја унучетија, него 
се измацињају од мене што им смрадим кат се врнем ис шталу. Поче зевња да се 
измациња испод мен.

измаша несвр. изамахује. – Немој да измашаш на мене, несьм ти жена, ене ти 
твоја жена па измашуј на њу колко оч.

измаши свр. изамахне. – Мој син неје измашил на мене, а камли да ме је ударил.
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измькне свр. 1. измакне, склони. – Измькни столицуту, да могу да пројдем до њи. 
2. одмакне, удаљи. – Застанемо малко док измькну, па се па зададемо по њи.  по-
из мькне.

измькне се свр. в. измькне се. – Он се на време измькнул и[з] село. Сабајле 
утьвнин се има измькнемо, да ни нићи не знаје куде идемо.  поизмькне се.

измьциња се несвр. в. измациња се. – Затеко девера, јетрву и зьлву, а ја све 
настран, измьцињам се, али работе не одбивам, куј ми кво рече, ја слушам. Види се 
да се лето измьциња, да праји место за јесен.

измьшка свр. искаља, испрља (блатом или чим другим). – Немој да си измьшкаш 
руће, са че ручујемо.

измьшка се свр. искаља се, испрља се. – Детево се измьшкало у каљиште, па се 
направило ко прасе.

измезденичи свр. одбије рог, смакне рог. – Наш Беља си измезденичил рог у 
бодење још док је бил бик.

измездри свр. 1. исече месо на каишеве. – Измездримо месо, и усолимо га, па 
постоји тека нећи дьн у саламуру, после га наредимо на матине над огњиште да се 
суши. 2. фиг. изудара, излема. – После ме учитељ измездри сагльм, целу недељу сам 
носил њигови потписи на образи.

измеље свр. фиг. пребије намртво. – Кат се рипнем, бре, има те измељем ко 
воденица, знаш ли ти тој!

измењушка ж смењивање при тешком послу. – Туј где испада слама из вршалицу 
је и најголем прашинљак, па на измењушку утрчују две жене, једна брже извлачи и 
истрчује, а друга одма улати.

измери свр. одреди каквом мером величину или тежину чега. □ – Измери ми 
половин ћило шићер. ⌂ измери га колко је дльг изудара га, узме му меру. – Ако не 
слуша, узни једну лисковину, па га измери колко је дльг, да видиш како че после да 
слуша.

измертечи свр. одеље, отеше мертеке. – Колко че ми тражиш да ми измертечиш 
овај дрва.

измеси свр. меси док не добије хомогену масу. – У текне отсејем брашно, па у њега 
турим квасьц и једну ложицу сол, и замесим тесто, после га добро измесим сас руће, 
па чекам да се подигне да га размесим, после га турим у тепсију да се опече леб.

изместо прил. скок увис без затрке. – Ја могу да прерипим тија зид, али залитачћи, 
изместо не могу.  уструпац.

измета несвр. одваја, склања (о очима, погледу). – Загледала се у њега ко теле у 
шарена врата, па не измета очи оди њега.

измете (трп, пр. изметен, -а, -о) свр. почисти метлом. – Немам кьд да изметем по 
собе, а камо ли по двор. Кад је врша најјаћи и најкрупи мужи носе пуни џакови у 
амбар, и тамо у изметен и от паучину очистен пресек исипују жито.  поизмете.

изметне се свр. прими наследне особине, уметне се на кога. – Сва су ми деца 
јешна, само послегњово чибиричаво, на куга се изметнуло не знам.

изметри свр. кубицира дрва, скрати на метар и сложи у кубни метар. – Дрва 
изметри, и продава на кубик, колко метра, толко кубика, а цена се знаје.

измеџу предл. између. – Драга Лојнсћи из Горњи Стрижевац први направи кућу 
измеџу Бабушницу и Извор, и пресели се доле, а са се Извор скоро спојил з Бабуш-
ницу. Жене си шьпчу измеџу себ, да помлади не чују што неје за њини уши.

измеша свр. мешајући састави уједно нешто што је разноврсно. – Увечер 
измешам сено и сламу, а јутром им тој давам да једу. Пада и ћиша и снег, измешано, 
па неје за излазење ис кућу.
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измије (трп. пр. измијен, -а, -о) свр. опере. – Појдо да си измијем руће, па заборави 
по какво сам пошла. Кад мијеш руће, обавезно миј сас сапун, и трљај док не почну 
да скрцају.

измије се свр. умије се. – Само да се измијем, па чу постављам једење.
измилује свр. изгрли и изљуби. – Сви да ми там поздравиш, а унучичи да ми 

измилујеш ко што само ти умејеш.
измине свр. прође, протече (о времену). – Тољће године изминуше, а ти си све 

иста, ко девојче, ни старејеш ни грбавејеш.
измири се свр. склопи мир са киме, помири се. – Тољће године несу оратили, били 

се замерили окол мираз, са чујем измирили се, и почели да живе ко брат и сестра.
измисли (трп. пр. измислен, -а, -о) свр. створи маштом нешто чега није било, 

или чега нема. – Тај прича измислена де се льжу деца да буду добра. Кво ли ни се 
учитељав замислил, жешка вода одавно измислена.  поизмисли.

измица несвр. измиче, удаљава. – Ја га измицам од огањ, он се примица.
измица се несвр. измиче се, удаљава се. – Ја се примицам, она се измица, али 

кобајаги. Што се више измица оди Суљу, још повиш вој жешко на бутине.
измодри свр. упиљи поглед плавих очију. – Измодрила у мене, ко да вој је Убавка 

Гороломска мати.
измоли свр. постигне циљ мољењем. – Сви га молимо да појде, али не могамо да 

га измолимо да пристане.
измори (трп. пр. изморен, -а, -о) свр. учини да ко постане уморан. – Работа ме 

измори, али највише ме измори брига за деца, куде су, и како су. Изморен сам оди 
работу у милицију, са сам сваћи дьн сас говеда по ливаде, и уживам.

измори се свр. постане исцрпљен од умора, премори се. – Како стигомо дом, 
почеше јурњавине окол бебето: прање пелене, простирање, пеглање, тамьн легнемо, 
оно се увика, изморимо се начисто.  поизмори се.

измота свр. заврши мотање, намота. – Имаш ли од дуванат да измотамо по једну 
цигару, цел дьн несмо пушили.

измота се свр. размота се. – Измота ми се пред-нође змија ко конопац, ја премре 
от стра.

измотава несвр. исмејава кога, тера шегу са ким. – Кат човек остареје, сви почну 
да га измотавају.

измотава се несвр. руга се коме, спрда се са ким. – Некада жандар беше ко планина, 
а са крдави, клате се от кафић до кафић, младињава се измотава с њи.

измотанција ж измотавање, спрдачина. – Теј твоје измотанције сам ја научила 
одавно.

измоча се свр. вулг. помокри се, испиша се. – На туј равничку че станемо да се 
одморимо, и да се измочају говеда.

измрда свр. фиг. избегне неку обавезу. – Нече мож тека да га измрда, све има да 
плати кво је зарадела и кво се задужила.  измурџи.

измрда се свр. ижџилита се, опусти се кретањем. – Дете требе да се с време на 
време расповије да се измрда, после боље спи.

измре свр. поумире много њих. – Сви измреше, од мој врс само сам ја жив.  
поизмре.

измрзне свр. презебне, промрзне, скочани се од мраза. – Купи арпаџьк, кад да га 
посадим, он не вољаје за ништа, измрзал. Измрзо ко ћишир. Измрзомо ко компири.

измрзњује несвр. страда од мраза, измржњује. – Има цвеће које измрзњује, и 
мора да се уноси у топло, а има и које не измрзњује, које расте по градине, и сваку 
пролет се обнавља.
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измрка свр. оплоди овцу. – Једьн овьн може дневно да измрка и по десетина овце.
измрка се свр. оплоди се овца. – И овуј годин се све овце измркаше. Гледамо да 

се све овце на време измркају.
измрмуљи свр. измрмља. – Никој не разбира кво прича, измрмуљи га, па си ти 

после крши главу кво је тел да каже.
измрџује несвр. фиг. измрдава неку обавезу. – Научила и да помрџује, и да измрџује, 

али при мен га нече измрда.
измршавеје (рад. пр. измршавел, -а, -о) свр. постане мршав. – Саде ћути и 

уздашиња, погрбил се, измршавел, осушил се, станул сењћа од човека. Измршавела 
му говеда, слабо ји рани, а не стура им јерьм от шију.

измуа свр. фиг. изудара, излема. – Чу те измуам ко срдит мачку. Престани да ме 
изазиваш, да те не измуам ко кучку под амбар.

измузе свр. 1. помузе све које треба да буду помузене. – На премлаз сваћи измузе 
њигове овце, па се млеко мери, да се види који је колко намузал, да се одреди кому 
колко следује да узима. 2. измузе до последње капи. – Прво теле сиса, па ако не 
посиса све, ја измузем колко је претекло, и тој млеко је за деца.

измуљи свр. извири, промоли главу. – Измуљила главу из рупу, па ни гледа, а не 
бега.

измуљи се свр. извири, појави се. – Госпава се измуљи кроз прозор, да види који 
лупа на капију.

измурџи свр. фиг. изврда, склони се од неке обавезе (упор. измрда). – Ватај се за 
работу, са га неч измурџиш. Неч га измурџиш, кошуљу че ти цепимо и пијење има 
да даваш, унука си добил.

измути свр. измеша, измућка. – Сипем мају у млеко, па га убаво измутим с 
ложицу, да се брже ване сирење.

измућка свр. изврши мућкање до краја. – Сипи жешку воду, и додај малко пепел, 
па добро измућкај балонат, да се убаво измије, да нема никакав мирис.

измучи се свр. доживи свакаве муке, напати се. – Измучила сам се ко Исус на 
крс, ал сам га очувала и ишколувала, сама сас моји десет прста.

измушља свр. избуши. – Имају саде једьн астал, и он сьв измушљан. Овај дрва сва 
имушљана, нече се на њи огрејете.

изнабада свр. на више места пободе што, фиг. посади лук. – Изнабадамо три леје 
арпаџьк, и две бели лук.

изнабива несвр. вулг. набије пенис више пута, и свима који су то заслужили. – 
Изнабивам му га сестре, он че мен да учи како се штроје прачина, и праве деца. Сьг, 
вала, требе да им га изнабивамо маће за све што су ни учинили от Косово навам.

изнада се свр. узалуд се нада. – Изнадамо се овија дни да че дојдете, а ви не 
дојдосте, да се несте нешто наљутили.

изнаѕади се свр. пође мало уназад. – Изнаѕади се малко да пројдем, па се после 
па шири колко оч.

изнајде свр. изнађе, ишчачка. – Изнашли му да је и он бил у четници, и сменили 
га с влас.

изнакалемује свр. искалеми све што треба да се калеми (упор. искалеми). – Деда-
Кота Кокошкар беше изнакалемувал присади дрвенци прекај пут за Полопатицу, они 
блађи, ал тврди ко камен.

изнакањује се свр. заврши са накањивањем да нешто почне. – Че стане пладне 
док се ви изнакањујете да почнете да работите.
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изнакарује свр. заврши са довожењем, издотерује доста тога. – Изнакарували 
смо десетина кола морузу у двор, са требе да кршимо класје, па да збирамо лупачи 
да лупимо.

изнакачује свр. окачи све што треба да се окачи. – Сви изнакачували некакве 
значће на дреје, дувају у пиштугаљће и тропају у шерпе.

изнакачује се свр. много њих се попне на нешто. – Изнакачувала се деца по 
плотови, по дрвја и на цреп да боље виде.

изнаклаџуван, -а, -о на много места потпаљена ватра. – Џурџовдьн кад 
дојдеше, у сваку авлију изнаклаџуван огањ, и пече се јагње на рожьњ.

изнаковује свр. сви колико их је накују косе. – Косидба ка[д] дојде изнаковујемо 
косе још увечер, и зором, док је још раса, идемо да косимо, по росу се најбоље коси.

изнакоти се свр. накоти се у великом броју. – Изнакотише се Циганштуре, че ни 
победе с бројно стање.

изнакупује свр. купи од свега понешто. – Изнакупувала сам на децата от све 
понешто, па нека си деле како умеју.

изналега свр. легне где ко стигне. – Кад дојде пладне, жетвари се поизвртају у 
ладовину, изналегају куј куде стигне, само душу да поврну.

изнамалеје свр. умањи се бројем и количином. – Некада смо чували ситну стоку 
по гоџа, а даньс изнамалели љуђи, па намалела и стока.

изнаоди несвр. нађе велику количину чега. – Печурће се сваћи дьн не наоде, али 
тија дьн изнаодимо пуну крошњу, и тој све вргањи.

изнапива се свр. напије се свако који је присутан. – Ајт што се они изнапивали, 
нело нашљокали и жене које су биле сас њи, та га заубавили начисто. Онија пијанице 
се пак изнапили.  поизнапива се.

изнапраји свр. направи све што треба да буде направљено. – Све што имамо, ми 
смо сас жену стекли и изнапрајили с наши десет прста.  изнаправља.

изнаправља свр. в. изнапраји. – Народ си остави села и дедовину, поче да се 
запошљује и да слугује по градови, куће изнаправљаше големе ко касарине, а њине 
куде су се родили намануше начисто.  поизнаправља.

изнасаџује свр. засади све што треба да буде посађено. – Домачин за углед, 
изнасаџувал и искалемувал свако родно дрво за које је чул да постоји.

изнеможе свр. онемоћа. – Изнемогомо з бабу, али смо повиш изнемогли од бриђе 
и сећирације, нело от старос.

изненадан, -а, -о ненадан, неочекиван. – Овакво изненадно госје се не дочекује 
тиће тека, с празне руће и гол астал.

изненаџује несвр. ненајављеном појавом се појављује, изненађује. – Тија Влада, 
диша, имаше гадну навику да изненаџује радници који работеоше у трећу смену, 
тићем се појави на врата у никакво време.

изникне свр. ничући изађе из семена и израсте из земље. – Посеја пролетос дете-
лину, ал не теја да изникне, чу морам да ју пресејем, нема ми друго.

износен, -а, -о изношен, похабан. – До мен је ретко стизала нова дрешка, ја сам 
све преносувала дадине износене блузе и сукње.

износи свр. 1. носећи премести са једног места на друго. – Жене почеше да из-
носе тањири, и да ји постављају на астал. 2. изађе из употребе због дугог ношења, 
демодира се, похаба се. – Е, овеј панталоне сам бьш с вољу износил, али прогледаше 
и на колена и на дупе, несу више за носење. 3. фиг. развлачи из куће, раскућује кућу. 
– Ја доносим, а ти разносиш, ја уносим, ти износиш, може ли тој тека, и до када че 
тој тека!  наизноси.
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изњури се свр. изнури се. – Седом недеље се постило за Велигден, па се народ 
изњури да једва оди.

изобара свр. обори све што је могло да се обори. – Дуну ветар, па изобара сливе, 
не мож ји зберемо три дьна.

изобрне се свр. изокрене се, преокрене се. – Народ се изобрну, никој никога више 
не слуша, нити кој кога гледа, сваћи гледа само да је њему добро.

изоглави се свр. 1. извуче главу из повоца или јарма. – Вепрето неје било врзано, 
нело само заамено за гушу, па се изоглавило и побегло. 2. фиг. искористи прилику да 
побегне. – Како се који изоглави, одма бега и[з] село, ко коњ из вршу.

изоговара несвр. оговара свакога без изузетка. – Дојде, заседне, изоговара све по 
ред који вој падну на памет, па се надигне па отиде на друго место да настави.

изоди свр. изилази, рађа се (о сунцу). – Сльнце кад изоди на Свети-Јован, оно 
трепти ко да игра на небо, затој овог свеца зову још Свети-Јован Игратељ.

изоди се свр. находа се. – Даньс се убаво изодимо, а нигде зајка не видомо.
изока свр. 1. позове некога гласним дозиањем. – Кам га Драган, изокај га одма да 

дојде овам. 2. позове некога позивом. – Изокаше ме с позив да се за две недеље јавим 
у Пореску управу. 3. подвикне. – Мара изока по децата да слазе, височко се укачила 
на црешњу, па се уплаши да не попадају. 4. понуди. – Питамо једну бабу у првете 
куће да ни даде водицу да пинемо, она ни изока у двор, изнесе стовну с воду, ал 
изнесе и тепсију с баницу. Поздравимо се, он ме изока у кавану на каве.  поизока.

изока се свр. извиче се, изгалами се. – Изока ми се, па си заспи, бьш га брига 
могу ли ја да заспим. Куде да зарезујем школу, кад ми се ти онака изока, и да очу, 
не смејем.

изокол(о) прил. изокола, околишећи. – Обикаља изокол, не казује дирекно, чека да 
се ја досетим кво оче. Једни се срамују оди мен, не вреве ми тој у очи, али изоколо 
ми све кажу.  изоколо.  поизокол.

изокрене свр. мало окрене, накриви на другу страну. – Изокрени га малко настран, 
да убаво легне у лежиште.

изокрене се свр. сасвим се преокрене. – Народ се изокрену, па нече више да 
работи поље, бега у град, ко тамо да се дава леб џабе.

изокује се несвр. виче, истреса се на кга. – Немој да се изокујеш на мене, несьм 
ти ја жена.

изоноди свр. сврши неку одређену радњу познату из ширег контекста. – Побрзо 
изонодимо по кућу кат смо две, па имамо више време да да се поиграмо з деца.

изоноди се свр. сврши се нека одређена радња позната из ширег контекста. – 
Улезну у плевњу, изоноде се, и после се праве ко да ништа неје било.

изопачи свр. искриви, изобличи. – Орати истину, не изопачуј, да ти Бог уста не 
изопачи.

изопачује несвр. искривљава истину. – Немој да изопачујеш, казуј како је било, 
да те не притеѕамо како ми умејемо.

изорати свр. 1. изговори шта је требало да се говори. – Ја чу све да ти изоратим, 
а ти како очеш. Са што чу ти изоратим, никад до са ти несьм рекьл, а тољће године 
смо заједно. 2. исприповеда. – Чу ви изоратим још овуј причу, па више не могу, уста 
ми се осушише о[д] толко причање.

изорати се свр. 1. наразговара се са ким. – Несмо се виџављали скоро, дојдете да 
се изоратимо. 2. изговори се, каже нешто што није требало. – Једнуш док ореомо 
у Влаковију, башта се овак изорати: Ти си истришче, одокле испаде и ја не знам, 
несмо ти се надали, мати те замалко теше врљи.
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изорачује несвр. изговара, гласно казује. – Постари љуђи маају сас главу, подизају 
веџе, некво си брбосте колко да си они чују, ал наглас га не изорачују.

изорачује се несвр. 1. говори скаредности. – Не изорачуј се такво при мен, сестра 
сам ти, арам да ти је. 2. изговара се, проналази лажне разлоге. – Ил ме помогнете, ил 
немој да се изорачујете да немате, кад знам да имате.

изоре свр. пооре све што је требало да се узоре. – Даньс се сас трактор може 
изоре, посеје и задрља за једьн дьн колко напред з говеда за десет дьна.

изорује несвр. орући вади из земље на површину. – У Бербеч се однапред изорували 
свакакви предмети, прича се да је туј бил Момчилов град, и да му је кула била изнад, 
на брдо које се зове Момчиловац.

изостане (рад. пр. изостал, -а, -о) свр. заостане за другима у неком погледу. – Јури 
по работе, пре пладне у предузеће, по пладне по њиве, само да ишколује черкуту, 
да не изостане о[д] друшће. Разболе се, па је изостал једну годин от школу. Ми смо 
овде малко изостали, ал несмо бьш толко глупави, и да бьш ништа не знамо.

изостањује несвр. остаје један за другим. – Брат ми умре, а по њега осташе шес 
деца, несу деца, нело изостањували синови јачћи, веч за женидбу.

изостри свр. учини оштрим, наоштри. – По цел дьн развлачимо меови и вртимо 
тоцило, скапемо од вртење док Ђора изостри тој кво има, ал само да смо туј, где 
може свашта да се чује и види.

изотиде свр. оде један за другим сви који треба да оду. – Изотидоше ли си тија 
пијандуре, да и ми некада седнемо да вечерамо.

изотима свр. отме редом једно по једно. – Заседоше на влас, па почеше да отимају, 
изотимаше на људи све кво им је за око запело.

изотне се свр. извуче се, порасте, отме се. – Овај моруска се изотела, а друђе 
још несу ни никле. Ти стеѕај дете док се не изотне, после је касно. Изотел се ко куче 
испод лесу.

изотуд прил. с те стране. – Ја чу се прикраднем одовуд, а ти изотуд, јега га 
уванемо на легало.  поизотуд.

изошка свр. фиг. најури кога вичући „ош“. – Изошкали ју отуд, па си се врну при 
родитељи. Иди изошкај свињуну из градину, лом че направи.

изработи свр. наради се у туђу корист. – Цел век сам работил, срећу сам си 
изработил по туџа имања, и на крај: сирома бил, сирома и остал.  поизработи.

изработен, -а, -о истрошен радом, израубован. – У село остали само изработени 
и недьгави старци, млади сви побегли.  неизработен.

изработи се свр. истроши се радом. – Ја сам се изработил по градилишта, малтер 
и цигле су ми снагу испили, са несьм за једьн компир.

изравни свр. подравна. – Астал требе да изравниш, да се не клима док људи једу. 
 изравња.

изравни се свр. фиг. изједначи се са ким у неком погледу. – Ти с мене не мож да се 
изравниш, колкогод да се трудиш.  изравња се.

изравња свр. в. изравни. – Дојде време да ја и ти изравњамо рачуни.
изравња се свр. в. изравни се. – Малтер се наврља на зид с ванглу, па се с облу 

изравња, и после с пердашку испердаши.
израдује се свр. наужива се радујући се, нарадује се. – Черка му у Швапско живи, 

унучетија му швапсћи орате, и ка[д] дојду једампут у пет године кво да прича с њи, 
и како да им се израдује, кат се не разбирају у оратуту.

изражава се несвр. фиг. говори што неприлично или непристојно. – Напи се бер-
бек од две рећије, и поче да блантори и да се изражава.
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изрази се свр. фиг. каже што неприлично или непристојно. – Изрази се докторат 
пред мен, ко да смо заједно чували овце: Само тека наставете да га чувате, да му рас-
те алатка, да оправља татка. Промльну ме некво у мали мозак: па Петкана се изрази 
ко да несьм жив, ко да ме отписала.

израни свр. 1. отхрани кога док не стаса. – Молила је и преклињала Бугари да 
вој пуште Мирка, чељад да израни. 2. хранећи утроши спремљену залиху хране. – 
Пролетошња моруза стигла за брање, а још ланску несмо сву изранили.

израњави се свр. прекрије се ранама. – Од лежање и нечистоћу цела снага му се 
израњавила.

изрга свр. фиг. нагло израсте. – У Благовести никло цвеће, по цел чеперак изrгало 
из-зем. Ћишовита пролет, па изrгале морузе ко гора. До скоро беше детишњак, а са 
изrгал муж голем.

изреди свр. редом изговори, изређа. – Почне ни кльне, па ни сви изреди по име 
куга какво да стигне.

изреже свр. 1. режући раздели на више комада. – Изрежи лубеницу, и свакоме дај 
по парче. 2. фиг. изудара. – Кад узнем прутав, па ка[д] те изрежем с њега, има цел 
месец грбина да ти се шаренеје ко даждевњак.

изрезили свр. осрамоти. Δ – Чим пине, изрезили ме пред народ и с причање и с 
понашање, а кад је трезан нема бољ човек од њега.

изрендише свр. сврши рендисање. – Изрендишемо неколко зељће у лонац, па га 
посолимо и притиснемо, оно се ућисели само по себ, тој зовемо резанац.

изрепчи свр. удари тољагом по целој дужини леђа. – Милисов искубе кольц ис 
плот, па га изрепчи колко је дльг. Смири се, док несьм узел једьн омашљак да те 
изрепчим ко вола у купус.

изрепчи се свр. испрси се, испружи се. – Изрепчил се на столицу, ко да је 
преседник. Изрепчил се ко мачор на сланину. Гле га синдрак, изрепчил се у ладови-
ну, а овце му побегле у детелину.

изреси се свр. пусти ресе. – Леска се изреси још док је зима.
изрече свр. речима искаже, изговори. – Изречи му га кво те мучи, немој да му 

ћутиш, и болку у груди да си тураш.
изрече се свр. нехотице каже што се није хтело или мислило да се каже. – Из-

реко се, па се после уапа за језик, али беше му работа. Пази да се негде не изречеш 
кво смо се договорили.

изрије свр. ријући ископа. – Крт куде се усели све изрије, и грдну штету направи, 
нарочито по градине.

изриља свр. доврши риљање. – Изриљали смо градину, чекамо да се малко стопли 
време, па да садимо.

изрине свр. лопатом избаци балегу из штале. – Идем да изринем шталу, и да 
пуштим телчина да сисају. Изринем сабајле на говеда, помузем краве, омијем се сас 
сапун детињи, примькнем се до астал, и чекам каве.

изрипа се свр. наскаче се у колу, наигра се. – Поднапимо се, па се ванумо у коло, 
и изрипамо се ко јаре на плек.

изрипи свр. скоком изађе из каквог простора. – Појдо си ја на место, кад изрипише 
при мен на бину онија што су пре мен држали говор, пригрнуше ме, и почеше ме 
целивују.

изрита свр. ишутира. – Ако се наљутим, че те изритам ко ћопав тиквиче.
изришка свр. 1. њушком изрије. – Кат пуштимо свиње, оне изришкају цел двор. 2. 

ногама ишчепрка. – Кокошће улезле у леју с расад, па га све изришкале.



313Речник говора Лужнице

изрован, -а, -о пун рупа (о путу). – Тьг још не беше асвалт, пут беше изрован, 
лочка до лочку.

изрове свр. огласи се рикањем (о говедима). – Изроваше говеда у шталу, жедна, 
траже да се напоје.

изроди свр. роди много деце. – Тека је тој, изродиш деца, зарадујеш им се, после 
страујеш док ји очуваш, а она после побегну, повароше се, дојду да те виде у годину 
једнуш.

изроди се свр. 1. постане гори од својих предака. – Куј се надал да че се толко 
изродимо, да ни ливаде поједу њиве, и да у наша браништа друђи беру дрва. 2. 
престане да рађа. – Ако се не ђубри, њива се изроди, и мане да раџа. 3. измени свој 
генетски потенцијал. – Попошљацити се изродили, постали љути, на-уста се не 
турају од љуто. И године, и човеци, и стока, све се изроди, неје ко напред што је 
било.

изроји се свр. издели се друтво пчела дајући нове ројеве, фиг. поделе се браћа. – 
Дошло време да не можемо више да живимо у заједницу, морамо да се и ми изројимо.

изроси се свр. 1. покваси се росом. – На Свети-Јован Биљобер девојчетија се 
дигну рано, и иду да беру цвеће и лековите травће, изросе се по њиве и ливаде, и 
издоносе га дом, па вију венчичи, да ји окаче на врата. 2. створе се ранице на губици 
овце која пасе траву покривену хладном росом. – Овцеве се све изросиле, требе да 
манемо да ји пуштамо на пашу док је по траву још росељак.

изрска свр. поједе хрскајући. – Све да изрскаш кво сам ти спремила, па да ми 
голем порастеш.

изружи свр. оспе погрдама, изгрди. – Не пројде дьн да ме не изружи, највише вој 
смита што се дружим сас шишето.

изрукује се свр. заврши се међусобно руковање. – Погодимо се, изрукувамао се, 
остаде још да се договоримо када че свадба да буде.

изруца се свр. исплаче се ридајући. – Не дирајте ју, нека се изруца, душу да одьне, 
неје вој лько.

изрчка свр. шиљатим предметом избоде кога, или ишчепрка што. – Море, немој 
да свиркаш, да те не изрчкам ко срдит мачкоља. Узни прутьк па га изрчкај из рупу, 
неје длибоко упадал.

изубива свр. премлати, изубија кога. – Куга уванем у лозје да ми крадне грозје, 
има га изубивам да му се више ни леб не приједе.  изудара.

изубиван, -а, -о изубијан, премлаћен. – Беше катил човек, а ене га са, влачи се по 
двор сам, ко изубивано куче.

изудара свр. измлати једног за другим (упор. и изубива). – Изударај ји сви по ред, 
и који је крив, и који неје, да им дојде памет у главу.

изугари свр. пооре њиве после жетве. – Неколко њиве изугаримо, неколко че 
остану неугарене.

изуми свр. ишчили из сећања, заборави. – Ја сам изумела како смо звали теј 
травће, отишло ми от памет.

изуписује свр. упише више лица као власнке чега што припада једном лицу. – Он 
једне те исте овце изуписувал и на њег си, и на деца, и на жену, и на маћу, и на татка, 
да простиш могьл је и комшију да упише, мож му је и он род.

изусти свр. гласно изговори. – Неколко пути заустува да му све кажем кво ми 
лежи на срце, али ми нешто не даде да га изустим.

изутра прил. у рано јутро, ујутро. – Изутра, рано на собајле, наметнемо пушће на 
рамо, па појдемо у лов, али пазимо да се с никога не сретнемо, да ни не бије баксуз.
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изучи свр. учећи одређена знања стекне професију. – Син вој изучи за профисора, 
па са живи ко господин, али и њу прибра при њега.

ил(и) раст. везн. употребљава се када је реч о избору између две могућности 
које једна другу искључују, када је нешто овакво или онакво, када се нешто може 
урадити на овај или онај начин. – Причам ли ја, или рибе кашљу. Идемо у лазарицу 
ил у Студену, ил у Камбелевци. → ел(и), јал(и), јел(и).

иловача ж густа лепљива земља тешка за обраду, глина. – Иловача је у Огрању, 
и тај њива ни је најтешка је за работу. Црепње се праве од иловачу.

иљадарка ж новчаница од хиљаду динара, хиљадарка. – Дадо вој на башту 
иљадарку, сиротиња, пристадоше родитељити, она се малко надурли на њи, малко 
навикњува, али и она пристаде.

иљади несвр. стиче хиљаде, множи се у хиљадама. – Куде идеш да иљадиш. Ја 
сам сьв берићет наследила, и иљадила сам га, овцу једну несьм потикала. Иљадиле 
ти се овце и козе. Једьн кравај се меси за стоку, да се не растика, а да се иљади.

иљадо уз бр. иљаде ж хиљада. – Наврмо иљадо и двеста ћила жито. Иљадо стреле 
ји устрелиле, дабогдал. Наше село је имало три иљаде овце, а са нема ни триста.

има (аор. јд. има – има – има, мн. имамо – имасте – имаше; импф. јд. имао – имаше 
– имаше, мн. имаомо – имаосте – имаоше; имп. имај – имајте) несвр. располаже чим 
као својим. – Имам два брата и три сестре. Ја има братанца, али он рано нестаде. 
Док бео здрав, све имао, са имам само болес. Имај си на уме да сам ти ја башта, и 
да се још све све преко мене води. ■ по има комп. има у већој мери, има свега више. 
– Бољ је живот било кат смо ми млади били, него сьг, ако са све по има и за једење 
и за облачење. ■ имање гл. им. – Има имање, а има и немање, али је најстаршно кат 
се нема здравје. ⌂ има да израз којим се износи увереност да ће да се оствари оно 
што се казује главном реченицом. – Ако те треснем сас тилуђе у тил, има да ти очи 
истрчу ко на поганца. Кад му дунем једьн шамар, има три дьна уши да му поју. ⌂ 
има да те нема израз којим се износи увереност, или барем жеља, да неко изгуби главу. 
– Ако те грабнем, има те поједем са све дреје, има да те више нема. ⌂ неје имало није 
постојало. – У моје време рамуника неје имало, највече била кланета и гајде.

имање с непокретна имовина. – Имање поклони на синови, па са нека му они 
мисле, а мен како ми буде. 

имањице с хип. од имање. – Има добро имањице, али га не уработи добро. █ тьнко 
~ имање које чине посне, неродне њиве. – Наше имањице тьнко, па ни је башта повиш 
с терзильк изранил, нело с прикот од њега.

имањиште с пеј. од имње. – Дадоше ме у богату кућу, да се бојаги не мучим, а 
оно имањиште големо, па сам на поголем терет била, него што бео при моји.

имателник м онај који има, и уме да стекне да има. – Красно дете, имателник и 
домачин, а само, неје се женил, тека си тера, ако има некоја за женидбу, ете прилика.

име мн. иметија с лично име, посебан назив животиње, географске области, и 
сл. □ – Има свакаква иметија по народ, не могу ја са сва да ти ји набројим. █ крштено 
~ име које је кум надевао новорођенчету. – Напред је само кум давал крштено име, 
родитељи се несу питували. █ невестинско ~ име које је млада надевала млађим члано-
вима супругове породице. – Невеста је крштевала ако је женско: Београтка, Божурка, 
Варошанка, Вилданка, Врбица, Врвурка, Големица, Голубица, Грлица или Грличка, 
Гугутка, Дукатка, Дунавка, Јабука, Јагода, Јеребица, Краљица, Лалка, Левтерка, Ло-
зица, Малина, Моравка, Писарка, Пловдина, Прапорка, Сеја, Сека, Сестрица, Сту-
денка, Тавралија, Тавралика, Трандавилка, Ћитица, Убавица, Шамширка, Шумадин-
ка; а ако је мушко; Бајћа, Бајча, Браца, Везир, Војвода, Голуб, Даса, Делија, Ђидија, 
Мераклија, Овицир, Писар, Славејко, Сокол, Тавралија, Убавенко.
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иментује рет. несвр. казује име, именује. – Несьм ја таква да одлатим ко криво 
вретено по свако одело сас машну, ко поједине моје комшиће, да ји не иментујем, па 
се после у лупење морузу само ушьпкују од њи.

имот м богатство садржано у покретној и непокретној имовини. – Имот се сти-
ца сас работу и муку, а не сас лежање. Имот што га је Виден овак или онак спечалил 
у мутно време, растурил се, остало само име и презиме Видановићи по старејуту.  
имотльк.

имотан, -а, -о имућан. – Черко, туј да отидеш, тај кућа имотна, а момче неје ћитка 
да се с њу заћитиш. ■ поимотан, -тна, -тно комп. имућнији. – Сви се попредрешили, и 
по облекло се види који су поимотни. Казање су имале само поимотне куће напред, 
два-три казана ако је било у село.

имотлььк м в. имот. – Да си паметна па да отидеш у њин имотльк, да живиш 
ко царица. Човек се бори да стекне имотльк, па на крај види да је најголем богатльк 
здравје.

инат м намерно поступање против чије воље, пркос. Δ – Све работи у инат, а не 
како му се каже, па и ако је на њигову штету.

инати се нсвр спроводи инат, пркоси. Δ – Који се инати, сам се собува. ■ инатење 
гл. им. – Сас инатење се ништа не постиѕа.  инаџисује.  заинати се, уинати се.

инатљив, -а, -о пркосан, својеглав. – Доведоше инатљиву снашку, по цел дьн 
само њури и гледа напорачћи ко бодљиво говедо.

иначе прил. на други начин, друкчије; у супротном случају. – Кат се на овцу или 
на краву подује мешина, мора да се с шило пробуши, да одьне, иначе че липче.  
еначе, онак.

инаџија м који је склон инаћењу, свадљивац. – Не инати се с мене, инаџијо један, 
ако сам ти тој споменула, сам си крив.

инаџика ж која је склона инаћењу, свадљивица. – Ставили се оба такви, он 
инаџија, она још поголема инаџика, па че си очи поваде.

инаџильк м инаћење. Δ – С инаџильк и с карање се ништа не постиѕа.
инаџисује несвр. спроводи инат, пркоси (упор. инати се). – Кад ни се јаве децата 

да че дооде, баба ме ружи да се омијем по снагу, и да се преоблечем, а ја јок, неје да 
инаџисујем, него несьм научил. ■ инаџисување гл. им. – Дооди овам, да ти ја препишем 
кво следује за инаџисување. Чьчнеш ли вој у инаџисување, држ се добро.

инострансћи, -ска, -ско који се односи на иностранство. – Деца се растикала по 
инострансће државе, там да наберу мед, а ја остадо сам ко ћутук.

иностранство с туђе земље. – Чудим се како се оволко изродимо, иностранство 
ни постаде боље од нашу државу, и туџа ората подобра од нашу орату.

интенирац нов. м интернирац. – Бил сам заробљеник интенирац, малко вали о[д] 
две године.

инџињер нов. м инжењер. – Кво туј има да се учи, купиш апарат и сликујеш, ти 
неч да будеш инџињер.

ињак м залеђене капљице росе, иње. – Ињак се наватал, па се све белеје, ко снег 
да је нападал.

ињћа несвр. пригушено плаче. – Што сте расрдили детево та ињћа, ел му несте 
нешто дали кво је тело.

ињћа се несвр. пренемаже се, плачним гласом протествује. – Јордичку уапала 
змија за ногу, па ју Станомир питује: – Куде те изеде змија, Јордо? – Иза кућу, бате. – 
Ама за кво те изеде? – Ма за џабе ме, бре, изеде! – ињћа се Јорда. ■ ињћање гл. им. – У 
нашу кућу нема ињћање, тој важи и за млади и за стари.



Љубисав Ћирић316

ионак прил. без обзира на све друго, ионако. – Опаши се да ти не спадну пантало-
не, ионак нема кво да се види.  ионака.

ионака прил. в. ионак.– Загревај плотну за каве, а рећију си ионака пијемо студе-
ну, кој че ју сваћи чьс греје.

исаби свр. поквари, упропасти. – Исаби си гредуту, скрати ју више него што је 
требало. Жика гњасну на Ћивтину грбину, та га исаби.  исьби.

исаби се1 свр. пре времена насилно изгуби плод, побаци (о женки). – Три овце ми се 
исабише. Кравата се исабила, сигурно је јела буђаво сено.  исьби се.  исквари се.

исаби се2 свр. добије килу. – Исаби се носејечи вречљаци на вршу. Док беше 
мьлечко дете, моја Деса га нудеше да пријде да узне бар залок, мушко је, да не гледа 
док ми једемо, да се не исаби.

исабуљи свр. фиг. извади, исуче. – Лека Манинсћи из Ливађе беше малко скренул 
с памет, исабуљи ис панталоне матовилкуту, па си тека иде по пут, а жене обртају 
главу, срамотно им да га гледају.

исьби свр. в. исаби. – Ако исповртим с тојагуву, па ка[д] те репнем преко грбину, 
има да те исьбим.

исьби се в. исаби се1. – Имали смо убаву кобилу, али се исьби на прво ждребење.
исьне свр. исуши се, усахне. – Све нестањује, и стока, и човеци, крстаче исьну и 

иструлеју, гробишта се преорују, саде трава остањује.  поисьне.
исели се свр. сеобом промени место боравка. – Они су се иселили ис Косово и 

населили се у Лужницу, али тој одавна било.  поисели се.
исецка свр. исече на ситне комаде. – Исецкај месото наситно, да се убаво упржи. 

 иситни.
исече (трп. пр. исечен, -а, -о) свр. 1. секиром пообара много стабала. – Наокани да 

су млого вредни дрвари, заработе се па исечу и туџо, тека и у моје браниште беоше 
укарали кола, па си секли и товарили ко у њино, са мора суд да расправља. Браниште 
ни сво исечено, нема дрвце једно сьгльм да је остало. 2. подреже нокти. – Што си 
не исечеш ноктити, можеш да ореш сас њи кољћи су.

исипе свр. испразни, изручи. – Како ми напуни чашу с вино, ја ју исипем низ гушу, 
ко да је вода. Исипи морузуту ис шиник у вречу колко може да стане, па ју застељај.

исипе се свр. 1. појаве се богиње по телу. – Детенце затера бопће, мајћа му даде 
медьк, даде му ћиселко винце, поугрева га, и оно се исипе, а са одма воде у болницу. 
2. добије перје. – Мара носи покриве у цедилку, извела вој се мишчетија туј прве, 
још се несу ни исипала, па да им ји свари да брже расту.

исипује се несвр. осипује се, добија богиње. – Почело да се исипује, за неколко 
дьна че можеш да га купеш.

исиса свр. исише. – Што не мож теле да исиса, ми помуземо, а ако исиса све, тој 
је њигово.

иситни свр. исече на ситне комаде (упор. исецка).. – Иситнил си дрвата ко за 
шпорет, а за казан могу и покрупна. Прво се месо иситни, па се после тура у шерпу 
да се вари.

исица несвр. исеца. – Исицај од оба краја напомалко, док се не углави да буде 
пасент.

иска рет. речц. изгледа, можда. Δ – Тьг су, иска, мужи жене били, неје било ко сьг 
да муж не смеје да вој рече „потам се“.

иска1 несвр. пребирајући по коси или оделу треби ваши или буве, биште. – Прво 
мати иска мен, после ја њу. Искам га од бује.  поиска.

иска2 рет. несвр. жели, хоће. – Искам да ти кажем нешто, ал се бојим да ми се не 
наљутиш.
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иска се несвр. биште се. – Кат кокошће почну да се искају, че пада ћиша.
искабли свр. фиг. пребије некога да отекне од батина. – Уватили га да им крадне 

сирење, па га искаблили од бијење.  искьбли.
искаже свр. каже све по реду од почетка до краја. – Тој чу ти искажем по ред: 

свекрва изнесе сито са жито, невеста врља жито, а две поју: Не врљај, невесто, не 
врљај жито, / неси га жела, неси га врла, / девери врли, јетрве желе…

искаже се свр. изрекне се, ода тајну. – Немој некоја да се искаже негде кво смо 
оратиле, че ни потепају мужи ако нешто чују.

искалеми свр. калеми све што треба да се калеми. – Искалемил некакву нову 
сорту јабуће прет кућу, па родиле, милина.

искалемује несвр. калемљује све што треба да се калеми. – Домачин за углед, 
изнасаџувал и искалемувал свако родно дрво за које је чул да постоји.

искаља свр. запрља блатом. – Пази де не искаљаш панталонете, друђе немаш.
искаља се свр. запрља се блатом. – Сине, пај си се искаљал ко прасе.
искапе свр. истече кап по кап, искапље. – Нека се убаво исцеди, нека искапе до 

крај, вурда не требе да је водљива.
искапи свр. попије до дна. – Сврта јучер куде Ђуру овчара, те там искапимо једно 

полокче сас рећију, а мојно шише сам си шпарал.
искара свр. 1. избаци из куће. – Искара си жену, па се са сћита неопран и не-

закрпен. Ако нече да работи, има га искарам у плевњу да спи, он и неје за боље. 2. 
гонећи истера. – Трчи искарај свињене из градину, лом че направе. 3. изагна стоку 
на пашу. – Идем да искарам овце на пашу. Искарај говеда да попасу, да заштедимо 
малко сено. 4. колима извезе из авлије. – По вршу почнемо да искарујемо ђубре по 
њиве, и да угаримо. 5. нагло израсте. – Трс упролет искара високо и до два метра.

искарује несвр. истерује. – Добро, де, неје убаво што ме искарујеш ис кућу, први 
смо комшије. Не знам кво чу: да ју искарујем, ил да се утепам, ил њу да утепам. Овце 
не искарујемо у пашу само кад је снег.

искасапи свр. исече на комаде, унакази. ▲ – Немој матер да ми помињаш, да те 
не искасапим ко лубеницу.

искастри свр. окреше гране са лишћем. – Искастримо половин браниште, другу 
половину чемо догодине.

искача несвр. 1. изилази из затвореног простора. – Једанпут искачамо из водени-
цу ја и брат ми, кат погледамо, а на праг се испружила змија, замалко да ју нагазимо. 
2. изилази на неки скуп или провод. – Сваку вечер смо искачали на корзу, младиња 
колко оч, са на село нема млади, само деде и бабе.

искашка свр. испрља блатом, ублатњави. – Куде си толко искашкал панталоне-
те, кад нема нигде каљиште.

искашка се свр. испрља се блатом, ублатњави се. – Упаде у јендек, па се искаш-
ка до гушу, ко свиња.

искашље се свр. 1. кашљући избаци шлајм из грла и душника. – Закашље, па не 
може да се искашље. 2. фиг. изврда неку обавезу. – Са-ч ми платиш сви дугови, са га 
неч искашљеш.

искашљује се несвр. кашљући чисти грло пре него почне да говори. – Доста се 
искашљува, ајде почни веч једанпут да причаш. ■ искашљување гл. им. – Мука да те 
увати од њигово искашљување и накашљување.

искьбли свр. в. искабли. – Кат се на куче притепа, оно замоча тојагу на овчара, па 
га с њу искьбли. Чу те искьблим, да нече може ни мати да те познаје.
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искьбли се свр. 1. преједе се. – Једомо, па се искьблимо. Краве се напасле, па 
се искьблиле. 2. препуни се. – Напуни се котьл с млеко, па се искьбли. 3. надује се, 
напне се. – Дабогдал се искьблило, кат си се такво родило.

исквари се свр. пре времена насилно изгуби плод, побаци (упор. исаби се1). – 
Пасле по слану па ми се две овце искварише у јагнење.

исклепа свр. искивањем истањи рез. – Још некња однесо сећиру при ковача да ју 
исклепа и наостри на точило, он ју тури иза врата, и још си тека стоји.

исклили свр. стадијум када усев изникне и почне да формира стабаоца. – 
Пасуљат веч исклилил, а моруза још неје.  исклини.

исклини свр. стадијум када усев изникне и почне да формира стабаоца (упор. 
исклили). – У Јеремију жито убаво исклинило, од мерак да га гледаш.

искlкави свр. ишчаши кук. – Води си рачун куде идеш, и с куга се виџављаш, да 
те не искlкавим, па ис кревет неч мож да се дигнеш на нође да станеш.

искlкави се свр. повреди се у куковима. – Искlкавила се од работу, па шатри кад 
оди ко манка.

искlца свр. истуца. – Искlцај малко жито у чутуру, да сваримо пченицу.  
истlца.

исклоснави свр. повреди кога у пределу вилице, одвали вилицу. – Ка[д] те ударим, 
чу те исклоснавим, леб нема више да ти се приједе. Ако ти чује мужат за тој, има те 
исклоснави.

искљује свр. позоба кљуном. – Направе плашило, па га туре усред лозје, да 
гроздовци не искљују грозје.  искљуца.

искљуца свр. в. искљује. – Немој да врекаш туј, него иди искарај кокошћене из 
градину, искљуцаше сьв пипер.

искобеља се свр. извуче се из тешког положаја. – Кад човек почне да се почесто 
сеча детињство, значи да је с једну ногу штрапнул у провалију, ис коју се не мож 
искобеља.  ископеља се.

искове свр. заврши ковање, искује, прикуца. – Даньс исковамо летве, јутре че 
покривамо кућу.

искокодака свр. искокодаче. – Чим искокодака кокошка на полог, одма трчи да 
узне јајце, и негде га скута.

искоколи свр. исколачи очи, избечи се. – Велика се љосну од-зем, не мож ју 
поврну, искоколила ко из расол да је излезла. Што си искоколил у мене ко вапир, ене 
си ти ју жена, па у њу коколи.

исколка свр. искотрља. – Дојди да ми помогнеш да исколкамо кацу ис подрум.
исколка се свр. искотрља се. – Јутром се једва исколкамо из црђе колко смо 

преморени од јучерьшњу работу.
исколчи свр. изудара коцем. – Ја кад узнем једьн кольц, па те исколчим с њега, 

нече више да ти падну на памет ни девојће, ни жене.
искоље свр. покоље све што је за клање. – Искламо свиње, маз стопимо и месо 

средимо. Какьв је бесник све че ни искоље, нело дај да га митимо с рећију и банице.
ископа свр. 1. копајући издуби раку. – Дојде време у село да нема млади људи 

гроб да ископају кад нећи умре, нело Цигањи тој работе за паре. 2. копајући извади 
што. Причају да је нећи у Златар ископал чуп злато.

ископеља се свр. извуче се из тешког положаја (упор. искобеља се). – Једва се 
ископељамо из долинуту.

ископетља се свр. појави се, створи се. – Тамьн стизам до прве куће у село, кат 
се ископетља пред мен дебелоно спадало, мој комшија.
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ископити свр. избави из неке невоље. – Пази да не упаднеш у вират, не могу те 
ископитим после из њега.

ископити се свр. избави се, извуче се из неке невоље. – Ископитише се из сиро-
тинльк, залебише се и они малко.

ископнеје свр. 1. отопи се, ископни (о снегу). – Че ископнеје снег, и че дојде 
пролет. 2. фиг. постепено се сасуши (о човеку). – Неје толко стара, колко што је 
ископнела по дете што вој рано умре.

ископује несвр. ископава. – Ископували су у атар стреле, веле да се по њи и 
прозвало селото Стрельц.

искочи свр. 1. изађе из куће. – Затворила сам се, па ис кућу не искачам никако. 
Че искочиш ли довечер на корзу? 2. попне, успне се. – Попимо по две чаше рећију, 
па лько искочимо нагор до нашу калауру. Кад искочимо на оној брденце че видимо 
нашу кућу. 3. појави се, почне да расте. – Искочи ми на тил некаква вржица, и поче 
туј коса да ми опада.

искошка свр. испрегне из јарма. – Ти искошкај краве, и дај им да једу, ја чу 
почнем одма да истоварујем.

искошта превише кошта, превише плати. – И тека, после за тој моје оратење да 
је најден, и да се не знаје који му је башта, тужи ме најденити, искошта ме тај ората 
млого, морал сам теле да продадем.

искра ж усијани део материје који искаче из ватре или из предмета након ударца 
о што тврдо (упор. жишка). – Ваца седи замислен уз огњиште, и гледа како се искре 
разлете чим проџара с машу по огањ.

искрадне се свр. кришом се удаљи. – Где како чујем за некоју вражалицу, ја се 
искраднем, па при њу. Искрадо се и дојдо, само да ви наѕрнем како сте.

искрвари изгуби крв крварењем. – Туј зиму мати се прелади опасно, па поче да 
крвари кат сере, ми се уплашимо че искрвари начисто.

искрека свр. 1. успаничено искрешти (о живини). – Искрекаше кокошће, виделе 
јастреба. 2. искокодаче кокошка јављајући да је снела јаје. – Искрека кокошка, трчи 
узни јајце, док те неје претекал бата.

искриви свр. савије, извитопери. – Мајсторе, немој да искривиш оџакат у зидање, 
после че мораш с рамо да га потпираш. Че те искривим ако те уватим у пакос.

искриви се свр. савије се, погрби се. – Нешто ме стегло и укочило, па сам се ис-
кривил ко параграф.

искривљује несвр. фиг. изврће истину. – Поче све више да искривљује казување, 
почеше људи да га пцују по пут, и куде га стигну, и куде га сретну.

искрица ж дем. од искра (упор. жишчица). – Коледар седне испред огњиште, даду 
му машу, он проџарка по огањ и благосиља: Колко искрице, толко дечица у кућу, 
толко телчина у шталу, толко јагњетија у обор, толко прашчина у кочину…

искра се свр. изломи се, тешким радом изгуби снагу. – Снагу сам си искrал по 
печалбу, само да нешто створим за деца.

искрка свр. поједе у сласт. – Све да искркаш кво ти је поставено, па књигу у 
шаће.

искрпи свр. закрпи све што треба да буде закрпљено. – Збра сви дронци, па ји 
испра и искрпи, да ме не чекају кат се заванем у друђе работе.  поискрпи.

искрсти1 свр. да име свима који терба да буду крштени. – Сва наша деца је кум 
искрстил како је он тел, име је он одреџувал, а не ко са да кум дете крсти како му 
се каже.

искрсти2 (трп. пр. искрстен, -а, -о) свр. укрсти. – Кад денеш крстину четри снопа 
искрстиш једьн отуд једьн одовуд с класови унутра, и тека четри реда назидаш, на 
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вр дојде поп. Носили смо опьнци свинсћи сас црне врце, ретко да видиш да је нећи 
купил правени опьнци у Пирот од биволску кожу сас бели каишичи искрстени тува 
тека уз ногу.

искрути свр. 1. ишчупа из корена. – Ветар га искрутил, а какьв присад воденьц 
беше, неје имало такьв у цело село. Како те мрзи да работиш, ако искрутим једьн 
кольц ис плот, има зачьс да ти се приработи. 2. одбије рог брав. – Убав вол, али си 
искрутил једьн рог.

искрши свр. изломи, поломи. – Морал је да закоље овнатога, јер му беше сва 
ребра искршил како га бол. Ако те дованем, има те искршим ко грсницу.

искрши се свр. изломи се, сломи се. – Укачил се Сава у туџ ореј да бере ореси, али 
се искрши грањћа, и он падне и повреди си кичму.

искршњачи свр. пребије, поломи кичму. – Чу те вузнем с тојагуву, да те 
искршњачим.

искрштева свр. да свакоме име, крсти по имену. – Које како је искрштевано тека 
се зове, некоје Габрица, некоје Коњарница, некоје Страње, има свакаква иметија по 
атар.

искубе свр. 1. ишчупа. – Заинати се вол, па нече преко ћуприју, Милисов искубе 
кольц ис плот, па га изрепчи колко је дльг. 2. очерупа. – Видим ли те да се моташ 
окол мужа ми, сву че те искубем.

искубе се свр. ишчупа се. – Искубоше ми се руће из рамена носејечи воду. Ка[д] 
добије шугу, овца се искубе, и кожа вој се испуца ко церова кора. Гадно кат се жене 
степају, оне не само да се тепају, нело се све искубу.

искука свр. фиг. измоли, искемчи. – Кат се укука, има ти искука и црно испод нок 
да му дадеш.

искука се свр. исплаче се, искука за све пострадале. – На Видовдьн кукавица 
престане да кука, веле да су се маће, сестре и жене на тија дьн искукале за сви који 
су на Косово пођинули, и да се до небо чуло њино кукање.

искупе свр. добро окупа. – Са че те баба искупе, да будеш најубава меџу све твоје 
друшће.  поискупе.

искупе се свр. добро се окупа. – Згрејемо воду, па сипемо у корито и искупемо се 
сви по ред.  поискупе се.

искурзија ж излет, екскурзија (упор. ескурзија). – Са и пензиунери почеше да иду 
на искурзију.

искуса свр. кусајући поједе све. – Све колко сам ти сипала у тањир да искусаш. 
Видим ја да че искусаш даньс бијење.

ислабеје свр. измршави, онемоћа. – Ислабела сам оди работе, али повиш оди 
сећирације. Овцава ти млого ислабела, или ју кољи, или ју лучи па ју дом чувај, за 
у буљук више неје.

исмева несвр. исмејава кога. – Исмева га, понижава га, прави се важна, он си 
ћути.

исмева се несвр. подсмева се коме. – Немој да се исмевате с мене, са у овеј моје 
старе године.

исоплита свр. фиг. подметне ногу свима по реду. – То[ј] је једно детиште да га у 
свет нема, исоплита свакога који је послаб од њега, па му се после смеје.

испада несвр. постаје нешто, показује се нешто таквим (упор. значи). – Ти како 
причаш испада да сам само ја крив што се родило, а ти да си невина ко светица.

испада се свр. довољно се напада, престаје да пада. – Ћишата неколко дьна пада, 
али се веч испада, поче да се разведрује.
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испадне (трп. пр. испадал, -дла, -дло) свр. 1. појави се однекуд. – Одокле, бре, 
испаде, ко да си од Бога падал! 2. фиг. деси се, покаже се. – Одавно тој неје работила, 
па вој са испадла прилика да среди кућу по њојно. Пузља умеје и човек да испадне, 
кад оче. Ма не би ни свет видел, да неје тека сас ногуту испадло. Детето теб испаде 
ућа, а не ти њему. 3. фиг. остане без вида. – Очи ми испадоше гледајечи нис пут да ви 
видим да ли идете. 4. фиг. онемоћа, ослаби. – Не знам зашто, и от кво, али воловити 
му јако испадли.

испален, -а, -о испаљен (о метку). – Војска имаше с време на време маневру, 
па смо наодили по нашу рудину доста чауре, али и понећи неиспален метак и 
неексплодирану петарду.

испари свр. 1. пређе у агрегатно стање паре. – Запржи га, па нека поћипи малко, 
да испари вода, да се згусти. 2. изложи дејству паре. – Збрала сам пун лонац дронци, 
па чу ји прво испарим над-огањ, после чу ји исперем. 3. ирон. нестане, изгуби се. – 
Имао убаво бурђиче, па негде испарило, добило нође.

испати (трп. пр. испатен, -а, -о) свр. подвргне кога патњама. – Че испатиш и ти 
од мене, ко што са ја патим о[д] тебе, зајам брашно врта. Он је још од детинство 
испатен и измучен, таква му судбина.

испати се свр. намучи се, напати се. – Од бесног мужа и немачину испатила се, 
сирота, ко Исус на крс.

испашњачи свр. повреди стомак, проспе црева. – Не задевај се, ако се дигнем, чу 
те испашњачим.  испьшњачи.  ишћемби.

испьшњачи свр. в. испашњачи. – Чувај се од тога вола, че те муне с рог да те 
испьшњачи.

испьшњачи се повреди се, проспе црева при паду. – Скркну плот кат се некако 
поткачи на њег, како запе претроши се кольц, ја одврнде, тео се испьшњачим како 
бупну на ливаду.

испегави свр. покрије се пегама, испега се. – Наблизила да роди, па све испегавела.
испендречи свр. изудара пендреком. – Море, узни једну мотку, па га испендречи, 

да му се не прииде више на таква места.  испердаши.
испере свр. последње испирање рубља хладном водом. – Опрала сам, још само да 

исперем у послегњу воду, и готово.  поиспере.
испердаши свр. 1. заврши глачање омалтерисаног зида пердашком. – Омалтери-

само, са да испердашимо, и молери могу да крече. 2. фиг. изудара пендреком (упор. 
испендречи). – Испердашили га у милицију, па му дошла памет.

испестује свр. одгаји, изнегује. – Овуј годин убав пипер испестувамо.
испече свр. 1. зготови пекући на ватри. – И јагње и прасе је поблаго кат се испече 

на ражьњ. 2. дестилацијом произведе ракију. – Испечемо рећију, воденица може да 
меље на њу, а увек ни недостиза до ново печење.

испидира свр. отера. – Беомо нагосје при зета и черку, па ни трећи дьн 
испидираше.

испије свр. 1. попије све. □ – Пил сам, али са више не пијем, испил сам си норму. 
2. фиг. лиши снаге, исцрпи. – Испије ни пос пред Велигден, па једва одимо. 3. фиг. 
извади, ископа. – Колко пути ме је проклела змија очи да ми испије.

испили се свр. излеже се из јајета (упор. изведе се). – Ја сам ко пилето: испилило 
се, лежало у гњездо, маћа га ранила, појила, кад му крила ојачкала, прнуло, пролетело 
и одлетело у свет.

испипа свр. 1. додирне руком са свих страна, опипа. – Ја почека малко да поумине 
болечината, па испипа местото куде ме је кучиштето уапало. 2. измилује у љубавном 
заносу. – Нема коју неје испипал, па оставил. 3. фиг. испита изокола, сазна посредно. 



Љубисав Ћирић322

– Испипај одолек како се десило, немој дирекно да га питујеш, јер нече да каже ако 
га тека питаш.

испира несвр. довршава прање, или накнадно пере. – Оперем кво је за прање сас 
прансћи сапун у жешку воду, па по три пути испирам у ладну воду. Ја сам га добро 
опрала, али га па мора исперем.

исписник м друг из војске истог годишта, вршњак. – Гле ји па исписнициви, без 
мен ли лочете, мајке ви га дрте.

испит м религ. обред пре склапања црквеног брака када свештеник утврђује да 
ли будући супружници нису у крвном сродству, и да ли нису приморани на брак. – 
Прво смо сврнули у Драгинац у цркву на испит. Кот попа иду на испит девоћа и 
младожења, и кум и стари сват.

испита свр. религ. испитивање свештеника пре склапања брака. – Нас је испитал 
поп Радисов, овде у нашу си цркву, стрижевачку.

испитује несвр. 1. испитивање свештеника пре склапања брака. – Поп је испи-
тувал невесту и младожењу на испит да ли се воле и да ли несу род. 2. запиткује. 
– Сваку вечер ме испитује ко поп с куга сам била, и куде сам била.

испишти свр. реско и ненадано се огласи. – Некво испишта у долину, а нам се 
коса диже на главу от стра.

исплакни свр. овлаш испере, пропере. – Муни тањирав у воду, па га исплакни, 
немој млого да га мијеш.

испласти свр. садене сено у пластове. – Од туј ливаду испластимо по три стога 
сено, за њу нема лоша година.

исплачује несвр. редовно плаћа уговорену цену. – Исплачује на време, поштен 
човек, и не убива на цену.

исплаши се свр. престраши се. – Тргни се малко, унучетија ти се исплашила, 
дрта жена да толко вика за мужа, тој па нигде нема. Е, пуста маћа, кад видо на теле-
визор да бомбардују и Ниш, прецрко, неје ли близа при вас ударило, несте ли се 
млого исплашили?

исплете свр. доврши плетење. – Даньс чу заплетем џемпир за мене си, и нема га 
манем докле га не исплетем.

исплиска свр. 1. избаци течност из неког суда или удубљења пљускајући. – 
Исплискај сву воду из вират, она че се па навири до јутре. 2. овлаш опере лице или 
руке прскајући се. – При бунар стојеше дрвено корито сас воду, девојчето си испли-
ска руће колко да омије големото каљиште, и отрча комто дом.

исплиска се свр. полије сам себе прскајући се. – Сине, куде најде водељакат да се 
толко исплискаш, сьв си мокар.

испличи се свр. прекрије се пликовима. – Бркну с руку у ћипеч воду, па вој се све 
рука испличи. Кад бео малецка, бегала сам от сугреби, беоше ме наплашили да чу се 
испличим ако штрапнем на њи.

испљувује несвр. више пута узастоце испљуне, испљувава. – Кат се наједе грозје, 
он почне да му испљувује семће.

испљуска свр. фиг. ишамара. – Млада невеста накоњче прво дарује, па га трипути 
подигне увис, па га добро испљуска по образи док се не увика, на крај га целива и 
врне си га на матер.  поиспљуска.

испљуска се умије се пљускајући лице водом. – Испљускај се по лице сас студену 
воду, да прогледаш.  поиспљуска се.

исповеџује се несвр. исповеђује се. – Ма што ја теб да се исповеџујем куде идем, 
и какво работим, нити си ми ти мати, нити сам ти ја жена.
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исповрти свр. 1. завитла, замахне. – Он малко блесав, че исповрти с тојагу да те 
удари кат се не надаш. 2. фиг. испоручи рачун. – Исповрти му рачун, да види колко те 
кошта, и да неси дибидус глуп.

испогани се свр. 1. обави велику нужду. – Дојде, па ми се испогани пот прозор, 
мисли да га не видим. 2. прими лоше особине. – Крстине несмо бројили због стра 
од краџу, тьг тој неје имало, тој се са испоганили љуђе, него смо ји бројили да се 
вечером у задругу валимо колко је који нажел.

испод(и) предл. испод. – Наместил сам клупу прет кућу испод ореј, у дебелу ладо-
вину. Нешто гребе исподи црепњуту, мора да је поганац.

исподупира свр. подупре једно за другим све шта треба да се подупре. – Сливе 
преродиле, требе да се исподупиирају, да се не покрше од род.  испотпира.

испозатвара свр. позатвара све који треба да буду затворени. – Беоше неколко 
мангупа у село, али ји испозатвараше, та се смиримо. Млого куће се испозатвараше 
по села, млади се растикаше по свет, а старци помреше.

испоздравља се свр. пошаље поздраве свима којима треба. – Испоздрављај се на 
сви колко су у кућу, а највише ми поздрави унучетићата.

испоје свр. испева, допева. – Чим она испоје јену песму, он почне другу.
испоклања свр. поклони свима, разда свима. – Ја сам моје имање разделил и 

испоклањал на деца, да се не повлаче по суд кад умрем.
испокрши се свр. поломи се све једно за другим. – Колко су сливеве родиле, све че 

се испокрше од род. Не трчете толко, че се испокршите на низбрдицуту.
испокује свр. испохује. – Месо се исече на парчетија и посоли, па се уваља у 

брашно и у размутена јајца, и покује се у жежак маз, кат се све испокује, нареди се 
у тепсију, капне му се малко вода, и тури у релну.

испокута свр. посакрива све једно за другим. – Све што је њојно испокута ко мач-
ка мачетија, да нићи не може ништа да најде.

испокута се свр. испосакрива се један за другим. – Бегамо у шуму, па се испоку-
тамо на неприодна места, да ни не најду и побију.

исполагьцка прил. лагано, опрезно, успорено. – Стоји ко камен стеньц и ћути, па 
се обрну иполагьцка комто мен, и остаде тека, да чује кво чу ја да кажем.  испольк.

испольк прил. лагано, опрезно, успорено (упор. исполагьцка). – С рећију требе 
испольк, ко сас младу невестицу, ако ужуриш да ју собуваш на цуг, од њу мож да 
закасаш ко бач од ливресту sвиску, има те тресне у тил, да те запотаји. Еве ме, нане, 
испольк уилно рече Мара, идо до њивчено преко ваду да малко поплевим лучакан. 
⌂ испольк па узоколо опрезно и околишно. – Ја се распитува испольк па узоколо, да не 
примети кво ме занима.  поиспольк.

исполица ж наполица. – Који је сирома, он узне њиве па работи на исполицу. 
Ја не могу да косим више, па давам моје ливаде и њиве да косе и работе друђи на 
исполицу.  наполица.

испољи свр. открије тајну, искаже нешто што се других не тиче. – Она нешто 
да испољи како вој је меџу мужа и њу, тој не може да се деси ни за живу главу. Ако 
га не испољиш на јаве, испољиш га у сьн.

испољује несвр. открива тајне. – Кво ти мисли у главу само си он знаје, на јаве 
ништа не испољује.

испомага несвр. припомаже, потпомаже један другога. – Да ји ми не испомагамо, 
не би имали ни за воду, а камо ли за леб.

испомага се несвр. узајамно потпомаже један другога. – Платимо само мајстори, 
а за просту радну снагу си се ми испомагамо.
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испомењује свр. помене све које треба да помене. – Запалим свечу на онога на 
чији сам гроб, али у мисли испомењујем и сви моји који сам запантила.

испомера свр. премести са свога места једно за другим. – Ја волим да ми је све 
на место куде сам га оставил, а деца дојду па све испомерају.

испоново прил. испочетка. – Кажи ми га испоново, да добро упантим како сте 
тој работиле.

испообара свр. обори све које треба да обори. – Ма кво сте ви за мене, кат се 
рипнем, сви има да ви испообарам ко мечка дрењће.

испоседа свр. седне један за другим сви колико их је. – Испоседаше уз астал, и 
само поглеџују када че почне да се приноси нешто за једење.

испосипује свр. полије једног за другим. – Невеста ујутру све испосипује да се 
омију, о[д] дете до најстарог члана у кућу.

испосмеши свр. постиди једног за другим. – Где год да отидемо, напије се, па 
испосмеши и мен и деца, свако излазење у љуђи ни преседне од њега.

испоснеје свр. испосни, постане постан. – Црева ни испоснеју, па једва чекамо 
да дојде Велигден да се облажимо.

испосни се свр. 1. ослаби због посне хране. – Никад не могу да угодим на свекрву: 
ако запржим манџу – млого мрсно, не мож да једе, ако га напрајим посно – врти 
вој се у главу колко се испоснила. 2. фиг. њива престане да рађа ако се редовно не 
ђубри. – Манумо да чувамо стоку, али ни се њиве испоснише, па не раџају више ко 
што раџаоше.  испости се.

испости се свр. в. испосни се. – Баба се беше испостила ко зајак у март месец, 
станула саде кожа и косће.

испотеѕа се свр. потегне се, поправи се све шта треба да се поправи. – У послегње 
време и у наше село се испотеѕаше неколко куће, а једна се и нова направи.

испотепа свр. потепа, поубија све на које наиђе. – Ако ви још једнуш затечем да 
ми берете грозје, све до једнога чу ви испотепам ко врапци.

испотика свр. погуби све једно за другим. – Напил се на вашар, па све кво купил 
испотикал док стигал дом.

испотика се свр. фиг. поумире један за другим. – Туј годин у наше село десет 
човека се испотикаше, и исто толко куће се затворише.

испотпира свр. подупре подметачима једно за другим (упор. исподупира). – 
Одељај заглавће, па испотпирај и изравни ногари на астали, да стоје равно да се не 
климају. Сливе преродиле, грањће се савиле дозем, мора да се испотпирају, да се не 
покрше.

испотплачује свр. потплати све за које мисли да треба да буду потплаћени. – 
Испотпалачувал му је башата сви по ред у општину, али углави сина на добро место, 
са живи ко господин.

испотриса се свр. узнемири се, потресе се један за другим. – Биле смо још малецће 
кад ни мати умре, али се испотрисамо куде це денемо кад башта реши да се пожени.

испотрује свр. отрује једог за другим. – Сви че ни испотрују до једнога с тија 
прашкови, да поцрцамо ко поганци.

испотрује се свр. отрује се један за другим. – Испотруше се с некакву правену 
рећију, пешес човека је умрло само у наш крај.

испотути се свр. погрби се, потути се један за другим. – Сви остарели, сви се 
испотутили, мињују по пут ко сењће, нигде да видиш младог човека.

испоцрца свр. поцркава један за другим. – Ја чу цркнем, али и ви че испоцрцате, 
нечете ни ви да векујете на овија свет.
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испочетак прил. испочетка, поново. – Немој да ни помитате да не погрешимо, па 
да морамо испочетак да бројимо.

испоштује свр. изрази поштовање, ода почаст. – Веле да на Свети-Јован 
Биљобер сльнце трипути застане на небо, како би испоштувало овога свеца.

исправан, -вна, -вно фиг. који нема телесних и психичких недостатака. – Ја сам 
моја деца лепо ишчувала, сва лепа, исправна, ниједно неје нешто манљиво било.

исправи (трп. пр. исправен, -а, -о) свр. 1. учини правим оно што је искривљено. – 
Беше искривен, али са исправен, па ко нов. 2. фиг. отклони грешеке. – Ја сам стара, 
па мож нешто да грешевљам, али ти ме исправи.  поисправи.

исправи се свр. усправи се. – Бога се одједнуш исправи, отвори уста да некво 
каже, ал не рече ништа, само вој уста остадоше тека отворена.  поисправи се.

испраксује (трп. пр. испраксуван, -а, -о) свр. увежба. – Тија накупци су 
испраксувани, знају они како да те преваре.

испраксује се свр. увежба се, стекне праксу. – Испраксувала се она там по 
Немачко како да једе леб без матику.

испраси се свр. опраси се једна за другом све колико их је. – Све свиње ни се 
испрасише, и прачина убаво напредују.

испрати свр. пошаље. – Омесила му кравај, па га испратила у воденицу да смеље 
брашно. Испрати ми оваг-онаг понећи динар, колко да имам да се покрпим за цигаре 
и каве.

испрачује несвр. 1. шаље, отптрема. – Печалбара ни сам испрачувала, ни до-
чекувала. Тија сандьк вој напунише сас спрему кад ју испрачуваше о[д] дом. 2. 
пратећи доведе кога до одређеног одредишта. – Дешавало се да се деда и њигов 
побратим Славко испрачују по недељу дьна, прво испрати овија оног до њигову 
кућу, и туј преспи, па јутредьн онија њега испрати до њигову кућу, па и он преспи. 
■ испрачување гл. им. – Кат се испрачују, некада се толко запричају у испрачувањето, 
да стигну до Славков дом у Радошевац.

испрашкује свр. заштити семе прашком од болести и штеточина. – Ујесен 
се прво жито испрашкује, па се сипе у дисази, и посеје, кат се посеје, завлачи се с 
дрвену брану.

испрашњави се свр. поспе се брашном, убрашњиви се. – Сејала сам брашно, па 
сам се сва испрашњавила.

испрве прил. на почетку, у прво време. – Испрве не диѕаше руку на мен, само се 
издира, уока се па целу малу размири. Туј и там пине по некоју, тека испрве, после 
си зареди, па редом.  испрво.

испрво прил. в. испрве. – Вино испрво не осечаш, топрв после те замаје у главу. 
Испрво су били први у све, а са су послегњи у све. Испрво буду добре, после стану 
да се замлачују.

испрди свр. фиг. искија, плати рачуне. – Неч га више испрдиш, доста си појел 
лебац на туџа дупетија, са че твоје дупе да једе баницу по апсе. Че се тепамо са сви 
који ни нападају, нече га више испрде, па оно како.

испрди се свр. вулг. ослободи се ветрова, прдењем се растерети. – Иди у долину 
па се испрди, немој туј пред сви да попрчкујеш.

испребива свр. премлати, пребије намртво. – Уватил га у градину како крадне 
пипер, па га испребивал, морали су на кола да га терају дом.

испреврзује свр. превеже на више места. – Натоваримо снопје у литре на кола, 
па испреврзујемо на неколко места, да не попада успут.
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испреврта свр. преврне све редом, испретура. – Сваку вечер ми испреврта по 
џепови, да види колко сам потрошил паре. Девојче, немој се зачьчкујеш, да те не 
испревртам ко свиња задувану тикву.

испрегне свр. ослободи из јарма. – Натунти се на брзину, поче да тутњи, настаде 
окање и трчање, који су шпартали испрегнуше говеда, деца се покуташе пот кола.

испреграџује свр. прегради на више места, стави више ограда. – Поделише 
се браћа, плац испреграџуваше, оградише се једьн од другога, њиве уситнише на 
њивчетија, растури се стара кућа.

испреде свр. доврши предење. – Ти твоју вуну веч испреде, а ја моју још несьм 
ни почела.

испредреши се свр. преобуче се у стајаће рухо један за другим сви одреда. – За 
Велигден се сви испредрешимо, и после ручьк излезнемо на-оро горе при цркву.

испрежењује свр. ожени се или се уда пре старијега брата или сестре. – Мене 
су испрежењували и брат и сестра, испаде им добра прилика, а ја се па несьм љутил.

испреѕа несвр. испреже из јарма. – Кад буде у орање, волови се не испреѕају и по 
десетина дьна, и посрну малко у снагу.

испрекарује се свр. претерају се, поумиру сви о којима је реч. – Испрекаруваше 
се тија старци који су по Лужницу трње трсили, па њиве и браништа стварали, и за 
меџу били спремни и да пођину.

испрекаџује свр. прекади све што је за пракађивање. – Поп дојде за Задушницу, 
испрекаџује сваћи гроб, узне паре, и отиде си.

испрекрачује свр. прекрати све што је за пракраћивање. – Узни метар, па сваку 
греду испрекрачуј за по десет сантима.

испрелита свр. прелете сви са једног места на друго. – Чини ми се сва пилетија 
што ји има испрелиташе ис туџе њиве у моју, да ми оберу жицето.

испреличи се свр. сви промене изглед, преличе се. – Замазнили се, предрешили се, 
испреличили се, не мож ји познајемо, а ми остадомо какви си и беомо.

испремени свр. свакога обуче у празнично одело. – Ка[д] требе да појдемо у први 
разред, матере ни окупу, испремене, и испрате до школско двориштеи, и запрете ни 
да случајно не побегнемо ис школу.  испремењује, испромењује.  поиспремени.

испремени се свр. свако се обуче у празнично одело. – Излезнемо на Велигден 
горе при цркву, оро љуља, три кола оро, невесте се испремениле: забање, сукна, уба-
вила. На Свети-Николу и Блађи петак испремене се девојће, момчетија, стари љуђе, 
и носе крсти крос поље.  испремењује се.

испремењује свр. свакога обуче у празнично одело (упор. испремени). – На Ве-
лигден ручамо, па деца испремењујемо, и дадемо им по перашку, па ји водимо при 
цркву на оро.

испремењује се свр. свако се обуче у празнично одело (упор. испремени се). – Кад 
буде Џурџовдьн, испремењујемо се, па се јутром док је још тьвно окамо да идемо у 
здравац, после се врнемо, и куде има вода вијемо венци.

испремета свр. преметне све редом. – Ја волим да ми је све на своје место, а он 
дојде па ми све испремета, после се не могу снајдем.

испремира свр. премре од страха један за другим. – Кат се уљути и уока по кућу, 
деца се упиште, а ми жене испремирамо от стра.

испремлачује свр. премлати више пута узастопце. – Куга ја испремлачујем, 
тија има да бега и од моју сењћу.

испреоди свр. свако пређе у виши разред. – Заврши се школска година, сви испре-
одише који добар, који врло добар, који одличан, ја тиће довољан.  поиспреоди.
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испрепалашка свр. детаљно претражи све. – Испрепалашкамо целу рудину, 
али зајка нигде не видомо.

испрепипа свр. фиг. детаљно опипа, измилује. – Добро ју испрепипај, да ти после 
неје жал ако те остави.

испрепира се свр. заврши препирање са неким. – Ајде веч јадампут испрепирајте 
се и ућутете, не мож од вас целу ноч да се дремне.

испрепита свр. детаљно пропита. – Испрепитај га још једнуш, да ти све искаже 
по ред како је било.

испреплита свр. испреплиће, изукршта. – Прво чемо овија стог да прекарујемо, 
ја чу на сенаркуту да се укачим, ти че ми додаваш сено, ал кад га врљаш убаво да га 
полагаш, да га не испреплитамо.

испрепокрива свр. све изнова препокрије. – Сви кровови пропали, требе све из-
ново да се испрепокрива, да се куће сачувају.

испрепречи се свр. намерно се препречи пред ким. – Куде ни виде саме, испрепре-
че се пред нас, и не давај да пројдемо.

испрерипује свр. 1. прескочи више пута узастопце кога или што. – Појави се 
учитељ, сва се дечишта смаглише комто Батлак, испрерипуваше Борков плот, а једни 
замаглише у[з] сокак. 2. фиг. више пута узастопце кога намагрчи. – Мани се од њу, 
бре Љубо, че те испрерипује ко маче жежак компир, видиш да је префригана ко ли-
сица.  испретупа, испречукује.

испретупа свр. фиг. више пута узастопце кога намагарчи (упор. испрерипује). – 
Испретупа ме, па ми узе све појевтино него што вреди.

испретура свр. 1. испремеће све редом. – Испретурала ми по кућу, нигде једно с 
једно неје, кво год потражим неје на њигово место. 2. фиг. измлати. – Не задевај се с 
мене, да те не испретурам ко свиња сцепен џак.

испрећида свр. фиг. преплаши. – Довлече се пијан, па почне да ока и пцује, сви ни 
по кућу испрећида.

испрећида се свр. фиг. преплаши се. – Испрећидамо се от стра кад видомо колка 
си је дльга и дебела змијата.

испрећидан, -а, -о фиг. пренеражен, преплашен, престрашен. – Кад отишли при 
њег, затекли га испрећиданог како лежи назем и тресе се.

испречка свр. наслаже попреко, изукршта. – Да огањ боље гори, дрва требе да 
се испречкају једно преко друго.

испречка се свр. наслаже се попреко једно преко другог, изукршта се. – Испреч-
кале се змије на пут ко лисковине, да те стра да погледаш, кам ли да минеш.

испречукује свр. фиг. више пута кога намагарчи (упор. испрерипује). – На дватри-
пут ме је испречукувал да му зајмим паре, али више му нечу дадем, па да туј пред 
мен умира за лебац.

испржи свр. спреми јело пржећи (упор. и попржи). – Даньс че испржимо нешто на 
брзину за једење, немамо кьд за големо спремање.

исприграџује свр. један за другим пригради више објеката уз главни. – Направимо 
кућу, после исприграџувамо и помоћне зграде.

испригрта се свр. изгрли се са ким. – Како улезе у кућу, на матер исцеливува руће, 
а сас Бранка се испригрташе.

исприкачује свр. окачи једно до другога. – На зид исприкачувала слиће: она сас 
мужа кад је бил краљев гардиста, па слиће од њина деца, па од деца на њина деца, а 
на посебно место окачена мужева сабља.

исприковује свр. поново закује све што се отковало. – Што не исприковујеш 
тарабете на капију, нело виснуле расковане, ко да нема муж у кућу.
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испримациња се свр. примакне се један за другим. – Роднинете се испримацињају 
до астал та се наједу, после се погубе у шљивар по ладовине, а да ли има работа, и 
требе ли нешто да помогну, за тој ни пет паре не давају.

исприоди свр. приђе један по један. – На пооду исприодише сви та се поздравимо, 
па си ми отомо, а они си остадоше дом.

исприсваја свр. присвоји једно за другим. – Ем скрчав, ем дрчан, кат се делише 
сас брата исприсваја и оној које су требале сестре да наследе.

испритиска свр. изгњечи, измасира. – Боли ме у лопатицете, туј ме испритискај, 
јега мане да боли.

испритура свр. придода још понешто. – Насечи кришће и испритурај пред сви, 
да не помисле да ни је леб намањьк.

исприча свр. искаже, исприповеда све по реду. – Очу да ми туј причу испричаш 
све по ред, да ништа не прескочиш, њу највише волим.

исприча се свр. изнаразговара се до миле воље са киме. – Да дојдеш, па да посе-
диш неколко дьна, да се натенану испричамо от све.

испричекује свр. све дочека са великим гостопримством. – Испричекуваше ни 
што не мож боље да буде, ко да смо им најблиска рода.

испришије свр. пришије све једно до другога. – Испришивала вој на аљинче 
разнобојни цветовчичи од крпице, па се шаренеје ко деждевњак.

испришти се свр. добије приштеве по телу. – Исприштише ни се говеда, па смо 
муку видели док ји олечимо.

испрли свр. опрљи пламеном. – Не загњитај се прекај казанат, да си не исрплиш 
косу, видиш колко се усилил огањ унутра.

испроба свр. пробом провери исправност чега. – Прво га испробај да ли је 
исправан, и како иде, па га тьг купуј.

испробаџа свр. испробада на више места. – Пре нело погачу туриш у релну, 
испробаџај ју сас иглу плетичку, да се не поткоруши.

испробира свр. одабере само најбоље. – За једење испробирајте сливе које су 
цврсте, онеј друђе че иду у кацу за рећију.

испробује несвр. искушава. – Баба испробава зета да види какьв че буде домачин 
тека што га накара да вој насече и нецепи дрва.

испроваља свр. провали све једно за другим. – Налезе бугарска војска, подруми 
испроваљаше, кво је имало поједоше, рећију и вино попише, тека је било.

испровира се свр. провуче се један за другим кроз какав отвор. – Испровирамо се 
испот плот, улезнемо усред шљивар, и беремо ко у наше.

испроврчује свр. проврти више рупа једну за другом. – Ја му реко да проврти 
једну рупу, а он испроврчувал три, вели да има две за резерву.

испродава свр. заврши са продајом, распрода све. – Ја моје сирење испродавам 
док га још несьм ни наватала, имам си сталне муштерије који га унапред загоде.  
поиспродава.

испројида свр. проједе један за другим. – Наша јаганци сва испројидала, саде 
једно још сиса.

испроклиња свр. прокуне све редом. – Сви ји испроклиња, па леже и умре, али 
су си и зарадели.

испромациња се фиг. посвршава школу један за другим провлачећи се на разне 
начине. – Испромацињмо се крос школе, једни сас знање, друђи сас банице и печени 
петлови, али ниједьн не остаде на село.

испромашује свр. промаше сви један за другим. – Истрча лисица, сви ју гаџамо, 
и сви ју испромашувамо.
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испромењује ЛЗ свр. свакога обуче у празнично одело (упор. испремени). – Кад 
дојде Велигден, испромењујемо и нас и деца, и идемо у цркву да узнемо причес.

испроноси свр. један за другим изнесе кога на лош глас. – Коју девоћу испроносе 
у село, после тешко најде прилику и у пето село да се ожени.

испрооди свр. прође један за другим. – Швабе наидоше, дьн и ноч је текло док 
испроодише надоле комто Свође.

испрооџује свр. прохода један за другим. – Сва им деца испрооџувала.
испропива се свр. пропије се један за другим. – Не вељаје кат се једьн пропије, 

али је пропас кат се сви испропивају колко су у кућу.
испростира свр. простре све једно за другим. – Испростирамо рогоже назем, па 

врз њи црђе мутавџиће, па полегамо, и спимо.
испротриса свр. протресе све што треба да се протресе. – Иди испротрисај 

сливе, а ми че после да дојдемо да ји зберемо.
испротура свр. фиг. протури, проћерда силан новац кроз руке. – Колко је он паре 

испротурал кроз руће, могьл је да има три куће, а не да спи у шупу.
испрочуди свр. више пута прочуди, престраши на смрт. – Кат се упуца и усева, 

а ми смо на њиву, нема где да се склонимо, испрочуди ни тој грмење.
испрочука свр. поизудара с времена на време. – Дете требе да се оваг-онаг ис-

прочука, да се не усампаси млого.
испрошара се свр. фиг. појаве се у приличној мери зрели плодови међу зеленима. – 

Вињагава се испрошарала, може туј и там да се отћине понећи гроздьк.
испрошета се свр. наужива се шетајући се. – На вашар ништа не купимо, али се 

убаво испрошетамо.
испрошива свр. овлаш прошије ту и тамо. – Испрошивај му кошуљуту надве-

натри, колко да му се не виде гола меса, па кад имаш више време, ти ју убаво закрпи.
испрошљачи свр. испроси оно што је просјачено. – Улезне Циганка сас по две-

три деца у кућу и прошљачи, и док нешто не испрошљачи, не мањује се.
испра свр. залепета крилима. – Нешто испrаше кокошће у кокошкарник, трчи да 

видиш да се неје лисица увлекла при њи.
испрли свр. опрљи. – Пинул, па се примькне до пламен да запали цигару, и беше 

си испрлил и бркови и веџе.
испрне свр. фиг. изађе из сопствене коже. – Купе ми за Велигден некакву аљинку, 

мен мило, чини ми се чу испрнем од радос.  испрсне.
испрси се свр. направи се важан. – Испрсил се ко маче на сланину.
испрска свр. све редом попрска. – Лозје ако на време не испрскаш, убије га пепел-

ница, и нема ништа од род.
испрска се свр. освежи се прскајући се хладном водом, испљуска се. – Ујутру от-

идем на бунар, па се испрскам сас студену воду, и одма мане да ми се спи.
испрсне свр. фиг. изађе из сопствене коже (упор. испрне). – Немој га више ђилкаш, 

че испрсне колко се смеје.
испrтвеје свр. узнапредује, донесе род. – Расадимо пипер, ђубримо га, посипува-

мо га, прскамо га од вьшће, што му не чинимо, и некако не може да испrтвеје.
испрти свр. скине товар са леђа. – Испрти цедилкуту, па седни да једемо кво је 

спремено.
испрца се свр. онемоћа од честог прцања (о јарцу). – Ја јарца несьм нашьл на 

пут, па да прца свачију козу џабе, требе и ја некву вајду да видим од њега, док се 
неје начисто испрцал.

испрчавеје свр. испрља се. – Кошуља му испрчавела ко воду да неје видела, кој 
знаје да ли је некада и прана.
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испршави свр. отврдне, испуца, огруби. – Нам руће отврделе и испршавеле од 
мокрињу и ветар ко церова кора, а ви имате госпоцће руће.

испршка свр. ишчепрка. – Кокошће воле да пршкају по ђубре, па кад испршкају 
понећега коњоштипа, настане отимање која че прва да га доване.

испуди свр. истера. – Трчи испуди кокошће из градину, да не искљуцају сьв ра-
сад. Девојче, не задевај се с мен, ако те уватим ис памет чу те испудим.

испуни се свр. попуни се, удебља се. – Несьм дрчна на једење, и никад несьм 
била дебела, али се испуним кат стигне ошав, највише волим сливе да једем.  
поиспуни се.

испус м место где отиче вишак воде. – Кат се зајезери вода негде, ископа се на 
једьн крај испус, да може да отече водата.

испуца свр. 1. добије пукотине. – Суша удари, па испуца зевња, нога може да ти 
пропадне у пуклотину. Руће му испуцале ко церова кора. 2. испали више метака из 
пушке. – Кад реко да га очу, брат од чичу ми излезе надвор, и испуца две пушће, по-
сле се збра роднина на честитање.

испуца се свр. фиг. 1. исторши се, исцрпе снагу. – Испуцал се у младе године, са 
га више интересује да једне и пине, за жене се више и не сеча. 2. испразни се, рас-
терети се. – Ка[д] ти се вика – викај, ка[д] ти је тешко – лелечи, само немој да га 
држиш на-срце, човек кат се испуца – лькне му.

испуцка свр. овлаш опече паприку на врелој плотни. – Испуцкај пешес попошће 
на шпорет, па ји попржи с јајца, тој че ни буде даньс за ручьк.

испушта несвр. 1. не држи ваздух (о гуми). – Лабава ми гума на тракторав, пумпа 
ју одоцутра, али па испушта, ако се сцепи, че га најебемо. 2. дозволи свима да оду. 
– Јеленко, срам те било, што ти је празна кућа, куде су ти унучетија, што си ји ис-
пуштал по свет?

испушта се несвр. 1. отпусти се један за другим. – Заврши се војна вежба у ко-
сење, и испушташе ни та си покосимо на време ливаде. 2. не дозвољава да остане 
без чега неопходног. – Ми се без сирење не испуштамо, сви га волимо, и једемо га 
уз сваћи оброк.

испушти свр. фиг. пропусти нешто важно. – Леле, како тој да испуштим да ти 
кажем, па тој је најглавно.

исрка се свр. издува нос, усекне се. – Поганија, нема да се исрка у пешћирче, нело 
с прсти па назем прет сви.

исrти свр. одангуби кога, омете кога у послу. – Млого ме исrте, работе ме чекају, 
а ти тражиш да ти причам све по ред како се некада живело.

истака несвр. чини да што до краја истече, истаче (упор. и претака). –Бил сам 
напунил кацу с воду да се затопи, па ју са истакам на црево.

истьни свр. истањи. – Донесо нож да га наостриш, али прво да му истьниш рез 
на точило, да могу да се бријам с њег.

истьни се свр. фиг. смрша. – Истьнил се, може се у иглу удене колко је ослабел.
истьпка свр. тапкањем учини да се што смекша и поастане растегљиво. – 

Девојчетија напраје густо каљиште, па га истьпкају и направе кобајаги погачу, по-
сле ју печу.

истьциња се несвр. истиче се, издваја се међу осталима. – Воли да се истьциња, 
да је прва у све и да све најбоље знаје.

истегљи свр. 1. истегли, извуче. – На кулук сам ишьл сас волови и кола, Сивча 
и Зеленко тегљеоше ко луди, неје им никад требала четверка, пуна кола сас камање 
истегљеоше на вр село. 2. фиг. намучи се у животу. – Ја сам у мој век истегљил ко 
никој мој, само деца да изведем на пут.
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истегне свр. опружи. – Вртамо се от славу, ја истегнем шију, па кад ровнем ко 
Сивча у Главињинци, Петкана че ванџира, срам че ју поједе.

истегне се свр. 1. опружи се. – Истегнул се ко вук на бричиште. 2. фиг. умре. – На-
даш се ко лисица на овнова муда да ти нећи ућа умре да нешто наследиш, али јок, 
док се он натегне, ти се истегнеш.

истеза несвр. истеже. – Кад ме виде да идем, стегну му се гуша, па поче да ју 
истеза и пишти на нос ко гуськ.

истеза се несвр. 1. истеже се. – Упролет кат се истеза тупано клашње, вржемо 
љуљашку па се младе девојће љуљају на њега. 2. протеже се. – Истеза се ко јалова 
лисица. Истеза се ко попьк на тикву.  истеѕа се.

истеѕа се несвр. в. истеза се. – Јутром баба остане да се истеѕа по кревет, а ја се 
рипам, и кладем шпорет. Кад овца уговеје и истеѕа се, овчар вој промькне шубару 
испод нође, и са шубаруту ју обиколи у круг.

истељига свр. с муком и уз напор нешто превали преко главе. – И овуј годину 
истељигамо некако. Че имаш ли сено да истељигаш допролет, ел че мораш да про-
даваш од овцете.

истепа свр. 1. изудара, истуче. – Чу те истепам ако се одма не смириш, а ти знаш 
како ја тепам. 2. фиг. побије све од реда. – Ако ви још једнуш затечем у моју црешњу, 
чу ви истепам ко пилишта сви до једног.

истерети свр. оптерети. – Истеретимо говеда у орање.
истерети се свр. оптерети се, намучи се. – Истеретимо се док напраимо кућу, та 

мани га колко.
истече свр. текући исцури. – Да почекамо да истече још малко патока, па че раз-

лагамо казан.
истијо прил. истиха. – Лавнуше пцета, онак истијо, колко да покажу да све виде, 

макар и ноч била.
истика свр. погуби све једно за другим. – Не знам куде смо истикали ложицете, 

о[д] толко ложице остале само још две-три.
истика се свр. погуби се један за другим. – Истикамо се по свет, прснумо на све 

стране ко плева на ветар. Истикал се ко бубамара у детелину.
истин речц. доиста, заиста, стварно. – Истин ли је тека било, неје ли, кој знаје. 

Неје истин мечка штрпнула оди зељаникат, старцат штрпнул, али льже деца да је 
мечка штрпнула.  заистин.

истине свр. охлади се. – Чекам да истине млеко, па да га потквасим. Море, истину 
време, требе дрва да се набављају.

истинсћи, -ска, -ско који стварно постоји, истинит – Причаше ни некве приче, 
да ли су биле истинсће ел несу, она си знаје.  одистинсћи.

истиска свр. стискањем исцеди. – Ако те змија уапе, требе цврсто да истискаш 
место где те уапала, да истече што више крв.

истица несвр. текући се удаљава, истиче. – Клекни при кладенацт, и воду из овој 
шишенце исипи у водуту што истица из њег. У моју душу се збирало, збирало, па се 
препунило, и са почиња капка по капка да истица, док не куљне, и однесе све што 
не ваљаје.

истишти се свр. 1. допече се, полако на тихој ватри се доврши печење. – Прасето 
је печено, али нека се истишти још малко, да му кожица убаво поруменеје. 2. 
полешкари у постељи док се не расани. – Не волим да се дигнем чим се пробудим, 
волим малко да се истиштим у кревет. Волим јутром да полежим у кревет, да се до-
бро истиштим, иначе сам цел дьн ћислава.
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исткаје свр. сврши ткање, наткаје доста тога што је започето (упор. изаткаје). 
– Клашње исткајемо, па ји вржемо на љуљашку па се љуљамо да се истегну. Башта 
ти се игра с теб, ђилка те, ти цикаш, ја ткајем па ми мило, совељћа само лети натам-
новам, и чудо исткајем за једну вечер.

истlца свр. истуца (упор. искlца). – Истlцала сам пипер у чутуру, бар за једьн 
месец чу сам мирна.

исто прил. једнако, исто толико. – Никако неје могла да се увери воли ли ју он 
исто колко она њега.

истовари свр. скине терет са кола. – Докарамо дрва, и истоваримо ји, са мож да 
једемо леб, и после да одмарамо.

истовари се фиг. олакша се обавивши велику нужду. – Који се овде оволко 
истоварил, ни говедо не направи овољћи куп.

истомесечат, -а, -о који је рођен у истом месецу са неким из исте породице. – 
Дада је од мене постара три године, али смо истомесечате.

истопи свр. 1. отопи сланину у маст. – Истопимо сланину од обе свиње, и 
натопимо шес канте маз. 2. присмачући хлебом покупи остатке јела. – Највише 
волим да с леб истопим оној кво остане на дно шерпу.

источи свр. учини да што истече до краја. – Некако отклопили подрум, улезли и 
источили му преко десет ћила рећију.

истргне свр. 1. отегне, учуни да што буде дуже. – Сестра ми направила свињсћи 
опьнци, па турила жапће, и сас вретено ји истрsа, али како запела да истргне жапкуту, 
она се обуши, па вретено у око, и око миментално излети, после иде у Ниш, те су вој 
турили вештачко око. 2. фиг. извуче. – Дете, уши чу ти истргнем, па има да ти буду 
ко на могаре.

истргне се свр. фиг. порасте, добије на висини. – Туј зиму се истргну, заокругли и 
задевојчи, упролет почеше да ју обикаљају момчетија.  поистргне се.

истреби (трп. пр. истребен, -а, -о) свр. требећи очисти, одвоји квалитетно од 
неквалитетног. – Још увечер истребим пасуљ, и насипем му воду да престоји ночу 
сас њу, па кад га јутре сварим, он поблаг, а и побрже се вари. Ја вој дадо пуно лонче 
истребен пасуљ, само да га пристави да се вари, она ми врну половин лонче, и тој 
нетребен пасуљ.

истрезни свр. доведе кога у трезно стање. – Море, ако узнем једьн омашљак, 
зачьс чу те истрезним, па неч скоро пај да се сетиш да лочеш.

истрезни се свр. дође к себи, постане трезан, растрезни се. – С расол се човек 
најбрже истрезни, од њега нема побољ лек за трезнење.  поистрезни се.

истресе свр. тресући избаци нешто, обари нешто. – Не задевај се, чу те истресем 
ко топломер, само ли те дованем. Дојде ми да ји ја, овакьв старц, доватим меџу 
шаће, и да ји истресем из гаче, да виде кво је тепање.

истресе се свр. 1. испадне из целине. – Кад врзујеш натоварена кола, стегни 
цврсто, да се не истресу снопови по пут. Куће ни се распадају, нема куј маије да 
врже, пенџери виснули, дувари се истресли, а ми стари не можемо више. 2. фиг. 
појави се изненада, испадне однекуда. – Сви знају да не славимо, али мож се нећи 
незван истресе да дојде.

истреска свр. фиг. узудара. – Одведи га иза кућу, па га добро истрескај, да се 
смири, на сви ни се укачи на главу.

истријери свр. тријерењем издвоји здрава зрна пшенице пре сетве. – Жито прво 
истријеримо, па запрашкујемо, па тьг сејемо на њиву.

истриса се несвр. 1. истреса се, испада. – Најбоље оретнице се праве од овсену 
сламу, гори дуго време, и не истриса се. 2. фиг. искали бес на коме, олакша се грдећи 



333Речник говора Лужнице

кога. – Немој се истрисаш на мене, несьм ти ја ни жена ни мати, па да морам да те 
трпим.  заистриса се.

истришко м најмлађе дете у родитеља, мезимац. – Он је наш истришко, наше 
сугаре.  истришљак, истришче.

истришљак м најмлађе дете у родитеља, мезимац (упор. истришко). – Сељак је 
ко истришљак, на њега и зајак шиљи патку. Ја сам најмлад, истришљак сам на мајћу 
и башту.

истришче с најмлађе дете у родитеља, мезимац (упор. истришко). – Сињће, ти 
си наше истришче и наша нада, ти че ни дочуваш.

истрза несвр. истеже, извлачи. – Да ми најдеш тија што крадну по село кво стиг-
ну, да им ја истрзам уши.  истрѕа.

истрѕа несвр. в. истрза. – Кудеља се задене за појес, па се сас леву руку оди вуну 
помалко истрѕа и тьни, а сас десну се вртка вретено, и тека се вуната польк уприда 
у коньц и намотује на вретеното.

истркаља се свр. опружи се лежећи. – Гле у овуј њиву кољће су се тикве 
истркаљале, ко зарањене шипарице.  истрколи се.

истрколи се свр. опружи се лежећи (упор. истркаља се). – Истрколили се у ладо-
вину, ко гуштери на припечину. Тикве се родиле, па се истрколиле кроз морузу ко 
шипарице.

истрља свр. трљањем изгњечи. – Сварим компири и зелени петлиџањи, па ји 
истрљам у паницу, капнем малко зејтин, и манџа за ћев.  поистрља.

истрља се трљањем се измасира. – Болу ме нође, па морам ночу да се више пути 
истрљам с рећију, али слаба вајда.

истровен, -а, -о фиг. забораван, изгубљен. – Знам да си малко истровен човек, па 
да те потсетим да се кночи обавезно довлечеш, да поседимо, да мезнемо, да си по-
оратимо.

истрови свр. изгуби. – Имао једну бритвицу, али ју негде истрови, па сам са ко без 
руће. До са је јел леб који је и говеда истровил.

истрови се свр. 1. изгуби се. – Толка магла беше, замалко да се истровим упланин. 
Обрну се, потрча и истрови се негде, тиће нестаде. 2. унесе се у премишљање. – Ја 
се истрови по мислови: какво се овој деси с нас, и што ни сви толко мрзну? 3. фиг. 
обезнани се. – Она сврљи онојате крпче што имаше на дупе, а ја се аметом истрови, 
поче се тресем ко прут.

истропа свр. 1. лупне више пута узастопце. – Милисов легал порано да се одмо-
ри, тићем некво у шталу истропа. Студ па боли, кад пљунеш оно пљунка истропа 
назем. 2. фиг. лупа глупости. – Тека је, саде што ја несьм толко дльбоко мислила, 
истропам кво ми прво падне на памет. Истропа га, па остане жив.

истроска свр. истреска, истандрче. –Истроскаше котлови, пошли комшије на 
бачију по млеко. Истроскају празна кола, да су пуна не би троскала.

истроши свр. потроши, утроши. – Немој да истрошиш сву воду, нека остане да 
си и ја омијем главу.

истроши се свр. остане без навца, отроши се. – Започемо кућу, па се истрошимо, 
што веле, да немамо за кво сол да купимо.  поистроши се.

истрпи свр. поднесе што непријатно, издржи. – Кво сам ја од њег све истрпела, 
тој ни вол не би могьл да истрпи.

истрси свр. мотиком искрчи шибље или коров. – Сваку годину морамо да 
истрсимо гувно пре него почнемо да свозимо снопје од њиве.
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истрсне свр. изненада се деси нешто нежељено и непредвиђено. – Каквогод да 
заработим, при мен нешто мора да истрсне, па тој ти је. Кво истрсну, та не могасте 
да дојдете на славу?

истрти свр. истури стражњицу, истрћи. – Истртила дупе ко шиник, а сукњиче 
тесно, ич срам нема.

истрти се истури стражњицу, истрћи се. – Тој би ти тел, још и да ти се истртим, 
а ти само да пријдеш на готово.

иструже (аор. иструга – иструга – иструга – истругамо – истругасте – истругаше) 
свр. 1. исече трупце на даске. – Истругали смо на пилану десет кубика тополове дьсће, 
спремамо се кућу да правимо. 2. фиг. надражи желудац прекомерном количином 
алкохола. – Иструга ни грејана рећија, и одма почемо да смицамо попошће ис 
туршију.

иструје свр. отрује једног за другим. – Сви че ни иструју с теј правене рећије, сви 
че поцрцамо ко поганци.

иструлеје свр. иструли. – Све нестањује, и стока, и човеци, крстаче иструлеју, 
гробишта се преорују, саде трава остањује.

иструпи свр. скрати дрва на дужину која одговара ложишту пећи. – Колко че ми 
тражиш да иструпиш три метра дрва ко за у шпорет, и да ји сложиш у шупу, а ја чу 
си ји сам цепим после по потребу.

истрчи свр. фиг. излети, испадне из дупље. – Пази се да те не ритне у слабине, че 
ти очи истрчу ко на поганца.

истрчи се свр. изјурца се. – Јаганци у шљивар да пуштиш да се истрчу.
истрчка се свр. изјурца се у дем. значењу. – Нека се детето истрчка, боље че једе, 

и боље че спи после.
истрчује се несвр. фиг. неумесно се уплиће у оно што га се не тиче. – Истрчује се 

ко ждребе испред руду.
истужевља свр. тужи једног по једног. – Све чу ви истужевљам, да ви позатварају, 

лопови једни.
иступи свр. учини што тупим, утупи. – Ако ми иступиш нож, да га наостриш, па 

тьг да ми га врнеш.
иступи се свр. постане туп, утупи се. – Кат се ралник иступи, мора да се носи 

кот ковача да га исклепа.
истура несвр. вади, износи. – Муж колкогод да притура у кућу, ако жена само 

напомалко истура ис кућу, туј напредльк нема.
истури свр. извади што из чега. – Напрајимо зељаник и туримо га да се пече у 

црепњу, кат се испече истуримо га на круг да се лади, после наседамо и вечерујемо.
истутуњи свр. испуши, издими. – Деда имаше повише луле, једну пуши, две му 

пуне у џепови у клашњен прослук, чим једну истутуњи, другу пали, а овуј пуни.
истутњи се свр. фиг. избесни се, испразни се тутњећи. – Истутња се облак, али 

све смлати у поље.
исћеца вулг. свр. обави полни акт. – Куј се ћеца, нек се ћеца, ти пази да теб нећи 

не исћеца.
исћида се свр. намучи се. – Исћидамо се работејечи, а нема кво да продадемо 

порез да платимо.
исћија се свр. кијајући избаци из грла и носа слуз. – Преладила се баба, па кат 

почне да ћија, не може да се исћија по половин сат. ⌂ нече га исћија неће да га изврда, 
неће да успе у чему. – Неч га исћијаш што си наумил, има да идеш на копање, а не да 
се сћиташ по Бабушницу.
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исћилави се свр. 1. добије брух. – Исћилавил се кат правимо кров, па се апе-
риса, са не диѕа ништа тешко. 2. фиг. намучи се. – Исћилавимо се док стигомо до 
Разбојницу.

исћине свр. искида, покида. – Дечишта ми исћинула краставице све до једну, 
руће им се исћинуле дабогдал.

исћине се свр. 1. искида се на комаде, раскомада се. – Месо се свари, исћине се 
сас руће наситно, посоли се, и тури му се бибер и алев пипер. 2. фиг. намучи се. – 
Натовари ми Драгутин врата на грбину да ји врнем куде сам ји узел, исћину се од 
носење, чини ми се још ме грбина боли, о[д] тьг туџо не пипам.

исћипи свр. кипећи испари. – Маро, жено, куде си, исћипе ти вода што си ју 
турила за каве.

исћисне се свр. одстоји у води да омекша. – Грснице се натурају у топило да се 
ћисну, кат се исћисну, ваде се, и дену у копе да се осуше, после се чукају на трлицу 
да се добију кльчишта.

исћити свр. закити свакога који треба да буде закићен. – Има две девојчетија 
која су задужена да исћите свакога свата с ћитку, али они морају да плате ћиткуту.

исћити се свр. окити се. – Кат се заврши врша, вршалица се исћити с ћитку од 
градинско цвеће и веньц сплетен од жито, и испрати се сас шише рећију, вреву и 
благосиљање да догодине па дојде, и да има повише работу од овуј годину.

исћоравеје свр. ослепи. – Че исћоравејеш о[д] толко приѕирање у тија књижљаци.
исћорави се свр. повреди око, ослепи се. – Пази да се не исћоравиш с вретеното.
исћотекира шатр. свр. изудара. – Јокиш ни насмита кат се сретнемо с другу банду 

и[з] село, па уместо да њи исћотекирамо како је ред, ми морамо да пазимо да он не 
изеде ћотек.

исукља га свр. фиг. успаничи се и нагне да бежи. – Прајимо седењћу, збрамо се 
помладе жене и девојће, а једьн се напарајил мечкар, па кат истрча из плевњу, жене 
га исукљаше, бегају и рипају преко огањ, све си испрлише сукње.

исуче свр. 1. сукући извади, извуче (нож из каније). – Напред, испред сви, њојни 
браћа и сестре, по њи цело село, ребечу се, сви исукали ножеви, че ме кољу. 2. 
развије коре оклагијом. – Ти исучи обђе и испечи баницу, деда нека наточи рећију и 
закоље петла, зет че ви дојде, неје шала.

исуши свр. учини сувим. – Што неси исушила кошуљуву, па тьг да си ми ју 
принела, како сьг мокру да ју облечем.

исуши се свр. 1. остане без воде, постане сув. – У Извор имаше језеро, па се 
исушило. 2. фиг. постане мршав. – Исушил се, ко да живи у пушницу.

исфрезира свр. фрезом уситни земљу и уклони коров измећу редова. – Лозје прво 
исфрезирамо, па га после ручно окопамо.

исцькли свр. 1. упиљи у кога или што широм отворених очију. – Кво си исцьклил 
у мене ко да ме никад неси видел. 2. избечи очи. –Сећирације и дечишта ју испиле, 
нема ју ништа, ко сучка станула, мршава, исцьклила, нос ушиљила. ⌂ исцькли га 
очисти се небо најављујући ведрином велики ноћни мраз. – Кад га изведрило, па кад 
га исцьклило – начьс че мачка и поганац заједно да спу.

исцвака се свр. измаже се шминком, нападно и неукусно се нашминка. – Исцвака 
се, па се по половин сат изглеџује пред огледало.

исцврка свр. подврисне од радости. – Засвири музика, исцвркаше сватови, појде 
се по девоћу.

исцврка се свр. кратко се извриска од раздраганости. – Моравка џилит жена, за 
све ју има: и доноси, и нуди, и додава коме кво требе, па се увати у коло те одигра и 
исцврка се, и па врнди и служи.
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исцврли свр. испече, пече док порумени. – Има да га закољем, исцврлим и поједем, 
ако не могу цело да га савладам, туј је Чапа.

исцврчи свр. почне нагло да цврчи. – Маз мора добро да се загреје, кат спуштиш 
месо у њега, да исцврчи.

исцевчи свр. фиг. испије. – У стање је ћило рећију да исцевчи, и ништа му неје, 
само му малко очи закрвавеју, и језик одебелеје.

исцеди свр. стишћући истисне течност до последње капи. – На муљачу смуљамо 
грозје, после грождиње с руће ждивкамо, док не исцедимо сво вино из њега.

исцели се свр. фиг. зарасте рана, излечи се (упор. зацели се). – Преписа ми некьв 
маз да мажем, и Бог да поможе, ране се исцелише, ко да ништа неје ни било.

исцелива свр. изљуби једаног за другим. – Пријдем и свакога исцеливм у руку.  
исцеливује.

исцелива се свр. изљуби се са свима редом. – На пооду се поздравимо и 
исцеливамо, па си ми отидемо, а они остану.  исцеливује се.

исцеливује свр. в. исцелива. – Слагну се он те исцеливува децата. Е па кад је тека, 
свекрва се усмину, пригрну Ѕвездану и исцеливува ју.

исцеливује се свр. в. исцелива се. – Пријдо при њег, пригрну га и исцеливувамо 
се у образи.

исцело прил. у једном комаду од истог материјала. – Чутура и заструзи, тој се 
прајило исцело, зими је на мушћиви тој било работа.

исцепен, -а, -о подеран, поцепан. – Иде исцепен ко да су га прачетина давила, 
ели пцета дршљала.

исцепи свр. 1. подере, поцепа. – Цицко и Станча играју на танац, рипају, окају, 
дизају прашину, све си исцепише опьнци. 2. фиг. вешто и брзо нешто уради. – 
Исцепи га ко поп сарму на задушницу.

исцепи се свр. 1. поцепа одећу. – Кад муну нагор кроз габрак, не мож га крушум 
стигне, сьв се исцепи док се промуа кроз гуштак. 2. фиг. искида се од смеха. – Људи 
се исцепише од смејање кад га видоше онака унакараденог.

исцери свр. покаже зубе. – Разасмејал се Љубисав, седи на трупци под дуд, 
раздрљил кошуљу, онак убав и крупан, суче бркови и исцерил бели зуби ко курјак.

исцери се свр. искези се. – Исцерил се ко будала на брашно.
исцибри свр. постне испијен, блед и прозрачан, омршави. – Исцибрил ко да је 

излезал из расол. Млого си исцибрила, боли ли те некво, само очи остале о[д] тебе.
исцрви се свр. добије црвену боју, порумени. – Пржено месо је готово кат се 

исцрви, и кад вилица улази у њега.
исцрца свр. цркне један за другим, сви поцркају. – Никоме ништа не дам, сви 

исцрцајте. Еј, да очете све да помукавејете и исцрцате, да ми се смири душа од вас.
ита несвр. жури, хита. – Јове, отварај ми капију, понела сам обед на жетвари, па 

итам, зевња ме не држи.  поита.
ита се несвр. жури се, хита се. – Башта кладе казан, бута ли кордељи бута, ита се, 

мора да испече, и да препече раћију.  заита се, поита се.
итан, -тна, -тно хитан, неодложан. – Наберу се итне работе, па не знаш на коју-ч 

прво страну, још неси окопал, стигло загртање, још неси загрнул, стигло косење, 
тамьн завршиш са сено, оно стигне жетва.

итар, -тра, -тро хитар, спретан. – Мати ми беше и вредна и итра, ниједна жена 
неје могла с њу да се такмичи, кво пованеше да работи неје вој се отело из руће.

итно прил. брзо, журно, неодложно. – Ретко слази у варош, бьш кад мора, кад је 
нешто итно окол стоку, па мора да отрчи до ветеринара да се спаси нећи брав.
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ич прил. 1. ништа, нимало. ▲ – Панталоне на брич, а гаче на дупе ич. Остала сам 
без ич сол у кућу, па сам дошла да позајмом. 2. никако, уопште. ▲ – Не волим ич 
да сам жива, али само да ми је да поживим њег да оженим. Ич нема да те видим и 
чујем, кат си такьв с мен.

иш узв. за терање живине. – Иш, пипка ви појела. Иш, мори, пипка те убила, 
иш! – ока баба по кокошку.

ишара свр. украси шарама. – Кондири беоше глеџосани, па ишарани сас 
разнобојни цветовчичи, зовеомо ји сарајевсћи кондири.

ишвиска свр. изудара такним прутом. – Кат прекарамо с лудовање, башта ни 
уведе у подрум, колко да ни позаплаши ишвиска ни с прут, и за месец дьна смо 
мирни.  ишврска, ишиба.

ишврска свр. фиг. изудара танким прутом (упор. ишвиска). – Кучка тамьн да 
лапне једно пиле, које се беше отранчило од квачку, ја изрипи сас прут, па кад ју 
ишврска, више се не сети да дира пилетија по двор.

ишиба свр. изудара танким прутом (упор. ишвиска). – Море, узни прут, па га 
ишибај по голо дупе, па нече више да тражи да му се даде и кво има, и кво нема.

ишка несвр. гони живину вичући „иш“. – Свезено жито у двор бране и ишкају от 
кокошће малецка деца и деде и бабе, а помлади и појаћи иду по друђе работе. Ако за 
другу работу несу, има да ишкају пилетија док су живи.  изишка, разишка.

ишколује свр. омогући коме да сврши школе. – Са у село све људи стари, недьга-
ви, нема куј да копа и коси, а ви нечете, очувамо ви, ишколувамо ви, ви се разбегасте 
по свет.

ишљепа свр. изудара шаком, ишамара. – Млада невеста подигне накоњче три 
пути увис, па га ишљепа по образи док се увика, после га дарује и цуне, и врне си 
га на матер.

ишне свр. отера живину повиком „иш“. – Ишни кокошћете из градину, да не 
чепршкају више.

ишолује свр. даскама и бетонским гвожђем обложи простор који треба дд 
се бетонира, припреми за бетонирање. – Претеретимо се јучер док ископамо и 
ишоловамо темељ за нову кућу.

ишпарта свр. заврши шпартање, нашпарта. – Коњ сас копачку ишпарта морузу 
ем побрзо, ем направи помалко штету од говеда.

иштемује свр. длетом издуби рупу у бетон. – Узни штемац па иштемај две рупе 
у бетон, да забетонирамо стубови за капију.

иштети свр. направи штету; истрпи штету. – Вуци ме иштетише, три најубаве 
овце ми заклаше.

иштети се свр. побаци (о браву). – Чим ми тека примрда под-груди, ил че се 
овца иштети, ил че се квачка расположује, увек ме некво снајде кво не би волел ни 
комшију да снаоди. Имаоше ждребну кобилу, па се беше иштетила.

иштипе свр. уштине много пута, уштине једног за другим. – Тој ли је љубав, 
доване ме и иштипе ме суде редом, ко из мржњу.

иштирьц м јалов мужјак. – Дадоше ју за распуштеника иштирца, да је била 
добра, до њега не би допала.

иштирица ж јаловица, женка неспособна да донесе пород. – Туј иштирицу требе 
да закољемо, веч две године остањује јалова. Узбујала, па рипа ко овца иштирица.

иштројевља свр. штроји све једног за другим. – Дватрипт годишњо дооди 
штројач у село да ископевља вепрови, и иштројевља свиње које требе да се ране за 
клање.
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иштрпка свр. штрпкањем смањи целину. – Једну годину штрпне једну њиву па 
продаде, другу годин другу, док не иштрпка цело имање, са носи малтер и циглу по 
градилишта.

иштуреје свр. излапи од самоће. – Иштурела сам у четри зида ко пьњ, ни ме кој 
види, ни ме кој чује.

ишћембави се свр. добије велики трбух. – Лична жена, неје се ни потутила, ни је 
дозволила да се ишћембави, ко друђе жене кад улезну у постаре године.

ишћемби свр. 1. распори трбух и извади шкембе. – Одеремо свињу и ишћембимо 
ју, па жене мију црева, а ми седнемо да запалимо и попијемо по некоју мученицу. 2. 
фиг. проспе црева коме (упор. испашњачи). – Ако те уватим да се још моташ окол моју 
жену, има да те ишћембим ко закланог вепра.

ишћемби се1 свр. добије велики трбух (упор. и ишћембави се). – Брат ми от чичу 
Радојица, што је тој гладница ко дете било, беше се ишћембил ко крава кат се пре-
пасе детелину.

ишћемби се2 свр. фиг. истресу се зидови на оронулој кући. – Комшијска кућа одав-
на запустела, нема нићи туј да живи, кућата се накривила, зидови се ишћембили, 
само што се не сурине.

ишужби свр. ручно извади зрна из махуна. – Ишужбила сам за једне шаће рујав 
пасуљ, да спремим ручьк за даньс.  ишушка.

ишупљи свр. учини да што постане шупље. – Црешњово дебелиште окол метар 
високо мајстор ишупљи сас глето, и направи чутуру.

ишушка свр. ручно извади зрна из махуна (упор. ишужби). – Пасуљ се очука с 
виле, али зрна која су остала у пасуљиште морају се с руће ишушкају.

ишушње свр. пројури шуштећи. – Ветар ишушња кроз жито, али нити га умрси, 
нити га обори.

ишчамреје свр. ископни, ослаби, излапи, изветри, сасуши се. – Ако те болка 
уване, усрал си кривак, ишчамрејеш ко да неси ни бил. Нема ли који да те погледа 
кад остарејеш и останеш сам, има да ишчамрејеш ко моруза на жегу.

ишчьчка свр. чачкајући уклониостатке хране између зуба, ишчачка. – Никад не 
ишчьчка зуби по једење, бар да проплакни уста с воду.

ишчьчка се нешто се ишчепрка. – Кат се чьчка, нешто се и ишчьчка, не вољаје 
кат се ништа не чьчка.

ишчьчкује несвр. фиг. пропитује, околишно долази до истине. – Ишчьчкује ко 
милицајац, све оче да знаје, и које требе, и које не требе. Она кат почне да буши и 
ишчьчкује, од њу ниште не мож да сакријеш.

ишчепи свр. изломи гране. – Ајд што јели док су били у црешњуту, ако су јели, 
али ми јад што су ишчепили големе грањће па си ји понели с њи, очуљили ми дрвото 
начисто.

ишчепљати се свр. продерња се. – Чујетеее ли бреее! – изока Гмитрос биров. – 
Чујемооо! – ишчепљати се Сурта ис Крушје. – Чујемо, бреее! – ишчепљати се трећи 
от Крс.

ишчепршка свр. чепркајући пронађе и избаци нешто, ишчепрка. – И ћорава 
кокошка ишчепршка понекад зрно.

ишчеша свр. 1. ишчеше ноктима да уклони свраб. – Ишчешај ми грбину, млого 
ме срби. 2. фиг. изудара. – Море, с лисковину га ишчешај, да видиш како че мане да 
тражи да га чешаш.

ишчеша се свр. ишчеше себе. – Дабогдаде да те нападне пчешка шуга, па да не 
мож ни с орлови нокти да се ишчешаш.
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ишчисти свр. сврши чишћење, докраја очисти. – Решила се да ишчисти и среди 
све по кућу, от подрум до таван.  поишчисти.

ишчичка свр. намерно набаца коме чичкове по одећи или коси. – Наберемо чичьк, 
па ишчичкамо девојчетија по косу, једва се после ослободе од њега.

ишчубри свр. наћули уши. – Заложил се испот слог, па ишчубрил уши ко зајак, да 
боље чује како се карају, и какво си све думају.

ишчува несвр. однегује док не одрасет, очува. – Ми остадомо деца сирочета, па 
се скlтамо уз наши дедеви да ни ишчувају. Неје лько дс се дете одведе на туџ дом, 
и там ишчува.

ишчука свр. 1. избије. – Ка[д] те ударим, сви зуби из главу чу ти ишчукам. 2. 
истресе. – Поче да чури кубе, требе да се ишчукају ћунци от саџе да мож да вучу. 
3. фиг. обави сношај. – Туџа жена ти је најбоља, ишчукаш, па ајд на порту, а ако се 
ожениш, само доведеш залитало у кућу, и тој за цел век.

ишчури свр. испуши, заврши са пушењем. – Мој деда Доца моташе цигаре, замота 
ју, па завундари, после кад ју ишчури малко повиш от половин, гасеше ју на длан.

ишчушка свр. изгура, избаци ван. – Ишчушкала га жена на врата, и он куде че, 
врну си се дом при матер и башту.

ишчушкује несвр. изгурује, избацује ван, исћушкује. – Тека Нула и њигова мати 
почеше да осечају мржњу комто овија што су им најрод, и све повиш и повиш 
почеше да ји ишчушкују из вамилију.

Ј
ја (ОП мене / мен) л. зам. ја. □ – Ја сам стара, али си сама насечем дрва за кубе. Ти 

ли чеш с мене да се расправљаш! Мен ми не требу твоје њиве и ливаде.
ја речц. 1. ено, види, погледај. – Ја га Света колко је претоварил кола сас сено. Ја 

ти њу, какво она све знаје. Ја ји децана, рипају ко ждребетија. 2. ајде, де. – Дете, ја 
се малко смири, да не буде тапа-тупа.

јаблан м бот. високо дрво из породице врба Populus pyramidalis; фиг. млад, здрав и 
висок момак. – Друђити син изrга ко башта му, висок ко јаблан, убав, ал ујет на маћу.

јабука ж бот. врста воћке из породице ружа са много подврста Pirus malus, Malus 
pumila. □ – У двор имамо јабуку петровку, а зовемо ју блажичка. ⌂ гльне горчиву јабуку 
прогута увреду. – Ја се обрну настран, прегльну горчиву јабуку што ме задављаше, 
па се накези, и обрну све на шалу.

јабукарник м воћњак засађен јабукама, јабучар. – Наша баба ни мажеше мед 
на леб, и јуреше ни сас њег да ни га даде, док ми по цел дьн трчимо по двор и 
јабукарник.  јабукарњак.

јабукарњак м в. јабукарник. – Отишли у Сулиманово и питали Васу Чолејнскога 
чије он тој јабуће бере, кад им рекьл њигове, они му одговорили да тој више неје 
њигов јабукарњак, и да си одма иде дом.

јабучар мн. јабучари бот. сорта парадјза. – Најбољи петлиџањи су јабучар и 
воловско срце.

јабучка1 мн. јабучће ж бот. хип. и дем. од јабука, јабучица. – Овуј годину јабучће 
убаво родиле. Еве, донела ти баба две-три јабучће, колко да неје дошла с празне 
руће.

јабучка2 ж анат. избочена хрскавица у грлу над улазом у душник код мушкарца. – 
Не види се да вика, само му мрда јабучка под браду нагор-надол.
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јабучљак мн. јабучљаци м пеј. од јабука, јабучетина. – Мани више да једеш тија 
зелени јабучљаци, че те мешина заболи.

јава ж стање будности, стварност. – Све што мислим на јаву, тој ми после 
дојде у сьн. ⌂ на јаве у стварности, на јави. – Све што ми се ночу прескаже у сьн, 
јутре ми се обистини на јаве. Често ми се мати јавља у сьн, дојде на порту, и изока 
ме да си попричамо, исто ко што работеше на јаве.

јави свр. усмено или писмено саопшти што коме, објави. – Јавише че буде рат. 
 најави, пријави.

јави се свр. 1. огласи се, да вест о себи. – Јави се с време на време, може и с 
дописничку, само да знам како си. 2. поздрави један другог. – Биле смо најбоље 
другарице, а са нече ни да ми се јави кат се сретнемо.

јавнос м својство или стање онога што је јавно, отвореност, нескривеност. – 
Кво се у тајнос работи, мора да излезне у јавнос, па било када.

јаганчар м чобанин, обично дечак, који напаса јагањад. – Прво сам док бео 
детишњар бил јаганчар, па кат поодрасто постадо овчар, и тој остадо цел век.

јагли се несвр. разређују се облаци, разведрава се. – Поче се јагли от Паланку, че 
га обрта времето на убаво.  разјагли се.

јагње мн. јагњетија уз бр. јагњети збир. јаганци / јагњишта с младунче овце. – Крот-
ко јагње две маће сиса. Једна овца ојагњи три јагњети, и сва крупна. Ајде, сињће, 
буди се, доста спање, сльнце високо одрипило, сва деца јаганци пуштила да пасу, а 
само твојта блају у појату. Преко зиму кат се ујутру дигнеш, одма идеш да пуштиш 
јагњишта да сисају, после ји одлучиш и дадеш на овце зоб, кат поједу зоб, ти одвојиш 
само које су се изјагњиле, па њим туриш отаву, и на крај на све туриш шуму да брсте. 
█ рано ~ једно од јагњади која се прва ојагње у стаду. – Рана јагњишта се поскупо 
плачују. █ истровено ~ назив мелодије коју су изводили пастири на својим инструмен-
тима. – Овце кротују у Габрицу, Јован Бансћи им свири у дудук „истровено јагње“, 
колко убаво свири чини ти се да се и пилетија ућутала и слушају.

јагњенце мн. јаганчичи уз бр. јагњенцети збир. јагњетића ГЛ / јагњишца ДЛ с 
дем. и хип. од јагње, јагњешце. – Детенцето вој умиљато ко јагњенце. Имамо си 
пуно јаганчичи, и деда каже да су сва моја. За са имамо саде две јагњенцети. Овај 
овца се начьс облизнила, па ју крмим да има млеко за јагњетићата. Жал човеку и за 
јагњетића која су сирочетића. Пуна кућа сас дечица, пуна штала сас јагњишца.

јагњећи, -а, -о који се односи на јагње. – Нема ништа поблаго од јагњећо месце 
испечено на рожьњ.

јагњећина ж јагњеће месо, јагњетина. – Нашити дооде само окол Први мај и 
Џурџовдь кад има јагњећина, а онак у работу ји никакви нема.

јагњи се овца доноси на свет младунче. – Какво оратиш, појако орати, не чујем 
на тој уо, утепа ме зимус промаја кат се јагњише овчицене. Овуј годин овце почеше 
рано да се јагње. ■ јагнење ДЛ / јагњење ГЛ гл. им. – Закрмимо овце пред јагнење, 
да имају довољно млеко кат се ојагње. Подбркни овцуту, да видиш спуштила ли је 
млеко, да знамо привремила ли је за јагњење.  зајагњи се, изјагњи се, ојагњи се.

јагурида ж 1. бот. дивља лоза Vitis silvestris. – Купи кардинал да насадим прет 
кућу, да деца имају да једну грозјенце, а он ми продал јагуриду, која неје добра ни за 
рећију. 2. ситно недозрело грожђе на врху чокота. – Јагурида се бере у посебан суд, 
она је добра само за рећију.

јад м осећање жалости, бриге и душевног бола. – Уапа се за језик, че ме једе не-
какьв јад. Јад ми што вој не дадо чарапете да си ји понесе, дебеле, добре за по кућу. 
■ појад комп. јад у већем степену. – Јад му на Цвету, а појад му на влас, што вој дала 
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оправију да иде за Аустралију. ■ најјад суперл. јад у највећем степену. – Најјад му што 
га деца не слушају, куде це издевају кад ништа нумеју да работе.

јадан, -дна, -дно који је у тешком стању, несрећан. – Кат доктури почеше да ју 
сецају за рукуту, упишта се Петкана, не мож, јадна, да трпи тољће бољће.

јадац м рачваста кост под гушом код живине са белим месом око себе. – Ја не 
волим јадац да једем, месото му ко труљедина. ⌂ знам за јадац знам да хоћеш да ме 
превариш. – Знам за јадац, неч ме превариш. ⌂ крши јадац клади се ломећи јадац. – 
Кат смо кршили јадац и тека се клаџевљали, оратило се: Оч у давање, ил окање!

јадник м онај који изазива сажаљење. – О[д] тога јадника ти на време да се ма-
неш, да не буду после и ваша деца јадници.

јадница ж она који изазива сажаљење. – Мислил сам да че Петкана због овој да 
ми одма проврти мозак како сам неаљив, како сам се изметнул, а она, јадница, само 
поче испольк да устрза, и почеше вој се притрисају рамена.

јадничьк мн. јадничичи м дем. и хип. од јадник. – Сви једу, а он кво че јадничьк, 
клима сас главу и прегльчује.

јадниче мн. јадничетија с дем. од јадник. – Ја га детево, смрзло се, јадниче, ко лед 
у стовну. Са да умрем не би ми било жал, али она, јадничетија, кво че без матер. По 
туј врвину имаше гоџа сугреби, а ми, јадничетија, рипамо от стра, да ни не увати тај 
болештија.

јадован, -вна, -вно киван, љут. – Јадовьн сам на њи, маће им га блесаве, дојде ми 
да ји доватим меџу шаће, и да ји истресем ко мечка дрен.

јадови несвр. изазива, љути, секира. – Смири се, немој да ме са и ти јадовиш, при 
овољће друђе муће моје.  најадови.

јадови се несвр. жалости се, љути се, секира се. – Немој да се јадовиш, ако је 
отишьл та што, има друђи стопут бољи од њега.  ујадови се.

јадосује несвр. кињи, секира, наноси душевни бол. – Зашто ме јадосујеш, што 
неси послушан ко друга деца? Мој век пројде мучно, али пред све ме сви од ред 
јадосуваше, и с мен се алтосуваше.

јадосује се несвр. јада се, износи своје муке и проблеме. – Трајко, буздоване 
замлатени, ако настајиш да навикњујеш ко жена, и да устрѕаш ко пекмезара, чу си 
идем, несьм ја дошьл при теб да ми се јадосујеш, него да си попричамо.

јадранка мн. јадрањће ж врста лагане летње обуће која се носи на босој нози, 
јапанка. – Излезе мода, па поче и мушко и женско да носи јадрањће, како се 
запролети, па скоро до подјесен.

јадује несвр. тугује, јадикује. – Ако по цел дьн јадујеш неч за млого, нело и ти 
малко обрни бригу на весеље.  дојадује, изјадује, одјадује, појадује, прејадује.

јаз м дубља и мирна вода на потоку или реци. – На Илијин јаз се деца играју, јазат 
неје дльбок, а неје ни млого широк, тамьн деца да се купу у њег.

јазбина ж рупа у земљи у којој живи нека живтиња. – У Раменовац, одма нат 
село, лисица има лисичетија у јазбину, па сваћи дьн носи по кокошку да ји рани.

јазовьц мн. јазовци м зоол. јазавац. – Све кво му око види по поље обира и носи 
дом ко јазовьц. У Лужину бару јазовци сваку годину оберу морузу, за нас малко 
оставе.

јајце мн. јајца с 1. расплодна ћелија у птица, корњача и неких других животиња 
омотана љуском или омотачем, јаје. – Кум неје ала да поједе цело јајце. Гази ко 
по јајца. Ка[д] дојде Велигден, збирамо јајца, па начинимо перашће. 2. део мушког 
полног органа у којем се ствара семе. – Лево јајце ме заболе, колко сам се уплашил 
од њега. █ варено ~ кувано јаје. – Сестра ми не знаје колко би варена јајца појела. █ 
пржено ~ умућено јаје испржено на масноћи, кајгана. – Кат сам добро гладан, мен су и 
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четри пржена јајца малко. █ згрозено ~ недопржено јаје. – Ко згрозено јајце сам, само 
се тресем ко да сам наѕебал. ⌂ јајце на око јаје испржено уцело. – Ми у нашу кућу 
највише пржимо јајца на око. ⌂ лаје јајце обичај да деца о Покладама хватају усти-
ма о концу обешено јаје. – За Покладе ми деца лајемо јајце, па који га увати у уста, 
тија че има здрави зуби. ⌂ туџо јајце поголемо све што је туђе увек је веће и боље. – 
Знаш како се вели: туџо јајце увек поголемо. ⌂ титра јајца (коме) испуњава коме сваку 
жељу. – Тој нече да дочека, он да спи до пладне, а кат се пробуди ја да му титрам 
јајца, и приносим у кревет све кво потражи. ⌂ црви јајца пати, испашта. – Толко моје 
думање и клепање ништа не поможе, њу па њу, и узе ју, са нек црви јајца. Продадомо 
си краву, са че црвимо јајца за млекце.

јајчар м онај који краде јаја. – Куче које се уване да је јајчар отстрањује се из 
двор, или се утепује.

јајчара ж бот. врста јестиве гљиве Psalliota silvatica. – Печурће јајчаре се прже 
на маз ил зејтин сас јајца.

јајченце мн. јајчанца с дем. и хип. од јајце. – Ујутро кат понамиримо животињће, 
ми туримо ложицу мазьк у испуцкане попошчице, онеј из смрзњивач, посолимо 
малко солчьк на вр прсти, строшимо некоје јајченце у попошчицете, и готова манџа. 
Понела си баба сирењце, вурдицу, јајчанца, знаје да деда нема ништа за једење.

јак, -а, -о 1. моћан, снажан. – Беше висок и јак човечина, ко алесина. Имали су 
гласови јаћи, ко говеда кад рову. Идемо на жетву, па кад запојемо колко смо јаће, 
оно јечи, ѕавни. 2. богат, имућан. – Наша кућа била јака, стоку смо имали гоџа, по 
четиријес ћила млеко смо доносили от појату. ■ појак, -а, -о комп. јачи. – И појак сам, 
и поубав сам оди тебе, и кво ми са мож. ■ најјак, -а, -о суперл. најјачи. – Наши волови 
су били најјаћи у село.

јака мн. јаће ж крагна, оковратник. – Носили смо пртене кошуље сас широће на-
бране јаће, зовеоше се „беле јаће“.

јакачьк, -чка, -чко који је прилично јак. – Ја постадо јакачьк, поче да работим 
барабар сас башту ми.  јачьк.

јако прил. 1. врло, много, снажно. – Какво оратиш, појако орати, не чујем на једно 
уо. Што се дереш толко јако, ко да те деру. 2. обично, уобичајено. – Девоћа стара 
двајес и две-три године, али је била лепа девоћа, што велу јако права лепотица. Узо-
мо се голи и боси, али польк-польк па стекомо, што велу јако, и ижу и поижњину. ■ 
појако комп. јаче. – Море, удари га појако, да запанти кво смеје, кво не смеје. ■ најјако 
суперл. најјаче. – Такмиче се који че најјако да шутне лопту. ⌂ неје јако-јако није баш 
како треба, није потпуно нормалан. – Он неје јако-јако, зачьс те има изудара, да ти 
се леб тридни не приједе.

јакокрван, -а, -о здрав, набрекао од снаге и живота. – Она висока, једра, црвена 
у лице, јакокрвна, а он жољав, убледел, исцибрил ко да је из расол искочил.

јакоти се несвр. јача, распламсава се (о ватри). – Поче се јакоти огьњат, олаби 
да му тураш дрва, да не загори комина у казан, па да рећија испадне заборљива.  
разјакоти се.

јал(и) рет. раст. везн. употребљава се када је реч о избору између две могућности 
које једна другу искључују, када је нешто овакво или онакво, када се нешто може 
урадити на овај или онај начин (упор. ил(и)). – Сваћи овчар је имал јал дудуче, јали 
двоће.

јалов, -а, -о који не доноси плод, неплодан. – Јалова овца само штети, од њу корис 
нема. Не знам одокле запатимо овакве јалове свиње. Ш-че ти јалова крава. ⌂ пројде 
јалов провуче се, прође без плаћања рачуна. – Неч да пројдеш јалова при мене, има 
време, све чу ти наплатим. јаловит.
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јаловак м мушкарац или мужјак без моћи оплодње. – Јаловак ли је, нема ли деца, 
беж долеко од њега.

јалови се несвр. 1. остаје неоплођена. – Неколко овце ми се јаловише овуј годин. 
2. фиг. не испуне се очекивања. – Цел век рмбаш, сецаш, ћинеш се, надаш се че буде 
боље, али се све тој јалови, на крај те и заришкају ко гољака, какьв си и бил на 
почетак.  изјалови се, ојалови се, ујалови се.

јаловина ж стадо које чине шиљежад. – Јаловина се обашка збирала. Кат сам 
завршил школу у дванаесту годину ис прво време сам чувал јаловину, после бачију. 
 јаловиња.

јаловиња ж в. јаловина. – Има десетина брави овце, али повише јаловиња.
јаловит, -а, -о који не доноси плод, неплодан (упор. јалов). – На јаганци и јаловите 

овце врзувала су се дрнкала, а Сливовчањи веле тропаљће.
јаловица ж жена или женка која не може да има потомство. – Жената му 

јаловица, ал мирашчика. Продаде ми кобилу ко ждрепкињу, а оно испаде да је била 
јаловица. У корубанску бачију овуј годин повиш јаловице.

јама збир. јамје ж удубљено место, бездан, дубока рупа. – Он је јама без дно, 
колко му дадеш, толко потроши и прототља кроз гузицу. У Јамје имамо њиву, туј ни 
се раџа најубаво жито.

Јануша ж име овце. – Имамо си сас Петкану једно овне, окамо га Бацко, и пет 
овце: Калушу, Белушу, Ливрушу, Јанушу и Чуљкушу.

јаости се несвр. пење се, пентра се. – Трклето дете, само се јаости по дрвја.  
јаостри се.

јаостри се несвр. пење се, пентра се (упор. јаости се). – Не јаостри се на столицуту, 
че паднеш.

јар, -а, -о који се сеје у пролеће и исте године у јесен доноси род, пролећни. – 
Јечьм и овьс су јаро жито.

јаре мн. јаретина уз бр. јарети с младунче козе. – Не може и јаре и паре. Дешава се 
да добра коза окози и по четри јарети. Ко дете сам чувал јаганци и јаретина. ⌂ јаре от 
стару козу који није наиван, који је прошао сито и решето. – Ја сам јаре от стару козу, 
с мене не-ч лько да излезнеш на крај.

јаренце мн. јаретића с дем. и хип. од јаре. – За Велигден закољемо кој прасенце, 
кој јаренце, кој јагњенце, и радујемо се да се облажимо после седом недеље пос. 
Овиам овам, на комшијеве, коза ојарила четри јаретића.

јаретинка с мн. дем. и хип. од јаретина. – Имамо пет јаретинка о[д] две козе.
јарећина ж јареће месо, јаретина. – Нема поблаго месо од јарећину.
јари се1 несвр. коза доноси на свет младунче (упор. кози се). – Козана легла и 

напиња се, мора да че се јари.
јари се2 несвр. пари се коза са јарцем (упор. прца се). – Две козице ми се јариле, а 

једна не теја.  изјари се.
јариште мн. јаришта с пеј. од јаре. – Тој јариште баксуз, зачьс се муне у градину 

где му неје место. Трчи искарај јариштана из детелину, че се подују да поцрцају.
јарма ж сточна храна од крупно самлевеног кукуруза, овса и пшенице. – Моруску 

и жице помешај и смељи, и ете ти јарма. Ми на нашу стоку увек давамо и јарму.
јармац м део дрљаче са куком преко кога се остварује веза са потегљицом. – 

Потегљица иде од јерьм, па се закачи за јармац, и може да почне да се дрља.
јармица ж хип. од јарма. – Има кабава говеца, јармицу никад не виџују.
јаросан, -сна, -сно гневан, љутит. – Кат се комшија разбеснејеше, пијан и 

јаросан, дечица јадна бегају при Петкану, она ји прикльне док ману да се тресу от 
стра, па ји укутка у кревет туј при нас да преспу.
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јарц мн. јарци м мужјак козе, јарац. – Него, де ти прво да се окупеш, да не смрдиш 
ко јарц. Он је некада чувал јарци, а са пуштил браду, ко да је он постал јарц.  прч.

јасењак м јасенов шумарак, јасеново шипражје. – Муни се у јасењакан, па о[т]
цечи неколко прута, али да буду прави и дльђи.

јаска несвр. јавља се бол у правилним размацима, боли пулсирајућим ритмом. – 
Вьздьн сам стојала, па ми нође јаскају. Зуб ме заболе, па престану, са поче да јаска, 
и морам да га вадим.  јьска.

јасла с мн. направа у ублику дугачког корита причвршћеног уза зид стаје одакле 
стока једе. – У шталу имамо двоја јасла: поголема за краве, и помалечка за телчинка. 
█ државна ~ државна служба, намештење. – Син напредан, жена најубава на свет, 
државна јасла, требало би да сам срећен, ал из потају ме неква жишка жижне, на-
сечам некво че ме снајде.

јасланца с мн. дем. од јасла, јаслице. – Јасла су за овце и козе, а јасланца за 
јагњишта и јаришта.

јастьк рет. ДЛ м јастук. – Подигни га малко, да му турим јастьк под главу. 
Јутредьн дојде ми из башту госје, шесе души, седомдесе, и давамо дар: кошуље, 
чорапе, пешћири, јастьци.  јестьк.

јастуче мн. јастучетија с дем. од јастук, јастучић. – Јастучетија више служе да 
украсе, него да се турају под главу.

јатка мн. јатће ж 1. плод који се једе у коштуњавом воћу. – Из ореси извадимо 
јатће и смељемо. 2. средишњи део семенке, клица. – Сланиношће зими ћину зрна от 
клас у амбар, па само јатку поједу.

јачьк, -чка, -чко који је прилично јак (упор. јакачьк). – Порасте, постаде веч јачьк, 
че почну да га заѕирају девојчетија. Несу деца, нело синови јачћи, веч за женидбу. 
■ појачьк, -чка, -чко комп. јак у нешто већем степену. – Имате ли појачку рећију, овај 
слаба ко патока, неје ни за грејање.  нејачьк.

јаче прил. више од тога. – Бил сам војник три године, море и нешто јаче о[д] три 
године.

јачица ж дем. од јака, крагница. – Подигни си јачицуту, да ти неје студ.
јачкаје несвр. јача, одраста. – Поче да јачкајем, башта ме поче води на орање да 

му водим говеда кад образдује, дрља или набраздује.
јачко прил. прилично јако. – Дете, али кад удари, удари јачко, бьш заболи. ■ појачко 

комп. нешто јаче. – Јеџ и работи док мож, кад више не можеш, узни чук па се чукни 
појачко по тил, и заврши.

јаша несвр. 1. јаше. – Не јаша коња коме личи, него куј га има. 2. фиг. падне коме 
на терет, експлоатише кога. – Укачише ми се, бре, на грбину, па јашају ли, јашају. 
■ јашање гл. им. – Од јашање ме заболе тртица.  јаши.

јаши несвр. в. јаша. – Немој да кудиш коња кога неси јашил.  прејаши, ујаши.
јьска несвр. в. јаска. – Пробудише ме петлови, још тьвнина, у главу ми јьска ко 

некој сас пробојац да бије.
јебава вулг. несвр. фиг. искоришћује, игнорише, потцењује. – Има, тека, понећи 

дигне нос, и нићега не јебава, мисли да је само он на овија свет. Неч га више испрдиш, 
доста си појел лебац и оклапчину, и друђи јебавал, са и на теб дошло ред да видиш 
како тој изгледа.  зајебава, подјебава.

јебага вулг. речц. ма немој, зар је могуће, шта ми каза. – Јебага, бре, ћисела вода 
поскупа оди млеко, ја ли, бре, музем краву коју трипут дневно раним, ели они музу 
мене. Веља Живанин тера габрак из Дел, а Драга Жабьц га питује: Вељо, кво тераш? 
– Терам компири. – Јебага, како компири, ка[д] тераш дрва? – Па кој ме компир 
питујеш, кад видиш кво терам!
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јебьц мн. јепци м вулг. партнер у сексу, швалер. – Навалил ко јебьц на врата.
јебе вулг. несвр. обавља полни акт. □ – Јебе куј може, а не куј има куга. ■ јебање 

гл. им. – После јебање, нема кајање. ⌂ не јебе га за црвиву сливу не уважава га. – 
Дошло време да никој никога не јебе за црвиву сливу. ⌂ нек си јебе матер нешто је 
или претерано добро, или претерано лоше. – Наврмо жито овуј годину нек си јебе 
матер, че смо мирни три године ништа да се не роди. Нема мерку у пијење, напије се 
ко стока, нек си јебе матер колко, па падне и скра се, после по недељу дьна не може 
ис кревет да се дигне.  зајебе, најебе, одјебе, прејебе, сјебе.  ћеца.

јебе се вулг. несвр. секса се. □ – Куј се јебе, нек се јебе, ти си гледај тебе.  зајебе 
се, прејебе се, пријебе се, сјебе се.

јебиветар вулг. м лакомислена и неодговорна особа. – Привела некаквога 
јебиветра, а и она неје боља од њега.

јеве речц. ево (упор. еве). – Еве једна тужба, па јеве још једна, па јеве још једна.
јевреј м шатр. евро (валута у већини европских држава). – Дај ми две-три иљаде 

јевреја на зајам да се прекрпим окол зимницу и те таквојете, да се пораздужим на 
друђи, а сас теб чу лько.

јевтика ж туберкулоза, сушица. – Че буде некоја голема несрећа, јевтика че по-
вата народ. Јевтика те ватила, па те не пуштила дабогдал.

јевтин, -а, -о којему је ниска цена, јефтин. – У продавницу докараше јевтин 
шићер, ја купи пет ћила.

јевтино прил. за мали новац, уз ниску цену. – Јевтино пројдомо, могли су да 
ни одрапе поскупо. ■ појевтино комп. јефтиније. – Навали, народе, на друго место 
појевтино не мож да купиш овакву робу.

јевтинеје несвр. губи на цени, појевтињује. – У град све скупеје, на село све 
јевтинеје, њиву нече никој ни џабе да узне.  појевтинеје.

јевтиншьк, -шка, -шко прилично јефтин. – Купује ми цигаре, али од онеј 
јевтиншће, каже да и несьм за поскупе. ■ појевтиншьк, -шка, -шко комп. јевтиншьк у 
већем степену, јефтинији. – Ако најдем појевтиншко купила би и оделце и ћебенце, 
постала сам баба.

јевтичав, -а, -о туберкулозан. – Јевтичава, па само кrуче.
јега ж турпија. – Јега с поситни зупци је за гвожђе, а с покрупни за дрво.
јега прил. можда, вероватно. – Има да одим, да одим, да одим, јега га најдем. Де, 

потрпи, јега га пројде бесночата, јега се смири, ма јега се смири начисто.
јегличје с збир. бот. рано пролећно цвеће жутих цветова са дугом дршком, јаглика, 

Primula columnae. – Упролет идемо у шуму и беремо мењђушће, љубичице, јегличје, 
кокочице и петловчичи, па донесемо дом и вијемо венци.  игличје.

једампут прил. једном, једаред. – Само једампут се сретомо и видомо на модроглед 
у Драгинац, и тој ни је било сво познанство.  једьнпут, јемпут.  изједампут, 
наједампут.

једач м који није избирљив у храни. – Да је такьв орач, ко што је једач, куде би му 
крај бил. Кравата му је добар једач, али слаба на млеко.

једьн бр. један. – Једьн вол тегљи, а друђи се отеѕа. Сврака от кольц на кольц, док 
се на једьн надене.

једьн, -дна, -дно пр. зам. неки, -а, -о. – Пројде по пут једьн човек, па прича како 
це зарати. Једни распродадоше све на време и отселише се, а ми који смо побудале 
остадомо да се мучимо по овај брда. Једна деца иду пре пладне у школу, једна после 
пладне.  едьн.

једьнпут прил. в. једампут. – Једьнпут си ме преварил, више ме неч превариш.  
једьнпутће.  едьнпут.  одједьнпут.
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једьнпутће прил. в. једьнпут. – Једьнпутће се изгоре, па пристадо да ме повезеш, 
више ми се тој нече деси.

једвит, -а, -о мучно, једва једвице. – Заврши и ја четврти разред од осмољетку 
на једвите јаде, з давање, с печени петлови и кокошће, сас банице и са сирење, з 
балончетија и шишетија.

једе (имп. јеџ – јечте; прил. сад једејечи) несвр. 1. жваће и гута, храни се. □ – Једе 
кад има, кад нема он умеје и да притрпи. Јеџ куде кане, а бегај куде бију. Сьс својега 
јеџ и пиј, ама не замешуј. Јечте, јечте, не срамујте се. Склањајте све од астал, ил ми 
да се диѕамо, иначе че попуцамо једејечи. 2. фиг. секира (кога). – Јеленко је добро, 
какви лекови, жали се да му срцето преапује, али тој вантазира само да ме једе. ⌂ једе 
немијен буде изобличен од батина да не може да се умије. – Ако се разбеснејем, има 
да једеш немијен. ■ једење гл. им. – Сви се уодили натам-новам, улазе, излазе, док 
не поседају уз астал и почну једење. На једење срам нема.  доједе, изеде, заједе, 
надједе, поједе, преједе, проједе.

једе се несвр. фиг. брине се, секира се, страхује. – Знам да је њој најтешко, једе 
се у себ, уништи се, сви че пукнемо прекај њу, а не можемо да вој помогнемо. ⌂ не 
једе се неко ко је незгодног карактера, који ни са киме не успоставља добре односе. 
– Доведоше снау, а она – ни мирише, ни смрди, ни се једе.  заједе се, наједе се, 
одједе се, оједе се, приједе се, преједе се, разједе се.

једење с храна, све оно што је спремљено да се поједе током обеда. – Једење је 
на астал, па који је гладан нек приоди. Сечам се: башта, чича и ја седимо уз астал сьс 
домачина, а жене улазе и доносе пијальк и једење. ⌂ искара једење искористи прилику 
да добије што да поједе и попије. – Ајде да сврнемо при њега, неје циција, пијење 
че искарамо сигурно, а мож че искарамао и једење, ел барем нешто да замезимо. ⌂ на 
једење срам нема кад је човек гладан не треба да се стиди да једе. – Јеџ да неси гладан, 
не срамуј се, на једење срам нема.

једењице с дем. од једење. – Ако си стар, а ја млада, да ти мене прибереш, да 
те гледам, да ти водицу доносом и једењице приносим, и да ти кошуљће и аљињће 
перем и препирам.

јединајес бр. једанаест. – Ни смо били јединајес члана у кућу, наша задруга била 
јака.

јединьц м једини син, јединац. – Јединьц, могьл је да бира коју че да ожени, а узел 
жену која има три брата и три сестре.

јединица1 ж једина кћи у родитеља. – Ја сам била јединица, мирашчика, па су се 
момци отимали за мене.

јединица2 ж најнижа оцена у школи. – От како сам пошьл у школу из математику 
сам имал јединицу.  јединка.

јединица3 ж издвојен део неке целине који има одређену самосталност. – Оши-
шаше ме, окупаше ме, напрашковаше ме, преоблекоше ме, одведоше ме у јединицу, 
после польк, польк постадо војник.

јединка мн. једињће ж најнижа оцена у школи (упор. јединица2). – Полугође је 
завршил с повише једињће, него с добре оцене.

јединче с једино дете у родитеља. – Сине, ти си наше јединче, и наше истришче, 
ти си ни све што имамо.

једнако прил. у једнакој мери, на једнак начин, без разлике, исто. – Једнако 
висоћи, ко прерубени, ко да су близнетија.

једньг прил. 1. одмах, сместа. – Једньг да си дошьл дом, да ја не доодим по теб. 
2. истовремено. – Не мож да си једньг и овде и там, мораш да се определиш где оч 
да будеш.  одједньг.  едньг.
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једне несвр. дем. од једе. – Народ се изобрну, никој никога више не слуша, нити 
кој кога гледа, само да се подобро једне, подобро пине, а за работу кој те питује. 
Једни, пини, весели се, на овија живот посери се.

једно прил. 1. исто, јединствено. – Ви сте са једно, и не требе да се замерате за 
ситницу, нело деца да си гледате и кућу да кућите. 2. око, близу, отприлике. – Били 
смо једно дватријес човека, ама ни и дочекаше и испратише саглам. ⌂ једно-друго 
ово и оно, много тога. – Напунили кућу с једно-друго, не знаш на коју страну да се 
обрнеш да погледаш. ⌂ једно врз друго једно преко другог, на гомили. – Да се покажу 
како су имотни, наручују у задругу једно врз друго пијење за сви који се туј затекли, 
а после че ји тија муфташи пцују и оговарају. ⌂ једно из-друго угледајући се једно на 
друго. – Деца се промангупирају једно из-друго и ману школу, после им печалба не 
ђине. ⌂ једно по-друго једно за другим, заредом. – Жито нече да се раџа једно по-друго 
на исту њиву. ⌂ једно преко-друго једно преко другог, згомилано. – Сковитлиле ни рабо-
те једно по-друго, па не знамо на коју страну да се обрнемо. ⌂ једно с једно неје ни једно 
ни друго није како ваља, све није добро. – Немам кво да облечем, имам сто дрпоља, 
али једно с једно неје. По подрум се разнеле триста некакве алачуђе, а једно с једно 
неје.  одједно.

једногало кованица из дечје разбрајалице у значењу ’један’. – Једногало, двога-
ло, трогало, чевргало, пегало, шегало…

једноглед м зачуђеност, запањено гледање у једну тачку. – Кад ју тој запита, баба 
се себну, испушти вретено и напраји једноглед у девојчето. Ударил сам у једноглед, 
па ни там, ни овам. Севда како седла на кревет, учинила једноглед, и не трепче, само 
чьс-чьс, па се цимне, ко да ју некво рчне у грбину.

једногодац мн. једногоци м који је са ким истих година, вршњак. – Сас Вецка 
Цурку смо једногоци, и у исту воду смо крстени у цркву.

једноготка мн. једноготће ж која је са којом истих година, вршњакиња. – Сас 
јетрву смо једноготће, ако је њојнити муж постар од мојтога осом године.

једнодневица ж други назив за Бадњи дан, када се само једном једе у току дана, 
и то увече на слами. – Поседамо сви на сламу, и тьг запалимо свечу, помолимо се и 
старацат рече: Ајде да растурамо једнодневицу! – и привати се те расћине зељаникат, 
и на сваког суне по комат.

једноман прил. 1. одмах, сместа. – Једноман да дојдете, матери се погоршало 
здравје. 2. стално, увек. – Никако не престањује, једноман загомиља, и нешто 
тражи. Море, Госпаво, и ти му неси остањувала дужна, једноман се качеше на њег. 
 једномьн.

једномьн прил. в. једноман 1. – Чу како некво пуче, и једномьн ме прободе, ко у 
срце да ме заболе.

једномуд м који је са једним тестисом у скротуму, а другим у абдомену. – Њин 
коњ је бил једномуд.  јетрак.

једноничи несвр. једе једном дневно, по верској догми, или онако из заузетости. 
– Даньс чу једноничим, само има да вечерам, и тој че ми буде једење.

једнопајес, -та, -то са једним тестисом. – Прича се за њега да је бил једнопајес, 
затој неје могьл да има деца. А ти, једнопајести, сечаш ли се куј ти је татко?

једносиска ж овца са једном млечном сисом. – Тај овца убаво чува јагње, али је 
једносиска, па има малко млеко.

једностајно прил. непрекидно, стално. – Како се запролети, работимо једностајно, 
притисну работе, па немамо кьд ни да се оперемо, ни да се предрешимо.

једностранеста ж женка са изразитом разликом у величини сиса. – Убаво чува 
јагње, али једностранеста, па вој јагњенцето закрдавело.
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једнуш прил. једном. – Једнуш сам се престрашила од грмљаву на њиву, да ме 
једва поврнули. Тека једнуш, тека друђи пут, стално тека. ⌂ једнуш-другош мало-
помало, данас-сутра. – Испрва беше све добро, али једнуш-другош она поче да му 
поврта, докле не пуче тиква меџу њи.  одједнуш.

Једрење м Једрене. – Српсћи војвода Степан Степановић је сас Тимочку дивизију 
отишьл на Једрење, он је на Турци одузел Једрење.

јеђе мн. јеђетија с дем. од јега, турпијица. – Лис на бичћију има зупци, који се 
утупе, па морају да се остре с јеђе.

јежи се несвр. костреши се од страха, студи или беса. – Поведо да га потковем, 
он нече да иде, него се јежи, оче да боде.  најежи се.

јежевица ж врста детелине. – Има три врсте детелине: луцерка, она траји пешес 
године док се не изгуби где је посејана; троготка, њовој је трајнос три године; 
јежевица, она израсте висока ко жито, кроз њу има једна трава која се зове смиљћа.

језик м покретљив пљоснат орган у усној шупљини који служи као орган за укус, 
жвакање, а код човека помаже при стварању гласова и говора. □ – Немој да ми 
плезиш језик, чу узнем ножици да ти га о[т]цечем. ⌂ има дльг језик који много брбља, 
алапача. – Тај жена има дльг језик, немај закачушку сас њу. ⌂ врже се језик остане без 
моћи говора. – Они ме питују, а мен ми се врзал језик, па нумејем реч да изустим. ⌂ 
заврже се језик не може реч да изусти. – Кад видо тој чудо, мен ми се заврза језик, па 
ни да писнем. ⌂ замита с језик заплиће језиком под дејством алкохола. – Како улезе, 
видомо да неје сам, да замита с језик, и да че прави гужву. ⌂ преапе језик покаје се 
због изговорене речи. – Ка[д] тој реко, преапа језик. ⌂ преапе језик фиг. умре. – Бошко 
Брбинсћи начьс преапал језик, бише му звона одоцутра. ⌂ преапе се за језик покаје 
се. – Цар се преапе за језик, и даде му черку. ⌂ разврже језик расприча се. – Разврзала 
језик, па не пази кво че све да продума. ⌂ скрати језик смањи говор. – Ти требе малко 
да скратиш језик, да ти га ја не кратим. ⌂ преврне ~ савлада говор. – Деца дојду, па 
ми се смеју што не могу да преврнем језик, и да оратим ко што она орате. ⌂ уапе се за 
језик каже нешто што није требало. – Видим ја да он не може ништа да им рече, па 
се ја уапа за језик, те се једанпут пожали при свекрву да ме малко одмене о[д] тешку 
работу. ⌂ немој да ти језик претица памет размисли па реци, а не обрнуто. – Немој да ти 
језикат претица памет, нело прво размисли кво че да кажеш.

језичара ж жена која воли да трачари, лајавица. – С туј језичару немај работу, 
при куга стигне че те оговара, ако се прави да је светица.

језичат, -а, -о који је оштрог језика, који је одрешит у говору. – Душко Спасић 
једно време беше главан у Лужницу, и беше језичат, на збор никој неје могьл да 
излезне на крај с њег.

језичи свр. проговори, каже коју реч. – На Илију несьм смејала тој да језичим, 
стварно би ме сасекал ко младо сирење.

јекот м одјек, ехо. – Пуче пушка, а чуше се три јекота.
јексер м гвоздени клин (упор. ексер). – Причекај да заковем још два-три јексера, па 

чу слезнем. Кад ме удари с лењир по прсти, ко да ми у мозак закова мертечћи јексер.
јексерче мн. јексерчичи с дем. од ексер, ексерчић (упор. ексерче). – Купи јексерчичи 

у артишну ћесу, они ју пробушили, па се расипали у торбицу.
јексик прил. криво, нетачно, оно што се у виду божје казне враћа. Δ – Кад ме-

риш, мери право, немој да мериш јексик, да ти се јексикат не врне. ⌂ јексик да му је 
да му се врати у виду божије казне. – Јексик да ти је што сам од уста одвајала да те 
израним и ишколујем, а са неч ни да пријдеш да ме погледаш, кам ли да ми пружиш 
нешто из руку.  јесик.
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јектер м хектар (упор. ектер). – Овуј годин насејамо жито цел јектер. Мој је 
свекьр бил најгазда, Мирко Гачков и[з] Стрельц је бил први у Лужничћи срез, шēсе 
јектера имање имал.

јел узв. дођи, приђи, ходи. – Маноиле, јел овам зачьс. Сине, јел при деду, нешто 
сам ти купил.  јела.

јела узв. в. јел. – Чере, јела да ме поискаш. Некакьв рустьк ми упаде у око, јела да 
га извадиш. Бре, јела да видите ква је се овам једна кућа створила за кратко време. 
⌂ јела ми дођи ми. – Јела ми, јела ми, не срамуј се, баба ти донела бомбоњће. ⌂ јела на 
дођи, узми. – Булчо, Шарко, јела на, јела на!

јелате узв. дођите сви. – Јелате сви при мене, очу да ви кажем за послегњи пут 
како сам одлучил да поделите имање.

јелек м део женске народне ношње без рукава, обично украшен каквом шаром 
при плетењу. □ – Облекла материн каџуњав јелек, па вој дльг чьк до исподи дупе.

јеленче с проста дрвена направа за намотавање пређе скинуте са мотовила, 
састоји се из постоља, осовине на коју су пободене по две усечене летвице у облику 
крста, доња и горња, на чијим крајевима су закуцане усправне летвице, на које се 
натачиње пређа (упор. и чекрк). – Јеленче је повисоко и позгодно од чекрк, дол је 
пошироко, а гор потесно, и на вр су му крајевити састајени сас летвице.

јелечьк м дем. од јелек, јелечић. – Чере, застуде, облечи се јелечьк.  јелече.
јелече мн. јелечетија с дем. од јелек, јелечић (упор. јелечьк). – Јелек је поголем, и 

носе га постаре жене, а јелече је помалечко и кратко, носе га девоће и помладе жене, 
груди да држи.

јелеченце мн. јелечетића с дем. и хип. од јелече – Еве, баба ти исплеле јелеченце и 
черапће, да ти је топлачко на нође и на грбину. Исплела сам јелечетића на све унуће 
колко ји имам.

јел(и) раст. везн. употребљава се када је реч о избору између две могућности 
које једна другу искључују, када је нешто овакво или онакво, када се нешто може 
урадити на овај или онај начин (упор. ил(и)). – Жене скашкају некво у тигањ, те пре-
трупимо преко зуби колко да запишимо дудук, после шатримо по два-три дьна окол 
кочину јел нужник. Такву косу несьм видел от како сам се родил, ка[д] дуне ветар, 
па ју подигне, не знаш да ли је коса, јели свила, јели кадиве, јели варошансћи сомот.

јелмаз м нож за сечење стакла. – Главна алатка на стаклоресци је јелмаз.
јело мн. јела с оно што се једе, на одређени начин спремљен прехрамбени произ-

вод да се једе са хлебом. – Баница једнуш у годину, зељаник и тиквоњак оваг-онаг, 
главна наша јела су: посна сарма, ћисела чорба, зеље, а највиш пасуљ.

јелце с дем. од јело. – За славу смо варили по три јела, а овак за нас си варимо по 
једно јелце, кад чорбица, кад зељице, а понекада си пројдемо и тиће на тека, на-суво.

јембарго нов. м забрана извоза или увоза одређене робе, ембарго. – Ми смо мис-
лили имамо си леб и с леб, мож ни се само привате, али јок, нече само леб и с леб да 
запише дудук, ударише ни некьв јембарго, па не мож да се предьне.

јендак м узак ров поред пута или међе за одвођење воде. – Зинул ко куче из 
јендак.  јендьк, јендек.

јендьк м в. јендак. – У јендьк полегали и поспали, војска ко војска. ⌂ јендек.
јендек м в. јендьк. – Узе комшија па прекопа пут, баксуз човек, ископа длибок 

јендек, па наврља трње у њега, све си гуме на трактор избушимо.
јенsа несвр. храмље, шепа. – Има малко пократку ногу, па јенsа кад оди, али не 

криви бьш толко млого. Помалко јенsа, а онака убава девојћа.
јемпут прил. в. једампут. – Он узне оној шерено тојаџе, па излезне нат кућу, туј 

имали једну рамну ливатку, па кад удари с оној тојаџе, оно се створи кућа на два 
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спрата, па кад удари још јемпут, оно се створи све кво требе у кућу. (нар. пр.).  
емпут.

јенџьк м торба, јанџик. Δ – У јенџьк овчари носе једење за тија дьн: воду, леб, 
сирење, и кво има у сезону: лук, попошће, парадајс. Печалбар рано упролет збере 
алатће, наметне јенџьк на грбину, па у бел свет.

јерьм мн. јермови м 1. дрвена направа у коју се прежу волови кад што вуку, јарам. 
– Испрегни волови из јерьм, и тури им сено, па дојди да и ми презалогајимо. 2. 
горња хоризонтална пречага у јарму. – Јерьм има две полице, горња, која се зове 
исто јерьм, и дољња, која се зове полица, измеџу њи се удевају заврња, рамењаче и 
жегле. 3. фиг. обавеза, терет. – Че буца док му не туре јерьм на шију, па че се смири. 
Широк јерьм обично огули шију на говедо, али и на човека.  јеrм.

јербо рет. везн. јер. – Боље да ја гледам овце, а ти си иди дома, јербо је млада жена 
ко лијар овца, кад ју не гледаш, она прави пакос.

јерган мн. јергањи ГЛ м в. јорган. – Не би га цунула ни преко јерган, какьв је 
гадан.

јерганче мн. јерганчетија с дем. јорганчић. – Имамо два јергана за нас стари, и две 
јерганчетија, за свако дете посебно.

јерганченце мн. јерганчетића с хип. од јерганче. – Идомо у Бабушницу, па купимо 
оделце и јерганченце за повојницу на унученцето.

јерганчина м пеј. од јерган. – Јерганчину што остаде по деду требе да изнесеш и 
да запалиш у долину, да му се не врти душљакат окол кућу.

јерганџија м онај који прави и продаје јоргане. – Јерганџије је имало у Пирот, у 
Бабушницу неје имало.

јеребас, -та, -то граораст. – Понела Петкана убаву јеребасту кокошку, голему ко 
петьл, да се трампе сас Душанку за квачку, ал Душанка не теја да се трампи, ако би 
она имала вајду.

јеребица ж зоол. јаребица Perdiciadae. – Јеребице сам ватал у кош, запнем кош, па 
унутра наврљам морузу, и она дојде и уване се.

јеребичe мн. јеребичетија с младунче јеребице. – Док не пролете, јеребица води 
јеребичетија исто ко квачка пилетија.

јерм м дрвена направа у коју се прежу волови кад што вуку, јарам (упор. јерьм). – 
Стар вол се у јерм не препреѕа. Широк јерм обично огули шију на говедо.

јероплан м аероплан. – Јавил да че дојде с јероплан, али мож је рипнул из њега, 
и затој га нема да дооди.

јес речц. да, дабоме, јесте. – Јес да смо непревијени, али таква ни сорта, не 
можемо сьг да си правимо татка, кад ни он веч направил. Јес, и тој што кажеш, све 
си је тека. Добро си му рекьл, што јес, јес.

јесеньс прил. јесенас. – Мати умре јесеньс, у брање морузу.  јесеньсће.
јесеньсће прил. в. јесеньс. – Учитељ јесеньсће беше убил дивју свињу, па се зби-

раше онам у школу, та ју спремаше.
јесени прил. током јесени, ујесен. – Јесени оремо за пченицу, а пролети за морузу.
јесенту прил. чл. ф. управо те јесени (о којој је реч). – Кућу оѕидаше за једно лето, 

и јесенту се уселише у њу, алал им вера.  јесентуту.
јесентуту прил. в. јесенту. – Јесентуту кад башта залежа беше млого гадно време, 

залежа, и више се не диже.
јесенче с јесење пиле, пиле од прошле јесени. – Закољи једно јесенче, па свари 

чорбицу, да се слатко накусамо.
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јесењи, -а, -о који припада јесени, који се врши у јесен. – Јесењо орање је за жито, 
а пролетњо за морузу. На јесењи вашар у Бабушницу издооде Лужничањи ис целу 
Србију, да се виде и заједно провеселе.

јесик м коб, несрећа, божја казна (упор. јексик). Δ – За овујате Таску да ти не 
вревим, оно има убаво, па поубаво, па још поубаво, и најубаво, али њојно убавило 
све зајебало, е, јесик нек си вој га је.

јесика ж бот. лиснато дрво из породице врба којему лишће трепери, јасика Populus 
tremula. – Изрга висок ко јесика, ко да је имал вештачко ђубре у опьнци.

јестьк ГЛ м в. јастьк. – Баба си ме научи да турим залчак под јестьк, да си 
сањујем момче. Вунени јестьци се ткали.

јестьчьк м дем. и хип. од јестьк. – Удума се девојћа за некога оклимана, па кад 
дојду сватови изведу ју, и она на свакога свата даде по некакьв дроњьк, коме кошуљу, 
коме чорапе, коме јестьчьк, а они њу че подаре по десет паре, већином грош, и ниш-
та више.  јестьчинка.

јестьченце с хип. од јестьчьк. – Тури на детето јестьченце под главицу.
јестьчинка м в. јестьчьк. – Тьга је било овак: мртавца туре наземи, рогошку про-

стру и једну стручку простирчицу туре под њега, туре му јестьчинку, и туре пртено 
платьнце ко покровчьк, туре крпљачьк некакьв озгор, и тека.

јете речц. ето (упор. ете). – Они двојичка оба остарели, али, јете, још стизају да 
посработе. Јете кво уработи, са да те бијем, ел да те не бијем, исто ми се вата.

јетрак м који је са једним тестисом у скротуму, а другим у абдомену (упор. 
једномуд). – Тог јетрака требе да закољемо, за кој че ни ђавол кад не мрка овце.

јетрветина ж, пеј. од јетрва. – Удружиле се јетрветина и свекрветина, па че ме 
живу изеду.

јетрвичина ж јетрвина кћи. – Имала сам ја јетрвичину у Пирот, она је била мло-
го убава, па се отселише за Београд.

јетри се свр. кочопери се, сили се. – Млого се јетри, ко да га не знамо који је, и 
какьв је.

јецка несвр. замуцкује. – Да ти се стужни кад оче нешто да каже, па почне да 
јецка. Ем јецка, ем уста не затвара.

јечьм м врста жита, јечам Hordeum sativum. – Јечьм се и однапред помалко 
сејал. Имало је дворедан пиварсћи јечьм, зове се лимьц, од њег смо месили леб, и 
пролетњи или четворедан јечьм, њега смо звали домаћи, он је бил само за јарму, 
самеље се, па свиње само клопају.

јечи несвр. 1. оглашава се јаким гласом, ори се, разлеже се. – Кат почеше да врљају 
бомбе дол по Лесковац, оно грми, јечи. 2. оглашава се болним гласом. – Бабичката 
по целу ноч јечи и крчи. 3. оглашава се вода јеком пре него прокључа. – Поче да јечи 
водата, че ване да ћипи.  зајечи, одјечи.

јечменка ж бот. сорта веома укусних крушака, зри кад и јечам. – У двор смо 
имали крушку јечменку, па почнемо да ју беремо и још на зелено.

јечмичьк м гнојна упала на ивици очног капка, чмичак. – Дигал му се јечмичьк на 
око, па само трепка, смита му да гледа.

јешан, -а, -о халапљив, доброг апетита. – Све да ми напишеш: јешна ли су 
прашчина, не липцују ли пилетија, упреѕа ли се телето, никла ли је детелина, све да 
ми напишеш.

јешначьк, -чка, -чко јешан у приличној мери. – Од исти су родитељи, али једьн 
јешначьк и напредан, а друђити чибиричав и мрледан.

ји зам. енкл. их. – Ја сам ји заборавила песмете. Ја ји нечу теј паре. Бљутавице ји 
окајемо теј сливе. Најдо ји у плевњу, у сено се били скутали.  и.
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јок речц. не, није, никако, нема. ▲ – Сеца ме да излезнемо надвор, ја јок, нечу, 
залепила сам се за врата, и не мрдам. Она бьш даньс запе да иде при доктура, ја ју 
одговара да сам заузет, и да идемо јутре заједно, она – јок, даньс, и оче да иде сама. 
Чорба чок, месо јок.

јорган мн. јоргање м ДЛ јорган. – Умота се у јоргање и црђе и мртује, кожа и 
косће од њег остало.  јерган.

још прил. још □. – Сипи још по једну, па да се растурамо. ⌂ још кьт када веома 
давно. – Још кьт када је тој било, а мен се чини ко јучер да беше. ⌂ још нигде си прил. 
много раније пре свитања. – Улезне свекрва, још нигде си да сьвне, па ни зарга с 
тојагу: Ајде диѕајте се, не дигле се, требе ли да се работи нешто овија дьн.  јоште.

јоште прил. в. још. – Причекајте јоште малко да се добро стьвни. Јоште смо на 
број сви, али здравје неје ко што је било.  оште.

јошће прил. дем. од још. – Сипни му јошће, видиш да му се пије. Узни јошће от 
крушћете, и понеси и на деца, видиш колко су родиле.

ју зам. енкл. је / ју. – Видо ју с једно момче како се смуцају по Бабушницу. Остаде 
си дом сликата, заборавила сам да ју понесем, па се жива изедо.

југ м јужни ветар. – Снег нече да се отопи док не почне југ да дува.
југов, -а, -о који се односи југ. – По југов снег се тешко оди, нође упадају, а он 

је пун с воду. Југово време, снег се топи, не може да се мрдне ис кућу од водељак.
југовина ж 1. отопљавање које узрокоје топао јужни ветар. – Задремал ко соћа 

на југовину. 2. фиг. ленствовање у заветрини. – На село југовина нема ни зими, мора 
стално да се работи.

јуже мн. јужетија, збир. јужја с 1. краћи конопац, уже. – Раставиш ли се од жену, 
одма узимај јуже па се беси, ел се у бунар дави. 2. уплетено жито којим се везује 
сноп. – Три-четри рукољће на купшьк су песка, три-четри песће врзане с јуже су 
сноп, тринајес снопа зденута унакрас су трећак, а седомнајес крстина. За јужетија се 
остави највисоко жито. Јужја праимо ночу, док је још роса по жито.

јуженце мн. јужетића с дем. од јуже. – Кола натоварена са сено се врзују с дебел 
конопац, а ти си понел овој јуженце, које неје сигурно ни говедо у пландиште да се 
врже с њега.

јужи несвр. дува југ, отопљава време. – Почело да јужи, топи се снег.  ојужи, 
разјужи.

јулар м улар. – Куде иде теле, нек иде и јулар.
јулари се несвр. ставља се улар. – Говедо почне о[д] теле да се јулари, да се на-

викне на јулар.  изјулари се, разјулари се, ујулари.
јуньц м мушко теле старије од шест месеци. – Остадоше ни само једна јуница и 

једьн јуньц, друго све дадомо на откуп. █ вијен ~ јунац ујаловљен увртањем мошница. 
– Вијен јуньц је вол, а јуньц је бил док неје вијен.

јунећина ж јунеће месо, јунетина. – Ми га плачујемо ко телећину, а оно јунећина, 
а мож да буде и говеџина.

јуница ж женско теле старије од шест месеци. – Убава јуница, нема никакву 
ману, слободно ју пазари.

јуничка ж дем. и хип. од јуница. – Јуничкава ни је млого убава, че си ју чувамо.
јунче мн. јунчетија с дем. од јуньц. – За јунчетија си има башка јасла. Море нашата 

јунчетија од милине да ји гледаш.
јунченце мн. јунчетића с хип. од јунче. – Немојте још да упреѕате јунченцето, нек 

још попорасте.
јури несвр. 1. врло брзо се креће, трчи. – По цел дьн јурим по кућу, нумејем да 

станем да одьнем. 2. брзо иде за ким, гони кога. – Јурим га да га стигнем, да му 
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избројим сва ребра колко има. ■ јурење гл. им. – Ајде да се играмо јурење, ја чу бегам, 
а ти ме јури.  пројури.

јури се несвр. узајамно се сустижу у игри јурења. – Ајде да се јуримо, прво чу ја 
да јурим тебе, после ти мене.

јурне свр. појури. – Јурнуше да га бију, али им побеже.  подјурне.
јурњава ж јурење, трка, било какав посао који захтева хитњу. – У јурњаву ме 

пита што сви несмо дошли, али не дочека одговор, одјури по прасе које вој побегло. 
 јурњавина.

јурњавина ж в. јурњава. – Дојдомо си дом, како стигомо, почеше јурњавине окол 
детето: купање, прање пелене, простирање, пеглање.

јурца несвр. јури у дем. значењу, трчкара. – За кво служи истина још не разбра, а 
цел живот јурцам по њу, и с грдни људи се свади због њу, а до са никакву вајду о[д] 
тој не видо.

јурца се несвр. проводи се, забавља се. – Ништа не работе, само се јурцају по 
путишта ко мачће у фебруар.

јутре прил. сутра. – Јутре че оремо за морузу у Бербеч, а друћидьн у Раменовац. 
 одјутре.

јутредьн прил. дан после данашњег, сутрадан. – Јутредьн по свадбу сви наметну 
дарови на рамо, и изведу невесту наводу, да село види какьв је дар донела. Ако нећи 
умре пре пладне, он буде у кућу тија дьн, и још једну ноч, и после се копа, а ако умре 
пре дванаес сати ночу, копа се јутредьн. ⌂ од јутредьн од сутрадан – Неје баксузљива 
и брзо заборави кво је било, па си од јутредьн па орати сас човека.

јутро с време почетка свитања, време око изласка сунца. □ – Свако јутро и сваку 
вечер сам га испрачувала и дочекувала кат појде и кат се врта на капију. ⌂ обели 
се јутро осване ново јутро. – Обели се јутро на Малу Госпојину, Радисав прекара 
војничћи рок, и стиже дом после три године.

јутром прил. у време јутра. – Деца требе да једу почесто, а стари јутром па 
вечером. ⌂ јутром-вечером и ујутру и увече. – Јутром-вечером, дьњу-ночу, ја све сама, 
немам с куга реч да прооратим.

јутрошањ, -шња, -шњо који се односи на ово јутро, који је од јутрос. – Ја несьм 
јутрошањ, па да ме ти льжеш како оч.

јучер прил. дан који претходи овоме дану, јуче. – Јучер додише некви, па питуваше 
за тебе куде си.  јучерка.

јучерка прил. в. јучер. – Од јучерка до њекња, од њекња па до јучер све ти је 
на исти калуп: ори, мељи, јеџ, а дупе натам, а дупе навам. Јучерка закламо једно 
шипаре. Јучерка заубавимо работу, напимо се ко дупетија.

јучерьшањ, -шња, -шњо који је од јуче, јучерањи. – Леб ми је јучерьшањ, малко 
се стврднул, али че помине, даньс нечу да замешујем. Јутром се једва исколкамо ис 
црђе колко смо преморени од јучерьшњу работу.

К
кабав, -а, -о болешљив, неотпоран, слабашан. – Онакьв муж, онакву кабаву 

жену да узне, тој никој неје верувал. Има кабава говеца, јармицу никад не виџују.
кабаница ж дужи огртач са капуљачом који се носи поврх одела. – Сваћи овчар 

је имал кабаницу сас ћулавку.
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кабат м кривица. Δ – Мати си ти је за кабат, она направи да се манемо, и наша 
деца да постану уличари.

кабат, -а, -о крив за нешто, одговоран за какву штету. Δ – Ја несьм кабата што 
смо се разминули. Ја гарантујем за попавога, неје он кабат ништа.

кабати несвр. окривљује. – За све што не вољаје, мене кабати. ■ кабатење гл. им. – 
Искара ме ис памет с кабатење да ништа не знам, и ништа нумејем, ко да је он бољ 
од мен.  окабати.

кабати се несвр. окривљује се. – Никој те не кабати, ти се сам кабатиш да си тој 
направил.

кавана ж гостионица, кафана. – Дошло време да у Србију има скоро повиш 
каване от куће.  кафана.

каванче с дем. од кавана, кафаница. – Заседели се у каванче Пера молер, Витко 
вулканизер и Ђока пекар.

каве с напитак од прженог кавиног плода, кафа. – Подокну ме деда-Адамов 
унук да сврнемо у каванче на по каве. Турни му повише шићер, ми сељаци си во-
лимо благо каве.  кафа.

кавен, -а, -о који се односи на каве. – Кад тураш туршију, аксенцију да мериш с 
кавено ложиче, да ју не прећиселиш.

кавенце с дем. и хип. од каве, кафица. – Волеше он понекоју да тргне, а за цигарће 
и кавенце не знајеше мерку. Башта седи на веранду и пијуцка кавенце ко бег.

каверка ж покретна колибица за пастира, обично сплетена од прућа и на саони-
цама, користи се док овце ноће на тору ради торења њива. – У каверку само једьн 
овчар може да легне.

кавеџија м гостионичар, кафеџија. – Веља Грне и[з] Сливовик је бил чујен 
кавеџија у Паланку, а кавана му се звала „Србија“.

кавиште с пеј. од каве. – Рећица може, од њу ми одма боље, а от кавиштето ми 
бије срце, ко глув у тупан. Девојчиштено турило некво кавиште да свари, али га 
сварила ретко ко чај.

каврма ж суви посољени чварци без других додатака. – Нарежемо сланину, па у 
казан топимо маз, па га исцедимо у канте, а оној што остане на дно је каврма, њу си 
издвојимо у врчву, посолимо, и једемо преко зиму. Каврма се једе студена, а добра је 
и да се разгреје у тигањ, па да се у њу надроби зелени лук.  чварци.

кад прил. када. – Че дојду кад на врбу грозје роди. Ја не пантим када је тој било. ⌂ 
кад буде било када. – Кад буде дојдете, ми смо си стално дом.  кьд, када.

кад везн. стоји на почетку зависних реченица и истиче услов, допуштање (ако, 
да). – Кад би могьл, и он би пошьл. Кад би бил добар пијан ко кад је трезан, бољ 
човек од њег не би било.

кад речц. којом се екскламативно потенцира значење исказано предикатом ре-
ченице (усхићење, запрепашћење, страх. (упор. и ала). – Кат се само сетим како сам 
чьк у Швапско ишьл заради тој што га ви сьг модерно зовете секс, што је поблаго и 
оди баницу и оди колачи! Кат се разбокорило житово, ко у Банат! Кат су си нависели 
гроздовчичи на вињагуву, од милине да гледаш! Кат се расцавтеле буљће кроз жито, 
па се црвенеју ко крв! Кат си се наљути, па кад ме шибну сас кольц от плот, ја тиће 
падо. Од Ѕвонци па нади Стрельц има рид Таламбас, туј се наши бише з Бугари, а 
ми чувамо овце, па гледамо, оно кат се учурило от пуцање, ко да се брдо запалило.

када прил. в. кад. – Че дојдемо када можемо, за са још не можемо. ⌂ от кьд када још 
откад, врло давно. – Цедачка за мед је железна, а цедачка за чај пластична, и има ји 
да се купе још од кьт када. ⌂ от кьм када још откад, врло давно. – Имало је и тој још 
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од кьм када, само се крило. ⌂ када како како кад. – Живим када како, према прилику, 
али повиш животињарим.

кадар, -дра, -дро способан, снажан. – Неје кадар ни да се сам обује, кам ли да се 
жени и деца да прави.  кадьр.  кадr.

кадьр, -дра, -дро в. кадар. – Почел да оре, ама му плитачка бразда, још неје кадьр 
да оре ко стар. Неје кадра ни њу да си гледа, кам ли мене да чува.

кадьран, -рна, -рно одрастао, снажан. – Почел да оре, ама му плитачка бразда, 
још неје кадьран да оре ко стар.  некадьран.

кадашањ, -шња, -шњо давнашњи, времешан. – Кадашње су теј крушће, о[д] Тур-
ци би умејале да орате, а са че ји затру.  кьдьшањ.

кади несвр. при верском обреду маше кадионицом, окађује. – С кадилницу кади 
поп кат свети водицу. 2. фиг. пушта ветрове, прди. – Поваљаше се от смејање, па ем 
се смеју, ем почеше и да каде сас дупетија. ■ кадење гл. им. – Ти га прекара с кадење, 
че умиришеш цел комшильк.  закади, накади, окади, прекади, скади се.

кадива ж врста меке свилене баршунасте тканине, кадифа. – Ти и неси била за 
овија дом, твоји те у свилу и кадиву чували.  кадиве.

кадивас, -та, -то који је као од кадиве. – Пријдо при пенџер, помери виронгу и 
маши с очи конто порту, oно стварно, неква кадиваста лимузина стоји прет порту. 
 кадивен.

кадиве1 с в. кадива. – Зьбањи су били од кадиве.
кадиве2 с бот. врста баштенског цвећа Tagetes erectus. – У градину ус крај 

посадила мењђушће, зевкала и кадиветија, па ји пестује повиш от пипер.
кадивен, -а, -о који је од кадифе. – Тија сандьк вој напунише сас спрему кад ју 

испрачуваше о[д] дом, у њег кадивени забьн и јелек, неколко беле кошуље с рукави 
опшијени сас чипку, и још сва премена за њу и за мужа вој.

кадилница ж кадионица. – Сунемо му кадилницу те прекади трпезу, па он суне 
на некуга помладог да прекади целу ижу и дом.

кадно прил. онда кад, оно кад. – Ја сам мислел кадно седемо сас Мирослова у 
кавану да смо се погодили, и да је тој готова работа.

кадr прил. способан, снажан (упор. кадар). – Несьм кадr да се сам услушам. Неје 
кадr да оди, а он још заглеџује жене по пут. Ја нема дьн да седим џабе, ел чу у дрва 
да идем, ел у сено, али главном не седим, увек некво чепршкам колко сам кадr.

каже свр. усмено приопшти. □ – Кажи си како је било, боље че ти буде.  
докаже, закаже, искаже, накаже, окаже, откаже, покаже, поткаже, прекаже, 
прескаже, раскаже.

кажипрс м први прст до палца. □ – Савије кажипрс, па на сви удари по пет чврђе.
кажњева несвр. кажњава. – Каква природа, овој ни Бог кажњева, чији ли грејови 

испаштамо, и што бьш ми.
казан мн. казањи ГЛ, ЛЗ / казање ДЛ м 1. метални суд са округлим дном за 

загревање воде или кување јела. – Топимо маз у казан. 2. затворени суд за дестилацију 
ракије. – У село је имало само два озидана казана за рећију. Сви казање покрадоше 
Цигање, нема сас кво рећију да опечемо, батисаше се убаве сливе.

казаница ж помоћна зграда у којој се пече ракија. – Имали смо озидан казан у 
казаницу, па су туј сви комшије пекли рећију.

казанче с дем фиг. електрични бојлер. – Накачише и некво казанче у које се греје 
вода на струју.

казанчина м пеј. од казан. – Руће ми преѕебоше док оми казанчинуву.
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казанџија м 1. занатлија који прави казане. – Казанџије је имало у Пирот и 
Паланку, у Бабушницу ји неје било. 2. онај који пече ракију. – Еве нећи дьн сам 
казанџија, печем рећију, и друђи послови ме не интересују.

казује несвр. казива (упор. каже). – Казувала је и кво ју несу питали. Казували смо 
ви да се не задевате, е са че ви покажемо вашега Бога. ■ казување гл. им. – И ја сам 
премирал, тел сам да умрем, и тьга сам снил нећи сьн, али тој неје за казување.  
отказује, показује, потказује, приказује.

каица ж капица налик фесу која се стављала младој на главу. Δ – Невеста имаше 
превез, а имаше, чини ми се, и каица, она дојде бьш ко вес, само нема ћитку.  
кајица.

каишка мн. каишће ж узана трака од свињске или говеђе коже којом се опанак 
везује за ногу, каишић. – На нође смо обувале опьнчичи правени с каишће, ели с 
врчице. Опьнци су му били стално сас исћидене каишће, половин ковењаци, половин 
Цекићеви.  каишьк.

каишьк мн. каишичи м узана трака од свињске или говеђе коже којом се опанак 
везује за ногу, каишић (упор. каишка). – На нође смо носили чорапе плетене и везене 
на ђулови, опьнци свинсћи сас црне врце, ретко си могьл да видиш да је нећи купил 
у Пирот правени опьнци од штавену биволску кожу, сас бели каишичи искрстени 
тува уз ногу.

кајас мн. кајаси м каиш којим се управља коњем, узда. – Упрегне кобилу у каруце, 
седне напред, узне кајаси и бичало, али ју ниједнуш неје ударил.

кајдис прил. постављање греде са ивицом надоле, укосо, а не равним делом (упор. 
и венчаница). – Теј гребењаче се турају на кајдис, а остале греде се турају на шрек.

каје се несвр. жали због неког свог поступка. – Ако ме послушаш и појдеш за 
њега нема да се кајеш, а ти сама одлучи. ■ кајање гл. им. – После јебање, нема кајање. 
 покаје се, прекаје се.

кајзерица нов. ж пециво од финог теста округлог облика. – Кајзерице су добива-
ла деца у школу за ужину, а земичће си сами праимо.

кајиш мн. кајиши м каиш, опасач. – Он седел на крај у камијонат, стурил кајиш, 
врзал се за гушу, па кајишат закачил за страницу, и изрипил из камијонат.

кајица ж в. каица. – На главу млада невеста носи кајицу, а момчето барлу.
кајла ж уметак од дрвета или гвожђа којим се подметањем учвршћује неки 

предмет. – Подметни кајлу под гредуту да убаво легне, па тьг кови. ⌂ удари му кајлу 
напакости му, врати му двоструко. – Она мисли да ме је на брзину прешла, али кад 
вој ја ударим кајлу, има се чеша и куде ју не срби.

кајлује несвр. подмеће кајлу, учвршћује кајлом. – Ако испадне кајла, мора да се 
поново кајлује.  поткајлује.

какьв, -ква, -кво пр. зам. какав. – Слугу да поштујеш, немој ти да једеш мек леб, 
а њему да дадеш тврд, нело какьв ти једеш, такьв њему да дадеш. Погле какьв си, и 
кољћи си, жена те мож у зуби носи. Какви смо, такви смо, наши смо си, ману не требе 
да си наодимо. ⌂ какьв-такьв какав-такав., некакав. – Да неје тупав завршил би неку 
школу, ел би постал какьв-такьв мајсторчьк, а овак мора да носи малтер.  кькьв.

какьв год, каква год, какво год пр. зам. било какав, ма какав, какав му драго. – 
Какьв год да је, само га доведи, да ни не остане кућа пуста. Каква год да је, па је 
боља од никакву. Какво год да је, само да се роди здраво и акьлно, да оди по двор. 
 кькьв год.

какво им. зам. шта (упор. што). – Какво очеш ти од мене? Какво работите, што ви 
нема да дојдете при нас. Какво буде, че си буде. ⌂ какво год било шта. – Какво год да 
узне да поправи, он га повиш поквари.  кькво.
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како прил. како. – Како мислиш, да појдем и ја, мож да притребем за нешто. Како 
се кому зајмиш, тека че ти се врне. Ајде са да видимо како чемо, и што чемо. ⌂ па 
оно како па него како. – Има да те тужим, па оно како, ти да ми правиш штету, а ја да 
гледам и ћутим.  кько.

какодаје прил. било како, ма како, на брзу руку. – Ја му платим поштено да ми 
ореже вињагу, он ју ореже какодаје, па си отиде. Ништа не уработи како требе, скле-
петише га какодаје, али добро наплати. Ја волим да ми је у кућу све чисто и средено, 
на моју свекрву си добро и какодаје, како си научила, тека и да остане.

како везн. као. – Били два старци, како побогу нашиви, па немали деца. Кад оме-
сим леб, све комшиће ме вале: Како на сльнце да си га опекла! – само на свекрву не 
ваљаје. Еј, грне како врчва, мож десет ћила у њег да стане.  кько.

калабальк м граја, вика, метеж, свађа. Δ – Тај жена ни само прави калабальк 
у кућу, и немој више да се довлачи. У њину кућу малко-малко, па калабальк.  
кальбальк, кальбьльк.

калавуз м кључ којим се откључава свака брава, калауз. – Кат појдеш, зарези 
врата, а калавуз тури где требе, на њигово место.

калаисује (трп. пр. калаисан, -а, -о) несвр. превлачи бакарни суд калајем. – Бакарни 
судови се калаисују, а зевњани глеџосују. Па кво си чекал до са, слнце ти калајисано, 
чекаш да те с кондир позовемо.

калаише свр. превуче бакарни суд калајем – Цигањи калаџије дојду у село и ока-
лаишу све што има бакрено по куће: тигањи, тепсије, котлетија.  окалаише.

каламбур м збрка, метеж. Δ – Трчи да видиш какьв се тој каламбур направи у 
комшије, да ли се потепаше, та настаде толко окање и лелечање.

калавузин м путовођа, вођа радника на сезонско печалбарење. – Имаше једьн 
Славко калавузин из Горчинци, он ни је водил на печалбу по Неготин.

калаура ж кула на државној граници у којој бораве граничари, караула. – Дојдомо 
до Чупрењу, бугарско село на границу, пограничарско место, и калаура им туј одма 
преко селото.

калаџија м занатлија који се бави калаисањем, калајџија. – Муж калаџија, 
калаисује казање, а жена му вражалица, вражука, а заулав свет по села колко оч, 
на будале се највиш зараџује. Најмладити син беше црномањас, па га од милос 
прозвали Калаџија.

калаштура ж 1. раскалашна жена, бескарактерна особа. – Немој да се отезаш 
ко млада невеста, калаштуро једна, знам да ти тој волиш више него лебац. 2. погрдни 
назив за Цигана. – Калаштуре гледају само кога да преваре, и да им је даньс добро, 
за јутре се не сећирају млого.

кальбальк м в. калабальк. – Тешко се љуђи одучују од поганльк и кальбальк. 
Покварило се времиште, па се људи ко голуби гургусари набили по иже, и саде 
муљају и обртају на кальбальк.

кальбьльк м в. калабальк. – Жене, смирете се, немој да правите кальбьльк у 
кућу.

кальп мн. кальпи м 1. суд у који се улива што житко да би очврснувши добило 
његов облик, калуп. Δ – Ми колачи прајимо све на исти кальп. 2. ствар која се добија 
одливањем у калупу, одливак. – Немој да заборавиш да ми купиш три кальпа прансћи 
сапун.

калдрма ж пут поплочан каменим плочама. ▲ – От порту до кућу направена 
врвина од калдрму, да се не уноси каљиште у кућу.

калдрмџија м онај који прави калдрме. ▲ – Ми смо и циглари, и дуњђери, и 
калдрмџије, и дрводељци, у све се разумимо.
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калем1 м дрвени ваљак за намотавање пређе или жице. – Купила сам три калема, 
с бел, црн и црвен коньц.

калем2 м 1. гранчица која се калеми на другу биљку. – От калем зависи какво 
родно дрво очеш да добијеш. 2. калемљена биљка. – У мојти виноград су повише 
калеми.

калемар м 1. човек вичан калемљењу. – Да је жив тија калемар што искалемува 
толка дрва прекај пут, да може путник да седне у ладовину, и да се озлачи. 2. ножић 
оштрог сечива помоћу кога се калеми. – Сас нож калемар се калеми свакаво родно 
дрво.

калемарсћи, -ска, -ско који се односи на калемара. – На колајну што му држи 
пртене панталоне с врцу врзано калемарско ножле.

калеми (трп. пр. калемен, -а, -о) несвр. урезује, усађује калем у дивљу биљку. – Наш 
учитељ беше калемар, па је и деца учил да келеме. Овај лоза калемена с убав калем, 
погле колко су вој крупни гроздови. ■ калемење гл. им. – Нема покорисан занат от 
калемење, да претвориш дивјо дрво у родно да ти раџа цел век, да ти и унуци једу од 
њега, то је работа.  искалеми, накалеми, прикалеми.

калемује несвр. калемљује. – Иде, и куде види згодно младо дрвце одма га 
калемује, кад заврши, усмине се и рече: Нек једу деца.

календро с бот. биљка из породице штитара, смрдуша Bifora radians. – Мирише 
на календро, мора да је негде падал град. Мирише календро ко целу ноч крупавица 
да је тепала. смрдљуга.

калес, -та, -то брав црне боје. – Сва ми јагњетија калеста овуј годин.
кали (трп. пр. кален, -а, -о) несвр. 1. повећава тврдоћу челика загревањем и на-

глим хлађењем. – Калил ми сећиру, али ју неје добро калил, брзо се утупи. С не-
калену сећиру се не цепе горунова дрва. 2. фиг. кувана ракија „се кали“ пресецањем 
кључања малом количином хладне воде у неколико наврата ради добијања бољег 
укуса. – Госпава се не одваја од лонац на кубе, греје рећију и кали ју сас студе-
ну воду. 3. фиг. очеличи животним патњама. – Ја сам калена и прекалена, мене је 
сиротињльк калил. ■ калење гл. им. – Неје сваћи ковач мајстор на калење, по тој се и 
знаје који је добар мајстор.

калина ж зоол. бубамара Coccinella septempunctata. – Кад би у плевење, она 
ванула калину, турила ју на руку, па вој орати: Калино-малино, кажи ми откуде че да 
дојде мoмче за мене.

калиште с кал, блато. – И свиња прави калиште, ал с њега не може да се омаже 
кућа. Сине, куде на овуј сушу најде калиште да се толко укашкаш.  каљиште.

калкан м 1. капак који спреда и позади затвара сандук за превоз растреситог 
терета запрежним колима (упор. канате). – Канате су две, доле је душаме, а напред 
и назад се туре калкани. 2. троугласти бочни отвор под кровом на две воде. – 
Направимо кућу с кров на две воде, и једьн калкан.

каловер бот. украсна мирисава биљка, калопер Tanacetum balsamita. – Да ми дадеш 
и једну чепчицу од каловерав, да и ја посадим у градинче, млого убаво мирише.

калупи свр. сабија у чврст облик, пресује. – Листови на дуван се оберу, па се 
нанижу на низе, па се суше на сльнце, подјесен ји калупимо у бале и предавамо на 
државу.  накалупи.

калуша ж бела овца са црном главом и ушима, и име таквој овци. – Калуша је 
бела овца, а црна у лице.  калушка.

калушка ж хип. од калуша. – Овце која каква, нека Рогушка, нека Белушка, нека 
Калушка, нека Брњичка, нека Зрношка, има иметија вьздан.
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калушес, -та, -то брав беле боје, а црног лица и ушију. – У моје овце више от 
половин су калушесте. Домаће животињће могу да буду: булесте, мурџесте, 
масуресте, калушесте, мизесте, вьклесте, капасте, жаресте, чипе…

Калџарело / Калџерело (адм. Калуђерово) село у Лужници; Калџарелац / 
Калџерелац, Калџарелка / Калџерелка, Калџарелче / Калџерелче мн. Калџарелци / 
Калџерелци етн; калџарелсћи / калџерелсћи, -ска, -ско ктет.

каља несвр. 1. прља блатом, блатњави. – Не каљај панталонете по калиштето, не 
могу сваћи дьн да те перем. 2. фиг. иживљава се над немоћним. – Немој да си каљаш 
руће с њега, видиш да од њег нема кво да се бије.  искаља, укаља.  каљиштави.

каља се несвр. прља се блатом, блатњави се. – Сине, немој да се каљаш по 
калиштето.  искаља се, раскаља се, укаља се.  каљиштави се.

каљав, -а, -о умазан блатом, блатњав. – Немој да улазиш с каљави опьнци у 
собу, нело ји истружи преди да улезнеш.

каљиштави несвр. прља блатом, блатњави (упор. каља). – Немој више да 
каљиштавиш панталонете, немам више у какво да те преоблачим.  укаљиштави.

каљиштави се несвр. прља се блатом, блатњави се (упор. каља се). – Не улази више 
у каљиштето, на каљиштави се више, направил си се на прасе.  раскаљиштави се, 
укаљиштави се.

каљиштак м блатиште, глибиште, блатњав терен. – Каљиштак, штуца нога 
кад нагазиш, мож човек да се заглоби до колена. Престани да гмацаш по каљиштакат, 
сьв си се удропал ко прасе.

каљиште с в. калиште. – Малко ли падне ћиша, направи се каљиште до гушу, не-
маш где да штрапнеш, а да се на укашкаш. Умазал се ко свиња у каљиште. Намерно 
ме саплита да паднем у каљиште да се укашкам, па да ми се после сви смеју.

каљиштав, -а, -о блатњав. – Не пипај ме с каљиштаве руће. Панталоне му 
каљиштаве до колена. Идомо по каљиштав селсћи пут, док излезомо на асвалтиран 
државни друм, где требе да ватамо аутобус.

кам(о) прил. 1. у знчењу ’где’. – Де, наѕрни ме, Стањће, кам ти душа, Стањће? 
Кам ти јелече? Кам га тија што тека вели? Камо га, бре, тија што те задева, да му 
избројим ребра. Камо ји теј тољће паре, за које причаш да си ји летос зарадел? 2. у 
знчењу ’дај’. – Кам и ја да видим кво туј писује. 3. за исказивање жеље за чим, или 
жаљење због нечег у знчењу ’дај Боже’. – Кам да оче да се врне тој време кат смо 
појале по Сливје. Кам да се несьм ни родила, кат сам овој доживела. Камо га, бре, 
тија што те задева, да му избројим ребра. Камо ји теј тољће паре, за које причаш да 
си ји летос зарадел?

камара ж 1. устожени снопови жита или сламе. – На Славка Бранковскога нећи 
беше запалил камару сламу, али му изгорела и штала. На гувно буде по неколко ка-
маре, и по неколко стога жито, па се врше и по недељу дьна. 2. фиг. мноштво људи. 
– Народ се збрал камара, ко кат се дели државна помоћ.

Камбелевци (адм. Камбелевац) село у Лужници;. Камбелевац / Камбелевчањин, 
Камбелевка, Камбелевче мн. Камбелевци / Камбелевчање етн; камбелевсћи, -ска, 
-ско ктет.

камен збир. камење ГЛ, ЛЗ м одломљени део стене у облику већих или мањих 
комада. □ – У Сулиманово не мож да најдеш камен ни по зајка да се врљиш. С моје 
камење ми главу троши. █ воденични ~ жрвањ. – Вредан ко дољњи воденични камен, 
не стањује да работи, нема кьд, сирома, да одмори. (ирон.). █ становьн ~ непомичан 
камен, стамен, камен дубоко усађен у подлогу. – У нашу њиву у Бербеч има голем 
становьн камен. █ ~ стеньц в. становьн камен. – Стоји ко камен стеньц и ћути, па се 
обрну полагьцка комто мен, и остаде тека, да чује кво чу ја да кажем.  камик.
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каменит, -а, -о који је од камена, или у коме се садржи доста камена. – У 
камениту њиву све послабо пртвеје.

каменчьк мн. каменчичи м дем. и хип. од камен, каменчић. – Питовно место, не 
мож да најдеш каменчьк по зајка да се врљиш. Проберемо ваљувести каменчичи, па 
с прачу гаџамо пилетија.  каменче.

каменче с дем. и хип. од камен (упор. каменчьк). – Ти немој да узимаш каменче, 
узни голем камен, па се врљи и строши му главу. Врљамо каменчичи у јаз, и гледамо 
како праве кругови у водуту.

каменчина м аугм. од камен. – Тија каменчина што се препречил преко пут кола 
изврта. Ајде сви на сец да подигнемо и натоваромо каменчинуву на кола.

камењак м место пуно камења, камењар. – По какви све камењаци и долињаци 
несмо прошли с аутиштено, ко с мазгу, и још служи. У камењак само змије живе.

камењарка мн. камењарће ж 1. змија шарка. – Теј змије камењарће су најопасне, 
али она те не дира док ју ти не дирнеш. 2. шатр. женска лаког морала. – Камењарће 
по кафићи колко ти душа оче.

камењице с мн. каменчићи. – Зберемо ситно округло камењице, па с њи играмо 
бапће. Умејале смо да зберемо и повиш камењице, колко ни стану у руку. Собу 
опьнци, истресе ји, па поче да чьчка по њи, и извлачи камењице што се беше 
назбрало прекај крајеви.

камијон м камион. – Наредили смо се и навалили на лопате, ко свраће на колци, 
и чекамо да дојде камијон сас ризлу.

камик збир. камање ДЛ м в. камен. – Тури камик врз сирење, да га притисне да 
неје суво од вр. Кукавица се јави из дуд прет кућу, Рајна узе камик и врљи се по њу. 
Остало само воденично камање, воденица ју одавно нема. █ меџник ~ камен међаш. – 
Има куј намерно ископа меџник камик, да помери меџу.

камилка ж мало повијена мотка с удешеним кукама на оба краја која служи за 
ношење терета о рамену, обрамица (упор. обрамка). – Кат сам поодрасла носила сам 
по две котлетија сирутку на камилку от шупу па дом за свиње. Млеко се сипе у два 
котла, па се носи на камилку на раме дом.

камичьк мн. камичичи м дем. од камик. – Најди ми мазьн плочес камичьк, да 
притиснем вурду у врчву.  камиче.

камиче мн. камичичи с дем. од камик (упор. камичьк). – Наберемо ситни ками-
чичи, па простремо дреју, па тьга једьн врљимо увис, и док он лети ми гребнемо од 
онија доле, и претуримо на друго место, и кој има више камичичи на тој место, он 
је надиграл.  камичле.

камичле с в. камиче. – Пљусне, ко кад врљиш камичле у топило, или ко кад прве 
крупне капће од ћишу ударе у лочку.

камли везн. 1. истиче да је оно о чему се говори сасвим природна последица онога 
што је речено. – Села пустеју, људи у њи малеју, али завидльк и себичльк расту, 
брат з брата не орати, камли да помогне једьн другога. Што си бре, бапче, таква, не 
даваш ми ни каве сербез да попијем, камли да ми и рећицу сипнеш. 2. у значењу ’а 
камоли’. – Дупе ти се олади док стигнеш, а камли кат чучнеш.  камоли.

камоли везн. в. камли. – Уинати се, па по цел дьн нече ис кревет да се дигне ни 
леб да једе, камоли нешто да уработи.

камто предл. ка, према. – Све си ми поглед камто Паланку. Море, главу че му 
расцопам, врти сас главу Ружа, и подбељује сас очи камто њега.  кьмто, комто, 
конто.
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камџија1 ж дуга танка кожна узица причвршћена на држаље којим се гоне 
животиње, бич. – Он полетел сьс пендрек на мене, ја му реко: Само ме пипни, има 
те све исћинем с камџију.

камџија2 рет. ж назив за алеву паприку помешану са сољу, која се хлебом присмаче. 
– Кад нема кво друго, на овчара туре у торбу леб и у заструѕи камџију, и тој му је.

каната мн. канате ж бочна страна сандука на запрежним колима за превоз 
растреситог терета. – Канате су две, доле је душаме, а напред и назад се туре 
калкани, у њи си возимо класје, тикве, сливе, и искарујемо ђубре да нађубримо 
њиве.  страница.

канатка мн. канатће ж хип. од каната. – Направил канатће, убаве ко кутића.
кандери се несвр. пентра се. – Стар сам човек, не могу се кандерим по кровови, 

ал могу да подокнем некога помладог, па че се после раздужимо.  катери се.
канѕа ж несрећа, коб, малер. – Бар њег да стреви, тога који је несреће работил, 

него мож на дечица, ил унучетића, да че се канѕа неква напраји, а тој неје поштено, 
што да невине душице испаштају.  кьнѕа.

кани несвр. нуди. – Мож ме каниш цел дьн, ни да пипнем нечу. Немој га више 
каниш, кад огладнеје, сам че тражи. Узимај ако те кане, а бегај ако те јуре.  покани, 
прекани.

кани се несвр. 1. послужи се понудом. – Са излезе мода и у Лужницу ако некој 
улезне у кућу да се кани сас каве, понапред беше си по нашћи: покане те сас медьк 
ил слатко, а сипу и рећицу. 2. накањује се, одлаже почетак чега. – Не канете се до 
пладне, работа ни чека. 3. фиг. врши физиолошку потребу. – Еве при овија камен, што 
се пцета кане на њег, туј га најдо.  накани се, откани се, покани се.

каница ж ткани појас са украсним шарама. – Тьг се канице давале на дар. Жена 
се сас каницу преврзује, а у цедилку ел љуљћу се уврзује.  тканица.

каничка ж дем. и хип. од каница. – Носиле смо дльге вутаре, па кошуљка, па 
јелек, па се тека приберемо с каничку.

канта ж 1. већа лимена посуда. □ – Натопили смо четри канте маз. 2. шатр. 
задњица. – У лице неје бьш толко убава, ал има добру канту.

кантар м вага у облику металне шипке са куком за терет на краћем, а тегом 
на дужем краку, на којем су означене тежине, мери веће тежине (упор. и паланѕа). 
– Напрет смо мерили све на кантар, а после се појави вага, која мери сас тегови и 
преко сто ћила тежину.

кантарче мн. кантарчетија с дем. од кантар. – На тој таванче имаше свашта кво 
је нас деца залимало: некаква кантарчетија, па ћилашчетија, вршник и црепуља, 
вериђе и котлетија, и вьздьндьн свакаква ситнутија, за коју несьм ни знала за какво 
служи.

кантетерина ж пеј. од канта. – Ја сврљи кантетеринете, па тиће тека уврзана, 
појдо сас кобилку да разјурим кучиштата.

кантетина ж аугм. од канта. – Две кантетине пуне до вр с туршију сам расипала 
пролетос.

кантиче с дем. од канта, кантица. – Узнеш кантиче сас маз, и загребеш сас 
ложицу, па га размажеш преко лебат.

канурка мн. канурће ж свитак пређе смотан на шаци једне руке, канчело. – Да 
изаткајеш шареницу требу ти канурће у по пешес боје.  кањурка.

канџијар м фиг. намћор, прзница, свађалица. – Голем је канџијар, не знам с кога 
он може да свари воду.

кањори се несвр. нећка се, отеже да започне посао. – По цел сат се кањори пре 
него што се приване за некву работу.
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кањурка мн. кањурће ж в. канурка. – Стојко извади из фијоку кањурку сас црвен 
коньц, те оди њу отћину можеби пола метар, па уврза пакетчето.

капа ж део одеће којим се покрива глава. □ – У моје време никој неје одил бес 
капу, а са ју никој не носи, понећи и по најголему зиму иде гологлав. ⌂ кроји му капу 
смишља план о поступању са ким. – Само се ти тека заимај, на крај ја чу ти кројим 
капу. ⌂ накриви капу који је без бриге, који не мари за ништа. – Ожемо, са још да 
овршемо, па можемо да накривимо капу. ⌂ стура капу скида капу у знак поштовања. 
– Наш век пројде, а теб је и омладина и остарина капу стурала. ⌂ цепе му капу цепају 
му капу у знак да је постао отац. – Спремај се, че ти брзо цепимо капу, пијење има 
да даваш.

капавица ж 1. вода која капље са стрехе. – Помери се од капавицуту, да ти не 
капе у шију. 2. ледени висуљак, лулица од леда на стрехи. – Поче се топи снег, али га 
па стеже, гле кољће су капавице виснуле на стреју.

капак м 1. поклопац на ракијском казану. – Капак оди казан се угреје, па га не мож 
дигнеш с голе руће. 2. метална покретна вратанца на фуруни за печење хлеба. – 
Лебови се наврљају у вурњу, па се она затвори с капак, а он потпре с кольц. 3. дрвени 
поклопац на качици за сир. – Свако каче си има свој капак. 4. дрвено или метално 
крило на прозору које се отвара и затвара. – На млого куће прозори поразбивани, 
а капаци виснули.

капара ж део уговорене цене, који се даје као јемство да ће се погодба 
испоштовати. – Узне капару, после одрече погодбу, а капару не врне, такьв му је и 
башта бил.

капарише свр. да капару. – Тој теле смо ми капарисали чим се отелило, да 
запатимо домазльк.

капас, -та, -то брав који има шару на глави у виду капе. – Домаће животињће 
могу да буду: булесте, мурџесте, масуресте, калушесте, мизесте, вьклесте, капасте, 
жаресте, чипе…  капес.

капаклија ж фиг. жена раскошне лепоте. – Стојиљћа не беше за врљање, арна 
капаклија, крупначка, округла, убава у лице.

капе1 несвр. капље. – Стреје почеше да капу, поче се топи снег. Капка капе, вир се 
вири.  искапе, накапе, прекапе, прокапе, укапе.

капе2 несвр. фиг. дангуби, окапава. – Запију се, па до који ред капу пред задругу.  
закапе се, окапе, раскапе се, скапе.

капес, -та, -то в. капас. – Убаво капесто овненце, тамьн му рогови почели да 
расту.

капешњак м пеј. од капа. – Зими-лети од главу не стура капешњак, који му пада 
преко уши.

капија ж велика улазна дворишна врата. – Иду от капију на капију, и просе да им 
се некво даде. ⌂ напипа капију буде избачен из куће. – Који позачести да некоме отоди, 
брзо напипа капију.  порта.

капијче с капијица за пешаке у склопу улазне дворишне капије. – Пела отвори 
мальцкото капијче, и излезе на пут.

капка мн. капће ж 1. кап – Кад би могла, у капку воду би ме удавила, живу би 
ме узем закопала. 2. фиг. ракија. – Убаво затвори влашуту, да се не расипује капката. 
Има ли још от капкуту, сипни, немој да си се стегнул ко лед у стовну. 3. фиг. киша 
која не престаје да пада. – Кад пада ћиша, па не стањује, ко еве овија дни, жене ора-
те: У капку ли ти се насерем!, а мушћи веле: Капку ли ти јебем! ⌂ ударила га капка у мо-
зак добио мождани удар. – Тека Влајко занемоћа на орање, ударила га капка у мозак.
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капне свр. кане, падне једна кап. – Кад буде готово, капне му се малко ћиселина. 
⌂ само што не капне само што не почне да пада киша. – Спремило га, само што не 
капне, а сено још незбрано на ливаду.

капоше несвр. фиг. излежава се. – По цел дьн капоше у кревет, а ништа му неје. 
 окапоше, скапоше.

капса ж каписла; фиг. задњица. – Госјањи су добродошли, али ако заћисну ко 
матика у лочку, може да им одвугне капса, поготово ако не седе близо до врата.

капсоше (рад. пр. капсошал, -а, -о) свр. премори се, изнемогне од напора или глади. 
– Да си још малко забавила једење, теомо да капсошемо за леб. Капсошало, умрло 
на-нође, једва оди.

капут м горњи део мушког одела, сако (уор дреја). – Носили смо дреје от клашње 
бес поставу, после искочише капути сас поставу.

капутле с 1. купљени сако. – Немој ме млого тронташ, дај ми кошуљу, јелек и 
капутле озгор, друго ми не требе. Капутле сивкасто, граџанско, из џеп навириле 
двоће, у друђи џеп обавезно свилене бомбоне, ис трећи џеп, онија на груди, виси 
льскаво ланче од џепни сат. 2. горњи део женског костима. – Диже се, облече си 
капутле, забради шамиченце, и умота се сас шал.

капучак м дем. од капут, капутић. – Носили смо: горе памуклија, па озгор 
прослук, па капучак, дреја или капучак, све от клашње, доле бревенеци.

капучина м пеј. од капут. – Како га пантим носил је исти капучину и зими и 
лети, у њег је и спал.

капче мн. капчетија с француска округла капа без штита (упор. беретка). – Једьн 
грабне капче на другога, и почне да га рита сас друга деца, овија после трчи по њи да 
ритне некога, па њигову капу после да ритају. Ако нема за кво, тепају те што немаш 
капу на главу, ако имаш капу тепају те што неје капче, ако имаш капче тепају што 
неје шешир, кад је шешир тепају што неје шубара.

капченце мн. капчетића с хип. од капче. – Еве, баба ти исплела капченце, да ти 
не оѕебне главица.

капчуг м део плаца покривен стрехом где капље вода са крова, капавица. – 
Капчуг не смеје да прејде у туџ плац, докле је капџуг, дотле је твој плац.

кара несвр. гони, тера. – Карају ме моји да се женим, али ја још нечу.  докара, 
искара, накара, откара, покара, прекара, прикара, прокара, раскара, скара, укара.

кара се несвр. свађа се. – Два ручка се не карају. Карају се, пцују се, галате се, 
ране се с оној које се не једе, само што се не бију.  закара се, скара се.

карабаси несвр. квари, ремети. Δ – Немој да ми карабасиш плетењето, једва сам 
га заплела.

карабаси се несвр. свађа се, међусобно се споречка са ким. Δ – Док се не ожене, 
браћа живе ко браћа, кат се ожене, почну да се карабасе, и на крај морају да се деле, 
да сваћи живи засебно.  покарабаси се.

карабит м хемијска супстанца која са водом ствара гас за осветљавање, карбид. 
– Бил је рудник горе у Јерму, па су рудари имали лампе на карабит, ко што су венери 
на гас.

карабоја ж црна боја. – Купи ми пет кесице карабоју, да учиним преџу за џемпир.
каравиљка ж фиг. супруга. – Док ти лочеш по каване, мислиш да те твојна 

каравиљка сама чека дом.
каракачка ж ниска столичица направљена из једног комада трокраког 

ракљастог дрвета. – Вучко понел каракачку, и седал насред њиву, малко плеви, па 
малко пожваче дуван, па па плеви. Соплете се от каракачку, па се муну по[д] текне.
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караконџа ж 1. мит. сотона, авет. – Имало напред и караконџе и вапири, али ја 
нумејем да га причам, туј требе да се наприча убаво. 2. погрдни назив за аљкаву и 
злу жену. – С туј караконџу сам се скарала, и нема више реч да продумам с њу.  
караконџула.

караконџула ж в. караконџа. – Ка[д] те уване ћелепир от женсће, од њег се 
не мож курталишеш, нело замајан одиш ко караконџула, и обикаљаш браништа и 
имање, амбари и плевње. Дечица ли с маћуту отидоше при онуј караконџулу, мене 
заминуше, а ја баба ли сам, кво ли сам?

каракушљав, -а, -о прехлађен, занемоћао. – Некво сам каракушљав, само чајеви 
пијем.

караманка мн. карамањће ж бот. врста крупних укусних крушака. – Имали смо 
крушће карамањће, од њи неје имало поблађе крушће.

карамела ж посластица, врста бонбона. – Карамеле се жвачу, а бомбоне се 
сисају.

карамелка мн. карамељће ж дем. од карамела. – Баба се усмину, жал вој за па-
рицете, једва ји догледала, ал знала је колко девојчето воли карамељће, па га не теја 
одбије.

карамунѕа ж жена лаког морала, жена која се намеће. – Сотоњиш ме ти, права 
си карамунѕа, али при мен тој не пали, тој те јуне нече муне.

карање с жучна препирка, расправа непријатељског и увредљивог тона. – У 
њину кућу сваћи дьн карање и пцување. Уз малко карање и препирање на крај се 
напраји ред. Работа се чьском раздума, али карање састиза једно друго, при нас је 
тека од век.  свађа, сваџа.

карика мн. кариће ж метални прстен који држи косу на косилу. – Поче да набивам 
заглавку да заглавим косу на косило, кат пуче карика, са немам с кво да косим, док 
не купим нову карику.

кариран, -а, -о коцкаст, који се састоји од квадратића. – Руће му поцрнеле, 
половин прсти немају нокти, а на половин се не виде оди ћумур, завијени рукави од 
карирану кошуљу никад не исправља.

карлица ж плитко дрвено коританце од издубљеног дебла. – Насред ижу гори 
огањ, на комин излази чур, на дувар висе соленица и ложичњак, а около текнетија, 
карлице, бучће, ведра, чутуре и тльчници.

карличка ж хип. од карлица. – Испаде ми карлица па се расцепи, жал ми за њу, 
такву карличку више нема да имам.

карминисује се несвр. бојадише лице, шминка се. – Ми се несмо карминисувале, 
тој било срамота, са нема која тој не работи, нацмака се да те је гад да ју погледаш.

каруце ж мн. предњи трап запрежних кола са канатама за превоз терета. – 
Деда кат појде у воденицу натовари врече с мливо на каруце, позгодне му нело цела 
кола да тера.

карча м 1. во црне длаке и име таквом волу. – На мојега Карчу и Белчу четверка не 
требе, сами извучу вршалицу уз Богородицу и Горњу малу. 2. надимак црнпурастог 
човека. – И Златко Карча поје убаво, али њигов син Раде Карча га надмашил у 
појање, а убаво свири и у армунику.

касапи несвр. сече заклану животињу на комаде. ▲ – Закламо и одрамо свињу, 
са да доручкујемо, п да почнемо да ју касапимо.  искасапи, раскасапи.

касапин мн. касапи м месар, онај који коље стоку. ▲ – Он је једьн крволок, нема 
душу ко касапин, с њег никој неје смејал да се закачује.

касерина ж 1. касарина. – Башта ми неје бил по рат, он је бил стар, послегња 
одбрана, па је овде служил по Бабушницу, у Ниш на станицу, у Пирот у касерине. 2. 
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фиг. велика просторија. – Овај касерина се не згрева, требе кола дрва да изгориш да 
може да се седи у њу.

кастри несвр. окресује гране са лишћем за брстину стоци током зиме (упор. 
астри). – По цел дьн кастримо шуму у Веньц, да имају овце назиму да брсте. Даньс 
че кастримо границе и тькмимо шуму, а јутре че ју прекарујемо дом.  искастри, 
накастри, окастри, прокастри.

кастрола ж лонче, лончић. Δ – Деда-Пејча и[з] Сливовик лонче зовеше кастрола.
катанац м врста браве која се споља ставља на врата, локот. – Куће празне, 

закључане с резу и катанци, авлије урасле у бьз и коприве.
катанчак м копча са иглом, зихернадла. – Закопчај с катанчак унутрашњи џеп, 

да ти не испадне новченик.
катанче дем. од катанац. – Деда-Душан си имаше метално коферче с катанче, у 

њег си је чувал документа.
катери се несвр. пентра се (упор. кандери се). – Само ли види негде полог на дрво, 

одма се катери, ко мачка.  накатери се, прекатери се.
катил м душман, крволок, безосећајан човек. ▲ – Замрл, али му Бог нече узне 

душу, веле да је бил голем катил у млади дни. То је једьн катил човек, што га у свет 
нема.

катилчина м пеј. од катил. – Гле га кькво је, ко катилчина, само се задева.
катран м црна густа течност која се добива сувом дестилацијом из боровог 

дрвета. – С катран смо мазали ране на стоку, и брзо зарасту. ⌂ арам и катран црно и 
проклето. – Да му је арам и катран што ми кућу растури, и на улицу остави мен и 
деца.  коломаз.

катраница ж посуда за чување коломаза. – У катраницу остало само на дно 
коломаз, не знам да ли че има да се још једнуш подмажу кола.

катранџија м онај који прави и продаје катран. – Катранџије су проодиле кро[з] 
село подјесен и продавале катран.

катрањив, -а, -о који је умазан катраном. – Немој да седаш уз астал, с такве 
катрањиве руће, оми ји како умејеш, па тьг седај.

катрањиви несвр. прља катраном. – Немој да катрањивиш дреје, има такьв 
катрањив да одиш по свет.  укатрањиви.

катрањиви се несвр. маже се, прља се катраном. – Не катрањиви се по лице, тој 
се тешко пере.  укатрањиви се.

катунар м назив ѕа Цигана чергара. – Дупе вој ко бомбонџијска крошња, које 
продаваоше Цигањи катунари.

кауч мн. каучи нов. м широка почиваљка с ниским наслоном која служи за седење 
и спавање. – Купили кауч на склапање, кат се расклопи лежи се на њега, а кат се 
склопи, могу неколко човека да седе на њега.

кафа нов. ж в. каве. – Стари љуђи пију каве, а деца белу кафу.
кафана нов. ж в. кавана. – Слезну у Стрельц, па сврну у кафану при деда-Раку.
кафић нов. м модерна кафана коју посећују углавном млади. □ – Некада жандар 

беше ко планина, а овија даньшњи крдави, клате се от кафић до кафић, младињава 
се измотава с њи.

каца ж већи дрвени суд отворен са горње стране. – Имамо две каце за комину от 
по четри казана. У кацу турамо зеље за зиму.

качамак (В качамаче) ГЛ, ДЛ м јело од тврдо скуваног кукурузног брашна, пура. 
– У дльбоку шерпу се сипе вода и посоли се, кат заћипи тура се морузно брашно и 
меша сас качамиљћу, качамак је готов кат почне да се одваја на тврди листови, тьг 
се истресе на круг, и сече сас коньц. Качамаче браче, излезни ис трњаче, па мен 
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уплашаче. (Наводно рекао Цига, пошто је бацио качамак у трње, јер му рекли да га 
у селу чека гозба на нечијиј свадби, од чега, наравно, није било ништа). █ посипан ~ 
качамак преливен растопљеном машћу и чварцима. – Свако јутро смо јели по две 
тепсије посипан качамак.  качемак, кашамак.

качамачак м дем. и хип. од качамак. – Кад нема друго, добар је качамачак.
качамиљћа ж варјача којом се меша качамак. – Брзо мешај сас качамиљћуту, да 

ти је убав качамакат. Који олизује качамиљћу, на њигову свадбу има да буде гадно 
време.

качар мн. качари мајстор који израђује бурад и каце. – У Дољњо Крњино има 
једна фамилија Качари, праили су у старо време каце.  пинтер.

каче мн. качетија с дрвени суд мањи од каце. – Турили смо у једно каче вурду, и у 
три качетија сирење за зиму.

качемак ДЛ рет. м в. качамак. – Скроб је редак, и једе се сас леб ко манџа, а каче-
мак је гус, и једе се уместо леб.

каченце мн. качетића с хип. од каче. – Направил ми каченце, ко звонче, алал да 
су му паре.

качетина ж пеј. од каца. – Када ли че напунимо овуј качетину са[с] сливе, још 
половин несмо напунили.

качи несвр. 1. подиже нешто да обеси, товари. – Човек се стегне, па запиња, 
па рмба, па сеца, па се ћине, преко сво трпење сам си качи још, а работа се никад 
не мож сва уработи. 2. окачиње. – Зетови навалили на шурњаје сас целивће, оне се, 
белћим, бране, али кад им каче огрлице, оне кротују и мирују.  докачи, закачи, на-
качи, откачи, поткачи, прикачи, раскачи, укачи.

качи се1 нсвр пење се. – Не смејем да се качим на кола, стра ме да се не изврну. 
Дабогдаде да си жив и здрав, да процьвтиш ко црешња упролет, али да се не каче 
деца на теб и не крше ти грањће. ■ качење гл. им. – Живот је ко басамаци ус који се 
човек качи и слази, али качење нагор је увек потешко, него слазење надол.  покачи 
се, поткачи се, прекачи се, раскачи се, укачи се.

качи се2 нсвр задиркује се. – Девојче, немој да се качиш с мене, да те не снајде 
некьв бељај, па да ти је после друђи крив.  откачи се,

качица ж дем. од каца (упор. и каче). – Овуј годин смо спремили ћисело зеље у 
две качице.

качун м бот. зељаста биљка љубичастих цветова, каћун Colchicum autumnale L. 
– Први ливацћи цвет по снег, и послегњи пред снег, је качун.

каџав, -а, -о који је боје кафе, тамнобраон, кестењаст. – Такву невесту наше 
село неје још видело: висока, тьнка, црна коса, бело лице, а очи крупне, каџаве. 
Носиле смо каџаве шамије. Ја знам за овеј боје: шпловирано, цигуљаво, љиљаково, 
алево, каџаво, пепељаво, гуштерљиво, рујево, бордаво, пембелијесто и ђувезно.

каџавеје несвр. постаје каџав, добија каџаву боју. – Наокол се све шаренеје, 
измешале се боје: друм се белеје оди прашину, жlто лисје веч почело да рујнеје и 
каџавеје, угарена зевња се црнеје, само се подмладене ливаде зеленеју.

каџил м во каџаве боје. – Моји волови Каџил и Сивча су били најјаћи волови у 
село, њим четверка неје требало уз никакво брдо.

каџуњав, -а, -о браонкаст. – Облекла материн каџуњав јелек. па вој дльг чьк до 
исподи дупе.

каша ж јело од упрженог пшеничног брашна, брзо се спрема и једе без хлеба. – 
Даньс се слабо праи каша, напрет смо ју често јели.

кашамак ЛЗ м в. качамак. – Немамо, синке, ништа за вечеру, али да идем да 
наточим водицу на кладенченце, па да напрајимо кашамак.
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кашьк мн. кашьци зглобна кост овце којом се папак везује за потколеницу. – 
Кат се закоље јагње или јаре, деца су узимала кашьци да се играју с њи. Бапће, ко 
и кашьци, може се игра и сам, ал поубаво кат се зберемо повиш деца.  кьшьк.  
ћитка.

кашка несвр. прља блатом, блатњави. – Сине, немој више да кашкаш панталонете, 
одоцутра сам ти ји чисте облекла.  закашка, искашка, укашка.

кашка се несвр. прља се блатом, блатњави се. – Не кашкај се више по каљиштето, 
на прасе си се направил.  закашка се, искашка се, раскашка се, укашка се.

кашкав, -а, -о испрљан или испрскан блатом, блатњав. – Одоцутра беоше 
наваџували градину, па вој руће још кашкаве. Прсти ти кашкави, ко да си на свињу 
у дупе бркал.

кашкаваљ м качкаваљ. – Башта си ни с време на време купујеше на шупу 
кашкаваљ. Сирење се од сирењарницу носило у Сливовик на шупу, тамо се правил 
кашкаваљ. █ овчи ~ качкаваљ од овчијег млека. – Oвчи кашкаваљ је најбољ:

кашкаваљџија м мајстор који на кашкаваљџиници са помоћницима прерађује 
сир у качкаваљ. – Таса Клувчар беше најбољ кашкаваљџија у нашу околину.

кашкаваљџиница ж грађевина ван села где се прерађивало млеко у сир, а он у 
качкаваљ (упор. сирењарница). – Некада била кашкаваљџиница туј, са се само место-
то тека зове, зградата ју одавно нема.  сирењарница.

кашља (имп. кашљај – кашљајте) рет. несвр. болује од кашља. – Нече се мане о[д] 
дуванчинуту, па по целу ноч кашља. Обрни се, па кашљај натам, немој у мен.  
кашље.

кашље (имп. кашљи – кашљете) несвр. в. кашља. – Престанете да кашљете више, 
не може се дремне од вас. ■ кашљање гл. им. – Пине от каве, тргне от цигару, па 
почне кашљање, и све тека по ред.  закашље, искашље се, накашље се, откашље, 
прекашље, раскашље се, укашље се.

кашљица ж прехлада, кашаљ. – Ватила га кашљица, па само кrуче.
кашљичав, -а, -о који има кашљицу, прехлађен. – Деда кашљичав, па само кашље 

и попрџује. Сви смо кашљичави, сви лежимо, нема кој леб да ни принесе.
кьв, ква, кво краћи обл. пр. зам. какьв, -ква, -кво. – За кьв чеш ми ђавол, кад 

ништа не вољајеш. Кад баба видела зета задумала: Лељће, лељће, изедем га, кьв је 
убав. Ква је тај пара, ја се у паре не разбирам. Кво дете, овде нема ни једно дете, овде 
све момци и девоће. Кви си ми тој сцепени дисаѕи донела, што ји неси закрпила, да 
не стрвим жито док сејем. Ква пилетија толко пијучу у сред лозје. Кве те бриђе море, 
кажи на деду.

кьд прил. в. кад. – Сечаш ли се кьд беомо млади, како све тьг убаво беше. Немам 
кьд да седнем леб да једем, а камоли да се премењујем. ⌂ још кьд-када веома давно. 
– Ја те овде чекам још от кьт-када, ко да другу работу немам, а ти не доодиш, бьш 
те брига за мене. Још кьт-када смо ми дошли, а њи још нема. ⌂ кьд-тьг било кад, кад-
тад. – Ти ми се убаво зајми, али зајам брашно врта, чу ти се осветим ја, па кьд-тьг. 
⌂ нема кьд нема времена. – Поитај, немам кьд да те чекам, требе ти цел дьн да се 
наканиш да појдеш.

кьдьшањ, -шња, -шњо в. кадашањ. – Кој знаје кьдьшња је тај црква, никој не 
панти када је правена.

кькьв, -ква, -кво пр. зам. в. какьв. – Да доведеш некакву снау да оди по двор, па 
кьква да је, нека је и Циганка.

кькьв год, кьква год, кькво год пр. зам. в. какьв год. – Кад је слава, кькьв 
год да улезне у кућу, не врта се. тија дьн је сваћи добро дошьл. Чарапе, кошуље, 
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пешћирчичи, кькво год вој се посвиђало, она теј стварчице натурала у бошче, и у 
обе руће носи.

кькво зам. в. какво. – Кькво ти је, што си се толко уплашила?
кько прил. в. како. – Све има да се уработи кько требе. ⌂ кько где како где. – 

Дочекају ни кько где, негде с једење и пијење, негде с тојагу. ⌂ кько кьд како кад. – 
Једемо кько кьд, некьд подобро, некьд полоше, кьт кькво има.

кько везн. в. како. – Рипа кько ѕвиска.
кьльбьльк мн. кьльбьльци в. калабальк. – Сваћи дьн кьльбьльци при вас, смирете 

се малко, комшильк прочудисте.
кьльц мн. кьлци м изданак биљке у самом зачетку њена развоја из семена или 

корена, клица. – Компири у подрум све избили кьлци, више несу добри за једење, 
само су добри за садење.

кьљав, -а, -о неокретан, неспособан, неумешан. – Кьљав и смотан, ништа му не 
иде с руће, јексер нумеје да закове.

кьмто предл. ка, према (упор. камто). – Не сльзињај главу, обрни се кьмто мен и 
право да ми казујеш. Врти, врти, врти коло кьмто мене, а баћа че, а баћа че кьмто 
тебе. (нар. п.).

кьнsа ж в. канѕа. – Кьнѕа ме потерала от како сам се родила. Кат човека тера 
неква кьнѕа, он си најде кво тражи.

кьнѕар м несрећник. – Прави је кьнѕар, само сћита, од њег дом нема да има.
кьнт м 1. бочна, ужа страна цигле. – Спољни зидови се зидају с пуну циглу, 

а унутрашњи с циглу на кьнт. 2. бочна страна човековог тела. – Тесно, али ти се 
обрни на кьнт, па че се промькнеш. 3. фиг. лоше расположење. – Ја сам ти без каве 
ујутро ко метиљав овьн, све сам на кьнт.

кьсветан, -тна, -тно здрав, нормалан, савестан, смеран, уљудан (упор. ачивесан). 
Δ – Краве истрчаше, ал ме у туј гужву једна ритну по деснуву ногу, и о[д] тьг ми тај 
нога неје кьсветна. Сва им деца работна и кьсветна. Ти неси кьсветан, бре, ни за самог 
себе, немаш акьл ни колко једна ћурка што га има. Лекари га прегледаше и написаше 
како је дете сасвим здраво и кьсветно. ■ покьсветан, -тна, -тно комп. кьсветнији. – Има 
на свет колко волиш поголеме зевње од нашуву, а има и покьсветни љуђи оди нас, 
али има и поалтави.

кьсветно прил. нормално, природно, у реду. Δ – Куде се ти умешаш, ништа не 
испадне кьсветно.

кьсмет м срећа, судбина. Δ – Имала си кьсмет, па нашла доброг човека, и отишла 
у богат дом.

кьт-када прил. доста пре, још откад. – Ја се још излегујем по кревет, а Петкана 
још кьт-када излезла, и намирава стоку.

кьшьк мн. кьшьци м в. кашьк. – Кьшьци смо збирале кат се закоље јагње ил прасе, 
а некада и од голему свињу, кочињћете дојду четвртасте ко коцкица, и наодеомо ји 
на превијотину на задње нође.

кьшьци мн. м назив дечје игре. – Овај игра се игра исто ко бапће, саде сас кьшьци. 
Бапће и кьшьци су играла саде девојчетија.

кьшкав, -а, -о в. кашкав. – Мьшкав је човек или предмет умьшкан с било кво, а 
кьшкав је умьшкан само сас каљиште.

ква-ква-ква ономат. оглашавање квоцањем (о квочки). – Квачка кваца: ква, ква, 
ква, а петьл поје: кукуригу.

квака мн. кваће ж оно за шта се ухвати и притисне руком кад се врата отварају 
и затварају. – Купил браву и кваће, али једну кваку успут истровил, кад га дом пи-
тали где је другата, он одговорил да ништа нече довек.
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квари несвр. чини да што изгуби своју вредност, да постане кварно. – Ујет и 
смотан, квари све кво узне да поправи. Она је добра, и из добру фамилију, само на-
летела на лошег момка, он ју квари.

квари се несвр. 1. губи вредност, постаје кваран. – Како поче да се дружи с њега, 
дете поче да ми се квари. 2. погоршава се време. – Време поче да се квари, а ми 
тамьн окосимо ливаду.  исквари се, поквари се.

кварља м мајстор који поквари све чега се дотакне, антимајстор. – Мајстор 
кварља, све поправља, само да ти не дооди у кућу.

квасьц м квасац. – Напрет смо си саме правиле квасьц: туримо мељ, липу, пасуљ, 
паприку и јечьм да се вари, с туј воду попаримо морузно брашно да буде густо ко 
за леб, кат се олади праимо кравајчетија и турамо на промају да се суше. ⌂ подмлади 
квасьц подмеси већ припремљени колачић квасца у млакој води са мало брашна за 
мешење новог хлеба. – Подмладен квасьц држим у грне, да ми је готов за месење. ⌂ 
расте ко квасьц горди се, уображава се. – Излезнемо у варош, она ме ване под руку, ја 
растем ко пештансћи квасьц.

кваси несвр. чини да што ускисне, да постане кисело. – Од јутре чу почнем да 
квасим млеко за вурду. ■ квасење гл. им. – Све с грнци смо се служили, које за млеко 
квасење, које за готвење, неје имало лонци ко са.  поткваси, раскваси.

квац! узв. којим се ваби квочка. – Квац-квац-квац, ајде, доведи си пилетијата, да 
ви нараним.

кваца несвр. оглашава се квоцањем (о квочки). – Он кваца, а деца по њега пијучу 
ко пилетија по квачку.  раскваца се.

квачетина ж пеј. од квачка. – Боже, бесна квачетина, теше ми очи ископа само 
што сам прошла прекај њу.  квачљак.

квачи несвр. лежањем на гнезду кокошка испољава нагон материнства, и даје 
до знања да треба да јој се подметну јаја да излеже пилиће. – Овај кокошка почела 
да квачи, брзо че се раскваца. Кат се кокошка расквачи, купе се у јаз да престане да 
квачи, да почне јајца да носи.  расквачи се.

квачка ж квочка. – Немој да приодиш при квачкуту, че те укљуца. Воли га ко 
квачка црну врцу.

квачица ж дем. и хип. од квачка. – Овај квачица изведе по двајес пилетића, и сва 
ји очува.

квачљак м пеј. од квачка (упор. квачетина). – Овија квачљак се па расквацал, а 
немам јајца да га насадим.

квашчьк м дем. од кавсьц. – Турнем му малко квашчьк, колко да узбучи, и о[д] 
тој тесто правим ћиселу баницу.

квекне свр. ономат. 1. изусти „квек“ као кад птица гине. – Ако те млатнем с 
тојагуву меџу рогови, нема ни да квекнеш. 2. онемоћа, падне у постељу. – Бил ме 
је, месил ме је ко тесто, вадил ми је душу на памук, са квекнул, са ја требе тека да 
работим с њега, ал ја тој не могу.

кво им. зам. шта (упор. што). – Кво оч, рећију ли? Кво је наумила, има да искара на 
чистину, па кво буде. Кат погледају, има кво да виде, само от пиле млеко што нема. 
Там, бре брате, има и за кво, а има и кво да купиш, неје ко овде при нас. ⌂ нема кво 
све је како треба, нема шта да фали. – На навесту жльтице: шеснајес големе, осом 
малецће, на груди вој закачене неколко стобањће, вал дозем, невеста – нема кво! ⌂ 
на кво сам на чему сам. – Време приоди, а он си ћути, не дава ми никакву оправију да 
знам на кво сам, да се спремам, ел да се не спремам. ⌂ кво има – има, кво нема – нема 
шта има – има, чега нема – нема. – У сваку кућу кво има, има, кво нема – нема, али 
леб мора увек да има. ⌂ кво је, ту[ј] је шта је, ту је. – Кво је, ту[ј] је, било што било, 
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више га не мож променимо. ⌂ кво је, да је шта је, да је. – Кво је, да је, тој ти је, друго 
не мож да буде, па да га јебеш. ⌂ кво че, што че шта ће, како ће. – Баба, кво че, што 
че, па тури сльбу, и укачи се на кров, наѕрну кроз оџак, а право под њу седи деда. ⌂ 
кво-ч / чеш шта ћеш. – Деца, кво-ч, ни стари ништа несу побољи. Кво чеш, па че си 
ми ђинемо, ко да смо се накотили јебем ли га колко. ⌂ кво на ум, тој на друм шта на 
уму, то на друму. – Она беше остроумна женица, брза и сас памет и сас језик, нема 
при њу четри-пет, нело: кво на ум, тој на друм. ⌂ кво работи да работи шта ради да 
ради. – Цело јутро, кво работим да работим, малко-малко па се сетим за сьнат који 
начьс сањува. ⌂ било кво било шта, ма шта, шта год. – У вододржљиво место било 
кво да посадиш, оно се дува и не ница.

келер м конобар, келнер. – Веља Грне је прво бил келер у државну кавану, а после 
је имал њигову кавану, и тој најбољу у Паланку.

кемија ж хемија. – Увезу загадено млеко с некву кемију и[з] странсће зевње, па 
продавају на човеци по градови, а ја моје млеко расипујем, мојто не ваљаје.

керебечи се смеје се грохотом. – Кат почне да се вали како је за једну недељу 
научил да прави купатила, друђи мајстори се само керебече, поватају се за мешине 
от смеј.

кеса мн. кесе ЛЗ ж врећица од коже, папира, платна, пластике и сл. – Кад излез-
нем из апотеку ко у задругу да сам била, кесе пуне с лекови, све паре си на лекови 
издава.  ћеса.

кесер ЛЗ м врста дрводељског и столарског ручног алата за тесање, тесла. – 
Пошьл да прави кров, а заборавил кесер, боље главу да си је заборавил.  ћесер.

кефало с шатр. мозак, памет. – Па несу ји мерили, како ти не ради кефало, него 
онак одоко, које је двајес ћила, они пишу тријес, малко им дупла цена, па и на 
тежину да превате.

кец м последњи играч у колу. – Мој башта је волел да игра само на кец.
кеца вулг. ЛЗ несвр. обавља полни акт. – Кеца се где стигне, и с куга стигне. ⌂ кеца 

у здрав мозак прави глупим, убија у појам (кога). – Кеца ме у здрав мозак, ко да сам 
шунтав.  ћеца.

кечав, -а, -о слаб, повређен, са каквим телесним деформитетом. – Кечав сам у 
грбину, не могу гоџа да дизам.

кечкет мн. кечкети м капа са штитником, качкет. – Једно време беоше у моду 
кечкети, после улезоше беретће.

кија ЛЗ несвр. киха, кише. – Повиш прди, него што кија.  ћија.
кијавица ЛЗ ж назеб или упала слузокоже у носу која изазива кијање. – Не при-

одете близо до мене, ватила ме кијавица, да се не заразите.  ћијавица.
кијьц ЛЗ м тег на кантару. – Дадо им кантар да се послуже, они му изгубили 

кијьц.  ћијьц.
кикирез м зоол. ситна раса живине, петлић. – Пера беше оволачьк човек, ко 

кикирез, а жена му давпут повисока од њега.  цицоран.
килаш1 ЛЗ м кантарић малих димензија који мери килограме помоћу опруге. – Ја 

на пијац не идем без килаш, волим да проверим колко сам кво купил.  ћилаш
килаш2 ЛЗ стаклена боца од једнок литра. – Дај тај килаш, да пинемо ракијицу, 

душу да поврнемо.  ћилаш.
кипнотизер м шатр. преварант, опсенар, хипнотизер. – Тићем се рипи от 

столицуту, истрча из вејникат и пресрете неква девојчетића, она, видим помрџују, 
ал налетела на кипнотизера.

киреч ЛЗ м креч. – Правили смо и продавали киреч, и негасен и гасен.
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кириџија ЛЗ м онај који се бави превозом робе, обично коњима. Δ – Кириџије су 
преносили на коњи компири од Црну Траву за Лужницу.  ћириџија.

кирушћи, -шка, -шко који се односи на хирургију, хируршки. – Она лежи на 
кируршко оделење.

китвалц м тех. столарско ренде за фину обраду дрвета. – Дьсће се рендисују 
с рендетија, има ји и покрупна и поситна, а китвалц је најситно ренде, с њег се 
рендисује на крај, да буде потпуно мазно оној кво се прави.

кити ЛЗ несвр. украшава кићењем. – Направимо загон куде требе да прооде овце, 
па га китимо с венци.  ћити.  укити.

кити се ЛЗ несвр. украшава се кићењем. – Китиле смо се с китке на десну страну, 
ел на леву страну, да се знаје која је жењена, а која је још девојка.  ћити се.  
укити се

китка ЛЗ ж цвет, цвећка. – Коса сплетена у редови, и закитимо се, китка една 
туј, една овак како поѕади, и девојка та татли кат се ване у оро.  ћитка.

китан, -тна, -тно брз, хитан, ургентан. – Рипнумо се сви, па држ-држ-држ, 
некако га стишамо да га не утепа наместо, дојде милиција, дојде китна помоћ, 
напраји се циркус.

китно прил. без одлагања, брзо, неодложно, хитно. – Сестро, помагај, овај 
женица ич неје добро, китно је, мож ли њу прво доктурат да прегледа

кицошлија нов. м женскарош, кицош. – Лепа кућа, лепа и авлија, али момьк неје 
кицошлија.

кифла нов. ж врста финог пецива савијеног као млади месец. – Кифле се купују у 
пекару. Искривил се ко кифла.

кишир мн. кишири ЛЗ м зељаста биљка са задебљалим кореном која се 
употребљава као стошна храна, сточна репа Brassica rapa. – Кишири сваримо, па 
направимо помије с њи, и давамо на свиње.  ћишир.

кишка мн. кишке ЛЗ ж пољопривредно оруђе са зупцима за сакупљење сена, 
грабље (упор. гребуља). – С кишку згрибамо сено по ливаду.

кладанац м мањи извор где вода избија из дубине земље, кладенац. – И кладанци 
несу више бистри ко напред.  кладенац, кладеньц.

кладанчьк м дем. од кладанац. – Тија кладанчьк никад не пресушује.  
кладенчьк.

кладе несвр. ложи ватру. – Ја чу кладем огањ, а ти мешај, та побрзо да буде. 
Ја саде кладем огањ, а помладити налагају и разлагају казан.  докладе, закладе, 
накладе, поткладе, раскладе.

кладенац м в. кладанац. – Кад ме погледа с њојнене очи ко кладенци, мен ми 
топлачко окол срце, нема кво да се льжемо.

кладеньц м в. кладенац. – Имали смо пландиште гор у Кленов кладеньц, туј ни 
овце пландују.

кладенчьк м в. кладанчьк. – Кад је селска слава оро игра поди цркву, туј кудето 
има кладенчьк.

кладенченце с хип. од кладенчьк. – Немамо, синке, ништа за вечеру, али да идем 
да наточим водицу на кладенченце, па да напрајимо кашамак.

клади се свр. уговори опкладу у што. – Ајде да се кладимо да ја могу повиш да 
попијем о[д] тебе, који победи, јаша онога који је изгубил.  опклади се.

клај-клај узв. опуштено, полако, без журбе. – Ви пожурете, ја чу клај-клај, па 
кат стигнем.

клаји несвр. 1. споро догорева. – Направил се жар, па само клаји. Ваца натура 
сува дрва и на вр једну ћутушку, сукну огањ од дрвата, ал ћутушката има да клаји 
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гоџа време. 2. фиг. тиња непрекидна бол. – Кат се проборави, нема га мој Јеленко, а 
бол ћине, ко живо месо да ћине, па клаји, клаји, не мањује.  преклаји, расклаји се.

кламфа ж тех. железна кука којом се састављају греде да стоје приљубљене 
једна уз другу. – Приби гредете једну уз другу, и удари кламфу да се не раздвајају.

кланет мн. кланетија ЛЗ с муз. кларинет. – На Свету-Тројцу износи се колач на 
Крс, постави се ручьк, па из Велико Боњинце дојде музика, кланет ли је, дудуче ли 
је, па свири, свири, људи се наједу, напију, па игру, певу, и тека.  кланета.

кланета с мн. ж в. кланет. – У Стрижевац су биле две цигансће куће, били су два 
брата Стојан и Најден, Стојан је свирил у кланета, а Најден у бас, а њин башта Коста 
је свирил у гајде. Брат на мојевога старца је свирил у кланета.

кланеташ м муз. свирач на кларинету. – Јутредьн дојдоше свирџије: гајдарџија, 
тупанџија, ћеманаш и кланеташ, они свире, а мен срце игра.  кланетиста.

клања се несвр. сагиба главу или горњи део тела као знак поштовања, покорности 
или поздрава. – Невеста стоји у кола и клања се на свекра и на свекрву, а момче и 
девере иду на коњи натам-новам.  преклања се.

кланетиста м свирач на кларинету (упор. кланеташ). – Добринка беше играорка, 
на кланета не даваше да стану, Куша кланетиста се јадан стопут презнојеше док се 
она наиграше.

клапес, -та, -то клемпав. – Убава девоћа, али има клапесте уши ко овца.  
клепас.  клапушес.

клапотар м ковано звоно на браву предводнику, клепетуша. – Петкана има да 
криви шију конто Врбје, да чује клапотар на Ливрушу, чьк у Пирот сам ишьл да 
набавим клапотар какьв је за њу замислејала.  клопотар.

клапушес, -та, -то клемпав (упор. клапес). – Клапушесту овцу зовемо Клапуша.
клас1 мн. класови м цваст стабљике у којем се развијају зрна. – Тај травка има 

црвен клас. Кад је жито зрело, оно обеси класови надоле.
клас2 збир. класје клип кукуруза са зрнима. – Сварила сам за сви по једьн клас, а 

за тебе два класа. На седењћу смо јеле варено класје. █ варен ~ кувани клип кукуруза, 
пурењак. – Ја волим варен клас кад је посолен. █ печен ~ печени клип кукуруза. – Во-
лим и варен, али повише волим печен клас. ⌂ крши класје одлама клипове кукуруза 
са стабљике. – Морузу докарамо у двор, па кршимо класје и врљамо на куп, после 
окамо лупачи да лупимо.

класьк мн. класовчичи дем. од клас, класић. – Напрет се класьк моруза чувал за 
леб, неје било ко са да се врља леб.

класка несвр. цупка дете на коленима, клацка. – Турим дете у скут, па га класкам 
и појем: Класа, класа, кобиласа, да отиде у Мораву, да донесе орешчичи, за тебе 
пуна вреча, а за деду једьн, и он шупьљ.

класка се несвр. љуља се, клацка се. – Класкали смо се, туримо дьску на труп, па 
једьн седне отуд, а друђи одовуд.

клати несвр. чини да се нешто креће амо-тамо, љуља, њише. – Кад ме увати, 
па кат почне да ме клати ко мечка дрен, глеци из главу че ми испадну.  заклати, 
расклати.

клати се несвр. љуља се у ходу, њише се док хода. – Нема ју, нема, и ете ју иде, 
руће турила на грбину и клати се отуд. Кад оди клати се ко рашравен.  отклати 
се, расклати се.

клачишта ГЛ, ДЛ ж влакна конопље из којих се предењем добија пртени конац, 
а од њега ткањем претено платно. – Преде клачишта. Зет ти дошьл, изнеси онуј 
рећију што ју чуваш у клачишта у ковчег. Уплел се ко пиле у клачишта.  кlчина, 
кlчишта.
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клашње ГЛ с бело или обојено смеђе домаће вунено сукно од којег се шије горња 
одећа. – От клашње су мужи шили бревенеци, капути, прослуци и дреје, а жене 
сукње. Упролет кат се истеза тупано клашње, вржемо љуљашку, па се младе девојће 
љуљају на њега.

клашњен, -а, -о који је од клашња. – Деда имаше повише луле, једну пуши, две 
му пуне у џепови у клашњен прослук, чим једну истутуњи, другу пали, а овуј пуни. 
Спреми ми клашњене панталоне и ћенарну кошуљу, остало знаш и сама.

клевети несвр. клевеће. – Немој ме клеветиш, несьм туј била, и несьм тој работила.
клекав, -а, -о који је бангав, одузет у ноге, хром. – Остаремо, станумо и клекави 

и кљокави, несмо више за нигде.
клен м бот. дрво из породице јавора Acer campestre. – От клен смо правили ложице 

и панице. Туримо дрвце от клен у млеко и потквасимо га.  кlн.
кленѕа ж шала, спрдња. – Почемо ју затрачкујемо да ни прича, она кво че, видела 

да смо од онија што све оче да знају, па терају кленsу са старога човека. Нумеје да се 
наљути, све обрта на кленѕу, има да живи сто године.

кленѕа несвр. храмље, шепа. – Ил је ћопав, ил је пијан, кленѕа ко шатка по ћишу, 
натам-новам.  откленѕа.  клеца.

кленѕав, -а, -о који има болесну или дефектну ногу, хром. – Куде си пошла с туј 
кленѕаву ногу по овуј лапавицу, те си дом не седиш.

кленѕало, хрома особа, хромац. – От како утепа ногу почеше ме окају по село 
Јеленко Кленѕало, а мен ми га и тој уз дудук, мож ме окају и грне, само да ме не 
строше.  кривша.

клепа (трп. пр. клепан, -а, -о) несвр. 1. откивањем тањи рез на раонику, секири, 
коси или мотици. – Напуне радњу, не мож се обрнеш од њи, седу, пију, пцују си 
жене, и цел дьн клепају једно сећирче. 2 откива воденички камен ударајући по њему 
чекићем да ситније меље. – Воденични камен мора да се клепа с време на време 
да поситно меље. 3. фиг. саветује, непрекидно понавља једно те исто. – Залуд вој 
клепам дьн и ноч да се мане од њег, она си знаје кво си знаје. Немој да правиш 
оглусци, него слушај кво ти клепам. Не мож од њег човек да буде, на студено је 
клепан. ■ клепање гл. им. – Толко моје думање и клепање ништа не поможе, њу па 
њу, и узе ју, са нек црви јајца.  исклепа, наклепа, склепа.

клепало с дрвена или метална даска у коју се удара ради позивања на некакав 
посао. – Напред је клепало позивало ђаци да иду у школу.

клепас, -та, -то в. клапес. – Бабин шипарьц, има дльгу прљичку и клепасте уши, 
њег ци чувамо за домазльк. Наше овце све клепасте и дльгорепесте.

клепне свр. фиг. удари, лупи. – Клепни га с песницу у чело, да му дојде памет из 
дупе у главу, да знаје с куга смеје, а скуга не смеје да се шољћа.

клеца несвр. храмље (упор. кленѕа). – Поче да га боли нога, па клеца, и још не 
може да се оправи.

клецка несвр. 1. скакуће на једној нози. – Девојчетија нацртају небо, па цел дьн 
клецкају на једну ногу по њег, играју небо. 2. савија се од слабости или страха, 
обично у коленима, клеца. – Беше алесина од човека, на једьн вашар подиже мечку, 
па кад ју тресну одзем, она само ровну, а са му се тресу руће, клецкају му колена, 
избил држаље начисто.  доклецка, отклецка. уклецка се.

клецне свр. савије се у коленима од слабости, поклекне. – Клецнуше ми нође, у 
мозак ме запотаји, поче ме гуши, ко да ме некој за гушу стегал.

клечечћи прил. клечећи. – Сви се слагну па збирају сливе, а он клекне па клечечћи 
збира.  коленачћи.
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клечка ж 1. палидрвце. – Све клечће потроши док закладо огањ. 2. фиг. човек на 
високом положају. – Очи че си поваде, само да им муж буде неква клечка у општину. 
Голема је клечка, први до директора, ал мож да извундари.

кливун м комад тврде човечје столице, говно. – Кад жена мушкарца кльне, он 
требе само да рече: Кун, кун, кливун! – и клетва нема да га стигне.

клија (рад. пр. клил, -а, -о) несвр. пушта клицу, ниче. – Пасуљат почел да клија, 
исклилил, а моруза још неје. Жито посејано, ал још неје клило.  исклија, проклија.

кликер м 1. стаклена куглица којом се деца играју. – Ми смо играли кашьци, а 
даньшња деца играју кликери. 2. фиг. мозак, памет. – Куј си нема кликер, може си 
га набави!

клильц мн. клилци м исклијали изданак из кромпира. – Компири у подрум све 
пуштили клилци, па идо та ји чисти од њи.

клима несвр. чини покрете главом, ногама, рукама или горњим делом тела горе-
доле, напред-назад, лево-десно, њише се. – Девојчето клима сас главу, пригрнуло 
тетку окол шију, стиснуло ју ко да че ју задави. Клима сас главу ко коњ за зоб.  
заклима, приклима, расклима.

клима се несвр. њише се, љуља се. – Млого је ружно кат се човек клима док оди, 
а поготово девојћа. Ене га деда иде и клима се, мора да неје сам, мора да је неку по-
виш попил у задругу.  расклима се.

климав, -а, -о који се клима (због трошности, старости, пијанства и сл.). – У 
главу имам саде три зуба, али и они сви климави. Немој да се катериш, климаве 
тарабете, че те издаду да паднеш.

климка несвр. клима у дем. значењу. – Моша климка сас главу, и само ни точи 
вино.  проклимка.

климка се несвр. клима се у дем. значењу. – Климка се кад оди ко да је, не дај 
Боже, ћопава.

климне свр. 1. учини покрет климања. – Стоји право, али кад појде и кад климне 
сас дупе, њојнини брат црцаше от срам. 2. махне руком. – Она ми само климну с руку 
да појдем по њу.

клин м комад дрвета или железа заоштрен са једног краја. □ – Насред ижу гори 
огањ, на клинови висе соленица и ложичњак, а около наредене карлице, ведра, буч-
ка, чутура и тльчник. █ ~-чорба ретка посна чорба, најчешће јело сиромаха. – И даньс 
че варимо, ко и јучер, клин-чорбу. ⌂ сигуран ко врбов клин непоуздан, некарактеран. 
– Немој млого да се сигураш у њега, он ти је сигуран ко врбов клин.

клинав, -а, -о који има болове у стомаку. – Детето им млого клинаво, само се 
превија и труче по кревет.

клиньц мн. клинци м посебан ексер за поткивање говеда, има их разних величина 
означених бројевима. – Купи ми половин ћило клинци петицу, и ћило тројку. Клинци 
га распрали. (клет.).

клиноше свр. добије јаке болове у стомаку (мушко дете). – Клиносало ти детето, 
видиш да се само грчи и превија.

клиње с мн. болест праћена јаким грчевима и боловима у стомаку мушког дете-
та. – Тај бабичка је бајала от клиње. Боли га мешинка, добило клиње, са че му баба 
свари чајчьк, и оно че пројде.

клипа ж овца са великим ушима. – Овца з големи уши је клипа, а зовемо ју 
Клипоша или Клипуша.

клипча м пеј. особа са превеликом обућом која клипће. – Тија клипча, носи опьнци 
три броја поголеми, па ји влачи кад оди, и диѕа прашину.
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клипче несвр. клепеће превеликом обућом у ходу. – Госпава по њи клипче у 
широћи незапекљани опьнци, и сва се насмејала. До јучер ишла у рашијен сукњор, 
и сас опьнци два броја поголеми, па клипчу, а сьг се зајездила у чезе.

клиса ж 1. краћи четвртасти комад дрвета на оба краја укосо пресечен да 
одскочи када се удари клисарником. – Овчари и козари су се највише играли сас 
клису. 2. дечја игра у којој је главни реквизит клиса. – Клиса се игра овак: ја врљим 
клису с тојагу из рупу, а онам једни ју ватају, ако ју увате, ја сам изгубил, ако ју не 
увате, с њу гаџају мојуту тојагу, коју сам турил на рупуту.

клисарник м штап дужине око једног метра којом се удара клиса. – Клиса је 
једна, а клисарник си сваћи напраји за себе.

клисне несвр. нагло потрчи, побегне, изгуби се. – Оч ли ме, дрољо? – Очу те, 
гољо! – рече она, и клисну по њега. Она откара њојне ствари и шијаћу машину при 
Станка, и једну ноч беоше клиснули за Београд.

клица ж биол. 1. заметак у матерњем организму или јајету у првом ступњу свога 
развитка, почетни заметак биљака који се налази у семену. – Касно га посејала, па 
измрзла клица, и не тејало да никне. 2. фиг. генетска одлика, породично својство. – 
Клица им таква, да су натурице на бијење, а да од работу бегају ко ђавол о[д] тавњан.

кличка ж дем. од клица 2. – Ал он после си потера по њигово, најде си га 
кличката, краде једно-друго, иде по затвори, тепа га милиција, ништа му не поможе.

кlк мн. кlкови м анат. избочени део човечјег тела између бокова и бедрене кости 
(упор. кук). – Поче ме кочи једна нога туј у кlк, па на једвите јаде одим. Раширила се 
у кlкови, брзо че роди.  кльк.

кlн мн. кlнови, збир. кlње м бот. дрво из породице јавора Acer campestre (упор. 
клен). – У нашу рудину расте највише граница, габар и кlн. У дољњи крај је повише 
габрак и кlње, а у горњи граница и цер.  кльн.

кlне (рад. пр. клел, -а, -о) несвр. куне. – Кlне свекрва кад ни заока за жетву: Болка 
ви црна изела, диѕајте се, не дигле се од голему болес, болес ви појела! – па удара 
на врата колко можечћи. Моја стрина ме је гадно клела, али се све њовој врнуло. ■ 
кlнење гл. им. – О[д] твоје кlнење, и о[д] твоје клетве ми је дошло усвет да бегам.  
кльне.  закlне, прокlне.

кlне се несвр. заклиње се. – У деца немој да се клнеш, у све се кlни, али у деца 
никако.  закlне се.

кlновина ж дрвна маса клена (в. кlн). – З боровину неје добро да се суши месо, 
за сушење месо је најбоља кlновина. Деда-Радомир направеше ложице од кlновину 
за свакога, и сваћи си забележи, и знаје која је њигова.  кльновина.

кlта несвр. крије. – Кlта све што је њојно ко змија нође, не воли друђи да знају 
кво све има.  закlта, прикlта, скlта.

кlта се несвр. крије се. – Не кlтај се, од мен се неч скlташ, подзем да си, има те 
најдем.  закlта се, прикlта се, укlта се.

кlца несвр. 1. ударањем дроби у прах, мрви, туца. – Кlцам пченицу за славу. 
Кlцам пипер у чутуру, да имам с кво да запржим манџу. Отреби се пшеница, попари 
сас ћипелу воду, и кlца се у чутуру. 2. удара по темену. – Ако нешто погрешим, нема 
да ме удара по дупе, нело ме кlца по главу, и тој с песницу. ■ кlцање гл. им. – Има 
си меснат пипер који је добар за кlцање.  кlче, тlца.  закlца, искlца, откlца, 
прекlца, скlца, укlца.

кlцан, -а, -о туцањем уситњен, туцан. – Ми на село смо си имале наш домаћи 
кlцани пипер за запршку.  кльцан.  тlчен, тльцан.

кlцне свр. куцне, удари чекићем. – Толко ме боли ногава, да ми дојде да узнем 
чук да ју кlцнем, па како буде.  кльцне.  тlцне.
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кlче несвр. ударањем дроби у прах, мрви, туца (упор. кlца). – Сас кльчник 
кlчемо пипер. Пипер и пченица се кlчу с кlчник.  кльче.  тlче.

кlчина ГЛ, ДЛ ж влакна конопље из којих се предењем добија пртени конац, а 
од њега ткањем претено платно (упор. клачишта). – Преле смо кlчина. Остала ми 
још три повесма кlчина да испредем, и готово. ⌂ влачи кlчина гребена кучина на 
гребенцима. – Кlчина се влаче на гребенци да се направе повесма.

кlчишан, -шна, -шно који се односи на кlчишта. – Кlчишна повесма се чешљају 
сас четку да омекнеју.

кlчишта ж влакна конопље из којих се предењем добија пртени конац, а од њега 
ткањем претено платно (упор. клачишта). – Кlчишта се испреду, па се изаткаје 
пртено платно за кошуље, гаче и простирће, а и врце се сучу од њи. Уплело се ко 
пиле у кlчишта.  кльчишта.

кlчник м 1. кратко, тешко метално оруђе с округлим крајем којим се нешто 
туца у авану или ступи, тучак. – Сув пипер се тури у чутуру, скlца се сас кlчник, и 
после се тура у јело ко зачин. У чутуру сас кlчник кlчемо и пченицу и суве попошће. 
2. фиг. глупан. – Има главу ко шиник, а глуп ко кlчник.  тlчник.

кльк мн. клькови м в. кlк. – Он турил пиштољ на кльк, мисли че ме уплаши. 
Говеда омршавеше, истрчали им клькови ко Столсћи камен, ребра им се оцртала ко 
обручи на буришта.

кльн м в. кlн. – От кльн се праве ложице и спице за точак.
кльне несвр. в. кlне. – Која каква је жена, некоја кльне гадно, опасно: Убила га 

Света-Недеља; Убила га Света-Петка; Да не дочека дете да зажени; Да дочека на 
гроб на дете да излезне.

кльновина ж в. кlновина. – Кльновина је најбоље дрво за ложице и панице.
кльца несвр. 1. в. кlца. – Ене га куде кльца камење с чук. Кльцај с чекьл, кад 

немаш акьл. Колко пути ме је кльцал у главу, ни број нема. 2. куца (о часовнику). – 
Мора се оди, ако се стоји не значи и сатат да не кльца, он си кльца, одили, не одили – 
времето си отоди. ■ кльцање гл. им. – У моје време двапута има кльцање град: тријес 
седме град ни је кльцал, па неје оставил нешто, па педес седме опет.  окльца.  
тльца.

кльцан, -а, -о в. кlцан. – Кат правиш запршку, чим туриш брашно, одма му се 
тури и кльцан пипер, да после не загори брашното. Тепсију с питије изнесемо на 
астал, нарежемо ји на коцће, и одозгор солнемо кльцан алев пиперчак.  тльцан.

кльцне свр. в. кlцне. – Кльцну си прс с чукче док троши ореси, па никако да ми 
пројде.  тльцне.

кльцуња мн. кльцуње ж заштитна навлака за уши од хладноће, наушњак. – Студ 
па боли, ко да си облекал плекане панталоне, не помагају ни кльцуње, ни шајкаџа 
на уши.

кльче несвр. в. кlче. – На село се све кльче паприка, не купује се. У чутуре кльче-
мо сол и пипер.  скльче.  тльче.

кльчен, -а, -о туцан. – Ја си све турам у јело домаћу кльчену паприку.
кльчишта ж в. кlчишта. – У крошњу стојеоше натурани гребенци за чешљање 

кльчишта, а на другу страну вретена.
кльчник м в. кlчник. – У чутуру си скльчемо пипер сас кльчник.  тльчник.
кло-кло-кло ономат. клокотања воде. – На чешму ли је, на кладенац ли је, у 

иворку ли је, он гребне сас лончето, и кло-кло-кло – напије се водицу.
клобук м мехурић који се створи ударом крупне кишне капи о површину воде. – 

Ћиша веч преману да иде, али се још овде-онде праве клобуци по воду.
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клобучи се несвр. ствара клобуке. – Млеково поче да се клобучи, пази га, да не 
излезне ис шерпу.

кловне свр. зграби нешто зубима. – Врљи лебац на кучето, да видиш како че га 
кловне још док неје падал назем.

клокоче несвр. клокоће. – У Стрижевачку рудину, у место Бучи камен, кат се тури 
уо назем, чује се како негде длибоко клокоче вода.

кломбрц ономат. звук при паду неког предмета у дубљу воду. – Немој да се над-
носиш над бунар, да не речеш кломбрц у њега.

кломбрцне свр. бућне у воду. – Миливоја залитачћи удари у њега, он се сваља и 
кломбрцну у реку.

кломка несвр. бућка, мућка. – Немој да кломкаш влашуту, да не истрчи пиво из 
њу. Зелени орешчичи се натурају у теглу, посипу сас шићер, и насипе се рећија, тег-
ла се не отвара, ал требе да се повремено кломка.  покломка.

кломне свр. мућне. – Домачин прво кломне влашу да виде гости ваньц који 
направи рећијата, онда ју повали, па топрв тьг почне да сипује. Кломни стовнуту да 
чујеш има ли вода у њу.

кломче несвр. бућка, одавање карактеристичног звука при мућкању течнсти у 
каквом суду. – Обавезно дава рећију да кломчемо уста, и исперемо рану. Кат про-
тресем буре, ако рећија почне да кломче, значи да је намалила, да је веч на дно.  
раскломче.

клопа несвр. шатр. једе. – Тија локмаши где најду муфте, клопају и лочу ко про-
валени, чудим се где ли им онолко стањује.  наклопа се.

клопка ж замка или справа за хватање дивљих животиња. – Чу ти направим ја 
клопку, че ми паднеш ти у шаће, тьг че ми платиш за све.

клопне свр. шатр. презалогаји, поједе нешто на брзину. – Ништа не клопнумо, а 
овољћи пут превалимо, ко да смо на робију.

клопотар мн. клопотари м 1. в. клапотар. – У овија буљук пешес овце носе 
клопотари, а десетина звонци. Иду овце, чују се клопотари. 2. фиг. брбљивац. – 
Доста, бре, мле, клопотаре један, о[д] теб нићи не мож да дојде до реч.

клопотарица ж овца која носи клепетушу. – Клопотарица предводи овце, куде 
она иде, по њу иду и остале.  клопотаруша.

клопотаруша ж овца која носи клепетушу (упор. клопотарица). – Клопотаруша је 
најголема и најубава овца.

клопотарче мн. клопотарчетија с дем. од клопотар, клепетушица. – Звончетија 
и клопотарчетија носе јаганци, а овце носе звонци и клопотари.

клот прил. 1. просто, једноставно. – Исплела ми јелече клот, без никакву шару. 
2. потпуно, скроз. – Затекли ји у плевњу, клот голи. 3. празан, без меса. – Нашиви 
пуравелници напрајили казан што вари клот пасуљчак за сиротињу.

клоцка несвр. хвата зубима о таваници обешено и зањихано кувано јаје. – На По-
кладе деца увечер клоцкају варено јајце обесено на коньц, и које дете га увати, оно 
че има здрави зуби. Јајце се клоцка на Покладе.

клоцна ж трупчић као подметач. – Кола подигал на клоцне, а точкови унел у 
подрум, да му гуме не трулеју надвор преко зиму.

клоцне свр. претећи шкљоцне зубима са намером да угризе. – Пази се, тој куче 
оче мукавачћи да клоцне непознатог човека. Сабрало се све лопови, куротресине и 
јебиветри, сваћи би да те клоцне, па макар и за муда.

клувче мн. клувчетија с клупко. – Седи баба на басамаци у ладовинку и вртка, при 
њу две крошњичетија, и у свако по једно клувче. Игру се с мен ко маче сас клувче 
преџу.
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клувченце мн. клувчетића уз бр. клувченцети с дем. од клувче. – Мачетићава се 
склувчила пот кубе ко клувчетића, па спу и преду. Остало ми још две клувченцети 
преџа, тамьн че има да си исплетем рукавице.

клувчиште с пеј. од клувче. – Куде ли се отколка клувчиштето, ко да је узем 
пропадло.

клупа ж дужа дрвена направа за седење више лица. □ – У голему собу имамо 
две клупе и два астала. █ пешачка ~ клупа без наслона. – Клупу без наслон зовемо 
пешачка клупа.

клупешњак ж пеј. од клупа. – Довлеко се до клупешњакан што је пред задругу, 
и скљока се на њу.

клупче мн. клупчетија с дем клупица. – Мушице бегају од ореј ко ђавол од тавњан, 
затој сам ја турил асталчево и клупчево под ореј. Станика излезнеше прет капију, 
седне на клупче, па шьпче некво, мрда с уснице, па тиће цуне писмото што га доби 
от сина из војску.

кљакав, -а, -о изнемогао, оронуо, тром. – Села празна, нема ни пцета да залају 
пролазника, саде ако сретнеш понекојег кљакавог деду или бабу.  кљокав.

кљепне свр. падне у кревет од болести или старости. – Како му се син обеси, 
Чала кљепну у кревет, и не диже се више.

кљешта с мн. клешта. – С кљешта вади зуби, ко албатин клинци ис копита. С 
кљешта реч не можеш да вој извадиш.

кљокав, -а, -о в. кљакав. – Како мож да си толко кљокав у теј младе године, какьв 
че будеш ка[д] дојдеш у моје године.

кљос ономат. звук који подражава звекетање металних новчћа током игре у колу. 
– Имаше некакве старе сребрне паре, једне зову цванциће, једне крсташи, па ји на-
нижу пара врс пару, теј низе носеоше невесте, па кад заиграју у коло, само се чује: 
кљос, кљос, кљос!

кљоца несвр. изазива или одаје кратке оштре звуке при одапињању обарача пуш-
ке, шишању маказама, удрању кресива о кремен, зуба о зуб, шкљоца. – Немој да 
кљоцаш с обарачат, пушка може и празна да опали. Кад јако шушне, ако неје мечка, 
тьг је поганац, обрта га Зиза на шољћу, али му зуби кљоцају. Кљоца с огњило да 
упали труд и запали дуван улулу.

кљоцало м кресиво, оцило. – Распростру ћесу сас дуван, кутију сас труд, кљоцало 
и кремен, и оди кремен ударају с кљоцалото, ударају, докле се трудат не запали.  
огњило.

кљоцка несвр. кљоца у дем. значењу. – Славко о[д] досаду поче да кљоцка с брит-
ву по астал.

кљује несвр. 1. удара, чупа и сакупља храну кљуном. – Свака квачка кљује ако вој 
некој дира пилетија. 2. пулсира, сева. – Куде да идем, жалат си иде с мен, па само 
кљује, кљује, мозак че ми пукне.  кљуца.  искљује, накљује.

кљука несвр. добро храни, тови. – Само га кљукајте, и не терајте ништа да рабо-
ти, па че видите кво че од њега да испадне.  накљука.

кљун м предњи ужи део каквог предмета који је својим обликом налик на птичји 
кљун. – Паламарка има три рупе за три средња прста, напред кљун да се уване по-
виш жито у рукољћу, а одозгор је покривала целу надланицу да се жетвар не посече 
сас срп док жње.

кљундрво с зоол. детлић Dendrocopus. – Кљундрво кљуца у суво дрво, ископа 
рупу, направи полог унутра, и снесе јајца. Шаренеје се ко кљундрво.

кљуне свр. удари једанпут кљуном. – Квачката има остру кљуницу, че те раскрва-
ри ако те кљуне.
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кљуница ж рожнати продужени крај горње и доње чељусти у птица, кљун. – 
Што ли се окоти, што ли се роди, роде те на кљунице однеле, дабогдаде! (клет.).

кљуничка мн. кљуничће ж дем. од кљуница. – Пиленце, кљуцало, кљуцало у 
смрзнуто лајно, па си раскрвавило кљуничку. Мьлецка пилетића, још им жlте 
кљуничће.

кљусе с коњ ниског раста, слаб и мршав коњ. – Кад иде влачи нође ко кљусе.
кљусина ж 1. пеј. од кљусе. – Наш деда Миша чуваше једну кљусину. 2. фиг. 

висока и мршава особа. – Доведе от Куманово високу и мршаву девоћу, а лења и 
нечиста да те Бог сачува, права кљусина, али си њему добра.

кљуца несвр. удара, чупа и сакупља храну кљуном (упор. кљује). – Правили смо 
плашила по лозја, да пилетија не кљуцају грозје.  искљуца, накљуца се, укљуца.

кљуцне свр. в. кљуне. – Нашу Бису беше кљуцнула кокошка у чело, ваљада је тела 
у око, белега вој остала за цел живот.

кључ1 м метално оруђе за затварање и отварање браве. □ – Једанпут искачамо 
из воденицу ја и брат ми, и ја с кључ заврчујем да заклопим воденицу, брат кад ме 
друсну: Беж, бре, бате, ене га вапир. ⌂ држи пот кључ држи нешто закључано, крије 
нешто. – Они зимницу и пијельк држе све пот кључ, неје ко при нас, да сваћи може 
да улази кад оче.

кључ2 м подужа зашиљена мотка са заперком уназад (као код броја 1) помоћу 
које се чупа сено или слама из стога. – Бес кључ се не може искубе сено и[з] стог. 
Сас кључ вадим сламу ис камару за простирку на краве.  кука.

кључ3 м врутак који се прави на површини течности при врењу. – Рећија требе 
само малко да ћипне, само колко да избије кључ, па лончето тргнем настран, и 
насипем у кондир. ⌂ преврљи кључ проври, прокључа. – Кад вода преврљи кључ, тура 
се морузно брашно напомалко и меша, док се не направи качамак. ⌂ преврне кључ 
проври, прокључа. – Кад решиш да вариш пасуљ, сипнеш неколко воду у шерпу, и 
туриш ју да проћипи, кат преврне кључ, туриш пасуљат, и он одма заћипи.

кључарка ж примитивна дрвена реза, отвара се савијеном дебљом жицом (упор. 
калавуз). – Напрет су ни подруми били закључени све с кључарће, али краџе неје 
било, са и с три катанца да је закључено, па има да те покрадну.

кључи се несвр. савија се, склупчава се. – Кат почне да га боли мешина, по цел 
дьн се кључи у кревет док му не пројде болежат.  скључи се.

кмет м угледнији сељак биран или постављен да суди спорове међу сељацима. – 
Веља Бореја је бил доста године кмет у Стрижевац.

кметица ж кметова жена. – Дигла главу, ко да је кметица.
кметује несвр. фиг. не ради ништа. – Ми сви у кућу да падамо на нос од работу, а 

ти само да кметујеш, и да те никад нема дом, тој тека нече да може.
кмечи несвр. плаче танким гласом. – Дете, престани више да кмечиш, да те не 

изударам, па да истинсћи почнеш да викаш. ■ кмечање гл. им. – Ја чу пај кмечање ко 
одоцутра, али са појачко, баба ме приведе при кревет и рече: Имамо си бебенце, са 
си имаш сестру.  закмечи.

кночи прил. вечерас, довече. – Дојдете кночи да лупимо морузу при нас, па чемо 
јутре при вас.

књига мн. књиђе 1. књижевно или научно дело. □ – На зидат урамене нечије 
слиће, Толстоја одма позна по брадуту, позна и Достојевског, читал сам њине књиђе. 
2. свеска у којој се на бачији водила евиденција о преузетом млеку. – Бач сваћи дьн 
уписује у књигу колко је који млеко узел.

књиђе ж мн. анат. трећи одељак преджелуца преживара са набораним листастим 
зидовима који омогућава да се храна враћа из желуца у уста ради преживања, 



Љубисав Ћирић380

листавац, omasus. – Све животиње које преживају имају жељуд сас књиђе, с њи 
повртају рану из жељуд да преживају.

књижетина ж пеј. књижурина. – Књижетине пусте, тешће и да се носе у торбу, 
камли да се уче.

књижица ж назив за разне документе у облику малих заједно сашивених и 
укоричених листова с каквим текстом и празним простором за службене напомене 
или белешке. □ – У војну књижицу ми пише да сам трипут одликован.  књишка.

књишка мн. књишће ж в. књижица. – Има дни кат се не мож навири у кодницити 
у болницу, а камли да се стигне до шуберчето, и предаде књишка.

ко1 скраћени облик прилога како (упор. како1). – От ко сам се родила, срећу несьм 
видела. Вепьрав млого рутав, ко ли че га ошуримо. Е, да имамо паре, ко би ми 
направили нову кућу. Кажи ми ко си ме нашьл. Леле, Вељо, што ме остави, ко чу ја 
са бес тебе! Некько сам прошла, ко сам прошла сам Бог знаје.

ко2 везн. као (упор. како2). – Једе ко свиња. Кута га ко змија нође.
кобајаги прил. као бајаги. Δ – Узнемо кордељи, па ји пречкамо ко да ји зидамо с 

рупу унутра, правимо бунар кобајаги.  кобајађи, кобојађи.
кобајађи прил. в. кобајаги. Δ – Дојду кобајађи да ни помогну, а они ни више 

одмогну.
кобасичка ж дем. и хип. од кобасица. – Ја млого волим кобасичку, тој кад има, 

друго ми ништа не требе за с леб.
кобеља се несвр. извлачи се из тешког положаја, сналази се, упиње се. – Кобељам 

се да излезнем на крај сас рану, ма зорле.  копеља се.  искобеља се.
кобилетина ж 1. аугм. и пеј. од кобила. – Чича ми чуваше кобилу, оно неје 

кобила, нело кобилетина, колко је крупна била. 2. фиг. снажна, али лења жена. – Таја 
кобилетина, нече се суне нешто да уработи, ел нешто да помогне.

кобилица ж рачваста грудна кост код живине. – Кад закољемо кокошку, 
кобилицу су обавезно мен давали, што сам била жољава.

кобилка1 ж дем. и хип. од кобила. – Имали смо једну мирну и повољиту кобилку, 
па смо с њу доносиле уму у дисаѕи ис Стрижевац.

кобилка2 ж мало повијена мотка с удешеним кукама на оба краја која служи за 
ношење терета о рамену, обрамица (упор. обрамка). – По две котлетија воду доне-
сем на кобилку от кладенац из долину. Појдем по-воду, на кобилку накачим котьл и 
канту, а у руће стовну.

кобилче мн. кобилчетија с женско ждребе до треће године старости. – Чували 
смо једну кобилку, па кат се ождреби, чича ме научи да јашам кобилчето.

кобогда прил. где, куда. – Добројтро, кумашине! – изока Пела и застану да он 
пријде поблиска, – кобогда тека порани?

кобојађи прил. в. кобајаги. – Преселимо се у варош, кобојађи да смо варошањи, 
да живимо госпоцћи, а ми си работимо исто ко на село, само што имамо све помалко.

кобрцан м деран, поодрастао дечак. – О, бабин кобрцан, изеде га баба, колко ми 
је порасал.  оклиман

ков м потков, потковице на свим ногама. – Морам да заменим ков на волови, да 
не оћопавеју у орање.

кова ж лимени суд за течност, кофа. – Јутром намузем пуну кову о[д] десет ћила 
млеко, а увечер нема толко.

кован, -а, -о који је израђен ковањем. – Једно време по ратат су се носили ковани 
опьнци, од камионску гуму, па с јексери исковани, и има каишку да се закачи за ногу. 
 некован.
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кованица ж 1. танка и дуга дрвена цепаница која се прикива са спољне и уну-
трашње стране дирека. – Кованице се кову на диреци споља и изнутра, и пуне се 
сас каљиште. 2. кућа саграђена од кованица и блата. – Прво су биле куће кованице, 
после излезоше куће зидаре. 3. врата скована од летава за ограђивање тора. – Тај 
кованица арно ниска, прерипују ју овце.

ковач м занатлија који кује и обрађује железо. □ – Коњску плочу прави албатин, 
а ковач умеје само воловсће плоче да прави.

ковачница ж занатска радионица за ручну или механичку обраду метала. – На 
Белоорницу насрет пут Суљина ковачница, две оделења, немалтерисана, на патос 
зевња и прашина пола метар, вигањ и два меја, и наковања насадена на труп оди 
благун.

кове (предл. ковем – ковемо – кову) несвр. 1. кује, чекићем обрађује усијано гвожђе. 
– Живојин Жвакља беше ковач у Стрижевац, имаше два сина, па по цел дьн сас њи 
нешто ковеше и клепаше у ковачницу. Дабогдаде да му Цигање кову по кућу. 2. 
закива нешто ексерима. – Ене га где кове тарабе, расковале се, па ни бегају прачина. 
3. тањи рез на коси. – Ковал је косу сигурно пола сат. 4. пулсирајуће боли, боли 
уједначеним ритмом. – Глава ме боли, па ме кове. ■ ковање гл. им. – Деца, престанете 
да чукате по тепсијуту, глава ми се расцепи о[д] тој ваше ковање.  закове, искове, 
накове, откове, поткове, прикове, раскове, скове, укове.

кове се несвр. поткива се. – Чула жаба кову се магарци, па и она дигла ногу. Кад 
обосеју говеда, морају да се кову.

ковењак мн. ковењаци м врста опанка од аутомобилске гуме кованих ексерима. 
Стално је влачил опьнци сас исћидене каишће, једьн ковењак, једьн Цекићев 
гумењак.

коверта ж папирни омот у коме се шаљу писма, коверат. – Кад водник прочита 
да има писмо и за мен, ја подрипи, узо га у руку, моје име на ковертуту, али рукопи-
сат непознат.  коферта, куферта.

коветина ж аугм. од кова. – Теј коветине ми руће исћинуше носејечи воду.
ковешљак м пеј. од кова. – Овија ковешљак пропал, не мож ни дрва да држи, 

кам ли воду.
ковле мн. ковлетија рет. с дем. од кофа, кофица. – Носи пластично ковле, и ита ли 

се ита, нема куј да му зготви манџу, па пошьл на селсћи казан.
ковне свр. 1. закуца. – Само да ковнем овија јексер, и слазим. 2. снажно удари, 

удари као маљем. – Чу те ковнем да те онеспособим. Ковну ме с камен у глеџањ, па 
ме осакати.

ково прил. као ово. – Прајимо прошенке, па доведемо девојку, после дооде гости 
велики, па мали, свадбе су биле лепе, не ково сьг. Напред неје имало ково сьг што 
има свашта да се купи.

коврждан м обредни колачић који се даје коледару на Божић. – На свакога 
коледара даде се по коврждан и понећи ореј или јабука.  коврждањ.

ковржданчьк мн. ковржданчичи м хип. од коврждан. – За Бьгњу вечер жене 
намесе ковржданчичи, намесе колачичи, лебовчичи, да се дава на коледари.

коврждањ мн. коврждањи ГЛ, ЛЗ / коврждање ДЛ м в. коврждан. – Коврждањи се 
давају на сви који улазе у кућу на Бьгњи дьн. На Божич се месе коврждање, и давају 
се на коледари, али се једьн коврждањ сас шумку од бьгњак оставља дом за здравје. 
Коврждањи се праје на Бьдњи дьн.

ковчаг1 мн. ковчаsи м старински девојачки сандук за чување гардеробе. – Забање, 
кошуље, чорапе, јелеци, црђе, шаренице и гуње стоју у ковчаг. Ковчаг се зовеше, па 
се у канате простре рогожа, па ковчаг изнесу зетови, па преко њега туре јестьци и 
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црђе, а унутра је невестина премена, па превржу сас конопац преко црђе и иду при 
момче на његов дом. Деда-Јосив си ни је правил ковчаsи.  ковчьг.

ковчаг2 мн. ковчаsи м дрвени сандук за мешење теста и чување хлеба, наћве. – 
Брашно се умеље, па онда у ковчаг замеси у ижу, па се у црепње опече леб, и чува у 
ковчагьт док се не поједе.  ковчег.

ковчьг м в. ковчаг1. – У ковчьг смо си чували дронци. Свака невеста си је 
доносила ковчьг. Наше бабе и прабабе су у ковчьѕи чувале премену.

ковчег м в. ковчаг2. – Леб се меси и чува и ковчег.
ковчажина м пеј. од ковчаг1. – Туре вој ковчажину у кола воловска, и невеста 

стоји уз ковчагат, и ка[д] отиде тамо, она се клања на свекра и на свекрву.
когод везн. као и. – Стевку несьм скоро видела, кажу закасала од мужатога, 

настињичав и пијаница когод мој Јеленко.
код(и) предл. код. – Код милицајци нема големо убеџување. Погледа да видим кво 

се тој деси коди Рајка. А, коди њи се тој често дешава, малко-малко па буде окање и 
карање, море понекад и тепање.

кодник м ходник. – Ајд овам! – рече, и увати ме за ошвице и угура у некькьв 
кодник. Школата голема зградурина, гоџа кодници, гоџа наставници.

кодничћи, -чка, -чко који се односи на кодник. – Кодничка врата им лети стално 
отворена.

кожа ж спољни омотач човечјег или животињског тела. – Де да ми ишчешаш 
грбину, срби ме кожа бьш туј куде не могу да доватим да се сам почешам. █ сирова ~ 
кожа која се још нијеосужила после драња. – Напрет су откупували и сирове коже, 
а са нече никакве. ⌂ бере кожу на шиљьк страхује, стрепи. – Јутре пропитујем, берете 
кожу на шиљьк.

кожен, -а, -о који је од коже. – Овчари су носили козињаве торбице, кожену тор-
бицу је имал само који је бил малко погазда.

кожица ж дем. од кожа. – У питије се турају кожица од свињску главу, реп, нође 
и уши.

кожљак пеј. од кожа. – Све га појели, само му остал кожљакат.
кожув мн. кожуви м кожух са рукавима. – Теб, бабо, ћурчија да направи кожув, да 

згрејеш кошчињћете. Кожуви носеоше и жене и љуђи.
кожувче мн. кожувчетија с кожух без рукава. – Моја баба си кожувче носеше и 

лети, чим се малко залади. Ветар га однел, времиштево ко да је јесен, требеше си 
кожувче облечем.  кожушче.

кожувчетина м аугм. и пеј. од кожув. – Кад је жега кожувчетината ми смита, али 
зими без њега не могу.  кожувчина.

кожувчина м в. кожувчетина. – Натресал кожувчину, па га не стура ни зими ни 
лети.

кожура ж димљена свињска кожа са мало сланине на себи. – Шурене суве кожу-
ре су добре за у пасуљ.

кожурка м дем. и хип. од кожура. – Кад закољеомо бравчето, и осушимо месо 
и косће, тьг се знало: уши, реп, чапоњци и понекоју кожурку остајимо настран за 
питије. Сварила сам ћисело зеље сас кожурће.

кожушар мн. кожушари м занатлија који прави кожухе. – Однел сам при Сретена 
кожушара три јагњеће коже, да ји уштави и направи кожувче за бабу и мене, да 
згрејемо кошчине.  ћурчија.

кожушче мн. кожушчетија с в. кожувче. – Деда седи уз огњиште, загрнул се сас 
кожушче и тресе се от студ. Момчето обавезно на бабу купи кожушче.

коз – коз! узв. за вабљење козе. – Коз – коз, јела ми, јела ми.
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коза ж 1. рогата домаћа животиња с дугачком равном длаком и брадом. □ – 
Сваћи је чувал по с педесе овце, и исто толко козе. Бела вој глава ко на козу. 2. фиг. 
жена у зрелим годинама. – Неч ме превариш, ја сам от стару козу јаре. ⌂ с козу на 
орање па ма шта буде. – Идем и ја, па макар с козу на орање.

козар м пастир која чува козе. – Ја несьм у школу ишьл, ја сам с козе ишьл, козар 
сьм бил.

козетина ж пеј. од коза. – Козетината само врека, а неје ни гладна, ни жедна.
кози се несвр. 1. коза доноси на свет јаре. – Које се неје прцало, нема ни да се 

кози. 2. фиг. напорно, и безуспешно, нешто ради. – Цел дьн се козимо с овија пьњ, и 
не могамо му ништа, ене га цел си стоји.  окози се.  јари се.

козина ж козја длака. – От козину су се преле козињаве врце, а од њи ткале 
торбице, дисаѕи и покровци.

козињав, -а, -о који је испреден и изаткан од козине. – Ја сам с козињаву торбицу 
малу матуру завршил. Козињав јенџьк, от козу изаткано, па си у њег овчар понесе 
леб, сирење и воду.

козица ж хип. од коза. – Имам три козице, и сваку годину или близне, ил тројане.
козји, -а, -о који се односи на козе. – Козјо млеко је млого здраво да се пије чим 

се помузе.
козјодер м североисточни ветар који дува из правца Пирота, прозван по томе 

што се од њега смрзавају козе. – Ка[д] дуне козјодер, козе се смрзну, па само тьпчу 
с нође.

кој им. зам. ко. – Кој те дира, сине, руће му отпадле. Кој бира набере. Такви су 
човеци, саде гледају кој кога мож да прејебе, а неје да си помагају. При кога се толко 
задржа, цел дьн те дом нема.  који.  куј.

који им. зам в. кој. – Не могли да се договоре који че башту да дочува. Не јаша 
коња кому личи, нело који га има. ⌂ који-накуде прил. свако на своју страну. – Кад ни 
силдисаше тај пцетишта, ми се наврат-нанос разбегамо који-накуде. ■ којито / којато / 
којето чл. ф. онај који / она која /оно које (који је помињан, који је познат из претходног 
тока говора). – Дошле све девоће на седењћу, али ју нема којато се мен допада, којато 
ми обећа да че сигурно да излезне. Којето сам причала, тој знам, друго не знам. Са 
је друго време, а ја сам остарела, па сам позаборављала, а којито пантили повиш, 
они помрли. Несмо га често виџављали, ал додил је у Лужницу кад му се никој неје 
надал, а којито је тел да види, сами су се тревљали бьш тьг, бьш пред њег. Чекам да 
пројде којуто и не знам да ли чу да дочекам.  куји.

кокавац м шатр. ударац по глави. – У двориште налете једьн наставник, и кокну 
ми једьн кокавац, тьг ми се чинеше без разлог.

кокалица1 ж велика кост, кошчурина. – Њему извади месо, а мен даде кокалицу 
да глоџем.

кокалица2 ж анат. зглавак, зглоб, чланак на нози (упор. глеџањ). – Кат почну да 
играју свињћу, све им се кокалице на нође надују и поцрвенеју от свињћуту.

кокаличка ж дем. од кокалица2. – Удари ме у кокаличку, па ми свитће излетеше.
кокало с в. кокалица2. – Удари мрзлица, требе да се угревају кокала с дльђе гаче.
кокац узв. изговарају га коледари током благосиљања да наредна година буде 

родна. – Кокац, кокац коледо, да се роди жито, да се роди моруза, да је кућа пуна с 
дечица, штала с телчина, кочина с парчина, појата с јаганци. Кокац, кокац коледо, 
усрало те говедо. (шаљ).

кокне свр. душмански удари, убије. – Ако те кокнем с песницу у чело, има да за-
штукнеш, да не могу три доктура да те пробораве.  рокне.
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кокодака несвр. оглашавање кокодакањем (о кокошки кад снесе јаје). – Чим поч-
не да кокодака кокошка на полог, одма трчи да узне јајце, да ју нећи не претече.  
искокодака, раскокодака се.

коколан м 1. који има крупне и буљаве очи. – Он је коколан, метнул се на матер. 
Због големити очи одма вој наденуше прекор „коколан“. 2. хип. за мало дете. – Ро-
дил се бабин коколан, а дедино паченце.

коколана ж женска особа са буљавим очима. – Тај коколана, само се пренемага, 
а искоколила ко вапир.

коколес, -та, -то са избуљеним очима. – И овак сам црн и коколес, могьл би да 
свирим и сас Цигањи и сас наши.

коколи несвр. колачи очи, стреља погледом. – Немој да коколиш у мене, несьм ти 
ја жена, па да ме је стра. Гледам камто њег, а оно га оклопили сељаци и коколе у њег, 
ко да им је башту заклал.  искоколи, поткоколи, укоколи.

кокорес, -та, -то кочоперан, надмен, уображен. – Петкана га воли што је кокорес, 
зацрвил кресту, спуштил уљови, баштоћан, па се праји важан, несмо скоро имали 
таквог убавог петла.

кокори се несвр. кочопери се, шепури се, прави се важан. – Кад вој се муж врнеше 
ис печалбу, Радосинка га увати под-руку, разасмеје се, па се уз њег кокори, па ајд у 
варош. Радиша извади иљадарку, стаде меџу Цигањи, испружи три прста и поче да 
се кокори ко петьл на плот.  накокори се, поткокори се.

кокоро ономат. оглашавње са „кокоро“ (о петлу). – Како човек да не воли таквог 
петла, спушти крила, па струже позем, и обикаља кокошћете, па тићем почне: 
кокоро, кокоро, кокоро! – па онеј кокошће што су подолеко одма трчу при њег, а овеј 
што су при њег, че му се завру под нође од милос.

кокоче несвр. оглашавање гласовима „ко-ко“ (о петлу). – Гледа како се укачил 
петьл на камару, чепрљи и кокоче, а жито лети на све стране.

кокочица1 мн. кокочице ж хип. од кокошка, кокица. – Цр-р-р! Тьк, тьк, тьк! Јелате, 
бабина кокочице, да ви баба врљи моруску да се накљуцате.

кокочица2 мн. кокочице ж бот. шумски гроздасти цвет ружичасте или жућ-
ка стобеле боје Cordialis cava L (упор. и петловчичи). – Идемо у цвеће па беремо 
кокочице и петловчичи.

кокошињи, -а, -о који се односи на кокошку. – При нас се највише једе кокошињо 
месо. Убава, ма има кокошињу памет.

кокошинак мн. кокошинци м кокошји измет. – По авлију колко лајна, толко 
свињштраци, а још повише кокошинци.  кокошињак

кокошињак мн. кокошињци м в. кокошинак. – Нагазил кокошињак, не гледа пред 
нође где штрапа. Ајд не јеџ кокошињци, нело истину орати.

кокошка мн. кокошће ж 1. зоол. кокош. – Иска се ко кокошка. Имам дваестину 
кокошће. 2. фиг. жена која доминира у кући. – У туј кућу кокошка поје, а не петьл.

кокошкар м пас који дави кокоши. – Чу утепам кучево, постало кокошкар, веч 
две кокошће удавило.

кокошкарка ж свиња која хвата и једе живину. – Свиња кокошкарка је зло за 
једно домачинство.

кокошкарник м кокошињац. – Ако им се не направи кокошкарник, кокошће се 
укаче на дрво, па там спе. Погледа ни по учионицу, ко лисица по кокошкарник кат 
слима кокошће, овија лудак че утепа некога, сину ми меџу слепоочнице.

кокошле мн. кокошлетија с поодрасло пиле које је стасало до полне зрелости. – 
И овој кокошле почело да затака, и оно че брзо да пронесе.
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кокошленце мн. кокошлетића с хип. од кокошле. – Ви сте бабина унучетића, једно 
петленце, једно кокошленце.

кокошљак мн. кокошљаци ж пеј. од кокошка. – Моја мати, кат се врнеше увечер 
од њиву, не знајеше на коју страну да се прво обрне: требе кокошљаци да се на-
ране, требе на краву вода да се донесе од бунар, требе вечера да се спрема, све на 
чепељушку.  кокошчетина.

кокошчетина ж пеј. од кокошка (упор. кокошљак). – Овај кокошчетина се па рас-
квацала.

кокошчица ж дем. и хип. од кокошка. – Три кокошчице ми на моје очи однесе 
лисица из двор, а куче си спи под амбар, ни да лавне.

кокрдан м уображенко. – За онога који мисли да је најпаметан у наш крај веле 
да је кокрдан.

кокри несвр. двори, угађа. – Она га кокри, а он се срди. Једино ни унукат дооди 
на повиш дьна кад је распус, дојде, увати фрезу па све окоси, докара ни дрва ис 
планину, помага ни, баби мило, кокри га цело вече, спрема му разне ђаконије.

кокри се несвр. тражи да буде кокрен. – Још је рано да се кокриш, још можеш 
сама да се слушаш.  накокри се.

кола1 с мн. превозно средство на точковима за превоз путника и робе. – Кола у 
која се упреsају говеда или коњи, при нас ји окају и дрвена кола, а от како су почели 
да ји праје сас гумени точкови, почеше ји окају гвоздена кола, имају прегњишта и 
sагњишта. Прегњишта имају руду, на њу се тури јерьм, а у њега упрегну волови. 
Напред на руду куде је јерьм одоздоле је причврстена стојечка, на њу стоји руда, 
а одозгоре је метална скрепуша, која повезује руду и јерьм сас клин који се зове 
заворња. Руда је повезана с прегњишта преко два дрвена дела који личе на ногавице, 
па се зову гачће. Гачће леже на осовину која је увучена у дрвени цилиндар који 
се зове кундак или ауштук, а на њу се поставе прегњи точкови, који су нешто 
помањи од задњи точкови. Преко гачће је поставен непокретан дрвени дел који се 
зове бојаџьк, на њега се тура оплен, који је покретан и кружно се обрта. Оплен 
има два расколца да држе канате, или литре. Ако се користе само прегњишта онда 
се на оплен тури крљешка, на њу се товаре врече с мливо кад се иде у воденицу. 
Sагњишта се повезују с прегњишта с растоку, а растока се прикачује за прегњишта 
сас железан клин, који се зове грудник. Растока се спаја са sагњишта помоћу два 
крива дрвена дела који се зову кривуљице. Кривуљице леже на задњи кундак, а на 
њи лежи задњи оплен. Sагњишта и кривуљице су повезане с једно расовесто железо 
које се зове поп. На предњи крај поп има рупу кроз коју прооди клин који повезује 
попатога с растоку, јер и она има избушене три рупе, да се у њи удене клинат. Ако 
се употребљавају канате користи се прва рупа, ако су литре друга, а ако се терају 
дльга дрва трећа рупа, и тьг су прегњишта и sагњишта највише размакнута. █ волов-
ска ~ запрежна кола која вуку говеда. – Воловска кола имају јерьм у који се упрезају 
говеда. █ коњска ~ запрежна кола која вуку коњи. – Коњска кола немају јерьм, нело ам 
у који се упрезају коњи. Некада се с коњска кола ишло по младу невесту. █ гвоздена 
~ запрежна кола са гвозденом осовином. – Гвоздена кола имају гвоздену осовинну. █ 
дрвена ~ запрежна кола са дрвеном осовином. – Дрвена кола су имала дрвену осови-
ну, направену од јасен или брес. ⌂ распушти кола удаљи задњи трап кола од предњег 
трапа да би се умасто каната ставиле литре (за кабасти терет). – Распушти 
кола, и намести литре, па од јутре почињам свозење снопје од њиву на гувно.

кола2 с мн. количина робе коју могу кола понети. – Овуј годин набрамо тријес 
кола морузу. Тај њива ми млого добро раџа, али вој сваку годин искарам по пешес 
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кола ђубре. █ грбава ~ фиг. препуњена, претоварена кола. – У туј њиву увек наберемо 
по пешес грбава кола морузу.

колај прил. на лак начин, без тешкоћа. Δ – За тој чемо колај, де прво овој да 
завршимо.

колајна ж платнена трака за везивање панталона. Δ – Ко са да га гледам: 
преко рамо торбичка од шареницу, под мишку криваг, опьнци на каишће три броја 
поголеми, кошуља малко испадла ис панталоне на једну страну, на колајну што му 
држи пртене панталоне с врцу врзано калемарско ножле.

колан мн. колањи ГЛ, ЛЗ / колање ДЛ м 1. појас на оделу. – Премењујеоше се у 
забање, па ледени колањи опашу девојће, колан леден па се сија на њу. 2. појас који 
држи чврсто седло или самар уз коња или магарца. – Колан за коња се изаткаје од 
кльчишта да буде јак.

колар мн. колари м занатлија који прави запрежна кола. – Колари су купували 
дебели брестови, брестовина жилава, па добра за главчине.

коларсћи, -ска, -ско који се односи на колара. – Постоје посебни коларсћи 
сврдели, с који се буше главчине за осовине.

колач м 1. религ. култни хлеб испечен о неким празницима од финог брашна и 
са украсима од теста на површини. – Славсћи колач се спрема за славу. Домачин 
пререже колач, и тьг се почиња с једење и пијење. Кат се дете роди омеси се и носи 
колач. 2. посластица испечена од теста направљеног од финог брашна са млеком, 
маслом и јајима, и обично испуњена надевом. – Колачи могу да буду сас мед, пекмез, 
сас ореси, а може и сас маково семе. █ ситни колачи врста колача. – Једни колачи могу 
да се обликују на мустрице и на калуп, а могу да буду округли и на срце, и зову се 
ситни колачи.

колачарка ж агр. сорта јабука округлих и спљоштених плодова попут колача. 
– Петкана се спремила, пробрала пешес најкрупне колачарће, и неква семетија од 
цвећетија за у градинче да понесе на пријетељицу си.

колачьк мн. колачичи м дем. од колач. – За Бьгњу вечер жене намесе ковржданчичи, 
колачичи, да се давају на коледари. Гле га кољћи је колачьк му јебем њигов, наметнул 
зрно трипут поголемо од њега, и носи у рупу, спрема зимницу. (реч је о мраву). Знаје 
се кво се носи при болнога човека: сокчьк, бананка, бомбонка, колачьк, такво нешто, 
а неје цигаре и рећија.

колачьк, -чка, -чко дем. од кољћи, колицки. – Гле га колачко девојче, а води коло, 
игра па растура.

колачес, -та, -то који је крупних и буљавих очију. – Води некву колачесту девоћу, 
очи вој ко вилџањ.

колачко прил. мало, незнатно. – Ти колачко си изнел рећију у шишето, у око да 
ју сипемо, па нема да осетимо, а кам ли да има кво да пинемо.  колкачко.  колчко.

кольц мн. колци м колац. – С једьн кольц се плот не праји. Прво се побију колци, 
па се окол њи уплитају сучће, и тека се направи плот. Напрет се крале жене, која 
нече да иде, они узну конопац, па ју вржу на кольц и носе. █ водени ~ јача и дужа 
мотка за преношење већих котлова. – Водени кольц без два метра не мож да буде, 
да могу двојица на рамо да носе на њега големи котьл. ⌂ от кольц на кольц с коца на 
колац, из невоље у невољу. – Сврака от кольц на кольц, док се на једьн не надене.  
проштьц.

колевка ж креветић за малу децу подешен за љуљање. – Колевка при разбој, 
тамьн те успим, пријдем да поткајем, ударим нећипут, ударањето те пробуди, ја 
манем да ткајем.  љуљћа.
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коледа ж обичај да момчад по селима уочи Божића рано изјутра иду од куће до 
куће и благосиљају наступајућу годину да буде родна и берићетна. – За коледу се 
збереоше помлада деца, а има и некоја веч момчетија, јенџьк преко грбину, кривак 
у руће, и от кућу на кућу, орате, џаколе, смеју се, кад улезну прет кућу тьпчу с нође, 
чукају с тојађе, окају, тропну на врата, улезну и благосиљају: Кокац, кокац, коледо, 
да се роди пченица… а ми им давамо коврждањи, ореси, вочће, јабуће, који какво 
има. █ бунѕина ~ доконо друштво. – Кад улезо у кућу, има кво да видиш, назбрала се 
селска бунѕина коледа, све пајташи од њиговог сина.

коледар мн. коледари ГЛ м један од дружине која иде у коледу. – На кледари се 
давају кврждањи, ореси, јабуће, вочће, а понегде и сушенице.  колеџанин.

коленачћи прил. на коленима, клечећи (упор. клечечћи). – Болу ме нође, па кат 
требе нешто позем да уработим, ја клекнем па коленачћи.

коленика ж врста народно кола које се игра уз песму. – Коленика се игра и поје: 
Коленика, коленика вретено, пошла мома на врело, изгубила вретено…

колено мн. колена с 1. анат. зглоб, зглавак на људској нози који спаја бедрену кост 
са голеничком кости. – Заболе ме нога у колено, па бес штап не могу да мрднем. 
2. фиг. сви рођаци једног степена сродства с обзиром на заједничког претка. – Ми 
смо с њи гоџа род, трећо смо колено, само што се они давно отселили. ⌂ одере колена 
ољушти кожу са колена. – Пази кат претрчујеш преко пут, да се не саплетеш на нећи 
камен и одереш колена

коленце мн. коленца с дем. од колено. – Сине, куде паде, та одра толко коленцата. 
█ ѕагњо ~ задњи скочни зглоб код животиња. – Кашьк је у ѕагњо коленце.

колесница ж теретне двоколице, предњи трап запрежних кола (упор. и 
прегњишта). – Направим колесницу: откачим прегњишта, турим крљешку, натова-
рим две врече мливо, и идем у воденицу. Убавка је била стварно убава и крупна, кад 
обрне гузицу, има те однесе ко колесница.

колечка ж гвоздена колица на два точка на која се преноси терет плуга при 
орању. – Деца воде говеда, мужи шпартају, скрцају колечће, тропа копалица, сльнце 
припекло мозак да ти заћипи. Направили топ од чивуру, углавили га на точкови од 
колечће, па га напунили сас барут.

колеџанин мн. колеџањи ЛЗ / колеџање ДЛ м један од дружине која иде у коледу 
(упор. коледар). – Дојду колеџањи укитени, носе тојашку и торбичку, ми им туримо 
пшеницу и они с туј тојашку цупају по пшеничку, и после ми давамо онија колачи 
што месимо за Бьгњи вечер и по парче месо на свакога колеџанина, тој је његова 
слава. Терам ју да си лега, она нече, оче да дочека колеџање.

колиба ж 1. зграда на бачији где спавају пастири. – Накладемо пањушће, па ни 
суноч топло у колибу. 2. кућица у винограду. – Колиба у виноград млого користи чо-
веку, да се склони да га не тепа ћиша, а и да преспи кад га ујесен чува.

колија ж мушка дреха са рукавима од белих клашња дуга до колена. ▲ – У старо 
време носили се бревенеци и колија од беле клашње, колијата била с рукави, и била 
дльга до колена ко шињел.

колипка ж дем. од колиба. – Кућа им ко колипка, али си њина, а они стари, па им 
добро. Баба се врне да си лежи у онуј колипку, куде су си лежали.  колипче.

колипче мн. колипчетија с в. колипка. – Млого душеван, увати ме стра кво че буде 
с њега кат стигнемо до колипчето, куде је живел некада.

колица с мн. дрвена или метална направа са једним точком која служи за превоз 
разног матријала. – Почел да зида кућу, а неје си купил колица, нело се све с моја 
служи.
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количка с мн. дем. од колица. – Дадо му колица да се послужи док ударе темељ, 
а он ји строшил, бес каква убава количка остадо.

количко прил. мало, незнатно (упор. колачко). – Ти количко си сипал, ко за маче, 
напуни тањир, па се најеџ, да мож да работиш.

колишта с мн. пеј. од кола. – Друђи почеше да набављају и кола с гумени точкови, 
а он се још служи с дрвена колишта.

колка несвр. котрља. – Колкај га донегде, па га мани ако ти досади, после че га 
ми доколкамо где требе да буде.  доколка, заколка, исколка, отколка, преколка, 
сколка.

колка се несвр. котрља се. – Деца легну, скрсте руће на груди, па се колкају 
низбрдо.  доколка се, заколка се, исколка се, отколка се, преколка се, сколка се.

колкачко прил. мало, незнатно (упор. колачко). – Колкачко даньс зараде, има ли 
за бар за воду да си зарадел.

колко прил. колико. – Ти, бабо, колко године имаш? Колко да га молиш, нече ти 
помогне. Колко да трепнеш, побеже. На село патња колко оч. ⌂ колко год ма колико. – 
Има га купим, па колко год да потражиш за њега. ⌂ колко год може колико може, из све 
снаге. – Он се обрну конто кутрето и шутну га с чижму колко год може, оно одлете, и 
куде паде остаде непомично да лежи. ⌂ колко-толко бар нешто, колико-толико. – Дај 
колко-толко, колко да неје џабе.

колкоможечћи прил. највише што може, из све снаге, колико год може. – 
Приоратише жене и присмејаше се колкоможечћи, и ја се разбуди. Довати једьн 
омашљак, па се запе да га бије колкоможечћи. Кlне свекрва кад ни заока за жетву: 
Болка ви црна изела, диѕајте се, не дигле се од голему болес, болес ви појела! – па 
удара на врата колкоможечћи. Маћа стоји при чезе, башта вој рече: Цвркни, свекрво, 
да чује цело село, оженимо магарево! – Маћа се запе колкоможечћи: Ииијууујууу!

колмује несвр. коврча косу. – Напрет су понекоје жене саме колмувале косу сас 
угрејану машу, а даньс све иду код фризера, те ји он колмује.  наколмује.

колмује се несвр. сређује косу код фризера, фризира се. – Ја се несьм колмувала 
ни док сам девоћа била, та чу топрв сьг тој да се замлачујем.  наколмује се.

колне свр. закотрља, откотрља. – Једну вечер она колну клувче комто њег, ја се 
одма рипну да вој га дованем.

колне се свр. закотрља се, откотрља се. – Док ја да се колнем у ладовину да 
малко одморим, они стигоше у ливаду.

коло1 мн. колетија с 1. колутови којима се смањује или повећава отвор на плотни 
шпорета приликом кувања. – Кад вариш каве у ђезве, отвориш само најмалацко 
коло. Отури сва колетија, та побрж да се свари пасуљат. 2. сролано тесто у колутове 
од којих се састоји пита (упор. и баница). – Даньс че правимо баницу на колетија. 
3. кружни комадићи исеченог кромпира или празилука. – Компири који несу млого 
крупни исечу се на колетија, и ставе да се прже.

коло2 мн. кола народна игра у којој се играчи држе за руке образујући круг. – 
Излезнемо на Велигден горе при цркву, оно оро љуља, три кола оро. █ жићино ~ назив 
народног кола брзог ритма. – Овде се игра ситна преперевка, лагани моравац, ситан 
чачак, лерија, жићино коло, запојес, прошетушка… ⌂ води коло предводи играче у 
колу. – Ја несьм волел да водим коло, више сам волел да играм на кец.  оро.

коловођа м предводник играча у колу, или у некој акцији. □ – Има поједини који 
воле да су коловође, и оче да се бију ако некој прећине коло које они воде. Све што 
је уработено по ратат у Лужницу добро и лоше, коловође су били тија партијаши.

коловртњак м велики округли хлеб. – Нана омеси леб црепњак, еј коловртњак, 
скоро колко трпезуву голем.
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коломаз м маст за мазање осовина запрежних кола (упор. катран). – Напрет смо 
све с коломаз подмазували кола. Торочете како неподмазана кола с коломаз.

колсћи, -ска, -ско који је у весзи са колима. – Ти ватај пречину, немој да идеш све 
по колсћи пут.

колце1 мн. колцетија с дем. од коло1. – Даде ни на сви по једно колце сукану ба-
ницу сас зеље. Краставице се једу лети, насечу се на колца, посоле, и капне им се 
малко ћиселинка. Бучкало има дрвену дршку, и на крај уцврстено колце о[д] даску 
избушено на неколко местети.

колце2 мн. колца дем. од коло2. – Е, са да одиграмо још једно колце, па да се раз-
лазимо.

колчьк мн. колчичи м дем. од кольц. – Побију се колчичи овак, па се с трње 
оплете, да не улазе кокошће у расад.

колчетина м аугм. од кольц. – Што си о[т]цекал толку колчетину, нече за њега да 
врзујемо мечку, нело краву.

кољћи, -лка, -лко пр. зам. колики, -а, -о. – Кољћи је отвор на теглу, тољћи требе 
да је круг од артију који се тура на ајвар озгор, да не вата буђу. Гле га, кољћи је, 
колачьк му јебем њигов, наметнул зрно трипут поголемо од њега, и носи у рупу, 
спрема зимницу.

команда ж фиг. ред, дисциплина, стега. – Кућа бес команду неје никаква кућа, а 
тека је и сас државу. █ распасана ~ разуларена, распуштена дружина, дружина без ко-
манде. – У њину кућу распасана команда, ни се знаје који пије, ни који плачује, нити 
који кога слуша. ⌂ испушти команду изгуби доминантан положај старешине. – Стеѕај 
док имаш команду у руће, ако ју испуштиш, после ти је касно за све.

командује свр. наређује, води главну реч. – Она ни је на сви у кућу командувала, 
какво нареди, тој мора да се уработи.

комарьц м зоол. комарац Culex pipiens. – Мој деда стоји у војничко одело, 
испеглано – може си комарьц посече дупе на ивицу.

комарњак м 1. сандук, обично са страницама од жичане мреже, за чување 
хране спремљене за зиму. – У комарњак натурамо суво месо, па га обесимо, да не 
могу мачће да га довану. 2. покретна колибица, обично на саоницама, у којој спава 
пастир на тору. – Беше га веч разданило кат се довлече при мен Ђока Пузља, селсћи 
бачијар, нервозан само што неје почел да апе, ко да је жену затекал у комарњак сас 
Васу пољара.

комат м парче хлеба, окрајак. – Овчар тури у јенџьк комат леб, грутку сирење и 
струк зелени лук, и тој му је за даньс. Дете иде по милос, а куче по комат.

коматар м 1. готован који живи на туђој грбачи. – Не могу више да раним и 
појим коматари. 2. фиг. нежељени гости. – Чим дојде лето, село се напуни с комата-
ри.

коматьк мн. коматичи м дем. и хип. од комат. – Бог да ми греови прашта, гоџа 
пут сам скутала коматьк, па си окнем деца настран да им даднем, и запретим им да 
никоме не казују. Заминул ме братьк, остал мо коматьк. Деца, што сте наостављала 
оволко коматичи, требало је све да поједете.

комбај нов. м машина која у исто време и жање и врше, комбајн. – У Голи дел је 
толко настрањичаво, да једва улази комбај.

комбилизон м комад женског рубља у облику кошуље без рукава, комбине. – Ку-
пил ми комбилизон с чипће. Женсће колко оч, једне само у комбилизони, а једне и 
дибидус голе.
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комендија ж спрдња, шегачење. – Колко да смо насећирани, кат Курјак заприча 
њигови доживљаји и комендије које је прајил, не ђине ни падање под астал от смеј, 
по два сата се држимо за мешине да не пукнемо ко пендуј.

комендијаш м онај који збија комендије, шаљивџија. – Деда Душан беше голем 
комендијаш, умејеше да направи шалу, али да не увреди човека.

комесија ж комисија. – Комесија на регрутацију пронашла да има равни табани, 
и одбила га да служи војску.

комин м 1. широки димњак над огњиштем. – Неје соба, нело ижа, па се дрва 
натурају у огњиште, а комин широк, па вуче чур нагоре. Чу ји накарам ус комин 
да истрче. 2. синоним за домаћинство. – У Стрижевац више не знам да ли се чуре 
тријес комина, а некада ји било преко сто и педесе.

комина ж воће спремљено за печење ракије које ври, или је преврело,. – Комина 
ми стасала, али још несьм спремил дрва да ју опечем.

коминка ж дем. од комина. – Имамо коминку за пешес казана, па се спремамо да 
ју печемо овија дни.

комињак м вино добивено врењем зашећерене воде у комини из које је оточено 
право вино (упор. шиљер). – Лека Црни је све зими с комињак плачувал радници да 
му лети копају и прскају лозје.

комка се несвр. обичај да деца о Покладама хватају устима јаје обешено о концу 
са жељом да им зуби буду здрави (упор. лаје јајце). – Комкамо се, али бата повише 
пути увати јајце од мене.

комовица ж ракија од грожђа. – Комовица је добра да се пије и онак, али је и 
лековита рећија.

коморџија м војник који припада војној комори. – Чича ми је бил коморџија, па 
причаше како окал оџа из џамију: Беште, Турци, у својину, њино је било, њино че 
си и остане, немој да ђинете улудо.

комотан, -тна, -тно широк, удобан. – Дреје требе да су комотне, ка[д] те тесне 
дреје стеѕају неси за ништа.

комотно прил. опуштено, без журбе. – Неје млого остало, сльнце још високо, 
комотно че га дожњемо до-мрак.

комоција ж удобност. – Јечте на комоцију, нигде се не журимо. Он је од онија 
љуђе што зазиру од варош; колко да је малечка, њим си село комоција.

компасација ж шатр. комасација. – Ништа на разбра кво извревише: те че буде 
мелорација, те че буде компасација, све некакве крупне речи, изгледа че буде рат.

компир ГЛ, ЛЗ м 1. бот. кромпир Solanum tuberosum. – Помодрело ко компир. 
Измрзал ко компир. 2. синоним за нешто неостварљиво, или чега нема. – Они че 
воду да доведу, оче, че ју доведу компир. Али компир, не наоди паре сиротиња, него 
пара на пару иде, а вьшка на вьшку. Он се нада да чу му дадем, али компир че добије, 
несьм ју ја нашла на пут. 3. фиг. пенис. – Голема соба, а у њу женсће колко ти компир 
оче, и све голе. ⌂ неје за једьн компир нема никакву вредност. – Одбутај га, па га врљи 
у долину, кад неје за једьн компир.  кромпир.

компириште с њива где се сади кромпир. – Кат се слепо куче усели у компириште, 
направи голему штету,

компирчьк мн. компирчичи м дем. од компир. – Сви волимо да једемо печени 
компирчичи.

компирчина м пеј. од компир. – Дошьл деда из дрва, а бабата збрчкала надве-
натри некакви компирчине.
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компирџија м онај који производи кромпир, или га препродаје. – Дооде 
компирџије чьк из Кречимир и Штрбовац, донесу компири, и мењају ћило компири 
за ћило морузу.

комсуљав, -а, -о растресит, лаган за обраду (о терену). – У Падину имамо њиву, 
дојде ко у завет, а и зевња вој комсуљава, туј садимо компири, лько за работу, а и 
млого се раџају компири.

комто предл. ка, према (упор. камто). – Обрни се комто мене. Што чу ти ја, ка[д] 
твојто срце комто другу бије? Побегоше курјациити комто Неновицу. ⌂ конто.

комша м хип. од комшија. – Бре, комшо, право да ми казујеш, ти си акьлан човек, 
што су се овртели овија около нас, куде бьш нас пробраше у тољћи свет да ни глоџу 
и мрцваре.

комшика мн. комшиће ж комшиница, сусетка. – Ако омесим леб, све комшиће ме 
вале како убаво месим, само на свекрву не ваљаје.

комшильк м комшилук. – Туј испод нас у комшильк била свадба. У комшильк 
сви чувамо по здватријес брави овце.

комшисћи, -ска, -ско који се односи на комшију или комшилук, комшијски. – 
Отиде у Ниш с комшиско девојче. Да пратиш некоје от комшискава деца у варош да 
купи каве, са тој мода по градови. Менило се време, са нема кој да те послуша ни за 
пару, а мани онак, комшисћи и човечансћи.

комшиче мн. комшичетија с дете из комшилука. – Тресу ми се руће, а и слабо 
видим, комшичево ми помага да ти напишем писмо.

конак м преноћиште. ▲ – До Паланку дојдомо с воз, и сврнумо при моју тетку 
на конак, па си јутре пешћи отомо за Лужницу.

коначи несвр. проводи ноћ, ноћива. ▲ – Ишли су домаћини и терали су овицири 
да иду на конак при њи, и који оте они иду, који нете они си коначе при војску.  
преконачи.

коньц мн. конци м конац. – Привржи га с коньц, а још посигурно с два упредена 
конца. Узнемо црвени и бели конци, па од здравац увијамо венци. ⌂ на коньц на 
једвите јаде, са муком. – Остаде жив, али на коньц, срећа те дојде брзо китна помоћ. 
⌂ пот коньц који су поредани у правој линији. – Домачинска њива, види се, моруза 
окопана, а редови прави ко пот коньц. ⌂ повата конци одгонетне смисао реченог. – 
Нема да орати јасно, отресито, нело све некако замрсено, да не мож да му поваташ 
конци кво је тел да каже. ⌂ смрси конци учини коме штету, побрка нечије рачуне. – Ти 
мислиш тека че пројдеш, али ка[д] ти ја смрсим конци, нема ни Бог да ји размрси.

кондав, -а, -о који има дуге ноге, кракат. – Стањћија беше висока, кондава 
девоћа, кат пушти корак, не мож ју никој стигне.

кондавица ж она која је кондава, висока са дугим ногама. краката. – Све вој 
снајете ич несу по вољу, једну назва кондавица, дек висока, другата је чучка, дек 
малецка, а трећата па пикљавица, дек имаше тьњће нође.

кондир м суд у коме се држи пиће, и точи из њега. – Кондир збира пола оку, а 
кондирче окол триста грама.  крондир.

кондирче мн. кондирчетија с дем. од кондир, кондирић. – Деда узнеше кондирче 
сас рећију, па зареди по село да позива за славу.

кондирчина м аугм. од кондир. – Боље да си изнел кондирче пуно с рећију до вр, 
нело празну кондирчину с малко рећију на дно.

коно прил. као оно. – Че уработимо коно се договарамо, кат падне ноч, ја чу 
дојдем по тебе, ти буди спремна.
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конопљиште с њива на којој се гајила конопља (упор. грсничиште). – Конопно 
семе се сеје у конопљиште, и роде се грснице бељће и црњће, прво се беру бељће, па 
црњће, на крај се бере левуњак.

конопан, -пна, -пно који се односи на конопљу. – Конопно семе посејемо упролет 
у грсничиште, а грснице беремо по вршу.

конопче мн. конопчетија с дем. од конопац, краћи конопац. – Ако се не слагаш 
сас жену, одма узимај конопче, па се беси, или рипај у бунар, па се дави. Има дльђи 
конопци да се врзују кола кат се натоваре сас сено, снопје или шуму, и конопчетија 
да се само препашу кола, или да се с њи води некоје живинче које неје за јулар.

конопчина м пеј. од конопац. – Понеси и тога конопчину, ако је стар и на више 
места заћиден, мож че и он притребе.

конта несвр. мисли, тумачи, расуђује. Δ – Излазише учени љуђе, причаше, ја ји 
бьш не разумим све, ал си га некако контам на мој сељачћи начин.  расконта, 
сконта.

контација ж примање или давање неког новца унапред, предујам, аконтација. 
–Примили су контацију, нема пишмањување. Погодимо се, дадоше контацију, са оче 
да се пишмане.

конто предл. ка, према (упор. камто). – Кад појдеш конто Драгинац, не мож да 
стигнеш у Извор, путат куде води, там се стиѕа.

контра ж шатр. кочница. – Љуба Качко тера бициклу ни[з] сокак, она нема контру, 
он раширил нође и руће, и ока ли ока да му се склањају от пут. Гоџа време могу да 
се држим пот контру, ал кад ју изгубим, да неси близа при мен.

контузује се (трп. пр. контузован, -а, -о) свр. фиг. напије се до бесвести. – Ја се напи 
до даску, контузова се, несьм знал ни куде сам, ни с куга сам. Сплитал се Влада, 
сплитал, онак контузован од рећију, и легне под једьн ореј да одмори, како легал, 
тека и заспал, и више се не пробудил.

кончьк мн. кончичи м дем. од коньц. – Напрајимо крстовчичи од бьгњак, и 
завржемо ји сас црвен кончьк. Узнемо пруће од врбу, здравац и кончичи црвени и 
бели, па вијемо венци.

коњар мн. коњари м онај који воли и чува коње. – Коњари се само прче, а кво 
оди коња имају, само мож да га јашају, а ми говедари ем се возимо, ем муземо, ем 
телчинка имамо.

коњарник м место у планини погодно за коњску испашу. – У коњушницу живе 
коњи, а место у планину где пасу зове се коњарник.

коњес, -та, -то који је као у коња. – Зуби коњести исцерил ко вапир, дољња 
усница му се отромбољила ко по целу ноч да дува у бас, да ти се леб не приједе два 
дьна кад га видиш.

коњетина м аугм. од коњ. – Коњетине докарују да потковује, а он једьн, не може 
да надвије.

коњина м пеј. од коњ. – Он си је матер све окал: волино, коњино, никако нане, 
ел бар по име.

коњосује несвр. ради као коњ, пропада од посла. – Цел век сам коњосувал, а са 
видим да несьм имал за куга.

коњоше свр. премори се од посла. – Даньс коњосамо од работу, јутре нече може 
да се дигнемо ис црђе.

коњоштип м зоол. ровац Scarabaeus fi metarius. – Коњоштипи ни направе грдан 
пакос у градину. Погледа на басамаци, а њојьн муж Радичко лежи на мешину ко 
коњоштип.
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коњсћи, -ска, -ско који се односи на коња. – Албатин прво научи да прави 
воловсће плоче, после коњсће, оне су потешће за правење. Једно време искочи мода 
да девоће врзују косе ко коњсћи репови.

коњушар м особа која воли коње. – Стари Мича је бил коњушар док неје умрл, 
коњи је волел највише од све на свет.

коњушница ж стаја за коње. – У коњушницу живе одвојено коњи, а говеда по-
себно у шталу.

коњче мн. коњчетија с мали коњић. – Отрча барабар сас коњче што га купи от 
Полоцију ис Коритњицу. У, колко сам посецала док сам била у село, те не могу да 
идем сас њег и коњчето да прекарујемо ствари по варош.

коњштрак м коњска балега. – Пази да не нагазиш на коњштрациви, оточ се по-
сра кобила.

копа мн. копе ж гомила усправно садевених снопова тако да се врховима додирују. 
– Грснице оберемо, па извржемо у снопови, па зденемо у копе да се суше. Скутала 
га у копу у морузу на њиву, па отиде куде њиговог шурака у Сливовик, он бил кмет. 
 купа.

копа (прил. сад. копајечи) несвр. 1. уклањајући земљу прави удубљење у њој. – Реши-
ше да туј копају бунар, и стварно најдоше воду. 2. ситни земљу мотиком уклањајући 
притом коров, праши кукуруз. – Копају морузу стари љуђи, али и деца која су 
поојачкала. Лети ни прекрши грбина копајечи. 3. укопава мртваца, сахрањује. – Ако 
човек умре до дванаес сати ночу, копају га јутредьн, а ако умре после даванаес сати, 
копају га друђидьн.  закопа, ископа, накопа, окопа, откопа, покопа, поткопа, 
прекопа, прокопа, раскопа, укопа.

копа се несвр. укопава се, сахрањује се. – Ако нећи умре пре пладне, он буде у 
кућу тија дьн, и још једну ноч, и после се копа, а ако умре пре дванаес сати ночу, 
копа се јутредьн.  закопа се, ископа се, накопа се, укопа се.

копалица ж врста плуга за механичко уклањање корова између редова кукуруза. 
– Деца воде говеда, мужи шпартају, скрцају колечће, тропа копалица, сльнце 
припекло мозак да ти заћипи. Сечам се, дете бео, мој башта сас копалицу шпарта 
њиву у Брећиње, а ја водим краве.  копачица, копачка.  шпартаљћа.

копање с прво окопавање кукуруза (упор. и загртање). – Прво иде копање, па 
загртање. Тамьн завршиш копање, дојде жетва, тамьн ожњеш, ајде врша, тамьн 
овршеш, ајд угарење.

копач м/ж онај који окопава кукуруз. – Нема побрз копач од мојег тетина. Ја сам 
била и копач, и косач, и жетвар, ниједьн муж ми неје бил раван. Имала сам копачи, 
па ми још све разнесено по кућу.

копачица ж в. копалица. – Појдем да шпартам, турим копачицу у кола, јерм, онуј 
џевгу, това све натурам, и косу турим да накосим детелину за волови.

копачка ж 1. в. копалица. – Копало се наруће, неје имало копачка, само наруће и 
на постьт, тека је било напред. 2. мали плужић на копачици, има их два са стране и 
један већи напред који се зове ралник. – Копачка има две копачће са стране, и ралник 
напред.

копеља се несвр. извлачи се из тешког положаја, сналази се, упиње се (упор. 
кобеља се). – Копеља се да изведе деца на пут, од једнога зајми, другоме врне, и све 
тека.  ископеља се.

коперација ж колективно удружење за производњу и размену добара, 
кооперација. – Ништа на разбра кво извревише: те че буде мелорација, те че буде 
компасација, те че буде коперација, све некакве крупне речи, изгледа че буде рат.
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копиланка ж овца, коза или крава која млада остане гравидна. – Имамо три овце 
копиланће, чекамо да се ускоро ојагње.

копиларка ж девојка која је родила копиле – У које село се појави копиларка, тој 
село мора да утльца град.

копилашче мн. копилашчетија с погрд. нерадо виђен млађи мушкарац. – Е, са-ч 
га опатиш, мој Јеленко, овој копилашче из Општину не дооди пензију да ти донесе.

копиле мн. копилетија с 1. ванбрачно дете. – Поголем срам за кућу неје било, 
нело кат се у њу најде копиле. 2. младунче које женка донесе на свет пре своје 
оптималне генеративне зрелости. – Копилетија често буџују поситна о[д] друга 
јагњишта, која су на време ојагњена.

копили се свр. постане сјагњеста или скозна овца или коза пре праве доби (већ у 
првој години живота). – Овуј годину че ми се копиле неколко овце.

копилче мн. копилчетија с дем. од копиле. – У моје знање неје се десило да се је 
у наше село родило копилче.

копина ж бот. вишегодишњи грм из породице ружа са трнатим израштајима 
дуж стабла Rubus fructicosus, купина, и њен плод. – Село опустејало, врвине зарасле 
у бурјан, прекај сваћи праг павит и копине. Најубаво слатко је от копине и од јагоде.

копињак мн. копињаци м в. купињак. – Немој да се завирате у копињакат, мож да 
има нека змија, да ви уплаши.

копити се несвр. почиње да се вади из незгодног положаја, укорењује се. – 
Пристигоше ни деца, почеше и она да привреџују, почемо и ми да се копитимо из 
беду.  закопити се, ископити се, ускопити се.

кописти се несвр. јогуни се, пркоси. – Колко ја с њу убаво, толко се она још повише 
кописти, видим да без бијење не може да пројде.  закописти се.

копка несвр. 1. копа у дем. значењу. – Има ји млого који копкају по планину, траже 
злато, али се још неје чуло да га је нећи и нашьл. 2. фиг. пати од радозналости. – 
Копка ме да чујем какво је све тај штрокна напричала за мене.

копне свр. само једном удари у земљу, мало захвати земљу оруђем за копање. 
– Ка[д] требеше да најду воду за водовод, он само пипне и вели: Туј копајте! – и 
стварно, још неси копнул, вода излезне.

копнеје несвр. 1. снег нестаје са тла, копни. – Где је припечина снег најнапред 
почне да копнеје. 2. фиг. телесно слаби, мршави. – Душа ме боли кад ју гледам како 
јадује и копнеје за дете, и како си живот упропашчује.  ископнеје.

копнеж ж чежња, жеља за неким или нечим. – Деца ми долеко, ја сама, збабосала 
сам се от копнеж и трпеж, па само молим Бога да ме прибере.

копно с тло без снега, место са кога је окопнео снег. – Стани овам где је копно, 
не стој у снегат.

копраља ж алатка у виду лопатице са ушицом која се насади на бичало или 
остьн, и служи за скидање налепљене земље са раоника приликом орања. – Упрегне 
краве у јерьм да оре, а оне бегају из бразду, он ји тепа сас копраљу, јури, беснеје.

коприва ж бот. коровска биљка са иглицама на лишћу и стабљици који надражују 
кожу кад се дотакну деловањем мравље киселине Urtica urens. – Деца, кад отћинем 
неку коприву, па кад ви јурнем, има све дупетија да ви погорим с њу. Гром нече у 
коприве.  покрива.

копривка мн. копривће ж дем. и хип. од коприва. – Извела ми се пилетија, па 
појдо да наберем копривће да им варим, веле да је тој за њи млого здраво.

копривљак мн. копривљаци м некултивисано место, терен обрастао копривом. 
– Куде је двор бил, и куде су се свадбе правиле и деца играла, са бьзиште и 
копривљаци.
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корав, -а, -о 1. који је са тврдом кором, до кога се тешко долази (о хлебу). – 
Корав је печалбарсћи леб. 2. испуцан, крут, храпав. – Руће му кораве ко церова кора.

корави се несвр. добија кору. – Упече сльнце, зевња се поче корави, че буде тешко 
за копање и загртање.  закорави се, откорави се, скорави се, укорави се.

кордељ м окруњени клип кукуруза. – Каменка извади шише сас воду ис цедилку 
запишено сас кордељ умотан у артишку, польк га отпиши и гlну једну гlтку. Кладе 
огањ само с кордељи.

кордељчина м пеј. од кордељ. – Дивље свиње изеле морузу, остали само 
кордељчине и голо шашње.

корен мн. корени збир. корење м 1. подземни део биљке помоћу кога се она 
учвршћује и добива хранљиве материје. – Пирак има дльбок корен, куде се он 
растоли, тешко се сузбива. 2. појединачна расађена повртарска биљка. – Иза кућу 
сам расадила пешес корена петлиџањи, да не морам да идем сваћи чьс чьк у градину. 
Он кат се заседи негде, нумеје да си појде, ко корење да пушти.

коренчьк мн. коренчичи м дем. од корен. – Тамьн човек пушти коренчьк на овија 
свет, а они га окну д[а] иде на онија.

коренчина м аугм. од корен. – Колку је коренчину имал тија ореј, једва га 
извадимо.

корењак м пеј. од корење. – Покушамо да разоремо ливаду, али не могамо, има 
корењак от посечене сливе, па мора прво ручно да се повади.

корза ж шетање већег броја особа на улици, корзо. – Девоћа кат се удума више 
на корзу не излази. Отиде дрдњаечи што ју несьм порано пуштила да излезне на 
корзу.  шетња.

кори несвр. приговара, прекорева, изражава незадовољство због нечега. – Једва 
чека да дојде нећи да ме пред њега кори и брука. Тесне ми панталоне, тесни ми 
рукави, све ми отеснело, а жена ме кори да омањим једење, па нече да ми буде тесно. 
 прекори.

корис м корист. – Не могли да извлечу корис кољћи су се надали, па се скарали, 
замалко да се потепају.

корисан, -сна, -сно користан. – За кьв-ч ми ђавол, кад неси више корисна за 
ништа, само леб да једеш џабе. ■ покорисан, -сна, -сно комп. кориснији. – Нема покори-
сан занат от калемење, да претвориш дивјо дрво у родно да ти раџа цел век, да ти и 
унуци једу од њега, то је работа.

корито с 1. подужи суд за прање рубља или напајање стоке. □ – Ново корито, 
ал свиње старе. 2. удубљење којим тече или је текла река или поток. – Спадла вода 
у корито, изгледа да че пресуши река. █ дрвено ~ корито издубљено од дрвета. – У 
дрвено корито давамо на стоку зоб. █ плекано ~ лимено корито. – Имам једно големо 
плекано корито у које перем, али си се у њега и купемо. █ камено ~ корито исклесано 
од камена. – У камено корито на чешму појимо стоку. █ бетонско ~ корито изливено 
од бетона. – У плац смо спровели воду, па си имамо чешмицу, и бетонско корито, 
жива згода за све.

коритар м мајстор који прави дрвена корита. – Напрет су Цигањи били кори-
тари, а корита су дльбли од врбе, затој што је врба лька, а жилава, па тешко пуца.

коритенце с дем. од корито. – Имам посебно коритенце у које давам на јаганци 
варено жито, и оно си стално стоји при њи у кочак.

коритиште с пеј. од корито. – Овој коритиште пукло па не држи воду, а жал ме 
да га исврљим, па си у њег држим зими компири.

корица ж 1. кора хлеба. – Поди амбар на трупови седе домачин и једьн оди 
вршачити и своде рачуницу: годишња мука и работа на једну страну, а леб сас девет 
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корице на другу. 2. танка покорица која се ухвати на површини чега. – Тегле се 
стопле, и у њи се сипе пекмез, кат пекмез увати на вр корицу, тегле се затворе сас 
поклопац.

корице ж мн. 1. део ножа у који се склопи оштрица после употребе. – Стално му 
је висела бритва на кlк врзана за каиш, и склопена у месингане корице. 2. фиг. корен 
пениса. – Набутај вој га до корице, да те запанти. 3. први и последњи лист књиге, 
обично тврд и пресвучени јачим папиром, платном или кожом. – Затвори се у собу, 
и чита некакве књиђе сас розикаве корице, и малко-малко па тиће уздьне.

коричка ж дем. од корица. – Остадомо бес коричку леб у кућу. Кат се лебови 
изваде из вурњу, напрскају се с булумач, па се покрију с месаљи да им коричка 
омекнеје.

корка1 мн. корће ж 1. горњи осушени слој земље. – Колка си је корка на зевњуву, 
не мож се с пијук пробије, камли да се риља. 2. танка покорица који се ухвати на 
површини чега. – Жежак пинђур се сипује у тегле, и врне у релну да увати корку. 3. 
кора плода диње, лубенице, тикве или ораха. – Свиње млого воле да једу корће од 
лубеницу. С корће од ореси смо чиниле преџу. 4. кора на одсеченом деблу. – Радисав 
како стурал корће од трупци, тека сећирчето забил у једьн крај, и седал наспрам 
Љубисава.

корка2 мн. корће рет. ж кора за питу. – За зељаник сучемо корће неколко дьна 
напред.  обга.

коруба ж ижлебљено дебло којим се одводи вода од кладенца до корита за 
напајање стоке. – Мара се слагну, напи се воду ис корубу, и оми си очи.  шоборка.

корубач м корбач, пендрек. – Њему несу могли да укарају памет у главу ни 
џандари сас корубач, та чеш ти сас лепе речи.

корубина ж геогр. спуштено тле између два узвишења у облику корита. – Тија 
кладенац се наоди у корубину коју народ зове Ждрело, од њег лети пијемо воду кад 
смо у поље. Пут от Паланку за Бабушницу води кроз Корубину, где спадају села: 
Мокра, Дивљана, Ореовац, Дољња Коритњица и Горња Коритњица.

корупче мн. корупчетија с дем. од коруба. – На кладенац поставено корупче, па 
вода шобори, и згодно за точење.  шоборка.

кос мн. кости ж кост. – Да ми одабереш дебелшко јагње, да неје саде кос и кожа. 
Требе да олабиш пијење и пушење, видиш да си се направил саде кос и кожа. Чини 
ми се кости ми се заледише.  коска, кочина, кошчина.

коса1 ж длака на глави. – Жене су носиле дльгу косу, па ју сплету у редови, редови 
чьк доле до испод дупе. ⌂ начини косу намести фризуру, среди косу. – Моравка се 
пременила, облекла најубаву сукњу и блузу без крагну, па и косу начинила.

коса2 ж алатка за кошење траве. – Мој башта кад узне косу, ко да се родил с њу. 
Остарел, па мора често да наковује косу, да му реже добро, да се не умара.

косач м онај који коси, косац. – Нема побољ косач од мојег чичу. Ако сам жена, 
ја сам косила, ретко који муж је могьл да ме победи.

косачица ж пољопривредна машина на моторни погон за кошење. – Косимо 
ручно само где не можемо сас косачицу.

косељак м пеј. дуга и неуредна коса. – Косељак ко трмчило, свако влакно на по 
једну страну се отранчило. Запуштил браду и косељак, направил се на мајмуна.

косетина1 ж аугм. дуга коса. – Што, бре, не скратиш туј косетину, нело те 
оклопила на овуј жегу.

косетина2 ж пеј. од коса 2. – Посеко се до коску на овуј косетину, замалко прс да 
си о[т]цечем.
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коси (трп. пр. косен, -а, -о) несвр. одсеца косом или косилицом. □ – Има да се знаје 
куј коси, а куј воду носи. Пуштил овце човеку у некосену ливаду, а њигово и косено 
и некосено брани, пиле не смеје да слети. ■ косење гл. им. – Идемо у Сулиманово 
на плевење, на копање, на загртање, на косење, на жетву, на сливе брање, на шуму 
сечење. Море, че га окамо у косење, туј да се покаже. Бьш у косење ме позваше на 
војну веџбу.  накоси, окоси, прекоси, прокоси.

косидба ж кошење и време кад се оно врши. – Потпролет се сустигну работе да 
не знаш на коју чеш страну понапред: и копање, и загртање, и косидба и градине.

косило с дуги дрвени држак на који се пришвршћује коса, косиште. – Ако је 
зимско време, сељак неје научил залудан да седи, па одеља некоје држаље за сећиру 
или ашов, напраји косило за косу, некоју вилу или набадњу, поправи јерьм, закрпи 
душаме ил калкан, а некоји праве сандуци за пчеле.

косина ж геогр. нагнута површина брега, падина, страна. – Има једна косина, 
неје дльга, ал припрта, кад њу прејдемо, после је лько.

косилце с дем. од косило. – Башта ми направил косилце, убаво ко да је фабрично, 
бьш ко за мен.

косица1 ж хип. од коса1. – Има меку косицу, ко свилицу. █ вилина ~ бот. паразитска 
једногодишња биљка без корена и листова, обично напада детелину којој исисава 
сокове до потпуног уништења Cuscuta epithimum L. – У детелину ми се настолила 
вилина косица, па морам да ју преорем.

косица2 ж алатка у виду косе са две ручке за повлачење ка себи помоћу које се 
глачају држалице ашова, крампова, секира и сл. – С косицу се дељају држаљетија.

коска мн. косће ж кост (упор. кос). – Ни коску глоџе, ни ју другом дава. У питије 
се турају кожице од главу, реп, нође и уши, кат се сваре, изваде се косће и разлију се 
у тепсије ил тањири. ⌂ укара стра у косће утера страх у кости, уплаши. – Од никога 
се несьм бојал, али ми тија водник укара стра у косће.

косле дем. од коса2, коса мањих димензија. – Ајде, сине, ја чу узнем косуву, а ти 
узни кослето, па да идемо да косимо.

космовац м назив северозападног ветра који долази са Суве планине из правца 
села Космовца у белопаланачкој општини. – Дуну космовац, че стеѕа мраз.

косник мн. косници м косо положена греда у зиду куће чатмаре ж тех. греда у 
грађевинарству, в. венчаница. (упор. и венчаница). – Придрж мертекат док заковем 
косник. Косници подупирају мертеци с обе стране да стоју усправно.

косов мн. косови ЛЗ м зоол. птица певачица из реда дроздова, кос, црни дрозд 
Turdus merula. – Ујесен косови праве штету по виногради, али упролет млого убаво 
поју.  ћосавац.

костол м велика стена, стена која доминира у камењару. – Тија големи камен у 
Риђе зовемо костол.

костреши се несвр. понаша се раздражљиво, јогуни се (упор. јежи се). – Ружа се 
костреши на њег, јоште изгледа неје заборавила кад га је јурила сас пиштољ да га 
убије.  накостреши се.

костурка ж врста џепног ножића на преклапање са корицама које су се при-
марно израђивале од кости. – Бобо-Дарина си истровила костурку, па не може да 
прејадује. Сас костурку се свиња не коље.

котак м место где се дивље животиње коте. – Мож га убијеш само ако га за-
течеш у котак, онак бега да га метак не стиѕа.

котарка ж лежај, гнездо. – Млого ми жал, обе јагњети се јадна смрзла, а ти да 
си била дом, ти би им напрајила котарку куде шпорет, а овак ја несьм смејал да ти 
разносим сламу по собу.
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котьл мн. котлови м котао. – Напрет смо млеко варили у котьл над огњиште. 
Имало котлови, и у тој се варило, нема шерпа, нема лонци, за славу омесимо колач 
и у једьн котьл сваримо чорбу, у једьн пасуљ, и тој ти је. █ водени ~ котао веће за-
премине. – Кад му дојде време, ми у водени котьл варимо тикве и класје у ижу над 
огњиште. █ големи ~ котао веће запремине. – Напред си морал, ако си прави дома-
чин, да закољеш три брава, да свариш големи котьл рећију, сарме, ђувеч, пуњене 
попошће и да опечеш печење за три дьна.

котви несвр. шатр. уважава, цени. – Тупанџија само коколи, њег никој не котви 
да му залепи пару на чело. Мен је мој учитељ тека котвил: Брацо, прави си тупан.

котеља ж рет. фотеља. – Даньшње столице су тапациране и сас наслон, а најубава 
столица је котеља.

коти се несвр. доноси младунце на свет, штени се (зец, јазавац, мачка, кучка, 
вучица). – У туј долину се коте само лисице и јазовци, друго ништа нема.  накоти 
се, окоти се.

котка се несвр. прави гнездо, спрема се да леже пилиће (квочка). – Овај кокошка 
почела да се котка, не излази ис полог, расквацала се, требе да ју насадимо.

котлајка ЛЗ ж посуда са дршком и поклопцем за ношење куваног јела на њиву. – 
У котлајку носимо варено јело у поље.  котлаћа.

котлаћа ГЛ, ДЛ ж посуда са дршком и поклопцем за ношење куваног јела на 
њиву (упор. котлајка). – Вечем пристизају и обедари, носе обед у цедилће, у руће им 
котлаће сас чорбу ил пасуљ. Дољња усница му ко на топлодолског басаџију, а горња 
ко поклопка на котлаћу.

котле мн. котлетија с дем котлић. – Качамак правимо у котле над огњиште. На 
тој таванче имаше свашта некво кво је нас, деца, залимало: те некаква кантарчетија 
старинска, па ћилашчетија, вршник и црепуља, вериђе и котлетија, и вьздьндьн 
свакаква ситнутија, за коју несьм ни знала за какво је.

котленце с хип. од котле. – Вименце вој ко котленце, а млекце ко благо винце.
котлетина м аугм. и пеј. од котьл. – Тија котлетина ни је рамена исћинул сваћи 

дьн носејечи воду у њега.
котлина ж геогр. дубока, пространа увала са стрмим странама између брегова и 

планина (обично дуж речног корита). – Лужничку котлину от све стране окружују 
брда, и мисли се да је некада туј било језеро.

котлинка ж дем котлиница. – У туј котлинку смо сваку годину правили кречану 
и пекли креч.

котлиште мн. пеј. од котле. – С уму смо си миле главе, згрејемо воду у котлиште, 
па има зевња ума, с њу натрљамо косу, па после исперемо.

котловиместа овца са округлим вименом. – Убава и котловиместа овца, има виме 
округло ко котле.

котне се свр. увуче се, удобно се смести и ушушка. – Ајде котни се при бабу у 
кревет да се згрејеш, тамьн сам згрејала црђе.

кото везн. исто као, као што. – Па кото ти до са казува, тека смо работили. И она 
неје ишла у школу, кото и ми.

коферта нов. ж папирни омот у коме се шаљу писма, коверат (упор. коверта). – Ако 
ни писујете писмо, мора овак да турите на коферту: Петкана и Јеленко Миленковић, 
село Калџерело, Мали Брод, задња пошта Бабушница.

коцка мн. коцће ж невелик коцкаст предмет. – Тесто се расуче на дебелу обгу, 
премазује сас сало и склапа ко књига, и тека трипут, после се расуче на потьнко, 
исече на коцће, на сваку се тури пекмез и пече, кад је печено – салчичи готови.
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коцка се несвр. игра у новац (обично на картама). – Воли да се коцка, али никад 
ништа не добива, само губи. У Стрижевац има једна вамилија зове се Коцкари, мора 
да се нећи коцкал, чим ји тека прозвали.  прокоцка се.

кочав, -а, -о пегав у лицу. – Нечу га, кочав у лице ко плашило, а коса му риџа.
кочај м вода у којој је прокуван хмељ, липов цвет, пасуљ, паприка и јечам, слу-

жила за припремање домаћег квасца. – Овака се квасьц праил: у лонац се тури мељ, 
липов цвет, пасуљ, паприка и јечьм, насипе се вода и вари се, туј воду окамо кочај, 
после се с њу попари морузно брашно да буде густо ко за леб, кат се олади, праве се 
кравајчетија, и суше се на промају.

кочак м посебна просторија за јагњад. – На овце туримо шуму да брсте, а 
јаганци одлучимо у кочак, па им туримо зобьк.  кочьк.

кочан мн. кочани ЛЗ м део корена купуса који остане над земљом после одсецања 
главице. – Кочан на зељку мож да се изврти, ил се исече у крс, и у тој се тура сол.

кочањ мн. кочањи ГЛ / кочање ДЛ м в. кочан. – Гњави ко баба кочањ. Кочањи су 
блађи, само требе да имаш зуби, па да ропчеш ко зајак. Кочање си остане у њиву и 
кат се зеље исече.

кочањчак м хип. од кочањ. – Ја млого волим да једем кочањчак.
кочьк м в. кочак. – Кочьк им је одма до кокошкарник.
кочија ж кола у која се прежу коњи (упор. и кола). – Тьг неје имало лимузине, 

само кочије и коњи, и иду с њи за младаневесту, теру ју у цркву та се венчу, врну ју 
дома, и наставе да се веселе.

кочина1 ж свињац. – Накарај свињете у кочину, да не праве пакос по градину. 
Збуњен ко прасе у нову кочину.

кочина2 ГЛ ж кост (упор. кос). – Што се зарадова оцутра ка[д] те срето, ко куче 
на кочину. Свари се месо, и одвоји се за питије, а кочине деца глоџу на дрвник, да 
им буду здрави зуби.

кочинка мн. кочињће ГЛ ж дем. од кочина2 , кошчица. – Детето им никако не 
напредује, кочињћете му некако ситне и тьњће.

кочичка мн. кочичће ж тврда језгра плода неких воћака у коме је семенка, 
коштица. – Сливе се оперу, изваде им се кочичће, и варе се на слаб огањ. Шевтелије 
су млого блађе, па им и јатћете ис кочичку блађе за једење.

кочка ж надимак кочаве женске особе. – Мира Гороломска беше кочава, па смо 
ју окали Мира Кочка.

кочко м надимак кочаве мушке особе. – Стеван Поповсћи беше и риџ и кочав, па 
су га једни окали Стеван Ричко, а једни Стеван Кочко.

кош м 1. корпа од прућа веће запремине, сепет. – Старцьн једва подиза празан 
кош, а он га напунил сас сено. 2. део воденице, дрвени сандук у који се сипа пшеница 
или кукуруз да се меље. – Воденичар с време на време досипује мливо у кош, да 
воденица не меље празна. 3. део вршалице у који се скупља овршено жито. – Онија 
који су задужени да носе џакови у амбар, морају да пазе да се кош не препуни, па да 
се жито стрви под вршалицу.

кош! узв. команда говечету да стави врат у јарам. – Ајде, кош, Булчо, кош, 
Сивчо! Ајде, Цветко, у кош, у кош!

кошара ж стаја за стоку чији су зидови од оплетеног прућа и облепљени блатом. 
– Лети ни говеда спе у кошару, а зими у шталу. Бог дава, али у кошару не накарује. 
Овце су биле ситне, а козе су биле цврсте, а сагьшње козе не могу да искоче ис 
кошару.

кошарина ж кошница исплетена од прућа или павита и омазана говеђом балегом 
(упор. трмка). – Кошарина је трмка иплетена од павит, па с говеџа лајна омазана, горе 
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тесна, и има дрвце савијено како кука, да може да се обеси, туј смо чували челе, са 
све сандуци.

кошарче с дем. од кошара. – Имамо једну шупицу, кошарче га зовемо, туј ни 
беше казаница.

коше мн. кошетија с дем. од кош, кошић. – Пошьл на орање, а за волови понел 
половин коше сено. Имамо и кош, и кошетија, у њи смо брали дуван док га садеомо.

кошетина м аугм. од кош. – Мани тога кошетину, голем је он за тебе, ти узни 
коше.

кошка се несвр. 1. упреже се у јарам. – И вол нече сам да се кошка у јеrм докле 
га не притегну, та кам ли човек. 2. гурка се роговима, спрема се да се пободе (о 
говечету). – Нема да се дирају док несу упрегнути, чим ји упрегнем, почну да се 
кошкају. 2. фиг. задиркује се. – Деца, престанете да се кошкате ко телчина, да не 
узнем прут, па че се зачьс смирите.  искошка се, укошка се.

кошта несвр. има неку куповну или продајну цену, вреди. – Дојде тека време да 
човечји живот не кошта ни једьн динар.  искошта.

коштан, -а, -о који је од кости. – Ка[д] дете извади млечан зуб, он се врљи на 
кров и каже се: На ти, сврако, коштан зуб, а ти ми врни гвозден. Са се појави некакво 
коштано брашно за пилетија, напрет се за тој неје знало, варили смо им покриве и 
мешали сас трице.

коштиљав, -а, -о 1. орах који се тешко ломи, и чија је језгра урасла у кору, па се 
тешко вади. – Коштиљав ореј ни мож лько да строшиш, ни мож лько да му извадиш 
јатку да ју поједеш. 2. фиг. особа незгодног карактера. – Коштиљав ко ореј, динар не 
мож да му ишчьчкаш из џеп на позајмицу, камли онак да ти даде.

кошуљак м мн. кошуљаци пеј. од кошуља. – Зими-лети он све у исти пртен 
кошуљак, уцвицкан с буосерине, и никад опран.

кошуљетина ж аугм. од кошуља. – Навлекла дльгу широку кошуљетину, па се 
разбунџавила, да те негде сретне ночу, има да се прећинеш от стра.

кошуљица1 ж змијин свлак. – Најдомо вој кошуљицу, али змијуту не видомо.
кошуљица2 ж танак површински равнајући слој бетона, глазура. – Избетонирамо 

басамаци, са још само да ударимо кошуљицу, и готово.
кошуљка мн. кошуљке ЛЗ хип. од кошуља. – Носиле смо дльге вутаре, па 

кошуљка, па јелек, па се приберемо с каничку.  кошуљћа.
кошуљћа мн. кошуљће ГЛ, ДЛ ж в. кошуљка. – Сльзе више немам, нело де ти 

да си ме прибереш, да си ти ја водицу доносим, и једењице приносим, кошуљће 
и аљињће да си ти препирам, и судови премивам. ⌂ иде само на кошуљћу пође негде, 
или се затекне, само у кошуљи, без топлијег огртача. – У планину се не иде на 
кошуљћу ни у најголему жегу. Одједнуш се сьздаде провала облак, а ми беомо пош-
ли само на кошуљће, па поћисомо ко врапци.

кошуљче мн. кошуљчета ЛЗ с дем. од кошуља. – Имаше си ћенарна кошуљчета и 
вутаре, па се с појес опашемо, па јелек, ношња је била убава.

кошчина мн. кошчине ДЛ ж кост (упор. кос). – Узимај, узимај и од кошчинете, 
немој само чорбељак да сипујеш.

кошчинка мн. кошчињће ДЛ ж дем од кос (упор. кочинка). – Мршаво ти тој јагње, 
броје му се кошчињће. Кошчињће исушимо, зељице у кацу туримо, па зими ис кацу-
ту вадимо, и у зевњане шерпе варимо с кошћињћете.

кошчурљак мн. кошчурљаци м пеј. од кошчина. – Пробирајте от кртинуту, мане-
те тија кошчурљаци, њи че врљимо на куче.

кравај1 мн. кравајци м погачица, хлепчић који се меси кад у кући понестане хлеба, 
или у пригодним приликама. – Крчете, црева, крчете, поједоше унуци кравај. За Мла-
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денци мажемо кравајци с мед. █ чис ~ хлепчич од пшенишног брашна. – На њојното 
девојче омесила чис кравај, и че га прачује и њега у воденицу. █ морузан ~ хлепчич 
од кукурузног брашна. – Омесила му морузан кравај, па га испратила у воденицу. ⌂ 
кравај сас јајце хлепчић у које се утисне јаје да се пече заједно са њим. – Кравајци с 
јајца се месе за Велигден. ⌂ кравај сас пару божићни хлепчић у који се ставља метал-
ни новчић, чесница. – За Бьгњу вечер омесимо кравај сас пару, и наседамо на сламу, 
домачин дели от кравајат, по ред дава свакому, и кому се падне парата, тија че буде 
срећан туј годину.

кравај2 м обредна посета жена породиљи до четрдесет дана после порођаја 
(упор. повојница). – Снаа ми се породила, па смо пошли на кравај. Омесимо кравај, 
купимо некьв дроњьк за бебе, и отидемо, мужи му туре пару на чело, а жене даду 
повојницу, тој што је понесено.

кравајчак мн. кравајчичи м хип. од кравај. – Омесила му кравајчак, па га 
испратила у воденицу да самеље брашно. Деца повиш воле кравајчичи од леб.  
кравајчьк, кравајчек.

кравајчьк м в. кравајчак. – На сви колко су у кућу однесем по кравајчьк с јајце 
и по перашку.

кравајче мн. кравајчетија с дем. од кравај. – Са че ти баба омеси кравајче, и че ти 
изнесе грутку сирење, да ми се убаво наручкаш. Попари се морузно брашно да буде 
густо ко за леб, кат се олади, праве се кравајчетија, и суше се на промају.

кравајчек ДЛ м в. кравајчак. – Кравајчек вој омесила за вечеру.
кравајченце мн. кравајчетића с хип. од кравајче. – Мачавата омеси увечер 

кравајченце, па га у пепел опече, и испрати девојчето у воденицу да га сотоње 
растргну. (нар. прич.).

краветина ж 1. пеј. од крава. – Тај краветина пак обосела, а скоро ју потковамо. 
2. фиг. дебела и лења жена. – Он се усукал од работу, а онај њигова краветина се не 
помера ис кућу.

кравешљак мн. кравешљаци ж стара и изнемогла крава. – Чува два кравешљака 
у шталу, колко да му рану једу, вајду од њи нема никакву.

кравица ж хип. од крава. – Моје кравице несу виделе ни трице куповне, а камоли 
концентрат; детелинка, отавица, напарим им некада и сламицу сас солчьк, и тој им је.

кравичка шаљ. ж дем. од кравица. – Ајде здравичка, и отелила ти се кравичка.
кравји, -а, -о који припада крави, који потиче од краве, крављи. – Кравјо млеко 

је најбоље за малечка деца. Кравјо сирење сваћи мож да једе, овчо не мож сваћи, има 
посебан мирис.

кравуља погрд. ж било каква крава. – Чија је онај кравуља штоно је улезла у дете-
лину? – питује ме Најден пољак. Ако је моја, ја се правим да не знам, па му велим: 
Ма мора да је сливовачка.

кравче мн. кравчетија с млада крава, јуница. – Једно кравче чувамо с бабу, две-
три овчице и пешес кокошће, тој ни је сьв имот.

кравченце с хип. од кравче. – Кравченцето стелно, веч се познава, не[че се] це 
забави с телење.

крадне (трп. пр. краден, -а, -о) несвр. присваја потајно што је туђе, краде. – Који 
крадне, тија не дарује. С очи крадне занат. Крадне што му падне под руку, ко Цига-
нин. Крадну се дрва, а милиција не дира тија што крадну. Дадено и крадено не траји, 
па нече ни на овија даньшњи олош. ⌂ крадне па прли краде преко сваке мере. – Крадну 
па прле, све кво им дојде руку и кво им очи виде.  искрадне, накрадне, покрадне, 
прокрадне се, украдне.
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крај1 мн. крајови м геогр. већа територијална јединица која има какво нарочито 
обележје (историјско, географско, атмосферско, економско и сл.). – Лужница је 
печалбарсћи крај. Наш крај је брдовит, али редовно има ћишу.

крај2 м последњи час чега што пролази, свршетак неког збивања. – На орату 
крај нема. Кад искарамо постату до крај, че седнемо да обедујемо. ■ најнакрај суперл. 
апсолутни крај, оно што се дешава последње. – Конопно семе се сеје у конопљиште 
и роде се грснице бељће и црњће, прво се беру бељће, па црњће, најнакрај се бере 
левуњак. █ ѕагњи ~ последњи временски период. – У ѕагњи крај се пропи, и тој га и 
докусури. █ први ~ почетни временски период. – Ис први крај док беше трезан могли 
смо да се договоримо, али кат се напи, пропаде работа. ⌂ докара до крај доведе до 
безизлаза. – Е, са га докарамо до крај. Е, са га зачучуљимо до крај. Кад све појде на 
јебем га, тека га и докара до крај.

крај3 м свршетак живота, дани пред смрт. – Деца га манула, остарел па се 
rђосал, само чека крај. Ратко Џогановсћи оратеше: Најгадан је крајат, нану му јебем.

крај4 м крајња тачка која чини границу каквог почетка или краја трајања, или 
међу простирања какве површине. – Сурачево си је било напредно село от крај. 
Идете прекај крај, немој да газите по средину. Тури га при крај, да ти не смита док 
месиш. ⌂ от крај од почетка. – Мислим се да ли да почнем причуву от крај, како ми 
је баба причала, ил онака како се ја сечем. Сурачево си је било от крај познато село. 
⌂ от крај до крај од почетка до краја. – Да ми испричаш све по ред от крај до крај. 
Тој ти умејем причам от крај до крај. ⌂ из први крај од самог почетак чега. – Како те 
потера ис први крај, тека те има тера цел живот. ⌂ састави крај с крај споји две целине, 
премости две потешкоће. – Све ми недостиѕа, никако да саставим крај с крај. Не 
састављају крај с крај, а толко имањиште имају.  накрај, открај, поткрај, ускрај.

крајиште мн. крајишта с рубни део неке површине. – Пази да не остане непоорано 
прекај крајишта, да ни се не смеју комшије. ⌂ изнаоди крајишта изналази повод за 
свађу. – Тај моја свекрва, от како сам дошла, само изнаоди крајишта да ме живцира, 
и глоџе ко свињску ногу. ⌂ повата крајишта дозна све, похвата конце. – Била је мајстор 
да изльже па да замаже, нићи неје могьл да вој повата крајишта куде је све била, и 
с куга. Петкана знаје све, ако се не ставља често сас комшиће, ал кат се састаји, све 
повата крајишта, а има добро пантење.

крајчьк м дем. и хип. од крај 4, крајичак. – Лонац стоји на крајчьк шпорет, турен 
на ћеремиду. У крајчьк стојеше поголемшак сандьк. Деда седал на крајчьк от клупу, 
и бори се са[с] сьн.

крак мн. краци м фиг. нога. – Остарела баба, једва влачи краци по двор. Куј и 
малко пркне, увате га на око, и влаче за краци назад. █ сврачи краци лош рукопис. – Он 
има сврачи краци, али кад нешто напише – написано је. ⌂ литну краци падне у не-
милост, изгуби положај и углед. – И њему литнуше краци, а доста је и бил буџа, и 
живел на народну грбачу.

кракат, -а, -о који има дуге ноге, дугоног. – Беше висок и кракат, кат пуштеше 
корак, неје могьл нићи да се равна с њег.  кракљав.

кракљав, -а, -о који има дуге ноге, дугоног (упор. кракат). – Колко је кракљава, 
могла би стојечћи да се измоча у бучку.

кракљавштина ж пеј. изведен од кракљав. – Тај кракљавштина, има нође ко 
штрк, мож да се провлечеш меџу њи, а да се не слагнеш.

краљ обичај да девојке по селима на први и други дан Духова иду од куће до 
куће да играју и певају (упор. лазарица). – Тој чу ти причам, зберемо се у краља осам 
девојчетија, па једно направимо мушко, па от кућу на кућу појемо, три дьна идемо 
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у краља. На Џурџовдьн идемо у здравац, па премуземо овце, а јутредьн идемо у 
краља.

кранер м нов. поруб, набор, карнер. – Купила аљину сас кранери.
краставица ж бот. краставац. – Највише волим да једем семе од младу кра-

ставицу. Краставице се једу лети, насечу се на колца, посоле, и капне им се малко 
ћиселинка.

краставичка мн. краставичће ж хип. од краставица. – Комшиска деца улезла у 
градину, па ми покрала све краставице, једну краставичку несу заминула. Веч има 
понећи рујан петлиџањ, а стигле и краставичће.

краставичљак м аугм. од краставица. – Што су си се родиле краставичљаци, не 
знам кво чу сас њи.

краставче мн. краставчетија с дем. од краставица. – Почела краставчетија да се 
виде, још малко па че почнемо да ћинемо понеко.

краставиченце мн. краставчетића с хип. од краставче. – Ајде з бабу у градину, да 
ти баба отћине једно краставченце.

краставичетина ж пеј. од краставица. – Овај краставичетина се здувала, а мис-
лила сам да ми буде семенарка.

кратак, -тка, -тко 1. који није дуг. □ – Жена има дльгу косу, а кратку памет. 2. фиг. 
сиромашан, који оскудева у нечему. – Неје сиромашан који је кратак с паре, нело с 
памет.  ускратак.

кратацак, -цка, -цко прилично кратак, ократак. – Порасал, па му ногавице 
постале кратацће, али могу да се попуште.  кратачьк.

кратачьк, -чка, -чко в. кратацак. – Сльпци су кратачћи окол метар, метар и пол. 
 ускратачак.

кратачко прил. доста кратко. – Да ми срежете дрва на кратачко, ко за у шпорет.
кратеж м пушка скраћене цеви. – Чедомир тамьн да се слагне за кратеж под 

сламњачу, у собу налезоше Бугари с уперене пушће у његове груди.
кратеје несвр. краћа, смањује се. – Почеше дьнови да кратеју, дојде јесен, зима се 

приближава.  ократеје.
крати несвр. 1. скраћује. – Довољно је, немој више да кратиш даскуту, да не 

морамо после да ју настављамо. 2. ускраћује нешто некоме. – Моји ми крате да 
излазим увечер, ко да само ја излазим.  накрати, ократи, поткрати, прекрати, 
скрати.

крати се несвр. смањује се. – Године ми се крате, живот ми се крати, осечам тој.
кратко прил. за мало времена. – Ману да пије, све појде на добро, али кратко 

потраја, па се пропи.  накратко, укратко.
краџа ж крађа. – Напрет се крало напомалко, биле ситне краџе, даньс крадне 

који от куга може повише. Нече Тозу работа, ал га оче краџа, кво му очи виде, руће 
не остављају.

крв м црвена течност која тече кроз крвне жиле. □ – Потекал му крв на нос. 
Падал је крв меџу њи кат се делише, и тој окол ситницу. █ ајдучћи ~ лоповска фамилија, 
лоповски род. – Куде си се загледала у њега, он је од ајдучћи крв, бегај од њег долеко. 
⌂ заседне крв згруша се крв на месту убоја услед чега се појаве модрице. – Сава Па-
шалата беше падал из ореј, па се беше убил та се расипал, све му крв беше заседал 
по грбину и бутине. ⌂ наседне крв поплави место око ране од навале крви. – Беше му 
падла греда на ногу, па окол убивотинуту беше наседал крв, и местото помодрело, 
да те стра да погледаш.
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крвави несвр. залива крвљу. – На крај, и ми који смо крвавили кундаци, и онија 
што су јурили белосвецће сукње, дојдемо на исто, два метра узем, и толко.  
закрвави, поткрвави, раскрвави, скрвави, укрвави.

крвари пролива крв. – Туј зиму мати се прелади опасно, па поче да крвари кат 
сере, и тој гус црн крв.  искрвари, укрвари.

крвљоше свр. овца се разболи од љуте траве и накрвља. – Кад овца крвљоше 
засече вој се уо, и ишвиска с прут да што више истече тија затрован крв, и она 
оздравеје.

крвник м мучитељ, садиста. – Мучил сам ју ко најголем крвник, гњечил сам ју 
и месил сам ју ко стасало тесто.

крвничћи прил. душмански, немилосрдно. – Задњи се на врата увлече тупанџија, 
и поче крвничћи да бије с маљицу у тупан, ко да неје њигов.

крвожедник м онај који је жедан крви, крвопија. – Имаше некакьв Стојанов, што 
је тија крвожедник потепал народ, мани га, ако даньс не убије човека, мора да убије 
макар пиле.

крвосерац мн. крвосерци м м онај који избацује крв током велике нужде. – Леб 
једу, али им горчи ко пелин, кат серу, серу ко крвосерци.

крвчьк м дем. од крв. – Леле, који ми билмез строши пенџер, крвчьк му јебем, 
да му ја строшим главу.

крдав, -а, -о кржљав, заостао у развоју. – Има једно крдаво прасе, само бега 
по кочину. ■ најкрдав супрел крдав у највећем степену. – На браћу и сестре изабере 
убаве крупне јабуће, за мен која је најкрдава и шугава, у руку да ју не узнеш, а камли 
да ју једеш.  крџав.

кревет м део кућног намештаја који служи за спавање. □ – Даньшњи кревети 
су убави, мећи, а ми смо спали на тврди кревети лесари, само леса, и на њу турена 
сламњача. █ таблени ~ кревет чије су и чеоне и бочне стране од дасака у виду табли, 
такође и подлога за саламарицу. – Напрет се спало на гадни кревети: лесари, а по-
сле излезоше таблени кревети, а још попосле мандраци. ⌂ начини кревет размести 
кревет. – Јутро се веч примькнуло, ајде начинила сам ти кревет там у твојну собу, 
иди па си легни.

креветьк м 1. хип. од кревет. – Мен су си моја кућа и мој креветьк најбољи на 
свет. 2. дечји креветац. – Купимо за унучето креветьк, постељину и јерганче.

креденьц м високи орман са застакљеним горњим делом, креденац. – Креденьц 
ни служи да си у њег држимо судови. Даньс се не мож ни у једну нову кућу види 
креденьц и текне.

крека1 несвр. 1. оглашава се кокодањем (о кокошки). – Кокошка је кокошка, кво 
она знаје: да ришка куде стигне, да крека кат снесе јајце, и да праји пакос по жито. 
2. оглашава се крештањем (о свраки). – У, колко свраката поче да крека пред нашу 
кућу, че ни дојде госје. 3. оглашава се крекетањем (о жаби). – Че се мења време, чим 
толко жабете крекају. 4. фиг. галами, ларма, свађа се. – Жено, ако чеш да крекаш још, 
излезни надвор па крекај целу ноч, више нечу да те слушам. ⌂ ни му крека, ни му врека 
нема ни детета у колевци, ни бравчета у стаји. – Он је увек сам, ни му крека, ни му 
врека, такьв се неје родил, нити че се роди. ■ крекање гл. им. – Кад жена закрека по 
кућу, ја се одма диѕам и ватам шуму, онак си морам вржем главу од њојно крекање. 
 закрека, искрека, открека, раскрека се, укрека се.

кремен мн. кремени збир. кремење м врло тврд камен који се употребљавао за 
кресање ватре оцилом. – На Младенци деца ни ударају с дреново и врбово пруће 
и благосиљају: Да си здрав ко дрен, да си тврд ко кремен, да си жилав ко врба. Мој 
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деда си стално носеше у једну ћесичку огњило, труд и кремење, а у другу накрижан 
дуван и лулу.  кремик.

кремењача ж врста старинске пушке. – Ис Стару планину послегња одбрана 
дојде с дльђе пушће кремењаче, пуне се с арбију отпред.

кремик м в. кремен. – Некада смо с кремик и огњило палили огањ.
креник мн. креници м мед. жлезда у ждрелу која од назеба отекне, крајник. – Моја 

бобо-Милица умејеше креници да растура: доведе дете сас креници на кркљичину, 
па му трипут пребаје: Сту, са те видела, јутре те не видела, и оно му пројде.

креса несвр. креше оциломо о кремен. – Деда-Васа чуреше на лулу, узне трут и 
кремен, па кад ване да креса, па креса, па креса, у некоје време запали се трутат, и 
он отпуне дим.

кресне свр. 1. ударом изазове варницу, запали. – Ја креснем тека сас упаљач, колко 
да видим колко је сати. 2. ударом изазове звук као пуцањ, опали из пушке. – Маноил 
настави да пије из влашу, и кресну танџару, танџарата трзну руку ко да оче да се 
отне. 3. фиг. обави полни акт. – Решил сам да те довечер креснем, па нек све гори.

креста ж црвена и зупчаста месната израслина на глави петла. – Петкана га 
воли што је кокорес, зацрвил кресту и спуштил уљови, баштоћан, па се праји важан, 
несмо скоро имали таквог убавог петла.  гребен2.

крећа несвр. креће, спрема се да пође. – Он упрегнул волови и стоји, не крећа.
крећа се несвр. креће се. – Рало има џевгало, које се крећа а натам, а навам, и 

обрта ралникат. Како улезе у постаре године, поче да једе ко гладна година, поче се 
шћембави и да се не крећа, али га вану притисак, и отиде.

креч ГЛ, ДЛ м в. киреч. – Креч смо пекли у Густу падину, тамо има убав камен 
кречар, а и дрва колко оч.

кречар мн. кречари м онај која пече и продаје креч. – Продадо браниште на креча-
ри, они га отрсили дозем, за десет године нече мож да пркну младари

кречи несвр. чини што белим премазујући раствором креча. – Прет славу обавез-
но кречимо голему собу.  закречи, окречи, прекречи, прокречи.

крешти несвр. 1. испушта оштар, висок и храпав глас (о птицама). – Рани га ко 
голуба, а он крешти ко сврака. 2. виче високим, пискавим или промуклим гласом. – 
Доста ми крешта над-главу, ућути се више, да те ја не ућучујем.  закрешти.

крив1, -а, -о хром. – Борејинци беоше скоро сви криви, таква им фамилија, па се 
Веља шалеше: Уклецкали смо се по Сулиманово ко зајци.  ћопав.

крив2, -а, -о који сноси кривицу, који је одговоран. – У овуј кућу ја сам увек за све 
крива, кво да се деси само мене кривите.

криваг мн. кривази / криваsи м 1. овчарска батина, мало повијена на дебљем 
крају, за разлику од тојаге која је права. – Криваг се прави од иземак, и требе да буде 
окол метар, метар и пол дльг. С кривази смо играли свињћу. Стокари су све с криваѕи 
ишли, и с њи играли свињћу. 2. фиг. мушки полни орган. – Све знаје, и у све се раз-
бира ко Марица у криваг. Ш-чеш ми таква, кад неси ни за криви криваг. А тија што 
ме мрзну, и тој ми га уз криваг што ме мрзну. ⌂ усере криваг надрља. – Кат си здрав 
че се преживи макар и на покриве, али ако те болка уване, усрал си криваг. кривак.

кривак м в. криваг. – За коледу се збереоше помлада деца, јенџьк преко грбину, 
кривак у руће, и от кућу на кућу.

кривда ж неправедан поступак, неправда. – Слушај га кво прича, он је овдек да 
замењује Бога, како па да неје, Бог замлатен па му дал да дели правду и кривду како 
му прдне на патку.  кривдина.

кривдина ж неправедан поступак, неправда (упор. кривда). – Немој ти да 
исправљаш туџе правдине и кривдине.
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кривендељ м 1. криво дрво, дрво које нема већу употребну вредност. – У 
браниште се прво исечу кривендељи, а права дрва се остављају да порасту. 2. фиг. 
који је погурен. – Искривили се ко кривендељи, за ништа несу, а на све ману наоде.

криви1 несвр. храмље. – Крава ми обосе, па поче да криви на једну ногу. Јебем ти 
овакьв живот, како ли га живим, сас обе нође кривим.

криви2 несвр. окривљује, оптужује. – И да ништа несьм уработила лоше, мене 
криве, ја сам крива за све. Не посмитај га, видиш да је смотан ко сајла и да му све 
смита, а да за тој све другога криви.  искриви, накриви, окриви, скриви.

криви се свр. 1. нагиње се. – Кад виде куде ми очи бегају, и накуде ми се глава 
криви, Петкана ме уштипа за руку, и прошьпча: Не зевај, Јеленко, у туџе жене. 2. 
кревељи се успијајући уснама, исмејава имитирањем. – Немој да ми се кривиш, да 
ти се уста не искриве.  искриви се, накриви се.

кривина ж завијутак пута, окука. – Он се исправи, уцврсти корак, и појде, она 
га одгледа док замакну иза кривину, па се врну дом.

кривинка ж дем. од кривина. – Кат слезнеш нис Ћирин рид, па иза кривинкуту 
појдеш нагор, бьш на брденцето је кућа на Тому Орту.

кривица ж грешка, омашка; одоворност за грешку. – Крива, али кривицу пре-
врљује на једнога-другога, само да она неје крива.

криво прил. 1. накриво, косо, нагнуто на једну страну. – Криво седи, право орати. 
⌂ криво му на неког осећа се погођен нечијим поступањем. – Криво ми на њи, требало 
прво при мен да сврну, ја маћа ли сам, каква ли сам.  накриво, укриво.

кривошијес, -та, -то који има накривљен врат. – Висока, лична, ма малко 
кривошијеста, све вој глава малко настран одврнута.

кривуљице ж мн. дводелни дрвени део који спаја задњи трап запрежних кола 
са растоком која га повезује са предњим трапом, и предњи трап са рудом (упор. 
воловска кола). – Растока се спаја с sагњишта преко два крива дрвена дела, који се 
зову кривуљице.

кривошија м пеј. особа искривљеног врата. – С тога кривошију нечу да имам 
ништа, одврнул главу ко гајдарџија.

кривша м пеј. хрома особа, хромац (упор. кленѕало). – Једьн кривша, једьн ћопша, 
па се нашли ко с белу кобилу да су се тражили.  ћопа.

крижа несвр. 1. реже у кришке. – Ти крижај краставице, а ја чу да режем 
петлиџањи, та побрж да буде. 2. фиг. штампа новчанице. – Сваћи дьн ме пресрита, и 
тражи паре за цигаре, ко да ји ја крижам.  накрижа, прекрижа.

крижуља ж писаљка којом су деца писала по таблици. – Ми смо учили да пишемо 
с крижуљу на таблицу, по цел дьн пишемо и сас суњђер бришемо.

крије несвр. сакрива. – Крије га ко змија нође.  покрије, прекрије, раскрије.
крилце мн. крилца с дем. од крило. – Кад закољемо кокошку, највише волим да 

се мен падне крилце.
кришка мн. кришће ж танко парче одсечено ножем. – Највише сам волел да 

једем кришку намазану с маз и посолену сас сол и алев пипер. Исечи лубеницуту 
на кришће, па дај свакоме по једну. █ пржена ~ кришка хлеба похована у излупаним 
јајима и испржена на масноћи. – Пржене кришће су бржњо једење, брзо се испрже, 
и ручьк готов.

крка несвр. халапљиво једе. – А, он умеје да крка, поготову кад најде негде 
оклапчину. На село се добро работи, али се добро и крка. ■ кркање гл. им. – Постаде 
големьц, па се направи ко вепар од муфте кркање и крканлуци.  искрка, накрка 
се, покрка.
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кркав, -а, -о онај који кашље, сушичав. – Шче ми таква кркава жена, мен требе 
некоја момлада, па и ако је убава.

кrкавеје несвр. постаје кркав, сушичав. – Почемо да кркавејемо, и да одимо на 
три нође, за нигде више несмо.  закркавеје.

кrканлук м ждерање, неумерено једење. – Позамазнил шију, али с муфте 
крканлуци и частевљање. Зими задригнемо ко бикови од крканлуци по свадбе и 
славе.

кркља несвр. мрси, заплиће. – Немој да ми кркљаш концити, не могу да ји после 
размрсим.  закркља, раскркља, укркља.

кrкљичина ж 1. подземни канали од роваца или слепог кучета по баштама. – 
Кркљичине има, па вода штуца, цел дьн ти требе да навадиш градину. 2. купаста 
гомилица земље коју избаци кртица, кртичњак. – По нашу ливаду кркљичине колко 
оч.

кркне свр. 1. пукне, покида се. – Кркну жапка на мој ремик. 2. фиг. забије. – Кркни 
вој га до корице, да осети кво је мушко.

кркушка мн. кркушће ж зоол. мала слатководна риба вретенастог тела из 
породице шарана Gobio gobio. – У Мурговицу деца ватају кркушће с руће по вирови.

кrлеба се несвр. хода заносећи се, тетура. – Удебелила се, па кат појде негде 
крлеба се ко шатка.

кrљеж м зоол. ред зглавкара који као праразити живе на кожи човека и разних 
животиња, крпељ Ixodidae. – Сирома је само крљеж, што дупе нема.  травник.

кrљешка ж рам са пречагама који се ставља на предњи оплен и на њему товаре 
обично вреће са мливом (упор. колесница). – Ако се користе само прегњишта, на 
оплен се тури кrљешка, и на њу се натоваре врече с мливо за у воденицу.

кrма ж квалитетнија храна којом се крми стока (усољена јарма, трице, скувано 
жито, зрневље кукуруза и сл.). – Ако очеш повише млеко, давај повише кrму.  
крмило.

кrмече несвр. оглашавање овна у љубавном заносу, или овце кад јој прилази јагње 
на подој. – Овнови кrмечу само подјесен, кат почну да се мркају овце. Овца кrмече 
кат позива јагње да сиса.

крми несвр. даје стоци крму. – Облизнила се начьс, па ју крмим да има млеко за 
јагњтићата.  закрми, накрми, покрми.

кrмило с 1. в. крма. – За Џурџовдьн правимо крмило од трице, селин и сол да с 
њега покрмимо овце. 2. место где се крми стока, снабдевено коританцима у која се 
сипа крма. – Сипи крму у крмило, па пушти овце да лижу. Правимо крмило за стоку.

крн, -а, -о ован или говече без једног рога. – Пази се тија вол бодљив, ако је крн. 
Убав овьн, али крн. Муа се ко кrна крава, и где му је место, и где му неје.

кrндељ м 1. остатак од поломљеног или каријесом изједеног зуба. – Здрав зуб 
немам ниједьн, остали само још неколко кrндеља. 2. фиг. човечуљак. – Ти-ч некому 
да наодиш ману, кrндељу један.  окрндљак.

крне свр. удари; удари роговима изатрке. – Не задевај се, чу те крнем да те 
онеспособим. Овьн се залете, па кат крну у тарабе, одједнуш ји обори.

крнча м пеј. човек са малим носем. – Чу ти одрежем нос, па има да постанеш 
крнча, и траву да пасеш. Што се не обришеш, крнчо један, нело си пуштил сопуљ 
до браду.

крњ, -а, -о коме или чему недостаје један део. – Човек и кад је најсрећан, оно му 
срећата некако кrња. У горњу вилицу остали ми три зуба, и они кrњи.

кrњо прил. са недостатком, фалично. – Ма и кад је најсрећан, оно му некво 
крњо, ко да има у главу некоје ћошенце које не довата светло.
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кров м горњи део зграде који је покрива и штити од атмосферских падавина. – 
Кров може да буде на две воде, и на четри воде.

кровчьк м хип. од кров, фиг. кућа, дом. – И они стекоше кровчьк над главу, какьв 
је такьв је, али си је њин.

кроз предл. са ОП означује: 1. простор, материју, предмет, средину, ситуацију 
и сл. којом прелази или се пробија неко или нешто с једног краја на други. – Прави 
се да спи, а гледа ме крос трепће. 2. временски размак или интервал у којем се врши 
нека радња. – Кроз нећи дьн чу гледам да наврнем и при вас.  кроза. проза.

кроза предл. в. кроз. – Ко кроза сьн се сечам овој што чу са да ти изоратим.
крој м облик, форма, начин како је сашивен неки одевни предмет. – Једно време 

су и стари и деца носили панталоне на бокови, после се промени крој, па почемо да 
носимо дуз панталоне.

кроји (трп. пр. кројен, -а, -о) несвр. реже тканину или кожу по одређеној форми 
и величини. – Умеје да кроји и шије, ал нумеје да наплачује ко друђи. Купил тамьн 
одело, ко да је за њега кројено, па што му убаво стоји, мани-мани!  откроји, 
прекроји, скроји, укроји.

кромпир ДЛ м в. компир. – Спремају sивре оди кромпири, и јела с кромпири, и 
неје имало супа, нело чорба оди ђиџерице.

крондир ДЛ м в. кондир. – На премлаз зберемо се по двајес куће, сваћи понесе 
крондир рећију, баницу, погачу, цвеће, направимо на две-три места да се музу овце, 
жене поткарују, прскају овце сас селин да имају млеко, смеју се…

кросно с вратило на разбоју на које се намотава основа за ткање, односно 
изаткано платно. – Разбој има прегњо и загњо кросно, на прегњо се намотава 
изаткано платно, а на загњо је намотана основа. Прегњо кросно је за платно, а ѕагњо 
кросно је за основу.

кросниште с пеј. од кросно. – Још овој кросниште да изаткајем, па чу износим 
разбој и[з] собу.

кротак, -тка, -тко у кога нема злобе, добродушан, мирољубив, попустљив. – Деса 
беше кротка женица, стално усминута, не знајеше да се наљути ни на дете, ни на 
старога. Кротко јагње две маће сиса. ■ покротак, -тка, -тко комп. кроткији. – Са не 
могу да чувам волови, једва чувам две кравице, оне покротће, а ако сам некво у 
живот волел, тој су убави волови.

кротачьк, -чка, -чко дем. од кротак, кротак у већој мери. – Млого кротачка 
крава, мож да вој се провреш меџу нође.

кроти несвр. хода ситним корацима. – Кад негде појдемо она кроти сас нође, гази 
ситно, али цврсто.  закроти, прикроти, укроти.

кротко прил. лагано, мирно, споро, ситних корака. – Кротко оди, и гледај си пред-
нође, да те нешто не уплаши. Искара овце на ливаду, травица млада пошла ко отава, 
и оне си кротко пасу, не бегају.

кротује несвр. 1. успорава покрете. – Зетови навалили сас целивће на шурњаје, 
оне се белћим бране, али кад им каче огрлице, оне кротују и мирују. 2. мирно пасе. 
– Кад најду добру пашу, овце кротују, а кад је ћишовито време, дигну главе, па ји не 
мож стигнеш.

крошња ж 1. плетена корпа од прућа или трске. – Ми беремо грозје у крошње, 
па сипујемо у муљачу. 2. метална корпа која се ставља говедима или коњу док 
шпартају кукуруз. – Испрегнути волови пуају на мушице кроз крошње што им 
врзали да не једу струкови морузу.

крошње мн. крошњичетија с дем. од крошња, корпица. – До њу стоји преџа у 
крошње, спремена за врткање, а при крошњето вуна и кудеља. Седи баба на басамаци 
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у ладовинку, и вртка, при њу две крошњичетија, и у свако по једно клувче вуна.  
крошњиче.

крошњељак ж пеј. од крошња. – Деда га одавно више нема, остала само 
крошњељакат да туј виси ко пустињак, и да ме потсеча и на убаво и на лоше.

крошњетина ж аугм. од крошња. – Две крошњетине пуне сас сливе донесем на 
камилку, и исипем у кацу, па се врнем још једнуш.

крошњиче с в. крошње. – Под јабукуту беоше нападале неколко јабуће, она и њи 
збра у крошњичето.

крпара ж простирка саткана од крпа. – На патос је турила крпаре које је ткала 
ланску зиму, кад напада големини снег и завану мрзлица. Изаткала две трубе крпаре, 
исекла ји, порубила, и покрила целу собу.

крпари несвр. тешко живи, тавори, кубури. – Онија који на време отоше у град, 
живе га, а ми овде само крпаримо, једва склапамо крајишта.  накрпари.

крпати се мрви се. – Леб се нема крпати једино кат се сече сас нож за леб.
крпачина ж оно што је често крпљено и као такво у употреби, прње. – Било 

оскудно време, народ је носил крпачину, лети повише бос него обујен.  крпеж.
крпеж м оно што је често крпљено и као такво у употреби, прње (упор. крпачина). 

– Не знам добар живот, а трпеж и крпеж ме цел век прате.
крпељ м грудва снега, каменица или било шта чиме се може гађати. – Удри га! 

– окну Влаја, и запе се с крпељ по куче.
крпеља несвр. склапа крај с крајем, тавори. – Дејаним се накако, крпељам од 

даньс до јутре.
крпен, -а, -о окрпљен. – Кошуља прчава, крпене панталоне, опьнци сцепени, на 

главу шубара и зими и лети, само га таквог пантим.
крпено поим. прид. окрпљено. – Несмо имали богзна ни за облачење, ни за обување, 

носило се и сцепено и крпено.
крпењача ж лопта од крпа. – У вунену черапу набутамо крпљаци, па ни мати тој 

убаво ушије, направимо крпењачу, и по цел дьн шутирамо на ливаду.
крпешљак мн. крпешљаци м пеј. крпетина. – Дај ми некакьв крпешљак да си 

обришем руће.
крпи (трп. пр. крпен, -а, -о) несвр. ставља закрпе, крпећи чини опет што упо тре-

бљивим. – Сече уши, крпи дупе. Ја сам све преносувал носено и крпено, до мен ново 
неје додило.  закрпи, искрпи, накрпи, окрпи, покрпи, поткрпи, прекрпи, прикрпи, 
прокрпи, укрпи.

крпка ж дем крпица. – Потквасим млеко, па га умотам у некьв дроњьк, и покријем 
с чисту крпку.  крпче.

крпљак мн. крпљаци м пеј. стара крпа. – За када чуваш тија крпљаци, та ји не 
поврљаш у долину.

крпљачьк м дем. од крпљак. – Мртавца туре наземи, рогошку простру и једну 
стручку простирчицу под њега, озгор му туре ко покровчьк некакьв крпљачьк, и 
толко.

крпољ мн. крпољи м парче крпе, крпа за брисање. – Девојчетија су напред от 
крпољи правила бебетија да се играју, а са им се купују свакакве лутће. Некво 
замотано у крпољ, па уврзано сас врцу, стоји при плот, малко подолшће оди нашу 
капију.

крпољчьк дем. и хип. од крпољ. – Кат си човек пореже прс, на рануту се натура 
дуван, па се заврже с крпољчьк, и за неколко дьна пројде.

крпоша ж бела овца са црном шаром на телу. – Ако бела овца има шару ко црну 
крпу, крстимо ју Крпоша.
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крпче мн. крпчетија с в. крпка. – Она сврљи онојате крпче што имаше на дупе, 
а ја се аметом истрови. Само по једно ели две крпчетија покривају им дупетија и 
срамотно, а сисће голе дибидус.

кра несвр. ломи, упропашћује. – Рече ми да оставим „ладу“ и пешћи да одимо, да 
ју не крамо по овија камењар.

кра се несвр. сатире се радећи, не штеди се на послу. – Цел век сам се кrал по 
туџбину да нешто створим, и да деца изведем на пут, ред је са да се смирим.  
искrа се, скrа се.

кра! узв. којим се гони јастреб да не нападне живину. – Кра, кра кра! – разока 
се баба да уплаши јастреба, до Страње се чуло колко ока, али џабе, јастреб однесе 
петлатога.

крс мн. крстеви м 1. крст. – Некада српсћи војник беше војник, радос и дика на 
вамилију, са бегају од војску ко ђавол от крс. Кад носимо крсти, тој је страшнило, 
носимо онија крстеви црквени, поп испред нас, оно песан, оно венци… 2. запис, 
заветни крст у атару. – Изнесемо једење и пијење при крс, па дојду свирачи та 
свире, оро игра, народно весеље, што велу јако.

крстаноша ДЛ, ЛЗ м учесник у литији која са крстом и иконама обилази поље 
и моли за родност усева. – На Џурџовдьн идемо у здравац, па премуземо овце, 
јутредьн јутром се зберу крстаноше и иду по поље. Крстаноше по поље иду, крсти 
носе, цвејке беру, њиве газе, грваљу се по жито да се роди, тој све било тека.  
крстоноша.

крстато прил. прекрштених ногу. – Терзија дојде у село, жене му простру цргу, 
он крстато седне наземи, тури ножици, аршин, напршњак и вошчак да промациња 
пртен коньц, без машину шије, наруће.

крстача ж надгробни дрвени крст. – Која ми је украла кудељу, нека вој се најде 
за крстачу. (клет.).

крсташ мн. крсташи м стари сребрни новац са крстом. – Имаше некакве старе 
сребрне паре, једне зову цванциће, једне крсташи, па ји нанижу пара врс пару, теј 
низе носеоше невесте, па кад заиграју у коло, само се чује: кљос, кљос, кљос.

крстьк мн. крстовчичи м дем. крстић. – Имате златна дечица, мушката делије 
веч, големшћи израсли, ама девојченцено ви млого убаво, ко сребрен крстьк.

кrстетина ж анат. крста. – Крстетина ме боли, па нити могу да се слагнем, ни 
да се усправим. Клеко на колена, привати се за ограду и польк се подиго, преко 
кrстетину ме некво пререза, ко сас нож да ме убоде.  кршњак.

крсти м мн. литије. – На Блађи петак носимо крсти, испремене се девојће, 
момчетија, стари љуђе, носе клепало и чукају у њег, пројдемо поље и појемо: Крсти 
носим Бога молим, да удари ситна ћиша, да зароси наше поље, наше поље и другоме, 
Господе, Господи, помилуј.

крсти (трп. пр. крстен, -а, -о) несвр. 1. врши обред крштавања. – Нас је поп у једну 
воду крстил, после смо млого живели, и побратимили се. Ма да ли сте ви крстени 
да се тека изорачујете прет стару жену. 2. даје име детету, крштева. – Залудан 
поп и телчина крсти. 3. преплиће ногама. – Кад оди крсти нође, ко мршаво ждребе. 
Увати се у коло, па кат заигра и почне да крсти нође, чини ти се зевњу не додира.  
искрсти, прекрсти, раскрсти, укрсти.

крсти се несвр. покретом десне руке чини знак крста, симбол хришћанске вере. 
– Промени се време, па и некрстени почеше да се крсте, и да иду у цркву.  
прекрсти се.

крстина ж гомила од седамнаест снопова жита наслаганих унакрст један преко 
другога (упор. и трећак). – Док снашће жњу, моја работа беше да врзујем снопје 
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и денем крстине. У крстину се дене шеснаес снопа унакрс, а послегњи сноп је 
садомнајести, и зове се поп.

кrстоноша ГЛ м в. крстаноша. – Кrстоноше иду кроз поље и поју: Крсти носим, 
Бога молим.

кrстопутина ж раскрсница. – Излезнемо на кrстопутину, па накладемо огањ, 
па се зберемо на седењћу, седењћујемо, појемо, предемо, плашила издооде, тека је 
било.  раскрсје.

крт м зоол. кртица Talpa europaea. – Крт се усели у градину, па рије и прави силну 
штету.

крт, -а, -о који је лако ломљив. – Волим да једем млада перца од зелени лук, док 
су још кrта. Донеси малко поситна кrта дрвца да закладем огањ.

кртина1 ж месо без костију. – Кат кољемо свињу ми им дадемо кrтину, а они 
кат кољу, врну ни пуздру. Ајде, сине, да једеш, испржила сам ти месце, све кртина.

кртина2 ж свежа гробна хумка – Колко ти је душу појел, са да идеш да му се на 
кртину помочаш. Како је поступал с њу, требе да му се посере на кртину, а не да му 
износи појутрину.

кртинка ж дем. од кртина1. – Ти, бабо, глоџи кочине, за кrтинку немаш зуби, 
кртинка је за деца.

кrтле мн. кrтлетија с младунче крта. – Момчил беше ископал у градину три 
кrтлетија.

кrтљичина ж гомилица земље коју је на површину изрила кртица, кртичњак. – 
Рећијава се некуде дева, ко у кrтљичину да штуца. Узну се крпе: бела, црвена и црна, 
клачишта, барут, свеча, и земља кrтљичина, и баје се оди чиреви и црвени ветар 
овака: Без башту се здало, без матер се родило, без име се растурило!

крто прил. безосећајно кратко, суво. – Прави се мазьн, али се крто смеје, по 
смејањето му знаш какьв је човек.

крће ж мн. грбача, кркача. – Неси више малецак да те носим на крће. Толко ју 
воли, да би ју и на крће носил, само да се не мучи да оди.

кrуче несвр. тешко кашље, из дубине плућа. – Чим се укашљемо, баба ни свари 
чај од подбел, и ми престанемо да кrучемо. По целу ноч кrуче от цигарљаци. Надви 
ми кашљање, дьн–ноч не престањујем да кrучем.

круг м даска кружног облика са дршком. – Моја баба замешује тесто на круг, а 
не на астал. Кад је готов, качамак се истресе на круг, и сече сас коньц на кришће.

круни несвр. скида зрна са кукурузног клипа. – Даньс че крунимо морузу, а јутре 
че идемо у воденицу.  троши.

круни се несвр. осипа се, испада зрње из зрелог класа жита. – Млого се круни 
жито, презрело.

крупавица ж лед у облику ситних или крупнијих зрна, град. – Згусти се крупавица 
ко ореси. Овој нече на добро да излезне, че падне крупавица да ни смлати све у поље 
и градине.

крупначьк, -чка, -чко крупан у дем. значењу, овећи. – Стојиљћа не беше за 
врљање, крупначка, округла, убава у лице. Вепьрат, што га убише, беше крупначьк.

крупница ж крупна ствар, крупан догађај (упор. и ситница). – Има ситнице, али 
има и крупнице, ко што има наука, али има и одука. Ситнице праје крупнице.

крупно прил. фиг. снажно, с великим последицама. – Неје само да льже, нело 
млого крупно льже, а воли и да украдне.  накрупно.

крути несвр. чупа заједно са кореном, вади из корена. – Крутимо ореј, али има 
јако корење, па тешко иде. Дрво се крути док му је слаб корен, док се неје укоренило 
цврсто.  искрути.
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крушје с збир. место где расту крушке. – У местото има млого крушће, па га 
крстили Крушје, там и ми имаомо њиву, па ју продадомо.

крушка мн. крушће ж бот. листопадна дрвенаста биљка из породице ружа са 
јестивим плодовима истог имена Pirus comminus. – Имали смо два присада воденца, 
и крушку лубеничарку, кад гризнеш црвено унутра.

крушковача ж ракија од крушака. – Кат смо веч у Провољеник, да сврнемо при 
Јорка, он има најубаву крушковачу у целу Лужницу.

крушљак мн. крушљаци м 1. старинска сорта крушке. – Донела ни некакви 
горчиви крушљаци, ни стока нече да ји једе. 2. пеј. од крушка. – Овија попадали 
крушљаци се здували, несу више добри ни за рећију.

крушум м пушчано тане, куршум. – Кад муне нагор кроз габрак, ни крушум га 
не мож стигне.

крушче мн. крушчетија с ниско стабло крушке. – Закачи цедилкуту на крушчето, 
па ајде да копамо док је ладовина.

крушчица1 ж младица крушке. – Посади у двор две крушчице, једну јечменку, 
једну лубеничарку, да ми деца не жељују за крушку.

крушчица2 ж сијалица у батријској лампи. – Батерију купи нову, али вој круш-
чица прегоре чим ју намести и упали.

крцка несвр. производи кратке оштре звукове под тежином чега, или при 
грижењу чега. – Замрзло га, па га заледило, па само крцка под нође. Слушај како 
крцка поганац иза шпорет, некво гризе.  скрцка.

кrчи несвр. 1. испушта гласове као да вода кључа. – Кrчу ми црева, гладан сам ко 
курјак. Крчете, црева, крчете, поједоше унуци кравај. 2. испушта промукле гласове, 
хрче. – Чим спушти главу на јестьк, почне да кrчи ко непоклопено грне уз огањ. 
Кrчи ко метиљава овца. 3. испушта реске звукове, клопара. – Од рано јутро почну 
кола да кrче, бере се моруза, докарују се дрва, зима се примациња. 4. фиг. зановета, 
приговара, налази свему ману. – Остарела, па по цел дьн гьгње и кrчи, све вој смита, 
и све вој малко. ■ кrчање гл. им. – Од њигово кrчање до који ред не могамо очи да 
склопимо.  закрчи, укрчи се.

крчма ж 1.част, чашћавање пригодним поводом. – Прво дете кад роди, мушкото, 
тија га радос нигде неје имало, цел комшильк је окал на крчму. 2. чашћавање пићем 
по устаљеном обичају. – Кад је рећија веч при крај у влашу, чија чаша се не допуни, 
домачин објављује да је њигова крчма, значи да је ред на њега да дава пијење у 
њигову кућу.

крчми несвр. даје на помало. – Натопе се две канте маз, па како да га крчмиш, не 
мож да искара целу годину.  раскрчми.

крџа м врста одвећ лошег и неквалитетног дувана. – Пушили смо крџу, па како 
који дим утргнеш, одма те запотаји.

крџав, -а, -о кржљав, заостао у развоју (упор. крдав). – Овцете му крџаве, никад 
им јарму не дава, а и сенце ретко виџевљају.

крш м лом, ломљава. – Раздува се ветрина, па направи крш по поље, оврше жито 
зачьс.

крши несвр. ломи. – Јеџте, ал не кршете грањће, да мож да роде и догодин.  
закрши, искрши, накрши, открши, покрши, прекрши, скрши.

кршњак ЛЗ м анат. крста (упор. крстетина). – Повредил си кршњак, па га турили 
у гипс, још је непокретан.

кршњачи несвр. пребија, ломи кичму. – Боље ти је да се смириш, и дом да се 
свртиш, ти знаш како ја кршњачим.  искршњачи.
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кrшотина ж половна кола. – Купил некакву кrшотину, колко да се каже да и он 
вози лимузину.  строшљак.

кrштева несвр. 1. врши обред крштавања (упор. крсти 2). – Кrштевај, попе, 
замакнуше козе иза брдо. 2. даје име детету. – Напред је кум кrштевал, он је име 
бирал, а не ко са. 3. даје надимак коме. – И Гога ме куди да не личи да га тека 
кrштевам, ал га ја пај тека кrсти.  искрштева.

кrштење с свечаност поводом крштења детета. – У другу недељу че правимо 
кrштење на најмалото унуче, па смо поручили на сву роду да обавезно дојду.

кубе мн. кубетија с плехана пећ за загревање просторије. – Зажмал ко маче под 
накладено кубе.  ћумбе.

кубенце с дем. од кубе. – У сред море била једна кућица, ђавол погледа – оно три 
детенцети седе ус кубенце. Насред сопче кубенце, а кладе га сас ретишће и кордељи, 
али повиш спи по јендаци него у сопчето.  вурунче.

куварица ж везено платно са мотивом кувања и пригодном поруком које се 
закује на зид изнад шпорета. – Везле смо куварице, чешљаре, миљетија, деверсћи 
пешћири, све кво требе.

куде прил. у значењима: 1. где – Куде га не сејеш, туј ница. Чеша се куде га не 
срби. 2. куда. – Куде је вода текла, пак че си тече, куде је било село, пак че си буде. 
3. како – Волела би да се поврнем у младе године, па куде да не волим, кад би тој 
могло, ал не може. 4. око. – Лети куде Петровдьн попадамо оди работе, дьн година, 
ника[д] да се стьвни. ■ кудево чл. ф. баш овде где. – Војска дојде од Белу Паланку, 
па се распростре кудево је са расадник, тој поље је све војска притиснула била. ■ 
кудето чл. ф. баш ту где. – Усьти се оро при цркву, па слезне доле кудето кладенчьк 
има, па нема да се прећине, толко лепо се игра. Драгутин поче да трља ногу кудето 
га шиптарско тане закачи. ■ кудено чл. ф. баш онде где. – Ајде да се најдемо кудено 
се и прошли пут најдомо. ⌂ куде да је било где. – Има да га најдем, па куде да је. ⌂ па 
нема куде безгранично, бескрајно. – Напије се, па блазни свет, а мен ме срамота, па 
нема куде. Мило вој за њега, па нема куде. ⌂ па нема куде веч преко сваке мере. – Док 
је човек помлад и мож да rмбачи, нек rмбачи ако је блесав, а ја сам бил блесав, па 
нема куде веч.  докуде, накуде, откуде.

кудеља ж преслица. – Тај кудеља је млого згодна за предење. Ка[д] те шибнем с 
кудељуву, чу ти покажем куга си нашьл да задеваш.

кудељћа1 ж дем. од кудеља, кудељица. – Башта ми направи кудељћу, па ме мати 
научи рано да предем, још бео девојчиште.

кудељћа2 ж смотуљак кучине или вуне припремљен за предење на кудељи. – Имам 
још две кудељће да испредем, па сам завршила с предење. Јелка и ја се такмичимо 
која че побрже да испреде кудељћу на седењћу.  прамен.

куди несвр. оговара, опањкава. – Он имал некакву роднину Ленку, па ме она 
кудила како не ваљајем, како тој, како оној. ■ кудење гл. им. – После су ишли аброви 
и тамо и овамо, било је и валење и кудење.  покуди.

кужне свр. појури да побегне од кога (упор. брзне). – Ја кад га брзну, он кат кужну, 
нигде га не стиго. Чим се помене работа, он кужне у Бабушницу.

кужушче мн. кужушчетија ДЛ с в. кожувче. – Кожув је с рукави, а кужушче без 
рукави. Ја си имам једно кужушче за сваћи дьн, и једно каџаво, које чувам кад очу 
да се пременим.

куј им. зам. ко (упор. кој). – Има куј све види, има куј све знаје. Само гледају куј 
куга че да превари. Куј воли, нек изволи. Када дојде време да се женим, кријем се од 
мајћу и од башту, да не знају куга ја волим, с куга ја вревим.  куји.
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куји им. зам. в. куј. – Ја кат сам дошла за мојега мужа, сви сам издарувала, свакому 
је се дало куји је за које.

кујна ж кухиња. – Старинсће куће су имале три просторије: голему собу, ижу и 
сопче, а даньшње имају: кујну, собу за седење, собу за спање, дечју собу, а понека и 
купатило.

кујћа ДЛ ж в. кућа. – Уговорим се, дојду вечером свекr, свекрва, дарују они мен, 
ја њи, и после не излазим нигде от кујћу. Лазарице поју на кујћу, на газду, на орача 
и на најмалечко дете.

кук ЛЗ м анат. избочени део човечјег тела између бокова и бедрене кости. – Бео 
падла от столицу, па си бео повредила кук.  кlк.

кука ж 1. метална шипка на једном крају повијена за подстицање ватре, жарач 
(упор. маша). – Кад закољеомо кокошку, моја баба с куку разгрне жар, па ми опече 
жељуд, тој сам најволела. Смејала се кука на криво дрво. 2. подужа зашиљена 
мотка са заперком уназад (као код броја 1) помоћу које се чупа сено или слама из 
стога (упор. кључ 2). – Наскубем с куку сено и[з] стог, па турим прет краве да једу.

кука несвр. 1. јауче, гласно запомаже (упор. извија). – Кука за брата, а на свекрву 
га намењује. 2. јадикује, тражи. – Не престањује да кука како само она нема тој-
оној, ко да друђе имају све кво пожеле. 3. оглашавање гласовима ку-ку (о кукавици). 
– На Видовдьн нити се игра, нити се поје, а кукавица на тија дьн престане да кука. ■ 
кукање гл. им. – Престани више да кукаш, и на Бога досади с толко кукање.  закука, 
искука, покука.

кукавелник м фиг. онај који својим стањем изазива сажаљење, кукавац, људска 
беда. – Кад изђинуше невина дечица по Србију, ником ништа, тој демократија, после 
тија кукавелници тепаше дечица по Либију, по Ирак, по Сирију, и па ником ништа

кукавиче мн. кукавичетија с птић кукавице. – Башта умрл, мати ји напуштила, 
деца остала сирочетија ко кукавичетија.

кукаља ж 1. штап са куком за дохватање оно што не може да се руком дохва-
ти. – С кукаљу примькне грањћу на коју су зреле црешње, па бере. 2. батина, штап 
(упор. тојага). – Баба се потпира с кукаљу, без њу не мрда нигде. Удари ме с кукаљу, 
па ми свитће излетеше.

кукаљћа ж дем. од кукаља. – Седне уз шпорет, сас једну руку се навали на 
шпорет, а с другу на кукаљћу, седи и ћути.

кукичка ж мала кука за окачињање гардеробе. – Убав чивильк, али му кукичћете 
млого малечће.

кукљај м 1. омчица на кошуљи која се навлачи преко дугмета ради закопчавања 
– Отћинул ми се кукљај, па не могу да запекљам таслицу на рукав. ⌂ на кукљај веже 
у чвор лак за развезивање, чвор који личи на „машницу“ са остављеним крајем за 
повлачење. – Вржи га на кукљај, да га лько одвржеш.

кукљьц м ономат. глас који се произведе приликом гутања. – Немој да му се млого 
премишљаш, муни га у уста нек рече кукљьц, и готово.

кукљи несвр. фиг. спаја кукичењем, плете. – Ко бајаги плетем, кукљим ћоравачћи, 
али за мен си је, како испадне.  закукљи се.

кукљица ж кукица на плетаћој игли. – Скрши ми се кукљица на иглу, са не могу 
да доплетем рукавав.

кукољ м бот. коровска биљка са отровним семенкама која расте по житима 
Agrostemma githago. – Плевење најтешко беше, слагнеш се и цел дьн плевиш, а кроз 
жито трава колко оч: манистор, граор, кукољ, шушњар, паламида, подланица…

куку узв. којим се изражава велика жалост, бол или страх. – Леле, куку, куку, 
што ме остави, што ма напушти, како чу са ја сама.
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кукуљи несвр. увија, замотава, избегава да говори истину. – Кад он почне да 
кукуљи и мумуљи, ни владика га не мож разбере кво је тел да каже.  закукуљи.

кукумавка ж зоо птица ћук (верује се да гласом слути несрећу). – У чији двор се 
чује кукумавка, ис туј кућу нећи мора да умре туј годину.

кукумавчи несвр. 1. оглашавање кукумавке. – Кукумавка кукумавчи упролет, од 
Видовдан више се не чује. 2. фиг. зановета, јада се, мољака. – Доста кукумавчи, 
кукумавко једна, не могу више да те слушам.

кукуњеж м назив народног кола, кукуњеште. – Даньс кукуњеж ни знају да га 
свире правилно, ни умеју да га играју ко у моје време.

кукурег м бот. кукурек Heleborus. – Упролет прво процьвти кукурег, сомурьк и 
игличје, и деца иду та ји беру. Кукурег је ситан, а крупан кукурег се зове абьд.

кукуригу ономат. оглашавње кукурикањем (о петлу). – Квачка кваца: ква, ква, ква, 
а петьл поје: кукуригу.

куларњак м место на коме се одвија игра куле. – Место на које смо гаџали куле 
звали смо куларњак.

куле ж мн. дечја и пастирска игра гађања мете у виду усправљеног плочастог 
камена „куле“. – Гаџали смо с по три камена три куле, кула је усправен дльгњовес 
камен, и који не погоди ни једну кулу, он је изгубил, и мора да намешта куле за ново 
гаџање.

кулиза м непоштен човек, улизица. – Што је он бил једна кулиза, неје га имало у 
свет такьв. Голема је кулиза, с њег немај голему работу, че те издаде кат се најмалко 
надаш.

кулук м 1. обавеза неплаћеног рада на изградњи путева или јавних грађевина у 
корист заједнице. Δ – После онија рат сви путеви и задружни домови су направени 
с кулук. 2. фиг. беда, невоља. – Овој ли ми је некакьв живот, овој кулук, неје живот.

кулучи несвр. обавља послове без накнаде и признања. Δ – Ја да кулучим, а ви да 
се излежавате до пладне, тој више нече да може.

куљне свр. бурно избије, прокуља. – При мен се збирало, збирало, па се препунило, 
и са почиња капка по капка да истица, док не куљне, и однесе све што ми притиска 
душу и срце.

куми несвр. усрдно моли, преклиње. – Нечу ти дадем, па не да ме молиш, него да 
ме кумиш, и у руку целивујеш.  окуми.

кумита м комита. – Имало кумите, ратували с Турци и с Бугари, народ несу 
дирали.

кумица ж кумова жена, кума. – На свекра и на свекрву, на кума и на кумицу, и на 
старога свата и старосватицу, дар мора да се спреми да има за обе рамети.

кумпанија ж група људи који заједно проводе време, или су међу собом чиме 
повезани, компанија, фиг. породична задруга. – На Џурџовдьн домачин упрегне 
волови, па се у кола накаче деде, бабе, деца, напред кумпанија била голема, па иду 
упланин на појату, где се печу јаганци.

кундак1 м део пушке. – Најбоље дрво за кундак на пушку је ореовина.
кундак2 мн. кундаци м дрвени цилиндар у који је увучена осовина код запрежних 

кола (упор. и кола). – Гачће леже на осовину, она је увучена у дрвени цилиндар, који 
се зове кундак.  ауштук.

кункуренција ж надметање за постизање бољих резултата, конкуренција. – 
Измеџу Стрижевац и Сливовик је от крај постојала кункуренциа чијо че је поље 
боље уработено, и чије њиве че су прве ожете и моруза обрана. Све мајсторије су му 
ишле од руку, али у лепење плочичце неје имал кукнкуренцију.
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кункурисује се несвр. надмеће се, такмичи се. – Кункурисујемо се чија че је 
баница поголема, чија че је погача побела.

куњаје осећа се слабим, нездравим. – Кад овцу уапе змија, расечемо вој малко 
уо, па с прут бијемо по уото док крв не плине, она неколко дьна куњаје, па се после 
опраји.  откуњаје.

куп мн. купови м 1. већа гомила каквих предмета нагомиланих један преко другога, 
хрпа. – Кршимо класје и врљамо на куп. Сабере камење, овољћи куп, има за двоја 
кола. 2. фиг. скуп људи или животиња. – Збраше ни на куп, па ни поделише позиви. 
Деца ми се пострвила по свет, а кат су била при нас на куп, млого боље беше. Збери 
овце на куп, па ји накарај у пландиште. 3. фиг. нешто што је концентрисано на 
једном месту, једно поред другога. – Имање ни је све на једно место, у куп.

купа ж гомила усправно садевених снопова тако да се врховима додирују (упор. 
копа). – Шашње извржемо у снопови, па ји зденемо у купе, после кад добијемо 
време денемо стог.

купе несвр. потапа тело у воду ради прања, купа. – Ја га купем, оно мрда, сву ме 
испрска док га окупем.  искупе, окупе.

купе се несвр. потапа се у воду ради прања, купа се. – Зајазимо реку, па се по цел 
дьн купемо и брчкамо у јазат.  искупе се, окупе се, прокупе се.

купи (трп. пр. купен, -а, -о) свр. прибави у власништво плаћајући неку цену. – 
Гледамо да за Велигден на свако дете купимо по некьв нов дроњьк. Некада неје 
имало купен квасьц, нело смо си га саме правиле. Ја не волим купен леб, мен си 
поблаг куји си ја омесим. Друга жена и купена њива млого се поштују. Са носе 
све купено, а ми смо си тој напред све саме раделе.  докупи, наткупи, откупи, 
поткупи, прикупи.

купињак мн. купињаци м место обрасло густим грмљем купине. – С теј укоравеле 
руће, у којето гасе цигаре на длан, наши дедеви су прајили њиве, и отимали ји од 
трњаци и купињаци.  копињак.

куповьн, -вна, -вно који је купљен. – Налокали се куповну брљу, па начисто 
побрљавели. Газдинска черка је носила куповни правени опьнци, а онеј друђе 
свињсћи опьнчичи који си саме праве. Носили смо све на-руће радено, куповно неје 
имало.

купује (рад. пр. купувал, -а, -о) несвр. прибавља у власништво плаћајући неку цену. 
□ – Купувал је башта ми брашно да ни прерани. ■ купување гл. им. – Са се све купује, 
тьг неје имало ништа за купување, жена је морала и да испреде, и да исплете, и да 
изаткаје, све наруће.  закупује, накупује, наткупује, откупује, поткупује.

купус м бот. биљка из породице крсташица, користи се за људску исхрану Bras-
sica oleracea. – Смири се, док несьм узел једьн омашљак да те изрепчим ко вола у 
купус.  зеље.

купусник м пита са киселим купусом (упор. зељаник). – Зеље ис кацу ситно 
исечеш, пржиш га на маз ил зејтин, кат се упржи, туриш сол и бибер, и редиш на 
обђе, кад га испечеш тај баница се зове купусник.

купчьк мн. куповчичи м дем. од куп, гомилица. – На купчьк испред њег стоје 
паре, он ји гледа, усмивка се и само мазни бркови. Расврљај га на куповчичи, немој 
све на једьн куп.  купшьк.

купшьк м в. купчьк. – Збирај лисковине и турај на купшьк, после че си кладемо 
огањ с њи.

кур вулг. м краћи облик од курц. – Тој што тражиш кур че добијеш, нема да до би-
јеш ништа.  кура, куро.

кура вулг. м в. кур. – Дьньс вура, вура – а јутре кура.
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курајбер м шатр. неозбиљан и неодговоран човек. – Где се сћиташ, курајберу један, 
никада те дом нема при жену да се скрасиш.

курвальк вулг. м курвање, курварлук. – Боље у курвальк з бициклу, него с мерцедес 
на копање.

курварльк вулг. м в. курвальк. – Улезал у године, али се нече мане од курварлькат.
курвес, -та, -то вулг. онај или она који је склон курвању. – Збери багаш па си иди, 

више ми не требеш таква курвеста.
курвештија вулг. шатр. покварена женска, курва. – Овољи га поганльк, упогани се 

с некакву курвештију, па си растури кућу.
курдише свр. подеси тачно време на часовнику. – Чекам да јаве време на радијо, 

да курдишем мој сат.  навије.
курдисује несвр. навија часовник да ради. – Сат мора сваћи дьн да се курдисује у 

исто време, да не престане да ради.
курјак мн. курјаци м зоол. врста сисара месождера из рода паса Canis lupus (упор. 

вук). – Закрвавил с очи ко курјак. Давајте нешто да се једе, гладни смо ко курјаци.
курјаче мн. курјачетија с младунче курјака. – На Љубенка Мирашчију овца беше 

ојагњила курјаче, ал мртво, па су се збирали љуђи да га виде.
курјачина м аугм. од курјак. – Убили беоше курјака, оно неје курјак, нело 

курјачина.
куро м вулг. в. кур. – Мора да зачувујеш, а неје: вуро, вуро, после – куро.
куротресина вулг. м онај који се непозван утресе у нечији дом, непожељан гост. – 

Оглоџаше ни државу белосвецћи куротресине, али још повише ју оглоџаше нашиви 
куротресине и џаболебароши.

курталише свр. ослободи, спаси од чега. – Тија травар је млого љуђи курталисал 
од разне бољће, сви помреше.

курталише се свр. отараси се, спаси се. – Он кат пине, па почне да загомиља, не 
мож се човек од њег курталише.

курталисује се несвр. ослобађа се, решава се чега. – Како се дечиштата 
курталисувала од тој што покрадоше да ји не увате, она си знају.

курц вулг. м 1. пенис. – Некво тражи, а кво тражи, курц ли ми знаје. 2. фиг. нешто 
без чега се или никако не може, или је сасвим непотребно. – Докле год мрда, човеку 
требе свакакьв курц, а кад умре, више му ништа не требе. Он и не завреџује друго, 
него да га усереш ко пупуњьк, јербо за никакьв курц и неје. ⌂ без курц се на свадбу не иде 
неспреман се никакав посао не започиње. – Ни најголем умит не мож да омете што је 
Бог рекьл, а он је рекьл да се бес курц на свадбу не иде.  патка.

курчьк вулг. м дем. курчић. – На Џурџовдьн пекли јагње, па унук стално тражил: 
Дедо, очу лојчьк, дедо, очу лојчьк! Кат се прејел, почел да јауче: Дедо, боли ме 
мешинка! А деда че: Е, а са оч ли курчьк.  паче.

курчи се вулг. несвр. 1. прави се важан, хвалише се. – Само знаје да се курчи, а 
за никакав курц неје. 2. истреса се над слабијем, показује мишиће коме. – Пцујемо 
Турци, пцујемо Арнаути, пцујемо Бугари, а највише пцујемо Бога, што ни изведе 
овдек на ветрометину, да се сваћи курчи на нас. ■ курчење гл. им. – Оно има-има, али 
па оној њигово курчење га нигде нема.  накурчи се, прекурчи, укурчи се.

кус, -а, -о 1. животиња кратког репа, или без репа. – Издиѕа се ко кус петьл. 
(посл). Имали смо сасвим кусог вепра. 2. фиг. недовршен. – Остаде ни куса работа, 
не завршимо кво започемо.

куса несвр. 1. захвата кашиком чорбасто јело. – Кусај, кусај, чорба јунака рани, 
не месо. 2. фиг. сноси последице непромишљених поступака. – Какво си дробил, так-
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во че да кусаш. ■ кусање гл. им. – Ако сте гурмани, у љутеницу обавезно иде зејтин 
од маслинће, и обавезно топење, не кусање.  закуса, искуса, накуса се. прекуса.

кусало с део кашике који се ставља у уста. – Мачава с кусало закусује, али с 
дршку очи вади.

куска ж овца са кратким репом, и име таквој овци. – Овце свакаква иметија 
имају, која Куска, која Репушка, која Рогушка.

куска несвр. дет. куса у дем. значењу. – Ајде, сине, спремила сам ти супицу, само 
да седнеш и кускаш.

кускун м каиш (или палица) провучен испод репа коња или магарца да држи сед-
ло да се не повлачи напред. – За кускун се врже самар и од леву и од десну страну да 
држи равнотежу, и да не бега напред кат се иде низбрдо. Панталоне му с наставене 
ногавице, на дупе му залога, ко кускун на магаре.  подгьзњак.

кускунац мн. кускунци м окраћали комад одеће. – Све сам морала да преносујем 
сестрини кускунци. Кво си натресал тија кускунци.

кусне свр. једном захвати кашиком. – Дојдемо од работу, свекрва сварила зељице, 
ја куснем по једнуш, по двапути не кусам, и стојим, нема седење.  закусне.

кусур м ситан новац који се враћа оном који је плаћајући крупним новцем дао 
нешто више него што роба кошта. ▲ – Нити дава рачун, нити врта кусур, а воли 
и да га частиш.

кута несвр. крије. – Кута га ко змија нође. Напрет су љуђи шићер кутали, само кат 
се нећи разболи, тьг може да проба шићер. ■ кутање гл. им. – У нашу кућу кутање 
нема, сви морају да знају куде се који наоди, и куде кво стоји.  скlта.  накута, 
покута, прекута, скута.

кута се несвр. крије се. – Бега, кута се по шумаци да га не најдеш.  накута се, 
покута се, скута се.

кутачка ж дечја игра сакривања (упор. жмурка). – Мушка деца играју кутачку, 
једно жми, а друга се скутају, после иде па ји тражи, и куга најде требе да га запљује 
на тој место где је жмал, а ако њега запљују онија који су се кутали, он је изгубил и 
пај жми.

кутијка мн. кутијке ЛЗ ж хип. од кутија, кутијица. – На дно натура кутијке сас 
такво некво, које му мож затребе, а неје бьш толко важно.  кутића, кутишка.

кутијче мн. кутијчетија с дем. кутијица. – У једну кутију пулови, а до њу неколко 
кутијчетија сас прстенчичи, ланчетија, брошеви, маниста и ћитће за младожењу и 
невесту.

кутића мн. кутиће ГЛ, ДЛ ж хип. од кутија, кутијица (упор. кутијка). – Мара гурну 
руку подльбоко под дроњци, и извади једну железну кутићу, која беше веч зарџавела.

кутишка мн. кутишће рет. ж хип. од кутија, кутијица (упор. кутијка). – Гледам 
синоч у онуј кутишку, што га окају телевизор, па се крстим с обе руће, не могу се 
наѕверим и насаирим.

кутка се несвр. привија се уз кога, утопљава се, ушушкава се. – Увечер волим 
да легнем при деду и бабу, и да се куткам меџу њи док се не успим.  скутка се, 
укутка се.

кутлача1 ж велика кашика за захватање јела, и количина јела зазваћеног њоме. 
– Остал пасуљ од ручьк за две кутлаче, и че додадемо још нешто, па да вечерамо.

кутлача2 ж бок, слабина код човека или говечета. – Ка[д] дојде от печалбу, прво 
пообиколи целу кућу, па улезне у шталу да види да ли су кравицете урањене, или им 
излетеле кутлаче.  кутлица.

кутлачка ж хипок кутлачица. – Кутлачће има и поголеме и помалечће.
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кутлица ж бок, слабина код човека или говечета (упор. кутлача2). – Че тресеш 
кутлицу ако не будеш имал дрва да си накладеш огањ, собана голема, у њу и лети 
студено. Крава ма омршавела, испадле вој кутлице.

кутрак м млади поодрасли пас. – Наш кутрак Гривча ми је бил најбољ другар у 
игру, после заједно порастомо, и манумо да се играмо.

кутре мн. кутретија с штене. – Пун сам с паре, ко кутре с бује. Наша кучка беше 
окотила осом кутретија.

кутренце мн. кутретића с дем. и хип. од кутре. – Однегде дотрча малечко кутрен-
це, и поче да ми се мота окол нође. Девојчетића ко кутретића, само да ји човек гледа.

кутриште мн. кутришта с пеј. од кутре. – И теб че се збирају кутришта на гроб, 
нече само мене.

кућа ГЛ, ЛЗ ж 1. општи назив за зграду у којој живе људи. – У наше село има 
доста нове куће. 2. домаћинство. – Стрижевац је имал сто и педесе куће, а Сливовик 
двеста и педесе. Нема га погоре, нело кат кућа појде у наѕадльк. ⌂ кућа у винклу кућа 
код које су сви углови саграђени под правим углом. – Овај кућа неје у винклу, затој 
намештај не може убаво да се намести по ћошетија. ⌂ от кућу на кућу из једне куће у 
другу. – Ка[д] дојде вршалица у село, иде от кућу на кућу, нема прерипување, и нема 
замињување. ⌂ присмрди у кућу привири у кућу, дође још који пут. – Тај калаштура 
нече да ми више присмрди у кућу.  кујћа.

кућанин м члан домаћинства, укућанин. – Невеста даде дар на кума, кумицу и на 
кућани. Све подаримо: кућани и њину фамилију који су позвати.

кућеван, -вна, -вно који припада кући, који брине о кући. – Ја сам си кућеван чо-
век, не идем увечер у задругу на шољћу и поседьк, а волим да ми дојде човек, ветар 
ти кућу у коју никој не улази.

кућерак мн. кућерци м мала сиротињска кућа. – У село са скоро да ни нема деца, 
све старци, заглувели и занемели кућерци, нигде расадена градина, нигде зајазени 
јазови.

кућерче с дем. од кућерак. – Купимо једно кућерче, па га попритегомо, а натам 
ако се може че га проширујемо и дограџујемо.

кућешљак мн. кућешљаци м пеј. од кућа, кућерина. – У тија кућешљак некада 
живели Цигањи, са само што неје падла.

кућешњак мн. кућешњаци м аугм. од кућа, кућетерина. – Какви љуђе сам гледал 
како се скрају од работе, праве зградетерине да победе комшију, да у село имају 
најголем кућешњак.

кући несвр. стиче, зараћује, набавља шта је потребно за кућу. – Ја кућим, жена 
раскућује, ја уносим с лопату, она износи с иглу, и пак она побеџује.

кући се1 несвр. заснива домаћинство. – Дојде време да се женим, да се кућим, 
да си стварам свој домьк. Ми смо се трипут селили, и трипут кућили.  закући се, 
окући се, скући се.

кући се2 несвр. превија се од грчева у стомаку, савија се од болова. – Ја се ви, кући 
се, труча се по кревет, целу ноч очи не склопи од болови.  покући се, прекући се.

кућица ж хип. од кућа. – У сред море била једна кућица, ђавол отвори врата па 
га ћушне унутра, и отиде си.

куферта нов. ж папирни омот у коме се шаљу писма, коверат (упор. коверта). – 
Поглеџује комто њојан прозор, па извади слику од Љубисава у војничко одело ис 
куферту, па ју мазни с опрегљачу, па ко бађим брише сльзе.

куц-куц / куцу-куцу узв. за дозивање пса. – Куц-куц, на ти коску да ме не лајеш. 
Куцу-куцу, јела и тебе да нараним, па да чуваш кућу.
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куче мн. кучетија с 1. пас. – Е, кат си ти дошьл, че липче нечијо куче. На мртво 
куче и курјак вади нож. Стра ју оди зла кучетија, и да се не соплете и друсне негде. 
2. фиг. човек који изазива презир својим поступцима, незахвална и зла особа. – Не 
каже се залуд: Рани куче да те лаје. █ бесно ~ пас оболео од вирусног обољење које 
проузрокује претерану раздраженост и лудило. – Куга уапе бесно куче, тија мора 
да умре. █ слепo ~ зоол. врста глодара који је прилагођен за живот под земљом Spalax 
typhalus. – Из њин амбар ништа не давају, а у свој влаче све што стигну ко слепо куче 
компири.  псето.

кученце збир. кучетића с хип псић. – Имају млого убаво кученце.
кучетина ж пеј. од кучка. – Кучетинава па скотна, не знам куде чу денем толка 

пцетишта из двор.  кучљак.
кучина ЛЗ ж влакна од конопље која се добијају млаћењем на трлици (упор. 

кlчина). – Преле смо вуну и кучина, ткале смо платна и црге.
кучица мн. кучице ж хип. од кучка. – Ти си бабина кучица, ти се мен највише 

зарадујеш кад ме видиш.
кучиште мн. кучишта с 1. пеј. од куче. – Кучиштево се узмрдало, мора да је некво 

надушило. Још док је бил малецьк, могьл је да јаша магаришта, коњи и говеда, а 
јашаше и кучишта. 2. фиг. нежељена, наметљива и неваспитана особа. – Чибе, 
кучиште једно, знам те ја добро, не глоџи ме више.  псетиште.

кучка мн. кучће ж женка пса, куја. – Док кучка не врцне сас реп, пцета се не 
збирају при њу.

кучкар мн. кучкари м онај који воли и чува псе. – Сви су кучкари, пуна им авлија 
с пцета.

кучљак мн. кучљаци ж пеј. од кучка (упор. кучетина). – Те, кокошката поче да 
крека, трчи узни јајце, да те не претече кучљакан.

кушак мн. кушаци м јача летва којом се повезују даске једна уз другу. – Душаме 
и канате имају кушаци. Оплата се искове с кушаци, да буде цврста, и да не отица 
бетон меџу дьсће.

Л
лабав, -а, -о 1. незатегнут, опуштен. – Лабава ми гума на тракторав, пумпа ју 

одоцутра, али па испушта, ако се сцепи че га најебемо. 2. слаб, нејак. – Знаје да га 
волим, али ћути и пушта ме да се печем на лабав огањ. 3. непредузимљив. – Сви су 
си такви, на работу лабави, а за уз астал ји има.

лабавеје несвр. постаје лабав, попушта. – Како човек улази у године, тека здравје 
почне да му лабавеје, док се једьн дьн начисто не прећине.

лабавшьк, -шка, -шко лабав у дем. значењу, поприлично лабав. – Лабавшка на 
једење, а онак здрава и цврста.

лабави несвр. чини лабавим. – Притеѕај конопацат, немој да га лабавиш, да се не 
смькну успут снопови.  олабави, разлабави.

лабаво прил. овлаш, слабо, без строгости и одлучности. – Лабаво си га приврзал, 
че се одврже да побегне усвет. Распуштена му деца, лабаво им држи команду у руће.

лавне свр. лане, залаје. – Кучето оче да лавне кад нећи наиде, али нече да се 
залети да уапе човека. Наш Чома диже ногу та замоча капију, па подиже главу комто 
Бурчу и лавну накратко. ⌂ лавне га белка буде украден. – Имао убаву сећиру, али ју 
више немам, лавнула ју белка.
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лагарија ж 1. лаж, лагање. – Не могу више да слушам њигове лагарије куде је 
све бил, и какво је све работил. 2. лажно оптерећење, обавеза која се обавља са 
лакоћом. – Грбенчење за теб, и сас теб, за мен беше лагарија, али са си ти умре, а 
мене остави саму. 3. оно што изгледом вара, што лепо изгледа а нема вредност. – 
Даньс кво да купиш, све лагарија, једнуш употребиш и мож да га врљиш, а на око и 
убаво и цврсто.

лагаријес, -та, -то варљив, лажљив, непоуздан. – Кольцав лагаријес, може да се 
скрши, да ни падне котьл, па да расипемо комину.

лад м простор који није осветљен сунцем, сенка коју баца што осветљено 
сунцем, хлад. – У пладне кад удари жега сваћи бега у лад.

ладан, -дна, -дно хладан. – На чешму у Сулиманово вода је млого ладна, и лька 
за пијење.

ладьк дем. од лад. – Померете се у ладьк, да ви не гори сльнце. Дете спи у ладьк 
пот цер, а ми загртамо морузу.

лади несвр. чини што хладним, расхлађује, освежава. – Једна му лади чело с 
мокре крпе, а друга му масира груди. Пиво ни лади, али зној још повиш тече од нас. 
 излади, залади, олади, прелади, разлади.

лади се несвр. расхлађује се. – Склони га од шпорет, и изнеси га надвор да се лади. 
 излади се, залади се, олади се, прелади се, пролади се, разлади се.

ладначак, -чка, -чко ладан у дем. значењу, поприлично ладан. – Ладначка ти 
супава, што ју неси малко подгрејала, па тьг да ју постављаш.

ладне свр. изгуби део топлоте. – Млеко се свари, па се остави да ладне, па му се 
тьг тури поткваса.

ладне се свр. прохлади се. – Загреје се маз, и у њег се пуштају крофне да се прже, 
кат се ладну, умотују се у ситан шићер. Кат се сок ладне, сипује се у влаше, и оне се 
затворе сас пампур.

ладно прил. 1. без узбуђења и узрзјавања, мирно. – Све кво те снајде примај ладно, 
немој да му се потрисаш, оно че пројде тека и тека. 2. без осећања, равнодушно. – 
Смеје се, али те гледа ладно, ко змија, чувај се од њу.

ладњак1 м тех. уређај за хлађење мотора. – Ладњак му процепен па тече, и морам 
често да досипујем воду у њега.

ладњак2 м заслон, штитник на ободу капе. – И ја сам ко дете носил кечкет сас 
картонсћи ладњак, али се он брзо у играње сцепи и отпадне, па остане само ко капа.

ладњача ж камион у коме се помоћу нарочитих уређаја одржава ниска темпе-
ратура, хладњача. – Ка[д] те ударим, че мислиш да те ударила бугарска ладњача.

ладовина ж 1. простор заклоњен од сунца, хладовина (упор. ладовина). – Ми ко-
памо, а он се изврндупил у ладовину, и бьш га брига. 2. прохладан ваздух, јутарња 
свежина. – Ујутру се дигнемо порано да пожњемо док је ладовина, после кьд је 
жега, оно се нагреје, па не мож да се жње. ⌂ вата ладовину 1. прилегне да одмори. 
– Мајстори што иду сас вршалицу, кат све начине и почне врша, вате по шљивари 
ладовину, понесу дрешку и легну да одрему и одморе док могу и имају време. 2. за-
бушава, избегава да ради. – Мати и башта му црцавају од работу, а он вата ладовину 
по Бабушницу. Она само знаје да вата ладовину, а да запне и приштеди, тој нумеје.

ладовинка ж дем. од ладовина. – Седи баба на басамаци у ладовинку и вртка, при 
њу две крошњичетија, и у свако по једно клувче вуна.  сенчица.

ладолеж м 1. бот. биљка пењачица Calystegia sepium. – Ладолежав се усправил уза 
зид скоро до кров. 2. фиг. ленштина, готован. – Тај мачка је ладолеж и льсноранац, 
нече да вата поганци, само чека да вој се даде.

ладује несвр. хладује, ленствује. – На њиву се не иде да се ладује, нело да се рмба.
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лажа ж лаж. – Тој што наприча испаде голема лажа.  льжа.
лажипара ж безвредна ствар која лаковернима измамљује пару из џепа (упор. 

мамипара). – Теј вашарсће лажипаре мене не занимају.  льжипара
лазарица ж обичај играња и певања девојака на Лазареву суботу, и једна од 

учесница у том обичају. – Соберемо се девет девојке, и идемо по села у лазарицу, 
узнемо једнога домачина који че да иде сас нас, воџа га зовемо, и појемо теј песме 
које су за тьг, по три стоју отуд и одовуд и поју, а три шету и промињују кроз онеј 
што стоју.  лазераица.

лазар м старији човек који иде са лазарицама (упор. воџа). – Направимо се 
лазарице, па идемо от кућу на кућу да појемо, па имамо и лазара, он ни води кад 
идемо ил у Студену, ил у Камбелевци, ил у Бабушницу, а ми му лети жњемо.

лазерица ж в. лазараица. – Припремамо се за лазерицу по две-три недеље 
унапред.

лазерачћи прил. на лазарички начин, онако како раде лазарице. – Ни смо лазерачћи 
појале на кујћу овака: Овде равни дворови / по њи оде бећари / беле руће метали / и 
белегу делеју / и Богу се молеју / дај ми Боже најмило / ој лазаре девојћо.

лази несвр. 1. пузи (о детету). – Детето вој веч попорасло, почело да лази. 2. 
мили (о инсекту). – Чим у поље легнем да одморим, по мен почну да лазе некакве 
бубуљашће. Ако дете лази по собу, че дојду госје. Кат паук лази по тебе, че те бије 
башта. Буба лази, нешто тражи / кога тражи / нашег Мију тражи. 3. гмиже (о змији). 
– Гуштер трчи, а змија лази.  залази, излази, налази, облази, подлази, прелази, про-
лази, разлази се, улази се.

лаје несвр. 1. оглашава се лајањем (о псу). □ – Овце блају, пцета лају, а ми окамо 
ис колибу. Нема народ у село, нема деца да џаколе, нема пцета да лају, пустолија. 2. 
фиг. вређа кога. – Ајд не јеџ говна, и не лај више. – 3. фиг. оговара кога. – Само што се 
одвоји од њу, она га поче лаје како у село неје имало понеодбраног до са од њег, како 
цел дьн вата ладовине и ништа не пипа да работи. ■ лајање гл. им. – Суноч пцетишта 
лајаше, од њино лајање не могамо да трепнемо.  залаје, излаје, надлаје, налаје, 
одлаје, прелаје, прилаје, улаје.

лаје се несвр. фиг. свађа се са киме. – Теја две само се лају ко пцета, па не знају кво 
си све думају једна на другу.  разлаје се, улаје се.

лајка ж фиг. керуша. – Позинул ко лајка у бурек.
лајниште мн. лајништа с пеј. од лајно. – Узни лопату па исврљи овај лајништа 

на ђубре, да не стоје насред авлију.
лајно мн. лајна с говеђа балега. – Краве му убаво урањене, али стално залужене у 

лајна. Не загомиљај млого, него јеџ отрулницу и пукницу, ако вечем не једеш лајна 
и тричњаци.

лајпор м ручна бушилица, претеча данашње електричне. ▲ – Тишљери су 
напрет све с лајпор бушили рупе кат су правили столарију или намештај.

лак м текуће средство којим се премазују предмети ради сјаја или заштите од 
кварења (упор. льк). – Купил сам лак, да излакирам прозори и врата.

лакат1 мн. лактови уз бр. лакта м 1. анат. зглоб на средини руке у коме се зглаба 
надлактица са подлактицом articulatio cubiti. □ – Падал, па си беше све огулил 
колена и лактови. 2. старинска мера за дужину (око 70–77 cm). – Када како, некада 
изаткајем и по три лакта, некада не могу ни једьн. ⌂ даде му лакат остави га, да му 
корпу. – Ја и Војча идемо сами, он ми некво изорати, ја га измаршира и дадо му 
лакат, и он си отиде ко посран. ⌂ на лакат под правим углом. – Имају плац на лакат.

лакат2. оштар завијутак пута, окука. – Ем настрањичаво, ем остра кривина, туј 
на лакатат се често извртају натоварена кола.



423Речник говора Лужнице

лаковеран, -рна, -рно који брзо поверује, неопрезан, несмотрен. – Лаковерна 
жена може све ис кућу да раздаде на Цигањће које вражукају, само ли ју намиришу 
каква је.

лакоман, -мна, -мно који има жељу да приграби, коме никад није доста, лаком. 
– Лакоман, саможив, зграбљив, бегај долеко од њега.

лакоми се несвр. жуди да присвоји, да згрће. – Лакоми се да присвоји и мој дел, 
ако смо браћа.  залакоми се, полакоми се.

лакуван, -а, -о лакован. – Ја сам била прва у село која је имала лакуване ципељће.
лала ж бот. биљка луковача из породице љиљана, дугог сабљастог листа и крупног 

цвета, тулипан Tulipa gesneriana. – У градьнче посадила жльте и црвене лале, па кат 
се расцавтеле, од милине да гледаш. ⌂ ко бела лала мора што да уради. – Море, че 
идеш ко бела лала, и ја не би ишьл, ал морам.  лале.

лале1 мн. лалетија с бот. в. лала. – После пладне преди Џурџовдьн збереше се 
младиња, и уз смејање и шалење идеоше да беру и збирају цвеће по село: здравац, 
љиљак, лалетија, понегде и божур се најдеше.

лале2 назив од миља за дете. – Лале, дојди при бабу да поседиш, да те поглеткам 
и да си попричамо, а имам некво и да ти дадем.

лаленце с хип. од лале2. – Ти си моје лаленце, и моје срченце, тебе баба највише 
воли.

ламка несвр. 1. хвата зубима јаје обешено о концу о Белим покладама (упор. лаје 
јајце). – На Покладе ламкамо јајца. 2. брбља, лапрда, оговара. – Млого ламкаш сас 
језикат, пази да те не боли глава због тој. Оч ли да седнем сас теб, па да цел дьн 
ламкамо који је какьв по село.

ландара несвр. клати се, виси опуштено. – Ем се клати кад оди, ем вој руће 
ландарају, ко да су тиће прикачене за рамена.

ландра се несвр. скита. – Мужи изотиду упролет, па се ландрају по свет, а ми 
жене морамо и поље да работимо, и стоку да гледамо и деца да чувамо.

ланѕа несвр. јурца, скита. – Куде даньс ланѕа, цел дьн нема те дом.
ланѕа се несвр. јурца се, скита се. – Ланѕа се по путишта ко глува кучка.
лани прил. прошле године, лане. – Лани се узеше, овуј годин се мануше.
лансћи, -ска, -ско који се односни на прошлу годину, лањски. – Имамо малко 

ланску рећију, тој Петкана кута по клачишта за срамно госје, а и за не дај Боже. 
Требеш ми ко лансћи снег, душа ми испадла за тебе.

ланчьк мн. ланчичи м златна или сребрна огрлица, ланчић. – Ми тека, прекај њи, 
прајимо им ланчичи од маслачьк, беремо им беле раде за прстење, пипнемо ји по 
ручицу, такво време било.  ланче.

ланче мн. ланчетија с в. ланчьк. – Купим вој ланче, она се радује, а мен мило.
лапа халапљиво поједе или попије што. – Чьс по чьс дооди до остал, и сипује си 

у чашу, и одма ју лапа, ко Гарча гркљан оди јагње. Свиња лапа, а куче лоче.
лапавица ж атмосферска појава када пада киша и снег истовремено. – Надвор 

лапавица, неје за излазење, који не мора, а који мора, он не мари.   лапчуг, 
лопавица.

лапеје несвр. ветри, хлапи, фиг. губи интелектуалне моћи. – Човек како се 
приближава до рупуту почне да лапеје, па му се привиџују и маћа и башта, и баба и 
деда, и све такво какво је понапред било.  излапеје.

лапне свр. зграби набрзину, поједе што у неколико залогаја. – Курјак јучер теше 
да ми лапне једно шљеже које се беше отранчило од овце, али се ја уока, и он побеже.

лапрда несвр. брбља, говори којештарије. – Само лапрда, и што требе, и што не 
требе.
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лапрдан мн. лапрдани м брбљивац, онај који прича глупости. – Престани да 
дробиш више, лапрдане један. За онија који мисле да су најпаметни, при нас орате 
да су лапрдани.

лапчуг м атмосферска појава када пада киша и снег истовремено (упор. 
лапавица). – Удари лапчуг, па неје за излазење ис кућу.

лармаџија м онај који подиже ларму, галамџија. – Голем лармаџија, али од њег 
нема кво паметно да чујеш.

ларми несвр. галами, ствара буку. – Доста, бре, лармисте, који је овој ред, не 
може се од вас дремне.

ласовка ж џепни ножић на склапање. – Моја баба си увек носеше врзану ласовку 
за појес.

ластавица ж зоол. ласта Hirundo. – Ако ластавице ниско лету, че пада ћиша.
ластавиче мн. ластавичетија с младунче ласте. – Ластавица очува ластавичетија, 

и веч почеше да излате.
ластавиченце мн. ластавичетића с хип. од ластавиче. – Под нашу стреју ласта-

вичка направила гњездалце, па се извела ластавичетића.
ластавичка мн. ластавичће ж 1. хип. од ласта, ластица. – Годињће се наредиле 

гочка, ал си ми памет иста, ластавичку да видим, ја би полетел по њу, такьв сам. 
Дошле ластавичће, па направиле полог у нашу плевњу. 2. фиг. дете. – Е, моја 
унучетића, моје ластавичће, отишла при онуј другу бабу, а ја за куга сам оволко 
манџу спремала.

ластар м изданак који израсте за једну годину из земље, са пања или на грани. – 
Ластари ако се не чисте сваку годину, шљивар се ушуми, па не мож да пројдеш кроз 
њега, камли да береш сливе.

ластреж м ластиш. – Сћинул ми се ластреж на гаче, па ми падају.
ластри несвр. окресује гране са лишћем за брстину стоци (упор. астри). – Ми 

највише ластримо границе, а негде има и бука, с туј шуму се ране зими овце и козе, 
оне поједу лис, а остану лисковине, и с њи си кладемо огањ.  изластри.

латинче с бот. врста баштенског цвећа, драгољуб. – Латинче највише волим, 
њега садим обавезно сваку годин.  латинчица.

латинчица ж в. латинче. – Гле како се убаво расцавтела латинчицава, од милине 
да ју гледаш.

льгало с оно чиме се детету скреће пажња, играчка. – Најди некакво льгало, па 
га зальжи да се ућути, глава ми се рацепи од њигово викање.

льжа ж в. лажа. – Без льжу и без сведоци мош се јебеш у дупе, само сас тој мож 
да будеш и владика и поп. Време лечи све – льжа за наивни.

льже несвр. 1. лаже. – Льже ко брадат Циганин. Што повиш льжеш, повиш че ти 
поверују. 2. забавља, разонођује. – Попорасло, почело веч да се смеје и да ји льже 
да му се радују. ⌂ льже па маже лаже и хође да му се верује. – Овце су ви паметне 
животињће, куј друкче прича льже па маже. ⌂ льже па прли лаже без мере. – Чим 
зине, льже, льже па прли, само док спи не льже. ■ льгање гл. им. – Веш на льгање, 
жедног преко воду има те преведе.  зальже, изльже, нальже, подльже, прельже.

льже се несвр. 1. лаже се узајамно са ким. – Нема кво да се льжемо, а ни да се гоџа 
валимо, знамо се који смо. 2. забавља се (момак и девојка). – Кријем се од моји, да 
не знају с куга вревим, с куга се льжем. Одавно се льжу, требало би да се веч узну. 
 зальже се, подльже се.

льжипара ж в. лажипара. – Тој је льжипара, чим је купено на вашар.
льжља м лажљивац. – Мани се од њега, он је льжља што га у свет нема.  льжов.
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льжљив, -а, -о 1. који је склона лагању. – Льжљив, чим зине изльже. 2. варљив, 
лажан. – Льжљиво времиште, бајаги греје сльнце, па те измами да се раскомотиш, 
озебнеш, и ете ти кашљица.

льжна ж лажљивица. – Што ни превари, льжно, што не дојде, два сата те чекамо.
льжов м в. льжља. – Од човека льжов може да буде, али од льжова човек не 

може. Ако мен не верујеш, питај мојег брата льжова.
льжовчина м пеј. од льжов. – Сви су льжовчине колко ји има, али башта најголем.
льк, -а, -о који је мале тежине, лак. – Кат се почиња жетва, прво се прекрстимо: 

Ајде, Боже, помогни да је лько лето! – а кат се завршава, тьг па закољемо кокошку на 
дожињ. Неје ни там льк живот, и там се мучиш и печеш ко црвик на углен. ■ польк, 
-а, -о комп. лакши. – Клупе прајимо од липове дьшчице, боље кат су од полько дрво, 
згодне за преносење.

лькачьк, -чка, -чко олак, прилично лак. – Моја жена лькачка, могу да ју носим ко 
дете. Лькачьк, с једну руку га могу подигнем. ■ полькачьк, -чка, -чко комп. лькачьк у 
већем степену. – Рећија, мученица, сас коју се крстимо и мозак опивамо, да ни муће 
полькьчће буду.

лькачко прил. на прилично лак начин, олако. – Попимо по две-три чаше рећију, па 
лькачко излезомо ус Чуку.

лькне свр. лакне, постане лакше. – Све ми испричај, да ти лькне на душицу. Што 
нече да умре, да ми лькне.  одлькне.

лько прил. на лак начин. – Млого лько се деца чувају, који умеје да ји сачува, ја 
сам осом деца очувала. Пријетељице, како чемо? – Пријетељу, лько чемо! ■ полько 
комп. од лько. – Неје пошло на зло, несьм љута на рану, а и млада снага, па све полько 
заздравује. Нити ни он умеје каже, нити га ми мож разберемо кво оче, тека на нас 
полько, али на њег потешко.  излько, олько.  льсно.

лькомислен, -а, -о који олако схвата ствари, који је површан. – Лькомислена је, 
мож ју лько наговориш на све кво ти на памет падне.

лькоорац м онај који лако игра у колу, који је добар играч. – Сва су ми брајћа 
били лькоорци.

льн м бот. једногодишња зељаста биљка с влакнастим стаблом и семенкама 
богатим уљем, лан Linum usitatissimum. – Льн смо сејале за потьнко платно.

льнен, -а, -о ланен. – Льнено платно је потьнко и поубаво од пртено платно.
льс м рет. лакоћа. – Кат појдемо на копање у Падину где је зевња комсуљава, оно 

ни некако мило, знамо да че копањето да уработимо сас льс.
льсан, -сна, -сно лак, једноставан. – Наш деда је имал льсну мречку, увечер си 

легал у кревет, ночу окол три сата умрл, од ништа неје болувал, умрл си от старос. 
Њиве су ни льсне за работу, несу млого долеко о[д] дом, и све су у куп.

льска несвр. светлуца. – Льскају му очи ко на лисицу у кокошкарник.  зальска.
льска се несвр. светлуца се. – Гле како се росица льска по цвећетијава.
льскав, -а, -о блештав, сјајан. – Капутле сивкасто, граџанско, из џеп навириле 

двоће, у друђи џеп свилене бомбоне, из трећи џеп, онија на груди, виси льскаво 
ланче од џепни сат. Нашла сам некакво льскаво, јел да видите.

льскавче мн. льскавчетија уз бр. льскавчета с бљештав украс на женској ношњи, 
шљокица. – Женска ношња је била: кошуља сас чипће доле, па забьн, па шамија бела 
од тьнко платно сас льскавчетија около, па тьг опрегљача убава, на нође ципеле, али 
несу биле на високу штиклу ко са.

льскар мн. льскари м продавац бижутерије. – Продавал је пручће, лулице, 
бомбоне, огрлице, алву и такве работе, а прекај тој и ланчетија, прстење, пуловчичи, 
и све оноја што продавају льскари.
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льскарија ж бижутерија. – Набављал је робуту, туј льскарију, од некаквог 
Јеврејина.

льсне свр. постане льсно, постане лакше. – Че ви льсне на сви од мене кад ме 
више не буде, а тој се нече забави.

льсне се свр. сине, блесне се. – Ночу беше опељужил снег, ујутру огреја сльнце, 
па се льснуло беше, не мож да гледаш с отворене очи.

льсно прил. лако (упор. лько). – Који умеје да работи, млого је льсно. Видановићи 
се не мире льсно што је секнул њинити некадьшњи газдальк и бујерство. ■ польсно 
комп. од льсно. – Ја знам да је польсно само да се гледа док друђи работи, али нећи 
мора и да работи. ■ најльсно суперл. од льсно. – Сваћи ти суне да пинеш, тој му 
најльсно да те почасти. Кат постигнеш, тури некво да се вари, најльсно ти је пасуљ.

льсноранац м који на лак начин долази до хране, готован. – Тај мачка је ладо-
леж, льсноранац и бујар, нече да вата поганци, само чека да вој се даде.

льцка ж штуцање, предсмртни ропац. – А, дојде и на теб льцка, неч га више 
испрдиш, има да льцкаш и да липцујеш ко шиљеже.

льцка несвр. штуца. – Кад льцкаш, некој те спомиња. Преједе се, па почне да 
льцка. Ма и ти ли дојде, ми се па чудимо што толко почемо да льцкамо. ■ льцкање гл. 
им. – Кад некога увати льцкање, требе да му се каже да је негде нешто украл, он се 
уплаши и престане да льцка.  зальцка, ульцка се.

льцне свр. 1. штуцне. – Како льцнем, помислим си у себ да ме са он споменул. 2. 
фиг. испусти душу. – Те тека, льцнеш, оврти се неква ђурунтија около теб, зберу се 
и који су те волели, и који несу, а некоји и не дојду, и толко од човека. Човек льцне 
зачьс, и нема га, ко да неје ни бил.

льштав, -а, -о који сјаји, који се шљашти. – Узо и некво цвеће од Пегу радикала, 
он ми га запакува у льштаву артију.

льшти несвр. блешти, сија. – Льште му очи ко на мачку утавнин.  ульшти.
льшти се несвр. блешти се, сјаји се, цакли се. – На гушу вој се льште жльтице. 

Изнесе дете ис кола славине, отпакова ји, оне се льшту ко да су оди сребро.
леб мн. лебови м хлеб. – Леб може да нестане, али без брашно кућа не смеје 

да остане. Са, бре, сви оче леб без матику да једу. Лежи, лебе, да те једем. Наши 
сељачћи лебови су округли, а куповни су дугуљасти. █ вратљив ~ хлеб од пшенице из 
које није тријерењем уклоњен врат. – Вратљив леб кат се наједеш, по неколко дьна 
ти је мука од њега. █ стар ~ бајат хлеб. – Попарак праимо от стар леб. █ морузњав ~ 
хлеб умешен од брашна које је мешавина пшеничног и пројног брашна. – Морузњав 
леб је струљ, а од чисто брашно је мек. █ чис ~ хлеб од пшеничног брашна. – Једва 
чекамо благден, да једнемо чис леб, и да се омрсимо. █ сув ~ суви хлеб, хлеб без јела. 
– Нечу да сам довек овчар, сув леб да једем, и да жељујем за студену водицу. █ шарен 
~ обредни хлеб који се меси уочи Божића. – Шарен леб се шара сас тестьнце које се 
залепи озгоре, и које се намењује: једно на ижу (кућу), друго на овце, трећо на краве, 
четврто на свиње, пето на кокошће, шесто на крт (да не рије крт по градине), седмо 
на кола (да се не строше кола). ⌂ леб збере душу овим изразом су се умиривала деца 
да се стрпе док се хлеб не испече. – Де, деца, стрпете се, само леб да збере душу, па 
че ви поставим да једете. ⌂ леб и с леб хлеб и оно што се присмаче уз хлеб. – Овчар у 
јенџьк понесе леб и с леб, и обавезно воду, јер наша рудина нема воду. Убав леб, с 
леб да га једеш. ⌂ једе леб обедује, руча. – Који су говеда истровили упланин, до са су 
јели леб. Једомо леб, ајде са да поработимо малко. ⌂ доједе леб 1. престане да му се 
једе, који је на самрти. – Деда-Радивоја си дојел њигов леб, скоро че му кусају гус 
пасуљ. 2. не једе више, који је умро. – А, тај баба одавна дојела леб.
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лебар м, особа која једе много хлеба. – Ми смо сви у кућу лебари, једьн леб ни 
је малко на оброк.

лебара ж продавница хлеба. – Имају стан на згодно место, туј им лебара, туј им 
месара, аутобус им туј близо.

лебарњак рет. м остава за хлеб. – Где штуче, лебарњак му њигов. (псов.).
лебац мн. лебовчичи м дем. и хип. од леб, хлепчић. – Добар ко лебац. Леле, што си 

је убава, ко бомбонка, да ју човек поручка без лебац. Појдем на косење, па понесем у 
торбу лебац и с лебац, а у товарију воду, па вьздьн косим у вртоп. Видела сам погаче 
качкаваљ наредене на дьсће ко лебовчичи да се суше. За Бьгњу вечер жене намесе 
ковржданчичи, намесе колачичи, лебовчичи, да се дава на коледари. ⌂ изеде ко лебац 
убије, сатре. – Ако се наљутим, чу те изедем ко лебац.

лебеди се несвр. 1. иде раширених руку, корача опрезно. – Поледило га, па се мора 
лебеди кат се иде. 2. љуља се у ходу од гордости. – Лебеди се ко млада невеста кад 
оди.

леблеблија ж бот. биљка из породице лепирњача, наут Cicer arietinum. – Леблелију 
смо пекли и млели и правили каве, а нећи си ју воле и онак да једу.

лебовача ж ракија од хлебног жита. – Од напред се праеше лебовача рећија.
левак м 1. онај ко се лакше служи левом руком и ногом. – Били су близнетија, али 

једьн беше деснак, а једьн левак. 2. запрежно грло које се преже са леве стране. – 
Стар вол се не препреsа, деснак никад нече да постане левак.

левина ж 1. зграда, породична кућа. – Прајимо левине од двајес собе, а живимо у 
једну. Налезе војска, па сву рану изранише, левине погореше, браништа посекоше. 
2. посебна помоћна зграда у оквиру једног домаћинства. – Ја и мој човек направимо 
кућу, после приградимо још две левине, све с наши десет прста.

левинка ж дем. од левина. – Оно, може си је и до мен, да сам на време притегал 
и препокрил кров, мож би си левинката била још читава, кров чува кућу.

левоше шатр. несвр. краде, крадуцка. – Има да левоше, све док не соше. (да кра-
дуцка све док је жив).

левтеран, -рна, -рно који је погодан за руковање, који се са лакоћом користи, 
који лепо прилеже за руку (упор. левтеран). – Сећирчето левтерно, згодно за све ра-
боте. Има левтерну руку, мајстор че буде.  лефтеран.

левтерно прил. лагано, удобно. – Облечи се левтерно, немој да се тронташ са на 
жегуву.

левуњак м збир. ситне, недовољно израсле стабљике конопље. – Конопно семе се 
сеје у конопљиште и роде се грснице бељће и црњће, прво се беру бељће, па црњће, 
најнакрај се бере левуњак.

лега несвр. смешта се у кревет за спавање, леже. – По вечеру си одма легамао. 
Тој што им башта и маћа легају гладни, неје важно, тој неје ништа за њи. Малко, 
малко па легнеш, а мен не видиш ни када легам, ни када се дизам, и могу ли све 
сама да постигнем. ■ легање гл. им. – Нема ји до који ред, тамьн да залегамо, они 
дојду, и после целу ноч нема легање и спање. Кад лупимо морузу, нема легање дор 
Влашчичи не зајду, и дор sвезда не излезне која се зове зорњача.  залега, налега, 
полега, слега.

легало с 1. лежај, кревет. – Сваћи да си своје легало размести кат се ујутру диѕа. 
Све камаре разнесоше, и сламу распрострше за легала. Једна коза, једно легало. 2. 
преноћиште. – Лута, сћита, не знаје се где му је легало. Чу те уватим ја на легало, 
че ми платиш ти.

легне (рад. пр. легал, -гла, -гло; имп. легни – легнете) свр. заузме водораван положај, 
опружи се. □ – Легни и не мрдај.  налегне, полегне, прилегне.
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лед м замрзнута вода, фиг. нешто веома хладно. – Руће ти лед, пријди при 
шпорет да се угрејеш. ⌂ навлече на тьнак лед превари, доведе у тешку ситуацију. – 
Ама, овија че ме навлече на тьнак лед, мислим си ја, и само гледам да се некако 
одвојим од њега.

ледара ж фиг. хладна просторија. – Наместила ми кревет да легнем, оно ко у ле-
дару, суноч сам се тресал от студ.

леден, -а, -о 1. који је од леда. – На стреју висе ледене лулице, а ми ји ћинемо и 
лижемо, ко да су од шићер. 2. фиг. који се пресијава као лед, који је од срме, или од 
беле свиле. – Премењујеоше се у забање, па ледени колањи опашу девојће, колан 
леден, па се сија на њу.  заледен, одледен.

леденьц м аугм. од лед, фиг. врло хладно. – Водава лед леденьц, студена па штипе.
леденица ж висуљак леда на стрехи. – Синоч беше југово време, а пре[д]ѕору се 

наватале леденице от по пола метар на стреје.
леди се несвр. претвара се у лед, замрзава се. – Чини ми се почеше да ми се леде 

руће, и да че сви прсти да ми поотпадају.  заледи се, следи се.
ледина ж запуштена, необрађена земља. – Све се улединило и урасло у траву, све 

ледине, а какве њиве туј беоше!
лединка ж дем. од ледина, мала затрављена површина. – Овце пасу, а ми играмо 

на лединку свињћу.
лежечћи прил. у лежећем ставу, лежећке. – Кад би могло лежечћи да се работи, 

до са би све работе биле уработене.
лежејечи прил. сад лежећи. – Раштуме се лежејечи, а не могу ни да седнем, ни 

да се дигнем.
лежи несвр. 1. налази се опружен на какву подлогу. □ – Легал, па си лежи, не 

сећира се што га триста работе чекају. Лежи, лебе, да те једем. 2. болује. – Повиш си 
лежи, неје му добро ич. 3. борави у затвору. – Три године лежа у апсу, али се опа-
мети. ■ лежање гл. им. – Заболеше ме косће од лежање. Нече никог да замине возење 
на душаме, и лежање у рупу.  залежи, належи се, одлежи, олежи се, полежи, 
прележи, улежи се.

лежилебоња м готован, нерадник. – Сабрале се све лежилебоње и испичутуре, 
па само меркају куде да се угнезде, и на чија јасла да легну.

лезетра ж врста миришљавог собног цвећа чији се листови додају у слатко. – У 
собу имам у саксије мушкатле и лезетру.

лези се несвр. смејуљи се, церека се без правог повода. – Лези се ко будала на 
брашно.  лензи се.  налези се.

леја ж мањи уски комад обраћене земље у башти, леха. – Насадили смо две леје 
бели лук, а у пет смо расадили пипер.

лекарица ж лекарка. – Наша Весна изучи за лекарицу.
лекне свр. уклони. – Лекни колата устран, да мож да мињују друга кола.
лекне се свр. уклони се, удаљи се. – Туј и там збере понећи лис, понеку артију, 

понећи пикавац, ал се лекнул и[з] село оди матику и пијук.
лековит, -а, -о који има својство лека, који делује као лек. – Напред само риџе 

козе беоше, ал им млеко беше благо и лековито. У нашу планину има свакакве ле-
ковите травће.

лектричан, -чна, -чно рет. електричан. – Купили су лектричан шпорет.
лекује несвр. 1. лековима и негом отклања болест (упор. лечи). – Тај бабичка ме 

је лекувала с травће, и олечи ме. 2. фиг. преваспитрава. – И ја лекујем, ал с тојагу, и 
мојти лек често побољ од лек који преписује доктур. ■ лекување гл. им. – Наслушала 
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сам се приче оди бајање, лекување, маџије и остала чуда, али сам све тој забоварила. 
 излекује.

лекује се несвр. лечи се. – Иде по доктури, лекује се, силне паре даде за лекови, 
ама не помага, стално болна.

леле узв. изражава најразличитија осећања у распону од тешке туге и беса, до 
врхунског задовољства и усхићења. – Леле, леле што ме остави, куде чу се ја денем 
бес тебе. Леле, Бошће, кьв си је убав, очи да не одвајаш од њега. Ој леле, леле, за 
мен неје леле, за мене је само јареће печење. Има „леле“, има и „преко леле“, а кад 
најболи је „о-леле“.  лијеле.

лелеје се несвр. 1. лелуја се, вијори се. – На трепетлику се лелеју листови и кад 
нема ветар. Бел чаршав и шарена црга лелеју се у чезу. 2. љуља се, њише се. – Укачи 
се у вр границу, па се лелеје, а мен једу страови да не падне да се скршњачи. Напије 
се, па се лелеје на нође, ко плашило у лозје.  долелеје се, залелеје се, разлелеје се.

лелејка ЛЗ ж креветић за малу децу подешен за љуљање, зипка. – Вика ко детe у 
лелeјку.  љуљћа.

лелекање с изражавање жалости узвиком „леле“, лелек. – Мани се више од 
лелекање, да га дигнеш не можеш, само си деца цвелиш.  лелечка.

лелече несвр. јауче, запомаже вичући „леле“. – Не лелечи, не мож га дигнеш из 
гроб. Лелече па се ћине, жал си вој за башту. ■ лелечање гл. им. – Трчи да видиш 
какьв се тој каламбур направи у комшије, да ли се потепаше та настаде толко окање 
и лелечање.  залелече, излелече, прилелече, улелече се.

лелечка ж лелек (упор. лелекање). – Гмитра се савила дозем, носи поле у шаће, 
прерипи мртвог Милисова, и истрча на врата сас лелечку.

лелке ЛЗ узв. леле у дем. значењњу. – Лелке, лелке, Дражо, синке мој, лепото моја. 
 лељће.

лељће ГЛ, ДЛ узв. в. лелке. – Лељће, Бошће, че ни потепа тија бесник, бес га ванул 
дабогдаде. Кад баба видела зета задумала: Лељће, лељће, изедем га, кьв је убав.

лељћенко узв. хип. од лељће. – Лељћенко, изеде га баба, донело баби водицу, тебе 
баба најволи от сви на свет.

лема несвр. бије, млати, туче. – Уведу га у милицију, па га лемају ко вола у купус, 
али му памет не дооди.

лемне свр. удари свом снагом. – Извади расколац из оплен, па кад га лемну преко 
грбину, он паде ко свеча.

лензи се несвр. в. лези се. – Лензи се ко липцало куче.  ленѕи се.
ленѕи се несвр. в. ленѕи се. – Чим га виде, почну да се ленѕе, ко да никад несу 

видели старога човека.  наленѕи се.
ленштари несвр. проводи време у нераду, ленствује. – Лети ленштари, зими 

ништа не работи, па му дојде на исто.
ленштина м/ж лења особа, ленчуга. – Ленштина, мрзи га да си искара ђубре из 

авлију, а њиве му посне.  лењштина.
лења м ленчуга. – Лежи, лењо, Бог на такви срећу дели.
лењав, -а, -о лењ, нерадан. – Има разни људи: има лењави, вредни, јунаци, 

кукавице, подвалџије… Лењав подолеко иде.
лењави се несвр. проводи време у нераду, ленчари. – Диѕај се, кво се лењавиш по 

кревет до пладне ко жена која је привремила.  улењави се.
лењштина м/ж в. ленштина. – Лењштина, усмрдела се од лењос, нече да се 

помучи ни воду да си донесе од бунар да се напије.
лењос м особина онога који је лењ, леност. – Работа не појида човека, појида га 

лењос.
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лепачьк, -чка, -чко дем. од леп. – Он млад, лепачьк, каква лепа девојчетија су га 
волела, али нумеја да се добро ожени.

лепачко прил. дем прилично лепо. – Лепачко га оварбај, да је суде једнако, да се 
не шаренеје.

лепи несвр. спаја лепком. □ – Кат се сцепе опьнци, ми отсчемо парче од унутрашњу 
гуму за бициклу, и лепимо ји с лепак. ■ лепење гл. им. – Све мајсторије су му ишле 
од руку, али у лепење плочичце неје имал кукнкуренцију.  залепи, налепи, излепи, 
облепи, прилепи, улепи.

лепиња ж погачица од киселог теста. – Нана напали вурњу, па отћине малко 
о[д] тесто за леб, и опече ни прво лепиње, после наврља лебови да се печу.

лепне свр. 1. дем. од лепи, једном залепи. – Свирка си тија мајстор, лепне плочицу, 
пине пиво из влашу, следећу лепне, па пине и запоје. 2. фиг. удари шаком, млатне. – 
Не тропај глупости, да ти не лепнем једьн шамар, има три дьна уши да ти поју.

лепотенце с лепо дете, лепотанче. – Ти си бабино лепотенце, изела те баба, ти-ч 
баби крстачу да носиш.

лепотија ж чаробна лепота, дивота. – По њиве се разиграла снежна свиткала, 
ма једнуш лепотија за онија који тој примечују, и умеју у тој да уживају. И невестата 
убава, ама што је па дар докарала, лепотија, цел комшильк је се збирал да гледа, и 
да се чуди.  лепотиња.

лепотиња ж в. лепотија. – Ти ка[д] дојде у наше село каква убавица беше, 
лепотиња. Роднине излезли при чешму, пљускају се с воду, засмивају се, почушкују 
се, село лепотиња, чис ваздух, здрава рана, а ништа не кошта.  убавило.

лерија ж старинско народно коло спорог ритма. – Имало је свакаква кола, 
играли смо: жићино коло, лагани моравац, лерију, ситну преперевку, ситан чачак, 
али смо највише волели запојес и прошетушку.

леса ж 1. вратница, капијица од сплетеног прућа или закуцаних летава. – Кат 
си појдеш, привлечи лесу, да не излезне стока. 2. врста старинског кревета. – 
Соба има лесу, на лесу рогожа, на рогожу гуња, испод гуњу мутавџика, и гасарче 
на пенџерче. Леса исплетена от пруће, па туримо сламу, па озгор цршку, и туј смо 
спали, тој ни је било кревет.  лесило.

лесар м врста старинског кревета. – Даньшњи кревети су убави, мећи, а ми смо 
спали на тврди кревети лесари, само леса, и на њу турена сламњача.

лесило мн. лесила с капијица од сплетеног прућа или закуцаних летава (упор. леса 
1). – Тија овьн беше све скrал лесила на трљак с рогови.

леска ж бот. шиб и грм из породице бреза чији је плод лешник Corylus avellana. – 
Лескa растe у падину, куде има влага.

лесковина ж лесково дрво, лесково жбуње. – Од лесковину плетемо кошеви за 
сламу.

Лесковица село у Лужници, Лесковичанин, Лесковичанка, Лесковичанче мн. 
Лесковичање етн; лесковичћи, -чка, -чко ктет.

лет-лет-лет! дет. узв. којим се подстиче полетање. – Лет-лет-лет, буба-маро, по-
кажи ми на коју страну чу се оженим.

летвоше се свр. напије се, одрвени од пића. – Цел дьн пије, па се летвосал.  за-
летвоше, излетвоше.  улетви се.

лети несвр. 1. креће се кроз ваздух помоћу крила. □ – Летело пиле шарено… (нар. 
п.). 2. фиг. безглаво јури. – Девојче се обрну да појде, али га баба увати за ванелу: 
Чекај, куде одма летиш, слушај ме кво чу ти речем. Лети по њега, ко муа без главу, а 
он ју и не примечује.  излети, залети, налети, облети, одлети, полети, прелети, 
прилети, пролети, разлети се, слети, улети.
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лети прил. за време лета, у току лета. – Лети ни се струпају работе једна преко 
другу, да немамо кьд ни да уготвимо нешто за једење.

летњи, -тња, -тњо који је из летњег периода, који припада лету. – Ђаци су имали 
летњи и зимсћи распус. █ летња слава слава која припада летњем периоду и слави је 
цело село. – Стрижевачка слава је била Свети Никола Летњи, а сливовачка Пресвета, 
па ји комунисти ка[д] дојдоше на влас променише у Седми јул, и Први мај.

летовина ж 1. летина. – Збирамо летовину, зима иде (упор. и годишњина). 2. 
летовање, летњи провод. – Дооде и на зимовину, и на летовину, згодно им: једу, 
пију, а све џабе. ⌂ обрне на летовину пређе на лаку летњу гардеробу. – Рано си обрнул 
на летовину, че оѕебнеш у теј аљињће.

летос прил. у току овога лета. – Не могамо све да уработимо пролетос, остаде 
малко и за летос. Летос беомо на печалбу по Неготин, и добре паре зарадемо.

летото прил. у току лета које долази после неке одређене зиме. – Зиму добро 
прекара, али летото башта поче да побољћује, а мати веч беше ланску годин умрла.

летошањ, -шња, -шњо који се односи на протекло лето. – Летошња суша има се 
запанти, остадоше малко бунари у село да несу пресушили.

летување с летовање. – Наши овуј годин идоше на летување у Турску.
лефтеран, -рна, -рно који је погодан за руковање, који се са лакоћом користи, 

који лепо прилеже за руку (упор. левтеран). – Овај матика бьш згодна, лефтерна, на-
правена ко за деца. Млого ми жал што си истрови тој сећирченце, такво лефтерно 
сећирче се више не наоди.

леца несвр. миче, уклања. – Лецај га, да ми неје пред очи.
леца се несвр. 1. осећа нелагодност, штреца се. – Ако ми је мајћа, све се лецам да 

ју мртву пипнем. 2. склања се, уклања се. – Кат свекар наиде, ми се лецамо устрану, 
да му несмо бьш на очи.

лецне се свр. 1. штрецне се. – Свака се лецне кад види врзољат, ал ми ниједна 
ништа не орати. Ја се лецну, појдо наѕадачћи, ал удари с грбину у плот, кучиштето 
се сукну и увати ме за ногу. 2. макне се, помери се. – Понавамо се лецнете. Лецни се 
понатам, да не смиташ на мајстори.

леча ж бот. махунаста биљка са хранљивим семењем, лећа Ervum lens. – Лечу 
сваримо ко пасуљ, па се накусамо. Једем лечу, ал те нечу.  сочиво.

лечьк мн. лековчичи м хип. од лек. – Даньс дооди тија доктур за нервозни, виџ да 
ли мож да добијеш некьв лечьк за Севду, да се малко смири.

лечи несвр. лековима и негом отклања болест. – Колко те време од Бугари кутал 
и ране лечил, доктори ти плачувал, и олечи те, а са што се залолосал и мозак истро-
вил, тој твоју Наду питуј.  лекује.  излечи, олечи.

лешен, -а, -о стругањем очишћен и истањен, саструган,. – Узне се седам ћила 
свињско, и две ћила овчо месо, и једно ћило сланина, тури се сол, бибер, кlцана 
љута паприка и бели лук, све се смеље и преночи, па се с овуј смешу пуне лешена 
свињска црева, и направе се кобасице.

леши несвр. чисти и пере црева са спољне стране одмах по клању. – Моје је да 
лешим и проперем црева, остало си жене работе.  олеши.

лешица ж дем. од леја, лејица. – Овуј годин сам само две лешице расадила пи-
пер. Кућа му беше саде оди једно сопче, испред њу лешица, мож ју уструпачћи 
прерипиш.

лештак м честар у коме преовлађује леска. – Козе млого воле да брсте лештак. 
Идемо по лештаци да беремо лешници.
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ли речц. за образвање упитних реченица. – Бабо, ли сам ја твој унук? Па ли ти 
причам, исто си је било ко и са. Па ли ти казува до оточ, не могу да повртам све 
једно исто.

либела ж тех. справа за контролу водоравности равних површина. – Код њи у 
кућу мора да буде све ко под либелу, и мора да се знаје ред и који је стар, а који млад. 
⌂ тури под либелу доведе у ред. – Како скрши ногу, она тури мој живот под либелу, 
прво ми смањи работу, и поче се више сврчујем дом.

ливађе с шире пространство под ливадама (често као мтп.). – Наше најубаве 
њиве су у Ливађе.

ливатка ж дем. и хип. од ливада. – Кат се излезне из густакан, и прејде се преко 
ливаткуну, дојде се до онеј врбе, иза које се мож лько сакрије и да се шпијунира.

ливацћи, -цка, -цко који припада ливади, кјои се односи на ливаду. – Једе ми се 
баница сас ливацко зеље, па две не видим.

ливовер м револвер. – Уперил ливовер у нас, и прети да че ни сви побије.
ливрес, -та, -то враголаст, лукав, промућуран, спретан. – Од младу и убаву жену 

понећи закаса ко бач од ливресту sвиску. Причаоше постари љуђе да таква убава и 
ливреста снашка још неје била доведена у наше село до тьг. ■ поливрес комп. ливрес у 
већем степену. – Помладата им черка поливреста. Од рећију мож да закасаш, ко бач 
од ливресту ѕвиску.

ливресто прил. лукаво, радознало, живих очију и покрета. – Ливресто ко чигра, 
ни мож да га стигнеш, ни да га претечеш, камли да га превариш.

ливруша ж лукава овца, и име таквој овци. – Ђавол овца, како се Петкана загледа 
у игле, Ливруша се шмугне у детелину, ил градину, друђете овце одма јурну по њу, 
и ете ти пакос.

ливт м дизалица, лифт. – Тропнуше врата и улезе Пузља, уѕверил се ко куче у 
ливт.

лизало с бомбона на штапићу за лизање, лизалица. – Баба му купила играчку и 
лизало, да ми се радује.

лизне свр. фиг. окуси језиком. – Петкана ми забранила да рећију више не смејем ни 
да лизнем, ни да помиришем.  облизне.

лиј, -а, -о лукав, препреден. – Лија жена, с њу се не мож договориш, све работи у 
свој корис. Подмукло, лијо кучиште, мукавачћи апе кат се не надаш.

лија несвр. лукави, служи се лукавством у свему што чини. – Сврака от кольц на 
кольц, док се на једьн не надене, тека че о она да лија, лија, док не долија.

лиже се свр. умива се језиком (о мачки). – Кат се мачка лиже спром сльнце, че 
буде убаво време.  налиже се.

лијар м лукавац, препредењак. – Он је једьн лијар да га у свет нема, не мож га 
згодиш у чутуру да га туриш. Чипа овца и лијар овца су прве за клање. Него, да ја 
гледам овце, а ти си иди дома, јербо је жена ко лијар овца, кад ју не гледаш, она 
прави пакос. ■ полијар комп. лијар у већем степену. – Месецьт је такьв, шебек донде, 
некада се крије иза облак, некада те плаши са сењће, некада ти се примькне да ти 
покаже како је полијар о[д] тебе.

лијари се несвр. понаша се као лијар, служи се лукавством. – Чим овца почне да 
се лијари, требе да се закоље, да не повлачи друђе овце по њу.  улијари се.

лијеле узв. ’леле’ у говорним ситуацијама испуњеним јаким осећањима, при-
јатним или непријатним (упор. леле). – О, иду ни госјањи, а лијеле, а лијеле! А 
лијеле, који се тој од њег надал да че такво чудо да уработи! А лијеле, а лијеле, колко 
ми је порасал, па дошьл бабу да види.
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лимьц м бот. пиварски јечам (упор. и јечьм). – Пиварсћи јечьм се зове лимьц, од 
њег смо месили леб. Лимьц смо сејали највише, па пшеницу рапсаљ.

лимузина ж затворен путнички аутомобил, обично раскошније израде. – До 
јучер ишла у рашијен сукњор, и сас опьнци два броја поголеми па клипчу, а сьг се 
зајездила у лимузину.

линда несвр. клати, мрда (упор. ландара). – Линдају му руће, ко на мртво куче реп.
линда се несвр. лепрша се. – Затрчала се, па вој се косица линда на ветар ко 

барјаче.
линдри се несвр. церека се. – Талдудо, исписниче, који ти је андрак, те се само 

линдриш ко пичкурина. Линдри се, ко да су му све козе на број.
Линово село у Лужници; Линовац, Линовка, Линовче мн. Линовци етн; линовсћи, 

-ска, -ско ктет.
липсач м самртни час, час у коме се липсава. – Веле како су тија старци прорекли 

како че и на нас Срби да сьвне некада, а ја си мислим: оче њекња, са кат сам пред 
липсач, оно че ми сьвиња.  липцач.

липсотина ж 1. мрцина угинуле животиње. – Закопај липсотинуту да ју не 
развлаче пцетишта. 2. фиг. мршава, изгладнла и изнемогла животиња. – Иди искарај 
онуј липсотину ис кошару да брсти малко по слог.  липцотина.

липсује несвр. 1. цркава (о животињи). – Поче стока да липсује по село. 2. умире 
(о људима). – От пијанку се не липсује, тај болка неје таква.  липцује.

липти несвр. тече у млазу, шикља (о крви). – С време на време почне крв да му 
липти из нос, муку видимо да га зауставимо.  улипти се.

липцал, -а, -о који је липсао. – Драга Даклем низа сокак тера на влачег липцалу 
овцу оди трљак.  липцан

липцан, -а, -о в. липцал. – Једьн вол остаде жив, а тога липцанотога вола 
одвлекоше и закопаше у долину.

липцач м в. липсач. – Ти ко бађим манул си да пијеш, а ти да надокнадиш тој што 
неси пил, нашљискаш се па тераш до липцач. Ману крава да једе, и дојде до липцач.

липцотина ж в. липсотина. – У долину има неква липцотина, па базди та се не 
трпи. Говеда му глаџосала, преплитају нође, праве липцотине.

липцује несвр. в. липсује. – Све да ми напишеш: јешна ли су прашчина, не липцују 
ли пилетија, упреѕа ли се телето, никла ли је детелина, све да ми напишеш! Залутали 
смо начисто, липцујемо од работе, а живот не видомо.  залипцује.

липче свр. 1. угине (о животињи која угине од старости или болести, упор. цркне). 
– Е, кад и ти дојде, че липче нечијо куче. Нема поголема штета него кад липче 
говедо. Туј зиму ми липцаше две овце. 2. фиг. умре (о човеку). – Напије се па ни дума: 
Исцрцајте сви! – А ја му реко: И ти че липчеш, и ти неч довек.  липше.  излипче, 
полипче.

липше свр. в. липче. – Кат се брав закоље и цркне, једе се, а кад липше, не једе се, 
јер неје крв истекал из њега.  полипше.

лис мн. листови збир. лисје м 1. лист биљке. – Највише волим да се на кладенац 
напијем воду у лис од зељћу. Куј преброји лисје на гору, тија мене да урочи. 2. лист 
књиге. – Обрни лис – Милисов Стојановић, окрени лис – Стојановић Милисов, јебем 
ти тог Милисова, ко само он да има да плачује порез на овија свет. 3. сечиво ручне 
тестере. – Лис на бичћију има зупци, који се утупе, па морају да се остре с јеђе. 
█ поседовни ~ извод из катастарске књиге о поседу. – Ја от сваку парцелу имам по-
седовни лис.

лиса ж лисеста овца или коза, и име таквом браву. – Лиса је црна коза или овца 
сас тьнку белу пругу преко чело до прљицу.
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лисес, -та, -то 1. брав који има белу шару од чела до њушке. – Црна овца која има 
белу пругу преко њушку је лисеста, па ју зовемо Лиса. 2. фиг. особа која има бели 
прамен косе. – Пројде онај лисеста, што се млого прави важна.

лисице ж мн. окови, гвожђе којим се вежу руке ухапшеницима. – Проведоше га 
кроз народ с лисице на руће, да га сви виде.

лисичара ж врста печурке Psalliota arvensis Schaeff. – Лисичаре се прже на зејтин 
ил маз сас малко сол.

лисиче мн. лисичетија с младунче лисице, лисичић. – У Раменовац се коте лисице, 
и могу да се виде лисичетија како се играју.

лисичетина ж пеј. од лисица. – Навадила се лисичетина, па сваћи дьн дави по 
једну кокошку овде по комшильк.

лисичи, -а, -о који се односи на лисицу, лисичији. – Месо од лисицу се врља, али 
је лисича кожа скупа.

лисичко м надим. онај који је лукав и препреден. – Од тог лисичка да се пазиш, он 
има да те преведе жедног преко воду.

лиска несвр. окушава језиком (упор. лизне). – Посвиде вој се вурдата, и она прво 
лиска сас прс, па си после насипа у тањир, и убаво се наједе сас ложицу.

лисковина ж грана са које су овце или козе обрстиле лишће. – Збирај лиско-
вине, па турај на купшьк, после че си кладемо огањ с њи. На жешку вурњу малко 
лисковине требу.

лисник м окресане гране са лишћем зденуте у купу попут стога сена да овце и 
козе имају шта да брсте током зимских месеци. – Зденул сам три лисника шуму, и 
два сено, овуј годин за моје овце нема зима.

листьк мн. листовчичи м дем. од лис, листић. – Појавише се гусенице, че поједу 
шуму да нема једьн листьк да остане. Има ситни листовчичи, али му крупни цветови.

литак рет. м горња женска хаљина од простог сукна без рукава, спреда просечена, 
дугачка до испод листова (упор. сукно). ▲ – Моја баба носеше лети литак, а зими 
забьн.

литије ж мн. поворка верника са крстовима, иконама и црквеним барјацима која 
опходи поље. – На Велигден се носе литије. У Стрижевац су се носиле литије на 
Светог Николиу Летњега.

литка несвр. учестало полеће, лети на кратка одстојања. – Пилетићата се 
облекла, и веч почела да литкају помалко. Некакве ситне мушице литкају окол главу, 
очи че ни поваде.

литне свр. полети, полети па се врати, полети и одлети. – Мој век пројде, 
младос и милос и не видо, литнуше ко путпудаљћа оди грањћу, и минуше ко могла 
јутром уз Големи стол.

литра мн. литре ж бочна ограда на колима у облику лестава, лојтра. – Литра личи 
на сльбу, само што је горње рожниште савијено напред ко сьнка, док је дољње право. 
У литре докарујемо сено или шашње, а кат свозимо жито у њи товаримо снопови.

лице1 с 1. анат. предња страна главе у човека. – Има мазно лице ко детињо дупе, 
ако је старачка. 2. предња страна платна или одеће. – Које му је лице, од обе стране 
скоро исто. Облечи га на лице, немој да си га облекал наопоко.

лице2 с земљиште окренуто сунцу. – Њиве које су у лице добро раџају.
личан, -чна, -чно леп, наочит. – Драга беше личан, висок, па кат поведе коло, све 

девоће се претицају да се до њега увану. Лична жена, неје се ни потутила, ни је па 
дозволила да се ишћембави, ко што жене у постаре године умеју.

личенце с дет. дем. и хип. од лице. – Убаво детенце, бело у личенце, а веџице му 
црне ко пијавице. Исечи му ноктичи, да се не гребе по личенце.
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личи (рад. пр. личел, -а, -о) несвр. 1. изгледа као. – Личи на матер, а пргав на башту. 
Не знам на кво сам личела, али знам да несьм викала, увек викам кад ме нићи не 
види. 2. доликује. – Не личи на жену да се напије, па да не знаје ни кво орати, ни кво 
работи. Несьм носила убаво кад ми је личело, са ми више не требе да се таврим. Не 
јаша коња кому личи, нело који га има. 3. пристаје, одговара. – Личи му шашир, ко 
на свињу самар. А све је личело да че испадне убав дьн.  заличи, преличи се.

личовит, -а, -о који је на лице, који је окренут сунцу, осунчан. – Кућа му је на 
лице, и цела страна је личовита.  присојан.

лиша ж мед. кожна болест, врста екцема, лишај lichen. – Деца се купала у јаз, па 
издобиваше лишу и по лице, и по снагу.

лишав, -а, -о који има лишу. – Деца постану лишава упролет, кад буде све 
намањьк за једење.

лиши фиг. опогани уста говорећи неистину. – Не могу си лишим уста, тека је 
било.

лобода ж бот. једногодишња биљка из породице лободњача, баштенски коров 
Atriplex. – Урасла лобода прекај градину, требе да ју оплевимо.

ловџија м ловац. – У њину кућу колко су мужа, сви су ловџије.
ловџика ж мачка са израженим нагоном да лови мишеве. – Имамо и мачку и 

мачка, али мачькат готован, а мачката је ловџика што ју нема у свет.
логорисује несвр. борави извесно време у логору, логорује. – Имали су логор у Ба-

бушницу, где је са расадникан, тамо су логорисували, па су домачини ишли и нудили 
официри да коначе код њи. ■ логорисување гл. им. – Беоше ји позвали на веџбу, па су 
имали логорисување, три месеци су лежали там.

ложица ж кашика. – Ако је густо, постави вилице, ако је ретко, постави ложице. 
Попарак се куса сас ложицу. Ако те уватим, чу ти покажем од какво дрво се праје 
ложице. █ дрвена ~ кашика направљена од дрвета. – Запржујемо сас дрвену ложицу, 
а напрет смо и кусали сас дрвене ложице. ⌂ от кво се дрво праве ложице научи кога 
памети. – Само польк, чу те научим ја от кво се дрво праве ложице.

ложиче мн. ложичетија с кашичица. – На пет ћила млеко, сипе се ложиче маја да 
се потсири. █ кавено ~ кафена качичица. – Ка[д] тураш туршију, аксенцију да мериш 
сас кавено ложиче, да ју не прећиселиш.

ложичњак м висећи сталак за кашике и виљушке. – Насред ижу гори огањ, на 
комин излази чур, на дувар виси соленица и ложичњак, а около текнетија.

лоз м тикет за игре на срећу; фиг. срећа. – Чу ти врнем кад добијем на лоз, ако ти 
ни тьг не врнем, немој ми више позајмљујеш.

лоза1 ж 1. стабло на коме се рађа грожђе Vitis vinifera. – Посадил сам прет 
кућу једну лозу белину и једну црнину, да ми деца не жељују за грозје. 2. врежа 
бостана, тикава или краставаца. – Ако се нагази лоза на краставице кад врзују род, 
краставице че су горчиве.

лоза2 ж род, сој, породично стабло. – Наша лоза води порекло од некога деда-
Нешу, затој се наша вамилија зове Данешинци.

лоза3 ж спирала, завој на завртњу. – Појела се лоза на осовину, па мора да се 
нареже нова.

лозиње с посечени леторасти винове лозе. – Што-си лозиње исекомо у виноград, 
че имамо целу зиму за потклаџу. Јагње је најблаго кат се испече на лозиње.

лозица ж, дем. од лоза1. – Краставицеве почеле да пуштају лозице, и напупиле 
да процавту.

лозиште с земљиште на коме је био виноград. – Лозиште у Орловьц смо преорали.
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лозјар м човек који ужива у гајењу винове лозе, виноградар. – Сливовчањи су 
одувек били бољи лозјари от Стрижевчањи.

лозјарсћи, -ска, -ско виноградарски. – Затекли ји у Ковачев рид у лозјарску 
колибу куде се бесују.

лозје мн. лозја с земљиште засађено виновом лозом (упор. виноград). – Док старци 
не помреше Ћиринско лозје у Сливје беше за углед.

лозјенце с хип. од лозје. – Овуј годину и ја насади лозјенце, нечу да ми деца 
жељују за грозјенце.

лозјиште с пеј. од лозје. – Лозјише је ка[д] требе да се копа, прска и залама, а 
ка[д] требе да се бере, тьг је лозјенце.

лојав, -а, -о који је сав у лоју, намазан лојем, мастан. – Немој да ми даваш лојаво 
месо, нека буде чиста кртина.  лојан.

лојан, -а, -о в. лојав. – Пуни чорбальци сас некво лојано месиште, нема једно 
добро парче да се пробере.

лојчьк м дем. од лој. – На Џурџовдьн пекли јагње, па дете тражило: Дедо, дај ми 
лојчьк, дедо, дај ми лојчьк! Кат се прејело почело да јауче: Дедо, боли ме мешинка! 
А деда че: Е, а са оч ли курчьк.

лок-лок-лок! узв. којим се пдстиче свиња да једе. – Ајде, лок-лок-лок, дебели се, 
праји месо и сланину, још малко па че те кољемо.

локне свр. 1. једном захвати језиком нешто што се пије (упор. и лоче). – Пријде 
куче, локну једампут от помијете, па ји зареза, смрде му. 2. фиг. проспе крв коме, 
убије кога. – Са чу да му крв локнем.

локмаш мн. локмаши м пеј. онај који живи на туђ рачун, изелица. – Тија локмаши 
где најду муфте, клопају и лочу ко провалени, чудим се где ли им онолко стањује. 
Човек ти је гадна ѕверка, поготово онија локмаши што су начучали на народну 
грбачу, урнисују све кво им падне под руку.  мувтаџија, муктаџија, муфташ.

локмашћи, -шка, -шко који се односи на локмаше. – Јебем ти такву локмашку 
влас која от сопствени народ отима, а по апсе води онија који за деца сакрију 
сушеницу, јабучку или такво нешто.

локница ж дем. од локна, коврџица, увојак. – Има густу косицу, па све на локнице.
лолак м легло јежева или паса. – Наша Гарка окотила шес кутретића, ене ји у 

лолак у плевњу, и сва црна ко њу.
лолбер нов. м бот. ловор, лорбер Laurus nobilis. – Лолбер се тура у варено зеље да 

му даде укус.  ломбер.
лом м 1. неред, збрка, ломњава. – Деца, смирете се, лом направисте по кућу. 

Напије се, па лом и крш направи, само ли га нећи попреко погледа. 2. фиг. грдња, 
прекоревање. – Пуштај ме, забави се, лом че направе моји од мене што се толко 
задржа.

ломбер м в. лолбер. – Док се чорба вари турају се зачини: вегета, ломбер и першун.
ломи нов. несвр. употребом силе уништава целину, раздваја на комаде. – Деца, 

немојте да ми ломите цреп на кућу, да ви ја руће не покршим.  наломи, разломи. 
 крши.

ломоти 1. мрмља нешто разумљиво само њему, брбља. – Е, са да ни чује Петкана 
от кво ломотимо, изгрбавила би ни оба. Ломоти ко дупе ночу. Ломоти ко клопотар. 
2. прича будалаштине и непристојности. – Море, љуљни му једну шамарчину, да 
се не сети више такво да ти ломоти.  изломоти, уломоти се.

лонац м земљана или порцуланска посуда веће запремине за кување. □ – Напрет 
смо варили у зевњани грнци, а са имамо порцулансћи лонци и шерпе. Кат су млого 
људи, пасуљ варимо у лонац.
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лончар мн. лончари м мајстор који прави земљано посуђе (упор. грнчар). □ – Грне 
је од зевњу, повисочко от шерпу, праве га лончари, па га испечу у вурњу, а туј се печу 
и стовне, кондири и кадилнице.

лонче мн. лончетија с мала лимена посуда за захватање воде, лончић. – 
Девојченце, туј пешес годињће ако има, назбрало стара и пробушена шерпетија и 
лончетија, у њи тура зевњицу и сипује воду, кобајаги меси леб. Еве идемо, турај 
лонче за каве, а у друго поголемо греј рећију.  цимента.

лонџа ж бучно друштво нерадника и готована. – Да се манеш ти о[д] туј лонџу, 
нело да се приватиш за работу, ако оч да буде нешто о[д] тебе. Такву лонџу да ми не 
доводиш више у кућу.

лонџа се несвр. скита се, беспосличи. – Никаква ји работа не интересује, по цел 
дьн и ноч само се лонџају и блазне свет. ■ лонџање гл. им. – Мани се више о[д] тој 
лонџање, узни књигу у руће, или се вани за некву работу.

лопа несвр. халапљиво једе (о свињи). – Баба свари теј тикве мекокорће у големи 
котьл, па кад им тури малко трице, и с руку измеша, свиње само лопају.

лопавица ж атмосферска појава када пада киша и снег истовремено (упор. 
лапавица). – Кад дојде зима, кад удари лопавица, кад буде снег до гушу, е тьг је 
време за грејану рећију.

лопата ж ручна алатка за згртање или пресипање сипких материја. □ – Жито 
овршемо с коњи, па га с лопате угрнемо окол стожер на куп. █ дрвена ~ лопата 
направљена од дрвета. – Сас дрвену лопату наврљујемо и вадимо леб из вурњу. 
█ железна ~ лопата направљена од гвожђа. – Сас железну лопату товаримо ћубре у 
кола кад га искарујемо на њиву.

лопатица1 ж анат. пљосната кост у плећки. – Боли ме у лопатицете, туј да ме 
испритискаш.

лопатица2 ж дем. од лопата. – Имамо си посебно дрвену лопатицу да гребемо 
брашно с њу. Вурња се нагори, па се сас грепку извади жар, а сас ометач измете од 
пепел, после се сас лопатицу наврља леб унутра да се пече.  лопатиче.

лопатиче мн. лопатичетија с дем. од лопата (упор. лопатица2). – Мара спреми 
вурњу за потпалу, узе лопатиче, и ис шпорет тргну на њег жар и однесе га у вурњу, 
па наврља суве шашће и потьнка дрва да се побрж вурњата напали.

лопатетина ж аугм. од лопата. – За њег тој голема лопатетина, дајте му 
помалечку лопату.

лопатљак м пеј. од лопата. – Овија лопатљак се строшил, неје више за ништа.
лопне свр. халапљиво дохвати устима. – Врљи му залок да видиш како че га 

лопне док још и неје падал назем. Истрча баба право у уста на курјакатога, овија ју 
лопну ко Циганче сопуљ.

лопов м лупеж, крадљивац. □ – Лопов је и онија куј украдне динар, исто ко онија 
што украдне милијони.

лоповльк м безобзирна крађа и отимачина, лоповлук. – И напред је имало 
лоповльк, али се крало на ситно, а са се крадне на крупно.  лоповштина.

лоповчуга мн. лоповчуђе м лоповчина. – Лоповчуђе се накотише белисвет у нашу 
државу, и све се тој у пљачку дало.

лоповштина ж в. лоповльк. – И напрет се је крало, али оваква лоповштина неје 
била, нити је смејала да буде.

лопужес, -та, -то који је склон крађи. – Лопужесто детето, само гледа куде кво да 
украдне.

лопурда ж пеј. лопужа. – Уванула се с тог лопурду, не ђине им да заглаве у затвор. 
Све лопурде, па који је поголем, њега поставе на поголем положај.
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лос м дрвена полуга с једне стране зашиљена за подизање трупаца. – Без лос не 
би могли да натоваримо онолко тешћи букови трупови.  прљ.

лоче несвр. 1. пије воду или друго што житко захватајући језиком (о псу, мачки, 
вуку). – Прекријено млеко мачће не лочу. 2. фиг. пије, опија се. – Када че престанеш 
да лочеш, када чеш дом да дојдеш, деца да те виде? Гле ји па исписнициви, без мен 
лочу, маће им га дрте.  налоче се, подлоче.

лочка мн. лочће ж мање удубљење испуњено водом, локва, каљуга. – Свиње воле 
да се ваљају по лочће. Ја помисле да је плочка, оно било лочка. Заћисал ко матика 
у лочку.

лош, -а, -о који није онакав какав треба да је, рђав. – Жене су им ко лошо сечиво, 
у кућу им завладала лоша крв, па се не мож трпу, че се истепају.

лошо1 поим. прид. с зло, невоља, беда, несрећа (упор. лошотија). – На лошо мана 
нема.

лошо2 прил. на рђав начин. – У живот сам лошо прошьл, са ме деца лошо чувају, 
и мора се мре без дьн.

лошотија ж зло, невоља, беда, несрећа. – Човек се нада: а че буде боље, а че 
буде боље, а оно све из једну лошотију улази у другу поголему. Од лоше друство се 
отаросуј на време, док те не увлече у некакву лошотију. Од добрињу се не умира, 
нело од лошотију.  лошотиња.

лошотиња ж в. лошотија. – Еве, ко што видиш, снајде ме нека лошотиња, па се 
не могу опоравим, више си лежим, нело што седим.

луб мн. лубови м заобљени обод обуће око пете, заобљени оквир неке посуде. – 
Убил ме луб на пету, па ми огулил кожу. Немој јако да удараш шерпуту по луб, да 
не изљусне.

лубендиња ж фиг. помешане лубенице и диње, бостан. – Питали Циганина оче ли 
дињу ел лубеницу, а он рекьл: лубендињу.

лубеничарка ж сорта крушке црвеног језгра. – Јова пинтер јури Мелића по 
прекоп, обрал му лубеничарку у двор. Лубеничарће зреју кад и бостан.

лубениче мн. лубеничетија с дем. од лубеница, мала лубеница. – Купи две 
лубеничетија, да се деца озлаче овуј годин с бостан.

лубениченце с хип. од лубениче. – Што неси купил по једно лубениченце за оба, 
а не само једно.

лубеничетина ж аугм. од лубеница. – Колка си је лубеничетинава, како ли чу ју 
однесем до дом.

лубеничка мн. лубеничће ж хип. од лубеница. – Има осом дечица, ко лубеничће, 
да су вој жива и здрава.

лубеничљак м пеј. од лубеница. – Лубеничљакав се ућиселил, врљи га на свиње.
лувт м 1. ваздух, луфт. – Кат се леб наврља у вурњу, врата се затворе сас плекана 

вратанца, и замажу с лајно да нема лувт. 2. непопуњен простор око чега, зазор. – 
Сваћи камен требе да буде углавен пасен, да нема лувт около.

лувтира несвр. ветри, луфтира. – Никада не лувтирају кућу, усмрдело се ко у 
лолак.  излувтира, пролувтира.

лувтира се несвр. проветрава се, луфтира се. – Намокрила ји ћиша, па полегали 
мокри, а несу отворили прозор да се лувтира, па се успарило унутра ко у кочину, не 
може се уздьне.

лудеје несвр. 1. постаје луд. – Да ли сам почела да лудејем, да ли сам почела 
памет да губим, не знам, али добро неје. 2. фиг. заљуби се у кога до бесвести. – Она 
лудеје за њега, а он тој и не примечује.  излудеје, полудеје.



439Речник говора Лужнице

лудило с душевна болест изражена потпуним губитком разума. – Он неје 
стално такьв, само га на маови вата лудилото.  лудос, лудоча.

лудос м в. лудило. – Кат се напије увати га лудос, па све потроши по кућу, после 
иде па накупује тањири и друго такво, кво је у онуј лудос потрошил.  лудоча.

лудоча ж лудило (упор. лудос). – Вати га лудоча, па по неколко дьна беснеје, после 
се смири.

лудује несвр. прави глупости, лудира се (упор. лудеје). – Напију се, па лудују. ■ 
лудување гл. им. – Смири се, сине, теб је до лудување, а мен је до викање.  налудује 
се.

лужак м баруштина, мочварно земљиште. – У тија лужак само трска расте и 
жабе се коте.

лужан, -жна, -жно који се односи на нешто што је од луга, цеђи, обично на ко-
рито у коме се лужио веш и прао лужном водом. – Ис прво време немаше прансћи 
сапун, него у лужно корито перем сас цеџ от пепел.

лужи несвр. потапа нешто запрљано у цеђ да се боље опере. – У дрвено корито 
насипем цеџ, па натурам дронци да се луже, после ји у њега оперем, и у чисту воду 
исперем.

лужница ж посуда за лужење рубља, обично велико дрвено корито. – Сварим 
цеџ, па га насипем у лужницу, и натопим дронци да постоје у њега, после ји перем.

Лужница1 ж река, извире у Радошевцу, пресеца Лужничку котлину, улива се у 
Власину. – Ко да не знаје да смо род, видо га у моју кућу ноч зачекал, моју вечеру 
вечерал, с моју жену у мој кревет легал, тој Лужница не мож да омије, тој само крв 
мож да омије.

Лужница2 ж висоравански предео са југоисточне стране Суве планине. Припада 
бабушночкој општини. У географском смислу (јужно од Суве планине), етнограф-
ском (начину одевања и неким обичајима), и језичком (неколико маркантних дивер-
гентних говорних особина) Лужница се дели на „праву Лужницу“ – предео узводно 
од Љуберађе, и Лужничко Заплање – предео низводно од Љуберађе. По народном 
казивању „права Лужница“ се дели на Горњу Лужницу и Доњу Лужницу. Међа која 
их раздваја јесте црта повучена од Радошевца ка Сурачеву (в. карту).

Праву Лужницу чине селедећа села: Александровац, Бабушница (градско насеље 
и административни, економски и културни центар), Бердуј, Братишевац, Вава, 
Валниш, Војници, Горње Крњино, Горчинац, Горњи Стрижевац, Доње Крњино, 
Доњи Стзрижевац, Драгинац, Дучевац, Извор, Калуђерево, Камбелевац, Кијевац, 
Лесковица, Љуберађа, Масуровац, Проваљеник, Радосин, Раков Дол, Радињинце, Ра-
дошевац, Ралин, Ресник, Стол, Стрелац, Студена, Сурачево и Црвена Јабука.

Лужничко Заплање чине села: Богдановац, Линово, Штрбовац, Остатовица, 
Завидинце, Велико Боњинце, Мало Боњинце, Мезграја, Модра Стена, Брестов Дол, 
Дол, Грнчар и Врело.

Села Бежиште и Шљивовик су била у саставу Лужнице до 1947. године, а онда 
су вољом администрације припојена белопаланачкој општини. Мећутим, по свим 
особинама, пре свега говорним, она јесу саставни део Лужнице.

У склопу Лужнице су и седам села са бугарском националном мањином: Пресека 
(чији је састав становништва пола : пола, отуда му и име), Звонце, Јасенов Дел, 
Вучи Дел, Нашушковица, Ракита и Берин Извор.

лужничћи, -чка, -чко који се односи на Лужницу, који припада Лужници. – Где 
год да су, Лужничањи се одма препознају по лужничку орату.

лук м бот. зељаста биљка са подземним стаблом облика луковице која је у великој 
употреби у исхрани. □ – Ја не седам уз остал без лук. █ бели ~ чешњак. – Бели лук је 
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добар да се тури у свако јело. █ зелени ~ празилук. – Највише волим перца од зелени 
лук, док су још млада и крта. Јесени заровимо зелени лук, па си имамо до-пролет. █ 
црвени ~ црни лук. – Запршка не може без црвени лук. Повадимо црвени лук, па мати 
исплете двајес венца.

лука ж геогр. равно, муљевито и плодно земљиште поред потока или реке (често 
и као мтп). – Најбоље њиве су ни у Луку.

луковиње с збир. љуспе црног лука у којима су се кувањем бојила ускршња јаја. – 
Перашће се чине и сас купену фарбу, а напрет смо си чиниле у луковиње.

лула ж 1. прибор за пушење. – Деда имаше повише луле, једну пуши, две му пуне 
у џепови у клашњен прослук, чим једну истутуњи другу пали, а онуј пуни. 2. цев код 
ракијског казана којом пролази алкохолна пара да би се хлађењем у каци дестилова-
ла у алкохол. – Појави се пара на лулу, са че протече рећија. Гоџа Цигање искрадоше 
казање за бакар, украдну лулу и поклопац и унаказе казан, без лулу казан неје казан. 
3. цев кроз коју избија вода на чесми. – Наша чешма на срецало има две луле на које 
стално тече вода.

лулејћа ж љуљашка, зипка од платна која се носи на леђима. – Лулејћа је слична 
ко цедилка, само од побоље платно, има тракови и у тој се бебетија лушкју кад ји 
матере однесу на њиву.  лушкало.

лулећа ж зоол. врста птице селице чији мужјак има жуто перје, сем крила и репа 
који су црни, прави гнездо између рачви које виси попут колевке, вуга, жуја Oriolus 
oriolus (упор. дудулећа). – Овде живе разна пилетија: врапци, гроздовци, дрпкала, 
лулеће, путпудаљће, сипкаљће, соће, човекала… ћисалопеја.

лулица ж слаткиш од шећера у виду савијеног штапића. – Гледам бабу како 
слази у подрум, и из голем сандьк польк вади пручће, лулице, шарене бомбоне и 
розни ратлуци.

лумпује (рад. пр. лумпувал, -а, -о) несвр. проводи време у кафани уз пиће и песму, 
теревенчи. – Оsебал, па има грапав глас, ко да се целу ноч драл и лумпувал. ■ 
лумпување гл. им. – Мани се више оди тој сћитање и лумпување, деца ти немају гаче 
на дупе, а ти не излазиш ис кафану.

лунsа несвр. беспосличи, тумара, скита. – Само лунѕа по свет, не може да се 
сврти на једно место.  одлунѕа.  луња.

лунsа се несвр. скита се. – Летос га срето у Големото Село (Београд), лунsа се, без 
пријатељи, без родбину, без образ.  налунѕа се, одлунѕа се, пролунѕа се.  луња се.

лунѕало с пеј. луталица, скитница. – Доведе некакво лунѕало, нашли се оба 
такви, нема кућа да им процьвти.

луња несвр. лута, скита (упор. лунѕа). – Куде луњаш, откад те чекамо да се врнеш.
луња се несвр. лута се, скита се (упор. лунѕа се). – Луња се ко залуава кучка.  

слуња се.
лупач мн. лупачи м учесник у заједничком комишању клипова кукуруза. – У ижу 

закачимо големи котьл на вериђе, па у њег сваримо класје за лупачи.
лупачка мн. лупачће ж женска особа која комиша клипове кукуруза. – Кат се 

лупи моруза зберу се неколко лупачће даньс при теб, јутре па при мен, па дојду и 
момци, па се шале, па се смеју, па певају та се преврта село.

лупи несвр. 1. одваја комушину од клипа кукуруза. – Кад лупимо морузу ја идем 
код њи, после они дооде код нас, који како обере морузу даньс, одма се вечером 
олупи, па појемо, па се смејемо… 2. љушти кору са плода неке воћке или љуспу са 
јајета. – Олупи једну јабуку, па ми дај. Лупим краставицу да направим ћиселину. 3. 
љушти љуспу са куваног јајета. – Лупила баба перашће, а деда јел док се не прејел. 
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■ лупење гл. им. – Пуштише га из војску у лупење морузу. Седењће и лупење моруза 
напред беше најубаво на село.  налупи, олупи, прелупи се.

лупка ж кора младог кромпирића. – Млади компири се не лупе, него се само 
озгор огуле од лупку.

лута несвр. иде без циља, скита. – Куде по целу ноч лутате, да ми је да знам, та не 
легнете да спите, ко цел свет што работи.  налута.

лута се несвр. скита се. – Лута се по свет, кво работи никој не знаје, у село ако 
наврне једнуш у годину, или у две године.  налута се.

лутка мн. лутће ж 1. људска фигура која служи као дечја играчка. – Девојчетија 
су си правила бебетија од крпољи, и с њи су се играла, а са им се купују свакакве 
лутће. 2. фиг. оно што без видног повода изазива бес. – Нема, нема па му дојду лутће 
у главу, па јурне да ни потепа. ⌂ ватају га лутће постаје нервозан и усплахирен. – Какве 
те са лутће ватају, те си толко узмрдал.

луцерка ж бот. врста детелине. – У дивљу ливаду расте свакаква трава, а у 
питовну се сеје детелина: луцерка, троготка, звездан, есперзета.

лучак м хип. од лук. – Ми смо одрасли на лучак и сирењице, месо смо ретко 
виџевљали. Прет крај му нарежи малко бели лучак.  лучьк.

лучьк м в. лучак. – Суво лебац, лучьк и понека краставица, то[ј] је једење за 
даньс. Берну малко лучьк за обед.

лучетина м пеј. од лук. – Овија лучетина се здувал па смрди.
лучи несвр. 1. одваја јагњад од њихових мајки по дојењу (упор. припушта). – 

Јаганци припуштамо јутром и вечером да сисају, па ји после лучимо у кочак. 2. 
издваја своје овце из заједничког стада. – На Гмитровдьн сваћи лучи своје овце, и 
тера дом, а кад дојде Џурџовдьн поново че се намешују у бачију. ■ лучење гл. им. – На 
загон је најзгодно за лучење.  излучи, одлучи, разлучи.

лучица ж хип. од лутка. – Ти си бабина лучица, ја тебе најволим.
луџа м лудак, особа склона непромишљеним поступцима. – Онија који мисле да 

су најпаметни у наше село зову луџе.
лушка несвр. љуља, њише. – Љуља, љуља, љушка, на Мораву крушка, туј ми седи 

тетка, па си лушка Петка. (успав.).
лушка се несвр. љуља се, њише се. – Лулејћа има тракови ко цедилка, и у њу се 

лушкају бебетија кад ји матере однесу на њиву, лушкају се и са, ал ретко куј чува 
лулејћу.

лушкало ЛЗ с љуљашка, зипка од платна која се носи на леђима (упор. лулејћа). – 
У лушкала смо носиле деца на њиву, па ји вржемо за дрво у ладовину, и она си спу, 
а ми работимо.

Љ
љага ж фиг. брука, срамота, лоша успомена. – Остала му љага за цел живот како 

је поступал с родитељи, башту си тепал, а матер окал само „волино“, никако „нане“ 
ко друђи синови.

љага несвр. клевеће, оговара, унижава. – Какво вој падне на памет такво од мен 
прича, нема прет куга ме не љага.  ољага.

љепне свр. фиг. ошамари, залепи шамар. – Прави се да не чује, ал кад му љепнем 
једьн шамар, че прочује.
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љигави несвр. фиг. љуби, балави. – Госпава ме целивује, љигави ме и вреви: Ка[д] 
ти учитељ и марвењак дојду на славу, тој је права слава.  ољигави.

љигави се несвр. постаје слузав. – Месово се размрзло, па почело да се љигави. 
 разљигави се.

љигавче с салвета која се везује малом детету испод браде, портикла. – Турила 
му окол гушу љигавче да се не умаже. Да се не укапује, на дете се врже љигавче под 
браду.

љиђе ж мн. слуз из уста и носа, бале. – Потекле му љиђе ко на бесно куче. Кат 
подигнемо поклопкуту, оно кад замирише – љиђе ни појду на уста! Једьн мој из 
вамилију бил вечером по село, па пошьл на гувно, и каже: Укачи ми се некво на 
рамена, и ја идем ко мртьв, ајде, ајде, и како се протресо, оно падло некуде, ујутру 
видели тој што падло, оно се направило ко на љиђе. ⌂ цеди љиђе жељно гледа како 
други једу или пију. – Нумеју да шпарају док имају, него само вура-вура, после друђи 
имају, а они цеде љиђе.

љизга се несвр. клиза се на поледици. – Поледило га, па се љизга, кротко оди да не 
паднеш.  разљизга се, уљизга се.

љизгавица ж клизав терен, клизава стаза. – Паде ћиша, па се направи суде 
редом љизгавица. По овуј љизгавицу не мож да се пројде, а да се не прзнеш.

љизгав, -а, -о клизав. – Секомо сланину, па асталат станул љизгав. Љизгав пут, 
пази како штрапаш, да се не прзолиш, па да паднеш.

љикша м пеј. балавко, онај који пушта љиђе. – Љикша, течу му љиђе ко на бесно 
куче. Обриши се, љикшо, гад ме да те гледам таквог.

љиљак м бот. јоргован Syringa vulgaris. – Посадил љиљак прет кућу, па кат се 
расцавти, цела кућа мирише.

љиљаков, -а, -о оно које је боје јоргована, љубичасто. – Има свакакве боје: 
алево, бордаво, гуштерљиво, ђувезно, каџаво, љиљаково, пембелијесто, пепељаво, 
рујево, цигуљаво, џандарљиво, шпловирано.

љиљачар м терен обрастао јорговановим шибљем. – Који нема браниште, он 
бере дрва у љиљчар по селску утрину.

љиљаче с бот. врста баштенског цвећа. – Једно градинско цвеће се зове љиљаче, 
а има и: алевче, босиљак, гмитровче, женка, зевкалче, милованка, мињђушка, 
мушкатла, шебој, не могу се ни сетим како се све зову.

љоска несвр. 1. удара шаком, пљеска. – Не љоскај га сас шаку, узни дрвце, па з 
дрвце по голо дупенце. 2. фиг. пије, напија се. – Он кат почне да љоска, нумеје да 
стане док се скроз не наљоска.  наљоска се.

љосне свр. тресне о земљу као покошен. – Излезе из плевњу, и све се спотура 
преко двор, само што не љосне ко маче о[д] таван.

љосне се свр. прући се свом дужином. – Велика се љосну озем ко вреча от сто 
ћила, не мож ју поврну, искоколила, ко из расол да је излезла.

љубависује несвр. води љубав. – Снашка поче да љубависује сьз другога, ману да 
работи, само репашку мазни, а имаше дльгу репашку чьк дол до сукњу.

Љуберажда (адм. Љуберађа) село у Лужници; Љуберашчанин / Љуберашчањин, 
Љуберашка / Љуберашчанка, Љуберашче / Љуберашчанче мн. Љуберашчање етн; 
љуберашћи, -шка, -шко ктет.

љубика мн. љубиће рет. ж бот. биљка са љубичастим цветовима пријатног мириса 
Viola odorata. – Отидемо там куде има теј љубиће, и беремо, после слезнемо у врело, 
и увијемо венци, једьн за котьл, једьн за овцу, једьн за јагње.  љубичица.
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љубичица ж бот. биљка са љубичастим цветовима пријатног мириса Viola odo-
rata (упор. љубика). – Посадила љубичице у саксије, па ји турила на прозор, да ји 
гледају који прооде по пут.

људетина ж аугм. и пеј. од човек, људескера, грмаљ (упор. човечина). – Урош 
Ћиринсћи беше људетина, за опкладу подигнеше прењђију на рамо, и изнесе ју од 
цркву до стару школу.

људи ЛЗ м супл. мн. од човек. – Имало је свакакви људи, ко и са, али је било више 
поштовање према старога човека.  љуђе, љуђи.

љуђе ДЛ м мн. в. људи. – Зградата висока, гоџа љуђе улазе и излазе на иста вра-
та. Стари љуђе пченицу донели. Одавна не мрдам нигде, а љуђе се преличе, има те 
напцује, а не знаш ни куји је, ни чии је.

љуђи ГЛ в. људи. – Мати ни стално саветујеше да будемо љуђи сас љуђи, али и 
према нељуди да будемо љуђи. ⌂ изван љуђи мимо света. – Куде сви, туј и ти, немој 
да си изван љуђи.

љуља несвр. њише. – Кад ме она љуља у љуљћу, ја никад не викам, и никад не за-
спим, ако престане да поглеџује да види да ли сам заспал, ја се намерно умирим де 
ме погледа.  дољуља, заљуља, одљуља.

љуља се несвр. 1. њише се на љуљашки. – На Покладе вржемо љуљашку от 
клашње, па се по цел дьн љуљамо. 2. њише се у ходу. – Напије се, па не може право 
да оди, нело се љуља, спотура и заноси, ко вртоглав.

љуљашка ж направа за љуљање, седиште или лежај у којима се љуљају деца, 
али и одрасли. – Упролет вржу љуљашће от клашње за ореј, па се збира младиња да 
се љуља, да се клашњете отегну.

љуљне свр. 1. одгурне љуљашку, заљуља. – Љуљни ме, да одлетим високо до небо. 
2. дрмне, затресе. – Поткачи се у сливуту, па ју љуљни, да попадају све сливе које 
су зреле. 3. фиг. снажно опали шамар. – Море, љуљни му једну шамарчину, да се не 
сети више такво да ти ломоти.

љуљћа ГЛ, ДЛ ж 1. креветић за малу децу подешен за љуљање, зипка (упор. 
лелејка). – Башта ми беше тишљер, па ми направи љуљћу ка[д] доби бебе. 2. носиљка 
од тканине у којој се носи одојче. – До три године сам те дојила и у љуљћу носила. 
У љуљћу се увржем, матика на рамо, па на њиву. 3. фиг. судбина. – Таква ме љуљћа 
заљуљала да се цел век мучим. Каква те љуљћа заљуља, таква те и дољуља.

љуљчица ж дем. и хип. од љуљћа. – Девојчетија повијају бебетића сас дроњчичи, 
врзују љуљчице па ји љуљају. Мајћа си га љуљаше у шарене љуљчице.

љуска ж опна којом су обавијени неки плодови, или семенке. – Има једно грозје 
које се не прска, а добро раџа, али му љуска толко јака, да га једва ручно згњечиш 
за вино. Јатка од шевтелију се једе, али требе да се олупи од љуску, јер она горчи.

љусне свр. удари уз прасак, ошамари. – Ако ти љуснем једьн шамар, зачьс че се 
смириш.

љуспа ж 1. омотач јајета, кора. – Кад је јајце недоварено, много тешко му се 
лупи љуспа. Девојчето направило погачу от каљиште, па одозгор натурало ситне 
љуспе од разнобојне перашће. 2. покорица на рани која заздрављује. – Рана направила 
љуспу, почела да му заздравује.

љуспица ж дем. од љуспа. – Кад рана почне да заздравује, она озгор направи 
љуспицу, и почне да срби.

љут, -а, -о 1. који јако надражује органе укуса и мириса. – Напред је сьв пипер 
бил љут, после се појави нељут. 2. фиг. оштар, прек. – Башта ми је бил љут, љут, па 
мани га колко. ■ пољут комп. љући. – Наш пипер је љут, да пољут чини ми се неје 
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имало од њега. ■ најљут суперл. најљући. – Најљуту рећију у село он пече, кад ју пијеш 
гори.

љутавина ж мраз са зубатим сунцем и оштрим ветром који подиже снег са 
земље. – Бабини дни се вале с љутавину.

љутарка ж бот. врста јестиве печурке Polugonum hidropiper. – Љутарће се очисте 
и оперу, па се сваре, да им излезне љутина, могу да се прже с јајца, а могу и да се 
само посоле и печу у тепсију.

љутачьк, -чка, -чко који је прилично љут, прољут. – На крај у запршку 
турнем алев пипер, а куји воли љутачку манџу, може и наш кльцан љут пипер.  
прољутачьк.

љутачко прил. прољуто, пикантно. – Љутачко си га уготвила, па човек да не 
знаје колко би појел.  прољутачко.

љутеж м стање и особина онога што има љут укус. – Не знам с кво си га оволко 
заљутила, али овој се не мож једе од љутеж.

љутеница ж салата од скуваних сувих љутих паприка, уз додатак празилука, 
соли, зејтина и сирћета. – За мене нема поблага манџа од љутеницу.

љути1 несвр. изазива код кога љутњу, чини да ко побесни. – Немој да га љутите да 
ни не потепа, он је љут и кад га нићи не дира, а камли кад га некој нешто чьчне.  
наљути, подљути, уљути.

љути2 несвр. 1. има укус љутог (упр. и наључује). – Овуј годин ни млого љути лук, 
а исто семе ко и лани. Пиперат се смрзал, па манул да љути. 2. чини да што добије 
укус љутог. – Немој млого да љутиш пасуљат, има деца која не могу да једу љуто. 
 заљути, ољути, уљути.

љути се несвр. постаје љут, гневи се. – Кат почне да се љути, прво почне да му 
игра дољња усница, а кат се уљути, бегај долеко од њег.  заљути се, наљути се, 
одљути се, ољути се, подљути се, разљути се, уљути се.

љутит, -а, -о који је незадовољан и нерасположен (због каквог догађаја или чијег 
поступка). – Ти ко да си па љутита на мен, а знаш како смо се поглечкували кад на 
родитељсћи доодеше.

љутина ж љутња. – Манете се о[д] тога бесника, кат се разбеснеје не гледа где 
удара у љутину.

љутне се свр. дем мало се наљути, расрди се. – Ћути, женска главо! – љутну се 
чича.

љуто прил. опасно, оштро, непријатељски. – Гледа ме љуто и напорачћи, ко да 
сам му башту заклал.

љуцћи, -цка, -цко прил. на људски начин, као што доликује човеку. – Нумеје да 
орати љуцћи, ко човек и домачин, а камо ли де се нашали с време на време.

љушка се несвр. љуља се у дем. значењу, њише се. – Ајд речете, личи ли тој да о[т]
сечем ореј који је још мој прадеда посадил, сви га пазили и чували, сва деца ис кућу 
на њег се љушкала и качила, а сьг ја да га слистим.

љушне се свр. фиг. падне. – Мен све налегло, ко вејавица на трошне ћерамиде, а 
левината само што се не љушне.

љушти несвр. 1. ослобађа љуске, гули. – Јучер смо чукали ореси, даньс че ји 
љуштимо. 2. фиг. бије, млати. – Сваћи дьн га љушти, али њему домаће бијење не 
помага, докле га милиција не притегне. 3. фиг. пије. – От собајле почне да љушти 
рећишљакат, че му црева прогори.
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М
ма мн. маови м час, тренутак, прилика, згода, мах. – Кад нешто потражи, ако му 

у тија ма не донесеш, тешко си га теб. Она све тој у једьн ма виде, и топрв тьг се сети 
да је жива, и да ју деца чекају дом. ⌂ на маови у размацима, с времена на време, по-
времено. – На маови је добар, на рану да га привржеш, а на маови је зьл ко куче. Он 
неје стално такьв, само га на маови вата лудилото. ⌂ на маове у размацима, с времена 
на време, повремено. – Он неје стално такьв, само га на маове вата лудилото.

ма везн. за истицање супротности: али, већ, а (упор. и ама 1). – Све уработимо 
кво смо знали, ма не могамо да га поврнемо, умре ни на-руће.

ма речц. за појачавање неког тврђења или одрицања (упор. ама 2). – Ма да ли си ти, 
бре, полудел, ил ти памет вали! Ја млада, он млад, ма нема кво, бьш смо си прилика!

маа несвр. маше. – Војин не орати, само маа с главу натам-навам. ■ маање гл. им. 
– Тој твоје претење и маање с тојагу нече ме уплаши.  намаа, омаа, размаа се.

магаре мн. магаретија, збир. магаришта с зоол. домаћа животиња из породице 
коња Equus asinus. – Суди ни једна женица, има ју брат брату преко сто ћила, гадна ко 
циганско магаре, ал кат поче да се уѕрта у мојви бркови, видо да чу да открекам. На 
магаришта смо носили леб и воду на појату, и доносили млеко от појату.  могаре.

магарећи, -а, -о који је у вези са магарцем. – Даньс извлекомо магерећу работу, 
цел дьн преносимо и товаримо дрва у трактор.

магарица1 ж женка магарца. – Божа Јеличћин имаше једну кротку магарицу, 
па је на њу сваћи дьн о[д] дом носил воду и леб на појату, а от појату доносил 
млеко. █ дльга ~ назив дечје игре наизменичног прескакња. – Ја клекнем, ви сте се 
отуд наредили у врцу, ти се затрчиш, прерипиш мене, одмькнеш се неколко, и одма 
клекнеш, трећи исто тека, који је први клечал он продужи рипање, и тека по ред.

магарица2 ж мало повијена мотка с удешеним кукама на оба краја која служи за 
ношење терета о рамену, обрамица (упор. обрамка). – Сречко трчи од врело, врљил 
канте сас воду, и у шаће држи магарицу да га бије.

магариште мн. магаришта м 1. пеј. од магаре. – Ортачку кобилу ни магаришта 
не зарипују. По Ћицину ливаду тркају се магаришта и дечишта. 2. фиг. приглупа и 
неваспитана особа. – Видо ја одма куде је тој магариште навалило, ем крадне по 
туџи ормање, ем се уз туџе жене устура ко таксена марка.

магацинер м продавац у сеоској продавници, магационер. – Мој деда је бил 
најстар магацинер у Лужницу. Што не могаше да поједу, уврљише кроз пенџерче на 
магацинера у задругу.  мьгацинер.

магла ж згуснута водена пара у приземном слоју атмосфере која смањује 
видљивост. □ – Спуштила се магла, па се не види два корака испред човека.  
мьгла, могла.

магли се несвр. мрачи се, мути се. – Магле му се наочари, приѕира у књигу, а 
студено у собу.  замагли се, смагли се.

маглуштина аугм. и пеј. од магла. – Сльнце се појави пригушено над Брандел, 
маглуштина му не даде да огреје Лужницу.

мадеж м урођени мали израштај на кожи тамније боје у облику мрље, младеж 
naevus. – Наоди вој ману, има два крупна мадежа на лице.

мадешчьк м дем. од мадеж. – Ти ми млого личиш на моју покојну Мару, и она 
имаше мадешчьк на лице, а кат се усминеше, имаше вадице на обрашчичи исто ко 
ти.



Љубисав Ћирић446

мађилка мн. мађилће ж камен или други знак којим је обележена међа. – Сваћи је 
морал да от камење направи мађилће, и да ји с креч закречи, да они из авион сниме 
меџе.  међилка.

маже несвр. превлачи што неком машћу или житком смесом. – Кошарина 
се иплете от павит, па се с говеџа лајна маже, да живе челе у њу. ⌂ льже па маже 
потврђује исказ лажова додавањем невероватнијих појединости. – Льжу па 
мажу, не знаш који повише льже.  замаже, измаже, намаже, омаже, подмаже, 
размаже, смаже, умаже.

мажденик м 1. гвоздени клин који код воловских кола преко растоке повезује 
предњи трап са задњим трапом. – Мажденик је на прегњишта, прооди кроз оплен, 
на њега се закачи растока, да се споје прегњишта и ѕагњишта. 2. фиг. полни орган 
код вепра (упор. и сврдел 2). – Закламо вепра, па га одрамо и почемо да сечемо сла-
нину, њу стуримо, и почемо да режемо месо, али мушко, па прво сврделан требе да 
му одрежемо, и башта ми рече: Отсечи му прво мажденикат, па после му отварај 
мешињакат.

маз м/ж свињска маст. – Малечка беше свињата, али натопимо убав маз. Док је 
жежак маз, сипује се у канте. Маз буде прво млечна, па се онда бистри како се лади. 
⌂ вади му маз кињи га, мучи га. – Че му ваде маз, че призна и мајчино млеко које је 
посисал.

мазало с м рђав мајстор који малтерише. – Ја га погоди ко мајстора да ми омал-
терише кућу, а он бил обично мазало, сви искривил зидови.

мазан, -а, -о 1. гладак. – Некоје дрво има мазну кору, а некоје грапљаву, ко 
црешња и граница. Мазан у лице ко церова кора. 2. фиг. лицемеран, лукав. – Ако се 
прави мазан, од њег се чувај. Мазна је само кад вој требеш. Мазна ко невеста прет 
прво спање.  мазьн.

мазарка ж свиња која даје више маст него месо. – Ми чувамо свиње мазарће, 
месо се поједе брзо, а маз требе да траји целу годину.

мазьк м дем. од маз. – Мазьк ни при крај, а паре немамо да купујемо зајтин. Дедо, 
брзо дооди, на прасенцево потекал мазьк на дупе, ајде брзо да га кољемо. (нар. пр.)

мазьн, -зна, -зно в. мазан. – Мазьн ко терајеж. (ирон.). С облу зидари равнају 
малтер да буде раван, а с пердашку га после пердаше да буде мазьн. Богољуб имаше 
најбољу тојагу, мазну и праву, па кат се џипкамо, њигова најдолеко одлети. Чим је 
мазьн ко неварена жльчка, од њега се пази, такьв ти не требе, даньс те има льже 
овака, јутре онака.

мазга ж зоол. товарна животиња која настаје укрштањем пастуха и магарице 
Equus hinnus. – Турци су на мазђе носили злато за Цариград, а ајдуци ји сачекували 
и отимали им га.

мазгуљач м глаткоћа, оно што је глатко па добро клизи. – Носи тојагу мазгуљач, 
идеше по тријес метра кат се џипне с њу.

мази поступа с ким нежно и попустљиво, угађа. – Јединче, па га сви мазе и пазе, 
док га размазе, после им крив ђавол што нече да ји ништа послуша. ■ мазење гл. им. 
– Сас мазење од дете човека неч да направиш.

мазне свр. 1. фиг. украде. – Само гледа да живи на олакшицу, и где какво може да 
мазне. 2. фиг. удари. – Бегај од мен, ако те мазнем с тојагуву, има да ти глеци излету.

мазни несвр. глади. – Поче ме мазни по косу, ко да сам малецко дете. На купчьк 
испред њег стоје паре, он ји гледа, усмивка се, и само мазни бркови.  измазни, 
замазни, помазни, премазни.
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мазно прил. 1. глатко, уредно. – Очешља се, па напред мазно, оsад гњездо. (ирон.) 
2. лицемерно. – Куј умилно и мазно прича, тија је ко бесно куче, че те изеде кат се 
не надаш.

мазуљ мн. мазуљи м. водени плик, жуљ. – Једва оди, дека га боли мазуљ. Још неси 
узел матику, а веч се жалиш да ти се дигли мазуљи.

мазуљан м онај кога мазе, размажеко. – То[ј] је наш мазуљан, само њега имамо. 
 размазољ.

мазуљана ж размажена девојчица. – Ти си бабина унука, бабина мазуљана, која 
баби душу на памук вади.

мазуљи се несвр. клизи из руку. – Масно, па ми се мазуљи из руће, че ми испадне. 
 измазуљи се.

маија мн. маије ж кровна греда покривена ћерамидом, или посебним црепом у 
облику ћерамиде, где се раздвајају две воде. – Невеста врљи сито, оно поче да се 
врта, па се закачи за маију. Куће ни се распадају, нема куј маије да врже, пенџери 
виснули, дувари се истресли, а ми стари не можемо више. ⌂ врже маије малтером 
повеже црепове на темену куће. – Узе ми убаве паре што ми препокри кућу и врза 
маије, али нека му је алалом.

маја1 ж 1. течност која се ставља у млеко да се подсири. – Нешто ми се нече 
ване сирење, мора да сам омалила мају. О[д] туј мају се убаво сирење вата. 2. фиг. 
ракија, пиће уопште. – Дај да пинемо од мајуту, да се не расушимо ко незатопена 
буришта.  сириште.

маја2 ж име овце која је ојагњена у мају. – Ако је ојагњена у среду, зовемо ју Сре-
да, ако је ојагњена у мај, зовемо ју Маја.

мајден м каменолом, рудник. – У Ѕвонци је бил мајден, вадил се камени угаљ, па 
га затворили.

маје несвр. зановета, омета у послу. – Ајд, сине, иди са, да те не мајем више, ја 
сам залудна жена. Льже ју како је сви курјаци по Ракош потепал, а можда ју маје 
како је и медведи гаџал. Нечу да ви дуго мајем, само да питам нешто. ■ мајање гл. 
им. – У туј работу има гоџа мајање, а нема голем корис.  омаје.

маје се несвр. 1. губи време на небитним пословима. – Прекај све овеја работе што 
имаш, ти се и сас цвеће мајеш. Тека се деда мајал окол водуту повише време. 2. вуцара 
се, скита. – Маје се ко глува кучка.  замаје се, измаје се, одмаје се, промаје се.

мајка ЛЗ ж она што је родила онима које је родила. □ – Увечер ни мајка збере 
окол њу ко квачка пилетија, па ни учи да будемо вредни и послушни.  мајћа, маћа. 
 матер, мати.

мајмун м 1. онај који се понаша као мајмун. – Деда-Јованча врљи руће на дупе, 
па по кафануту играл, играл, играл, како мајмун. Значи, и ти си могьл да играш како 
мајмун. 2. фиг. печалбарска торба. – Ајде, спремај мајмунатога, време да се иде у 
печалбу.  шебек.

мајмунльк м мајмунско поступање, шеретлук. – Знајеше да прави мајмунльци, 
па су га сва деца волела.

мајстор м онај који се истиче у неком послу или вештини, вештак у чему. □ – Коза 
је мајстор, она од лисје и траву прави драмлије. ■ помајстор комп. већи мајстор, бољи 
мајстор. – Сви га чекају да се шебече с њег, најмлад, а оче да је помајстор од њи.

мајсторија ж мајсторство, вештина, вешто изведен поступак. – Мајсторија 
козе пасе, две откара, три докара.  мајсторльк.

мајсторише несвр. фиг. нешто радуцка колико да му време прође. – По цел дьн 
некво мајсторише, а не види се да је нешто и уработил.
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мајсторльк м в. мајсторија. – За недељу дьна нема да научиш ни како се зове 
мајсторлькат, а камо ли да научиш занатат.

мајсторчьк м дем онај који је већ прилично овладао неким занатом, мајсторчић. 
– Чичата ми мајсторчьк беше, знајеше да си уработи све сам.

мајћа ДЛ ж в. мајка. – Мајћа ми умрла кат сам напунил три године, па су ме 
очували деда и баба. █ стара ~ стрина деци свога девера. –– Стара мајћа је стрина, 
жена на чичу постарога од нашег башту, њу окамо „мамо“, а нашу матер смо си 
окали „нане“.

мајца ж 1. плетена памучна поткошуља. – Мужи носе испот кошуљу мајце тре-
гераче, а жене комбилизони. 2. вунена или памучна блуза са кратким рукавима. – Да 
ми купиш патиће, тренерку и једну мајцу, да се и ја облечем ко сви друђи.

мајчевина ж имовина наслеђена од мајке. – Тај њива је бабина мајчевина, њу је 
добила ко мираз од башту си.

мајчин, -а, -о који се односи на мајку. – Има да призна и мајчино млеко које је 
посисал.

мак м бот. врста цвета са семенкама које се стављају у колаче Papaver somniferum. 
– Праимо разни колачи сас мак.

макази м мн. алатка од два ножа пришчвршћена један за други, маказе. – Има 
једни макази за шишање овце, и друђи с који се орезује виноград.  ножици.

макар прил. бар, најмање. – Дај ми макар једну бомбонку, ако неч повише.
макар везн. ма, па и. – Идем, па макар с козу на орање. Рече че дојде, пa макар да 

побегне, ако ју не пуште.
макара ж котурача за дизање већих терета. – Кат покривамо кућу, цреп дизамо 

на кров с макару.
макац м покрет, корак, мрдање с места (само у изразу: ни макац). – Ја сам мис-

лил чим почнем чу га завршим, али неје тека, поче га, и ни макац.
макља несвр. шатр. бије, млати, шамара. – Мрдни се од мен, да те не измакљам, 

а ти знаш како ја макљам.
мал м домаће животиње, стока. – Две зиме су Драгослов и Борко са сву чељад 

и мал живели на вересију, док се малко залебише.
мала ж део села од скупа породичних кућа обично исте фамилије, махала. – На 

Младенци омесимо кравајци, мажемо ји с мед, па ји раздавамо по малу, ја носим код 
овија, они носе код мене, и тека. Њино село има само две мале, па он беше из Горњу 
малу, а узе жену из Дољњу малу, Каменка вој беше име.

малаган м инструмент за мерење алкохола у вину (упор. град). – Узимали смо на 
послугу малаган от Колерћини.

малаксује несвр. губи снагу, посустаје. – Боље ми је са, нема ми се кочи руката, 
али малаксујем, остарела сам.

малеје несвр. постаје мањи. – Мојта ладовина се смалила, али орејав праји сваку 
годин поголему и поголему, како мојта малеје, тека њиговата расте. Дьн малеје, а 
ноч големеје.  намалеје, омалеје, премалеје.  мали.

малеје се несвр. смањује се. – Дни ми се малеју, осечам да нечу да дочекам пролет.
малер м неприлика, незгода. – Оче га малер, ко будалу алатка.
малерисује несвр. привлачи несрећу, чини да се не успе у нечему. – Ти све 

малерисујеш, ништа несмо сагльм завршили кво смо заједно започели.
малецан, -цна, -цно дем. и хип. од мален, мајушан. – Кубе малецно у ижу, огањ 

гори, мужје се зберу, греју рећију, седњћују.  малецак, малецьк, малечак, мьлецьк, 
мьлечьк.
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малецак, -цка, -цко в. малецан. – У ћоше беше малецко асталче прекријено сас 
везену крпу. ■ мальцћити, -цката, -цкото чл. ф. тај мали, -а, -о о коме је реч. – Кад би 
ји човек отстран погледал, помислил би да су малко замајене: бабата некво орати ли 
орати, а мальцкото позинуло, гледа у њу и не трепче.

малецьк, -цка, -цко в. малецан. – Ти беше малецьк, па си се млого плашил од 
гром. Стојанка је била млого убава, малецка а убава, уста ко сас парицу пробушена. 
⌂ од малецко од малих ногу. – Јоште од малецко га пантим, ко са кад га гледам, висо к, 
прав, от сви нас најјак. ■ помалецьк комп. мањи. – Орешчьк је пиленце исто ко славуј, 
али помалецко од њега. ■ помалецћити, -цката, -цкото чл. ф. тај, -а, -о који је нешто 
мањи. – Осом деца сам родила, па деца једно друго чува, које је поголемшко оно 
чува помалецкото, па кад оно стигне, оно па чува оној које је по њег, а ја идем на 
работу.

малечак, -чка, -чко в. малецан. – Малечка деца – малечка брига, голема деца 
– голема брига. ⌂ од малечко од малих ногу. – Ја сам си од малечко волел да идем 
с овце. Радисав спи ко топ, тој си му мана од малечко, лько заспи, и кат штукне у 
сьн, тенкови га тешко мож пробуде. ■ помалечьк комп. мањи. – Ја бео помалечак о[д] 
тебе, па сам све твоје аљине преносувал. ■ најмалечак суперл. најмањи. – Тьг стрина 
предаде најмалечко дете на невесту да вој буде накоњче. ■ помалечћити, -чката, -чкото 
чл. ф. тај нешто мањи. – Имају две деца, па помалечкото проодило, а постарото по-
шло у први разред.  омалечак, узмалечак.

мали, -а, -о који је дечијег узраста, мајушан. – Још си ти мали за мене, могу у 
зуби да та носим.

мали несвр. постаје мањи (упор. малеје) – Народ поче да мали, села почеше да се 
празне.  намали, омали, смали.

малин м паста за обућу, ималин. – Намазала ми црвене ципеле с црн малин, па 
се правда да они само такьв имају.  викса.

малкацко дем. и хип. од малко. – Само ми дај малкацко на вр ложицу, да га 
пробам какво је за сол, да га неси пресолила.  малкачко.  помалкацко.

малкачко прил. в. малкацко. – Малкачко загреј водуту, колко само да вој умре 
студ.

малко прил. мало. – Малко ми сипи, сипни ми само на дно тањир. ⌂ малко-помалко 
мало-помало. – Само ли чује негде галаму и смејање, присльнчи се, и малко-помалко 
почне да води главну реч. ⌂ пред малко пре мало времена, малопре. – Отиде пред мал-
ко на њиву, не знам ни да ли је још стигал. ■ помалко комп. мање. – Мен помалко даде 
него њему. ■ помање нов. комп. мање у нешто већој мери. – Славе смо исто славили ко 
и са, само је тьга помање спремање било. ■ најмалко суперл. најмање. – Прво узнеш 
пасуљ, отребиш га оди шушљак, омијеш најмалко у три воде, и приставиш да се 
вари.  замалко, помалко.

Мало Боњинце село у Лужници; Малобоњинац / Малобоњинчанин, 
Малобоњинка, Малобоњинче, мн. Малобоњинци / Малобоњинчањи етн; 
малобоњински, -ска, -ско ктет.

малтер м смеса начињена од угашеног креча, песка и воде којом се премазује 
камен или опека при зидању, или облепљују зидови при малтерисању. – Који не учи 
школу, он чува овце, тека је било напред, а са који не учи школу, он носи малтер. █ про-
дужни ~ малтер који садржи још и цемент. – С продужни малтер се малтерисује пла-
фон. █ чок-~ малтер од креча у који је стављена и козина, намењен за малтерисање 
плафона. – Некада се плафон малтерисувал с чок-малтер, а са сас продужни малтер.

малтерисује несвр. премазује малтером. – Озидамо кућу, али не постигомо да ју 
малтеришемо споља, а унутра ју све средимо и уселимо се.  малтерџисује.
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малтерџиија м мајстор грађевинац који се посебно истиче у малтерисању. – 
Ми смо и зидари, и малтерџије, и молери, све за кво ни оч.

малтерџисује несвр. в. малтерисује. – Мораш да малтерџисујеш, кад неси за дру-
го правен, кат си ујет, а и у школу си бил прос и приглупачак.

малчич м мали прст. – Чим је на вашар видел Олгу, пројдоше га трнци од мал-
чич прс до главу.

маља м особа ниског раста, надимак такве особе. – Ратко Маља и Каменка су се 
млого волели, али се родитељи несу слагали да се узну.  маљурко.

маљица ж палица којом се удара у бубањ. – Кат си тупанџија удари с маљицу у 
тупан, лампа се угаси. Сречко кад удари сас маљицу у тупан, оно ти мешина изѕьвни.

маљичка ж дем. од маљица. – Песничка му ко маљичка, ал кад удари, заболи,
маљурко м особа ниског раста, надимак такве особе (упор. маља). – Ти си 

висока, убава, шче ти тија маљурко.
мама (В мамо) ж 1. хип. од мати (обично у дечјем говору). – Ти си, мамо, почела 

да не чујеш, или се правиш да не чујеш. Мама нема скоро да дојде из градину, отиде 
да ју прекопа и напраји леје. 2. најстарија стрина у породичној задрузи. – Она ми је 
стара мама, и све сам ју окала „стара мамо“.  нана.

мамаљуга рет. ж качамак. – Ми кажемо качамак, они мамаљуга, а тој једно исто.
мами несвр. 1. дозива животиње, ваби. – Мати отиде у амбар, загребе сас лонче 

жито ис пресек, пушти пилетија и поче да ји мами: Пил-пил-пил! и да ока по старе 
кокошће: Иш, мори, пипка ви убила. Баба пробрбости ис кревет: Кучку једеш, кучку 
мамиш. 2. фиг. женска особа изазива мушкарца, кокетира. – Жена која умеје да мами 
мушкарца, има да га одмами да отиде усвет по њу.  домами, измами, намами, 
одмами, помами, премами, примами, смами.

мамипара ж дрангулија која мами човека да је купи (упор. лажипара). – Вашарска 
роба је повиш мамипара.

мамица ж шумска јагода Fragaria vesca. – У косидбу беремо јагоде, најблађе су 
мамице, оне расту у планину, а које расту у поље су покрупне, ал несу толко блађе.

мамлаз м глупак, блесан, неспретњаковић. – Куде најде онога мамлаза, он нумеје 
сам да се обује, та камоли кућу да води.

мамуран, -рна, -рно који се још није отрезнио од претераног пића, бунован. – 
Пије па се не трезни, стално је мамуран, работу баталил начисто.

мамурльк м стање мамурног човека, омамљеност после пијанства. – Одоцутра 
се рано смькну у подрум и доточи влашуту, да ме не дави мамурлькат, клин се с клин 
избива, тој најбољ лек.

мана1 ж недостатак, погрешка. – Само се на лоше не мож најде мана. ⌂ наоди 
ману налази ману, приговара. – Јели смо морузницу, неје ко са леб од бело брашно, па 
му пак наодимо ману. Знаш само ману да наодиш, а не питујеш ме када сам се дигла, 
и могу ли све сама да постигнем, и по поље, и по кућу.

мана2 ж бот. пламењача. – Лозја уби мана, овуј годин нече има кво да беремо.
манара ж врста секире, секира са кратком држаљицом. Δ – Беште, страови, / 

сас сећиру чу ви посечем, / сас манару чу ви оцечем, / сас метлу чу ви ометем, / сас 
нож чу ви убодем. (бај. од страха).

маньк мн. манкови м мужјак патке, патак. – Имамо пешес мањће и једног манка.
мангуп м враголан, неваљалац, скитница. □ – И напред је имало мангупи, али ји 

неје било толко ко са.
мангупес, -та, -то враголаст, који је склон превари. – Баба била малко мангупе-

ста, узне решето, испрати деду на воду, и рече му да се не врта док не наточи воду 
у њега.
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мангупија ж фиг. враголанка, мангупица. – Носиле смо дльге вутаре, па кошуљка, 
па јелек, па се тека приберемо с каничку и играмо, али моја каничка се откачила, 
мангупија, несьм ју цврсто врзала, но се откачила, мангупија.

мангупльк м мангупски поступци, неваљалство. – Оставила га жена због 
мангупльк.

мангупује се несвр. скита се, беспосличи. – Који се мангупује у младе године, у 
старе испашта.

манда несвр. 1. млатара, маше. – Баба манда сас руће док орати. Још неје купил 
коња, а веч манда сас нође. По пут иде Ђура Циганин, гура јапањер и манда сас 
умит. 2. замајава кога. – Немој да ме мандаш по село, триста работе ме чекају дом. 
 оманда.

манда се несвр. маје се, глувари, губи време. – Манда се по путишта ко глува кучка. 
Немој да се мандаш натам-навам, нело одма дом доди.  проманда се, разманда се.

мандов м преварант (обично се односи на Циганина). – Куде чеш ти сас мандова 
да излезнеш на крај, из око има ти украдне, а да не приметиш.

мандрак мн. мандраци м кревет са еластичним опругама, мадрац. – Даньшњи 
кревети су убави, мећи, мандраци, а напрет се спало на кревети лесари.

мане1 свр. махне. – Седи, и с време на време протресе сас главу и мане сас руку, 
ко да тера некве мушице.  замане, одмане, омане.

мане2 свр. 1. остави, напусти. – Како је мен манула, че мане и другога, само ли 
се појави нећи с повише паре. 2. престане. – Тьг ме заболе под-груди, и не ману 
ме више. Кравата секнула млеко, требе да манемо да ју муземо.  намане, помане, 
премане, размане.

мане се 1. окане се, занемари се. – Кој се не мане, он се ване. Манумо се по зна-
вамо, не виџевљамо се, че се разродимо. 2. разведе се. – Мића ни направи та се ми с 
Миладина манумо, али ни он не процьвте. Прича се да су се Вецко Витанов и Катица 
Брбинска манули, истин ли је?  намане се.

маневра ж војн. вежба великих војних јединица у ратним вештинама, маневар. 
– Бьш у косидбу ји откараше на маневру, кад је најголема работа, и три месеца ји не 
пуштише.

манѕор м човек који је по нечему шире познат. – Душана Стамећњинога су звали 
Манѕор, имал је девет деца, кум му бил Тито.

манsука се несвр. скита се, беспосличи. – Капетан беше камионџија, рабаџија, а 
ништа не рабаџисује, возеше се по Лужницу, нема село у које се неје манsукал. Про-
будише ме овај пцета што се манѕукају по путишта. ■ манѕукање гл. им. – Опела жега, 
неје бьш за манѕукање по путишта.

мани узв. пусти, остави. – Мани, тој више нема да се поврне, такьв живот више 
нема да видимо. ⌂ мани га то је јединствено, то је непоновљиво, немогуће колико је 
добро. – Што је јесеньс мој комшија испекал крушову рећију, мани га. Млого је било 
тьг другојече, бил је весел народ, славе, свадбе, седењће, мани га. ⌂ мани-мани мани 
га у већем степену. – Све си ви је убаво по кућу и двор, средили сте се мани-мани. 
Упишта се Петкана, не мож јадна да трпи тољће бољће, ја поче да коколим, мани-
мани, не поврнуло се никад и код нићег. Мани-мани, овој је чудо, овој се до са неје 
десило у наш крај.

манисто мн. маниста с ситно стаклено или бисерно зрно што се носи нанизано 
на конац као накит. – Жени се још једнуш, ако ју несьм волел, наниза још једно 
манисто, само да ни пере и да ни спрема ручьк. Носиле смо маниста, и ћитку на леву 
страну, а која је невеста она на десну.
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манистор м бот. коровска махунаста биљка која расте по житима са махунама 
које личе на пасуљ. – У туј њиву се раџа пасуљ ко маниста, а манистор ко пасуљ.

манит, -а, -о бесан, помаман, махнит. – Станика јури по двор ко манита, и ока: 
Ћорчо једьн ћорави, видиш ли како људи зараџују, а ти само чекај да ти од Бога 
падне.

манка мн. мањће ж зоол. патка, пловка. – Чували смо мисће, а мањће несмо.
манљив, -а, -о који је са неким телесним недостатком. – Ја несьм знала што је 

он бил манљив с једно око, топрв кат се уземо, приметила сам да на једно око ич не 
види.

маносан, -а, -о усев или виноград делимично или потпуно оштећен пламењачом, 
или неком природном непогодом. – Пиперав ти маносан от слану. Са све што поједемо 
ис поље маносано, а напред не беше тека.  неманосан.

маностир м манастир. – Потпуно пустиња, све напуштено, све напарасено, а 
било је од милине да отидеш горе: маностир, па ти две-три чешме вода, па све тој 
покрила онај планина одозгоре, лепотија.

маностирсћи, -ска, -ско који припада манастиру. – Разбегаше се ко маностирсће 
мачће.

маносује несвр. налази ману свему и свакоме. – Који момьк млого маносује 
девојчетија, он си остане момьк. Немој да маносујеш, нело јеџ кво ти се принесе.

маноше свр. убије пламењача неке пољопривредне културе. – Ако се не прска 
редовно, пламењача обавезно маноше лозја, па нема да остане грозје ни за једење.

маноше се свр. поквари се, добије неку ману. – Жито се маноше ако се не прашкује 
прет сејање. Молимо се Богу да се лозјето не маноше, да понесе род, и да има винце 
и догодин за Божич.

мантиљ м мантил. – Једно време беоше у моду шушкави мантиљи, па ји окаоше 
шушкавци.

мантрак м фиг. ђаво, враг. – Који ти је мантрак, та си се надурлил толко. Мантрак 
че ми добијеш, све чу да препишем на черку, и чу прејдем при њу да ме дочува.

манче мн. манчетија с зоол. младунче патке, паче. – Потурила сам пот квачку не-
колко јајца од манку, да изведе манчетија.

манџа ж јело. – Уготвимо некву посну манџу сас компири, ориз и суве попошће. 
Стьпкај бробинцити, да не улезну у манџуту. Говно че учи манџу кво је добро. ⌂ 
запржи манџу напакости, дође главе (коме). – Оче ни запрже манџу, и тој без тльцан 
пипер.

манџари рет. несвр. једе. – Некоје време газда рече: А са да манџаримо! – и све се 
смири, само жене почеше да уносе и постављају.

манџија м који је пробирљив у јелу, сладокусац. – Он нече свашто да ти једе, он је 
голем манџија, а онак неје лош. Голем манџија, не мож му се угоди.

манџика ж 1. која добро кува, куварица. – Моја мати беше манџика, кад она 
направеше манџу – прсти да си поједемо. 2. која је сладокусац. – Манџика је, у стање 
је три дьна да једе само суво леб, док не добије манџу коју воли.

манџица ж хип. од манџа. – Уготвила сам некву манџицу, колко да неје дибидус 
сув леб за ручьк.

мањак м оно што недостаје, недостатак, дефицит. – Бил магацинер, па 
направил голем мањак, са робује.

мањьк м нешто што је већ при крају, чега нема у довољној количини. – Зима се 
одужи, а дрва веч на мањьк. Колко год да спремим сено и рећију, увек су на мањьк, 
никако да истрају до ново сено и рећију.  намањьк.



453Речник говора Лужнице

мањи несвр. чини да што постаје мање, умањује. – Глава боли, али леб мањи, 
једемо си, ако смо стари и почели да побољћујемо.  намањи. омањи.

мањка рет. свр. умре. – Доктури теоше и мен да изльжу: ако се не манем од рећију, 
че мањкам. Оди тој спадало можеш да чујеш од разне дилиндије које се дешавају 
по варош: куј је мањкал, куј кво украл, куј се с куга степал, куга затекли при туџу 
жену…

мањује несвр. 1. оставља, напушта. – Видим како ме гледаш, само ми ћимни сас 
главу ако решиш, и ја мањујем све. 2. престаје. – Врнем котлето над огњиште да још 
малко поћипи качамакат, и не мањујем да мешам с мешаљћу.  измањује, намањује, 
помањује, размањује.

мањује се несвр. разводи се. – Сьг се почеше мањују, а напред неје имало тој. 
Измањуваше си жене па вануше свет, а деца остадоше при бабе и деде, такво време 
дошло, даньс се жене, јутре се мањују. После му Босиљћа казува све по ред: који 
нестањуваше, који се узимаше, који се мањуваше, који се раџаше.  намањује се, 
помањује се.

маовина ж бот. маховина. – Наша ограда беше покријена сас црвену ћеремиду, 
от кују башта ми стално стураше маовину и чистеше ју, па се целата ограда сјајеше, 
што од белину, што оди алеве ћеремиде.

мараз м болест, изнемоглсот. – Навлекал некакьв мараз, па само стење.
марама ж четвртаст комад тканине разне величине за покривање или 

украшавање главе, врата, за брисање лица и сл. (упор. и шамија). – Жене однапред 
никад несу одиле без мараму, да иду гологлаве ко даньс тој неје било.

марамица ж анат. опна која облаже плућа или обухвата црева (упор. скрама 1). – 
Беше оѕебал, па му оболела плућна марамица.

марамче с џепна марамица. – Чим улази у кућу, невеста маже с маз прво на праг, 
па горе на врата, тека трипути, после тој обрише с марамче. Испратила си на момче 
пембелијесто марамче, па изльгала дом да га истровила.  пешћирче.

марвењак м ветринар. – Прачина ми ошугавеше и мануше да једу, па појдо при 
марвењака да ми даде нешто да ји напрскам.

марен м некакво зло биће или сила, ђаво, сотона (помиње се само у клетвама). – 
Марен га убил! Марен те изел! Марен те наказал! Марен те однел!

мари несвр. брине се, интересује се. – Не мари он за никога, гледа само њему да 
је добро. Маре за нас, ко за лансћи снег.

маривет м знање, мајсторија, ред, обичај. Δ – Улезомо у кавану, наручимо си 
каве, ама сам ја за кабат, знам маривет и мој и Госпавин, и што си не ћутим, нело 
помену да наручимо и по једну рећију, а после неје била једна, нело једна по једна.

мариветлук м довитљивост, подвала, шала, марифетлук. Δ – Кад он почне да 
прича од њигови мариветлуци, ми се за мешину ватамо от смејање.

марише несвр. шатр. краде. – Вашар је за њега бил врша без дреш, иде од вејник до 
вејник, слима чији се новченик издул, а газда поднапил, и марише.

марјаш м некадашњи бакарни новчић од пет пара. – Тај ти работа не вреди ни 
марјаш, џабе си се мучил.

марне свр. фиг. удари, одалами. – Извади расколац, па кад га марну меџу рогови, 
волат само клекну.

марш узв. погрд. вуци се, гони се, склањај се. – Марш там, стоко једна! Марште, 
будале једне!

маршира несвр. погрд. грубо тера некога вичући му „марш“. – Немој ти мене да 
маршираш, марширај си матер.  измаршира.



Љубисав Ћирић454

масалце с дем. и хип. од масло. – Ништа поблаго нема од масалце намазано на 
кришку леб, па озгор посолено сас алев пипер.  масьлце.

масан, -сна, сно мастан, упрљан машћу. – Кожув му масан, али он си легне с њег 
на кревет, и бьш га брига. Немој да ме пипаш с масне руће.

масат м челични брус за оштрење ножева. – Кат се кољу свиње, ножеви се остре 
с масат.

масьлце с в. масалце. – Моја ујна Стевка бучка млеко, па увије у лис од краставицу 
гручицу масьлце, и донесе да ми га мати намаже на кришку кад дојдем ис школу. 
Само две грутће масьлце сам даньс набучкала, толко сам имала млеко.

маслар м зоол. род инсеката из реда тврдокрилаца са дугим и танким пипцима, 
стризибуба. – Има свакакве бубуљашће, једно је бробињак, једно је маслар, једно је 
олошка, не знам ни како се све зову.

маслачьк м бот. маслачак Taraxacum offi cinale. – Намерачимо две девојчетића 
из Драгинац, убавшка, а воле да се разорачују сас нас, ми јим прајимо ланчичи од 
маслачьк, беремо беле раде за прстење, пипнемо ји по ручицу, такво време било.

масло с масноћа извађена из млека механичким путем (упор. и бучка). – Наше 
бабе су прајило масло, са га више никој не праји. Масло се маже на леб, или се 
растопи па се с њег посипује качамак.

масни несвр. маже машћу, подмазује, чини што масним. – Немој млого да масниш 
ниједно јело, боље је за здравје кад је попосно.  масти.  замасни, омасни.

мастар м дугачка летва за равнање приликом малтерисања или бетонирања. – 
Кад малтерисујем с мастар равнам, а с пердашку пердашим.

масти несвр. в. масни. – Не пипај ме, блажне ти руће, не масти ми кошуљу.  
замасти.

мастиљав, -а, -о љубичаст, који у себи садржи мастило, индиго,. – Напрет су 
имали мастиљави плавези, па мораш да лизнеш ако оч да мастиљаво пишу, али се 
затој написаното не брише.

мастиљави квашењем срца оловке у којој има индига чини да она мастиљаво 
пише. – Пера вршач се маши за оловку да провери, мастиљави оловкуту, рачуна, на 
крај ју тури у џеп и каже: Тачно у грам.

масурес -та, -то која има дугачке брадавице или сисе. – Босе нође белеју се пот 
сукњиче, блушче се залепило, па се кроз њега виде сисће и отврднуле брадавице, 
црне и масуресте. Купимо краву, па ем је масуреста, ем дава по гоџа млеко, ем вој 
па млекото благо. Овце могу да буду масуресте, чипе, калушесте, мизесте, вьклесте 
и капасте.

масурка ж овца са крупним вименом и дугим сисама, и име таквој овци. – 
Масурће, лијаре један, вртај се овам, куде си пошла у пакос.

Масуровци село у Лужници; Масуровчанин, Масуровка, Масуровче мн. Ма су-
ров чање етн; масуровсћи, -ска, -ско ктет.

мат-мат-мат! узв. којим се дозива одбегла матица да се са ројем врати у кошницу. 
– Бобо-Стевка маа с маточину, и ко кад мами овце утьњила глас и понавља: Мат-мат-
мат, јела ми, бубо, куде си пошла натам, врни ми се, овде ти је дом, мат-мат-мат!

матер мн. матере (Д матере) ж она што је родила онима које је родила (упор. мајка). 
– Све смо матер слушали, башту несмо имали. Матере ни не пуштају да идемо саме 
по друга села у лазарицу без воџу. Моји зетови, стерам им га матере, узмрдали, па 
оче да ме саветују како да правим севте на невесту.

мати (В нане) ж она што је родила онима које је родила (упор. мајка). – Моја мати 
је умрла кад је мен родила, ја матер не пантим. Нане, па јеџ кво и ми једемо, ако ми 
не постимо, немој ни ти да постиш. ⌂ тако ми жива мати закл. истина је, мајке ми. – 
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Јесте, јесте, тако ми жива мати, главе су падале на меџу, и због меџу, а са млади не 
знају ни њивете где им се наоде.

матика мн. матиће ж мотика. – Нема леб без матику. Заћисал ко матика у лочку.
матина ж 1. дугачка права мотка о коју се беси месо у ижи да се пуши. – У ижу 

наврзане матине, па на њи натуране сушенице да се суше. 2. дугачка права мотка 
којом се млати воће са грана. – Матина дльга, па сам доватила све јабуће по врови.

матиче мн. матичетија с дем. од матика, мотичица. – С матиче гурну каљиште, 
те затвори редат, а водуту сврну у друђи ред. Колко имамо деца, толко имамо 
матичетија.

матиченце мн. матичетића с хип. од матиче. – Свако дете си познава њигово 
матиченце, и не дава да друђи с њег копа.

матичетина ж аугм. и пеј. од матика. – Овај матичетина тешка, руће ми отпадоше 
од њу.

матичка ж хип. од матика. – Имам льку и лефтерну матичку, само вој мана што 
нече сама да копа.

матка несвр. намамљује матицу да уведе рој у кошницу. – Кат побегне рој, бобо-
Стевка почне да матка: мат-мат-мат, јела ми бубо, овде че ти је добро, доста си се 
сћитала.

матовилка мн. матовиљће ж 1. ткачка алатка, штап одређене дужине (1–1,5 
m) који на једном крају има ракљу, а на другом попречну летвицу у виду слова Т, 
служи да се на њу премота пређа да би се добило пасамце. – Пасамце стуримо 
од матовилку, па преџу премотамо или на клувчетија, или на цевће. 2. фиг. мушки 
полни орган. – Лека Манинсћи из Ливађе беше малко скренул с памет, исабуљи ис 
панталоне матовилкуту, па си тека иде по пут, а жене обртају главу, срамотно им да 
га гледају.  матовиљћа.  мотавиљћа.

матовилче мн. матовилчетија с дем. од матовилка. – Напрела сам преџу на 
вретена, са требе да ју премотам сас мотавилче на пасамца, па да носим при бојаџију. 
 мотовилче.

матовиљћа ж в. матовилка. – Не изазивај ме, да не узнем матовиљћуву да ти ју 
све строшим од главу.

маторина ж ован који је достигао полну зрелост, припуст овна да оплоди овцу. 
– Очу да ти купим овна ако је на прву или другу маторину, постарог нечу. Овьн на 
прву маторину може да премрка и по педесе овце.

маточина ж бот. мирисна медоносна биљка која се употребљава у раду око пчела 
Melittis melissophyllum. – Убава маточина расте окол трмће, и убаво мирише. С 
маточину мамимо ројак.

матрак м 1. фиг. мушки полни орган. ▲ – Никад нема домаћица о[д] теб да буде, 
а и твојна девојчетишта за никакав матрак несу. Видим ја кво му је зор, боли га 
матрак за говеда, него му се моча, а срамота га да тој орати пред народ. Какьв чеш 
ми матрак овде држиш, иди заради нећи динар, ко и сви друђи. 2. фиг. корист, вајда. 
– Ма кво се сликујете само с празне влаше, узнете па си попите нешто, да и кафеџија 
види некьв матрак од вас.

матрапаз м накупац коњима и другом стоком, фиг. преварант. ▲ – А све се вадил 
на тој како је он матрапаз, па откупује телчина по села за некви Лесковчање. Ојагњи 
си јагњенце, мати га лиже, чува, а ми после, алави на пару, отнемо вој јагњенцето, 
па га продадемо на матрапази.

матрапаштина ж занимање матрапаза, фиг. превара. – Бави се с матрапаштину, 
овуј годину ти узне јагње ил теле, а плати ти догодине, ил не плати уопште.
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матретира нов. несвр. злоставља, понижава, малтретира. – Сви га матретиру, 
али он навикал.

маћа мн. маће (Д маће, В маћо) ГЛ ж в. мајка. – Деца сирочета, маћа им умрла, а 
башту имају. Леле, маћо мила, што ме роди, па ме остаји саму. Мунем му га маће. 
Маће му га куј льже. Јебем му сто миле маће.

маћија ДЛ ж маћеха. – Ја сам ис Камбелевци, а моја маћија беше из Ваву, Петра 
вој беше име.  мачава, мачеја.

маћин, -а, -о који припада мајци, који се односи на мајку. – Показа маћиното 
писмо на старешине, одма ме пуштише, ја у први воз.

маћушан м син ликом и карактером сличан мајци. – Он је маћушан, дрчан а 
скрчав, иста њигова мати.

маћушана ж кћи ликом и карактером слична мајци. – Маћушана, баксуз и 
душман. ко и мати што вој је. Ушиљило прљицу, права маћушана.

мау ономат. узвик за опонашање маукања. – Маче замауче: Мау! – она му врљи 
залчак; кутре залаје: Ав! – она и њему врљи залчак. (нар. пр.).

маук м клетвена реч изведена од маукање. – Увечер кат седла да вечера, мачка 
каже: Мау! – а она вој одговори: Пис, маук те изел! (нар. пр.).

мауче несвр. оглашава се маукањем (о мачки кад је гладна). – Дај вој лебац, да не 
мауче више. ■ маукање гл. им. – Досади ми мачка с маукање, искарај ју надвор нек 
лови поганци.  замауче.

мафљуз м онај који је осиромашио, бедник, муфташ. – Где се денуше онија два 
мафљуза, коме су са отишли на врата.

мац узв. којим се ваби мачка (упор. и пис). – Мац, мац, ајде дојди и тебе да нараним!
маца1 ж хип. од мачка. – Јела, мацо, да се поиграмо, ал ако ме згребеш одма има 

да летиш надвор.
маца2 ж бот. ситни цветови неких биљака које ветар разноси попут пахуљица. – 

Кад маслачьк прецавти, чим дуне ветар почну да лете маце на све стране.
мацола ж чекић највеће тежине од око пет килограма. – Чук има више иметија: 

ако је тежак до двеста грама зове се чукле, ако је тежак до окол једно ћило зове се 
бијач, а ако је тежак окол пет ћила зове се мацола.

мачава ГЛ ж маћеха (упор. маћија). – Ало, ало, ало! Чере, ти ли си, какво прајите, 
што се не јављате, ја маћа ли сам, мачава ли сам, какво ли сам, раџала ли сам ви, ил 
несьм, куј ви је очувал!

мачьк мн. мачкови м мачак. – Мачькат целу ноч беснеја и мауча. Тамьн постадо 
девоћа, а у селиштево момци колко оч, јуре ме ко мачкови мачће. █ ~ вебруарац који 
је успаљен као мачак у фебруару. – Видим ја, Љубисава поткарало до крај, усвиткал 
с очи ко мачьк вебруарац, че праји некьв бељај. ⌂ увати мачка за реп сустигне каква 
непријатност. – Али тека, дьн по дьн, видо ја да смо уватили мачка за реп, овија 
наставник ни укара стра у косће, Гордана учитељица испаде цвећка миришљавка 
спром овог.

маче мн. мачетија с младунче мачке. – Имамо три мачетија, па умиљата, само би 
се играла.

мачеја ЛЗ ж маћеха (упор. маћија). – Моја мајка умрла, она ми је мачеја.
мачетина ж пеј. од макча. – Мачетинава па скотна.
маченце мн. мачетића с хип. од маче. – Оно малечко дете, па повело о[д]дом и 

маченце и кутренце, па си ји увело у воденицу при њега. Дај вој лебац, она је дојиља, 
има четри мачетића.
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мачи, -а, -о мачији. – Има једна трава која се зове мачи реп. Ја сам мислил да је 
тој мачи кашаљ, шиндири-миндири, чим почнем чу га завршим, али неје тека, поче 
га, и ни макац.

мачица ж дем. и хип. од мачка, мачкица. – Што је тај мачица била ловџика, мани 
га, али негде штуче.

мачкољ м пеј. мачор. – Море, немој да свиркаш па ти, да те не изрчкам ко срдит 
мачкоља. Још да имамо некоје топче, има ји изрчкамо ко срдит мачкоља.

мачљак мн. мачљаци м мачји измет. – Нече да излезне надвор, него пот кревет 
оставља мачљаци да ми смрду.

маџарка мн. маџарће ж бот. врста шљиве, пожегача (упор. и тргоњ). – За вочће, 
пекмез и рећију су најбољи тргоњи, а негде ји зову и маџарће.

маџијарка ж она који се бави магијама, врачарица. – Јавише ми да је умрла Цон-
ка маџијарка, знају да сам свртал куде њу тека понећипут. Неје због маџије, него сам 
волел да слушам туј маџијарку како маје народ.

маџија мн. маџије ж тајанствена, натприродна моћ; чаролија; предмет којим се 
врача, враџбина, магија. – Видоше башта и мати да нешто сас мене неје асьлно, па 
рекоше че ме воде при некакву бабичку да ми пребаје, можда ми је нећи направил 
маџије. Напрајил ми нећи маџије, и затој ме мрзну по село, че ме поједу.

маџиосан, -а, -о омађијан, опчињен. – Идем ко маџиосана, нити кво видим, нити 
кво чујем.

маџиосује несвр. саставља мађије, опчињава, зачарава. – Ко да ји нећи маџиоса, 
зинуше у миро на Крс, ко да че отуд да им Бог рече кво сьг да работе.

маша ж гвоздена алатка попут маказа за хватање жара, ватраљ, ожег (упор. 
острушка). – Сас машу уванем жар, и принесем деди да запали лулу.

маше мн. машетија с дем. од маша. – Пред Јеремију деца излезну сас машетија и 
лопатице, чукају окол кућу и бају: Беште змије у море, Јеремија у поље!

маши свр. замахне. – Маши с руку да ме удари, али ме не довати.  домаши, 
замаши, измаши, надмаши, намаши, омаши, подмаши, премаши, промаши.

маши се свр. пружи се. – Види се да му се пије, маши се за чашу, али се постиде, 
па повуче руку.

машина1 ж мотор моторног возила. – Пречукамо убав трактор, тој се више не 
купује, ете некво тропну, чу ли како му работи машина.

машина2 ж кутија са палидрвцима. – Како се потклаџује огањ: туриш сламу и 
поситна дрвца у кубенце, и потпалиш сас машину, са ју зову шибица. ⌂ свитне сас 
машину упали палидрвце. – Идем ја, а ноч, оно искочи некакво ко човек у црно, и иде 
прекај саму ваду, прекај реку, ја свитну сас машину, и оно се изгуби. шибица.

машице с хип. од маше. – Додај ми машицете, да примькнем малко жар и на овуј 
страну.

машна ж кравата. – Миришу ко зумбуљи, машне затегли ко да че да се бесе сас 
њи, шиљаве ципеле, тесне панталоне, тој су ти даньшњи омладинци.

мьгацинер м в. магацинер. – Башта ни је бил дванаес године у задругу мьгацинер, 
у тој време неје имало пописмен човек од њега.

мьгла ж в. магла. – Падне мьгла, па се ништа не види, а ја сам упланин с овце.
мьзга ж младо и сочно ткиво између коре и сржи дрвета, мезгра. – Упролет кад 

врба пушти мьзгу, деца праве пискала.
мькне свр. макне, покрене. – Како леже, укочи се, и ни да мькне.  измькне, 

намькне, одмькне, омькне, примькне, размькне, смькне.
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мькне се свр. макне се, покрене се. – Што се не мькнеш некуде да зарадиш нећи 
динар, ко сви, а не само да се држиш за моју сукњу.  измькне се, одмькне се, 
омькне се, примькне се, смькне се.

мьлецьк, -цка, -цко в. малецан. – Тој беше кат сам теб мьлецког чувала, па сам се 
уплашила од змију. ⌂ од мьлецко од малих ногу. – Ја сам цел живот rмбал од мьлечко, 
ко циганско магаре. Он је од мьлецко почел и да пије и да пуши, деда си га научил.

мьлечьк, -чка, -чко в. малецан. – Старинсће куће су имале четри просторије: 
голему собу, ижу, сопче и подрум, а даньшње: кујну, собу за седење, собу за спање, 
мьлечку собу за деца, купатило, подрум и шпајз. ⌂ од мьлечко од малих ногу. – ■ 
најмьлечьк суперл.– Орашчьк је мьлечко пиленце, такво суро ко славујче, живи по 
трње, оно је најмьлечко пиле.

мьрш узв. в. марш. – Гледа ме, гледа, па се дерну: Мьрш на место, соме један.
мьшка несвр. прља, флека. – Не мьшкај ме, че си ме бије мати кад отидем дом. ■ 

мьшкање гл. им. – Све чу платим. свирење, појање, мьшкање и пцување, једьнпут се 
живи.  замьшка, умьшка.

мьшка се несвр. прља се, флека се. – Какво год да заработи, он се мьшка ко свиња. 
 замьшка се, измьшка се, умьшка се.

мьшкав, -а, -о прљав, уфлекан. – Не пипај ме с мьшкаве руће. И ако је празник 
он си иде с мьшкаве панталоне.

меана ж механа, гостионица. Δ – Не пропуште пијац да не сврну у Вељину меа-
ну, да поседе и муну по неку рећију.  мејана.

мед м сладак густ сок који пчеле стварају од цветног нектара. □ – Моја тетка 
у Извор је имала млого кошнице, па кад врцају мед ко да бачују. ⌂ набере мед шаљ. 
окористи се. – Видо ти набра мед сас тога мајстора на печалбу, па се спремам и ја 
да идем.

медьк м хип. од мед. – Народ је болувал, а доктури неје имало ко са, детенце 
затера бопће, мајћа му даде медьк, даде му ћиселко винце, натам-новам, поугрева га, 
оно се исипе и оздравеје. Зетьк ко медьк, а синчьк ко пелинчьк.

меден, -а, -о који се односи на мед, који је као заслађен медом. – Неје ни она 
медена, па на рану да ју привржеш. Даньшња младиња, још ни медени месец не 
искарају, почну да се мањују.

медецина ж медицина. – Моја унука студира медецину.
медецинсћи, -ска, -ско који се односи на медицину, медицински. – Завршила за 

медецинску сестру, и запослила се у Војну болницу у Ниш.
медуньц мн. медунци м бот. сорта крушке веома слатких плодова. – Имали смо 

старовремсће сорте крушће: воденци, грозјанци, медунци, жльтунци, а једну сорту 
башта зовеше шиљача.

медуника ж 1. бот. лековита биљка из породице оштролиста Pulmonaria offi ci-
nalis. – Упролет беремо здравац, игличје, чобањће, качун, медунику и свакаквојете 
друго цвеће. 2. фиг. умиљата девојчица. – Ти си бабина медуника.

међер прил. дакле, заиста, збиља. Δ – Сви вале момчето да је акьлно и добро, 
међер је стварно тека.

међилка ж в. мађилка. – Глава се губила ако некој некоме помери међилку, а са 
још малко па нече да се познава и њивете где су биле.

Мезграја село у Лужници; Мезграјац, Мезграјка, Мезграјче мн. Мезграјци етн; 
мезграјски, -ска, -ско ктет.

мездри несвр. 1. сече месо на каишеве, прави сушенице. – Једьн мездри месо, а 
дрући га соли и ставља у саламур. 2. фиг. удара, туче. – Дете, смири се, да не почнем 
да те мездрим, а ти знаш како ја мездрим.  измездри.
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мезе мн. мезетија с јестиво од кога се узима помало уз пиће, закуска уз пиће. – Кад 
има рећија и мезе, мен друго не требе, али неје лоше да се изнесе на астал нешто и 
по мезе.

мезеисује несвр. залаже се мезетом уз пиће, мезети. – Просили смо девојче, 
причамо и опричамо от све, и почеше да постављају љуту рећију и мезе, поче 
музика да свири, пинумо, мезеисувамо, после почеше дар да давају, ми почемо да се 
веселимо, да цвркамо, и оно веч сьвну. ■ мезетење гл. им. – Нема пијење без мезетење. 
 мезели.

мезели несвр. в. мезеисује. – Немој се журите, мезелите, густирајте польк.
мезели се несвр. залаже се мезетом уз пиће. – Мезелите се и пинете натену, немој 

се журите, имате време.
мезетльк м оно што се поставља као мезе. – Док се ви тека каните сас рећицу, 

домачин на газдарицу ћимне сас главу, и она знаје да требе одма да иде у подрум по 
мезетльци.

мезне свр. заложи мезетом. – Волим кат се стајимо с моји сељаци, па пинемо 
рећицу, па мезнемо сланинку, па вурдицу, па туршијицу, и тека. Мезнумо, са чекамо 
ручьк.

мезне се свр. заложи се мезетом. – Уз грејану рећицу добро је да се мезне вурда 
и жежак кравај.

меј мн. ме(ј)ови м направа од коже за распиривање ватре, мех. – На Белоорницу 
насред пут Суљина ковачница, две оделења, немалтерисана, патос зевњан и прашина 
до колена, вигањ, два меја и наковања насадена на труп оди благун. По цел дьн 
развлачимо меови и вртимо тоцило, док Ђора изостри тој кво има, ал само да смо 
туј. Ајде кажи кьв ти је компир, те дуваш на нос ко сас меови.

мејана ж в. меана. Δ – Били у прошевину у Црвену Јабуку, па сврнули у Стрельц 
при деда-Раку у мејану на по једну грејану.

мејанџија м механџија. Δ – Бил је мејанџија, имал је кавану у Љуберажду.
мејур м мехурић испуњен ваздухом који се ствара ударом капи кише о воду, или 

мућкањем сапунице (упор. клобук). – Крупна ћиша пада, па се стварају мејури по 
воду. Немој да ми дуваш тија мејури у лице.

мек, -а, -о који се лако угиба, стеже, пресавија; који угодно делује на чула, мекан. 
– Испекла леб мек ко душица. ■ помек комп. мекши. – За крофне требе помеко тесто. 
■ најмек суперл. најмекши. – Од меко има помеко, а од помеко најмеко.

мекачьк, -чка, -чко дем. од мек, мек у већем степену. – Видо одма госпоцку руку, 
мекачка ручица, неје ко у наше сељањће, испуцала од матику. Маро, чере, ајде тури 
за мен једно кравајче, нешто мекачко ми се пријело. Испаде ми половинћилчето, али 
срећа, паде на мекачко, на ливаду, па се не строши.

мекеће несвр. оглашава се мекетом (о кози). – Нешто коза поче да мекеће, иди 
виџ да неје почела да се кози.

мекица мн. мекице нов. ж врста прженог киселог теста, мекика. – Узне се тесто 
од леб, па се сас руће рзвлачи и пушта у маз да се пржи. Еве, мекице сам ти испекла, 
те у тањир на астал и ћисело млекце у грне, па узни сам, ја одо на њиву. ⌂ мећица.

мекнеје несвр. 1. постаје мек, мекша. – Како старејемо, тека мекнејемо, док 
се једьн дьн не здувамо, ко на њиву оставена тиква. 2. попушта мраз, отопљава 
се време. – Време мекнеје, пролет се приближава, работе ни чекају.  одмекнеје, 
омекнеје.

мекокорка ж тиква са меком кором (упор. и тврдокорка). – Баба свари теј тикве 
мекокорће у големи котьл, па кад ји с руку измеша, и тури малко трице, свиње само 
лопају.
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мекота ж оно што је меко, мекоћа. – Почемо да риљамо за лозје, оно мекота, 
милина за риљање, нече се млого намучимо.

мекоти се несвр. постаје благ, мек (о времену). – Поче да се мекоти време, пролет 
се примациња.  размекоти се.

мекце с дет. млекце. – Ајде, сине, да попијеш мекце, па на спање.
мелезњак м који је настао укрштањем две расе или врсте, мешанац. – Појавише 

се некакве овце меримће, мелезњаци, и месари и млекуље, ем им па вуна убава.
мелем м лек. Δ – Ма рећија ти је мелем за све, и да опереш рану, и да ораспложиш 

душу, од њу нема бољ лек.
мелорација ж шатр. мелиорација. – Ништа на разбра кво извревише: те че буде ме-

лорација, те че буде компасација, све некакве крупне речи, све ми изгледа че буде рат.
мељ м бот. индустријска биљка чији се осушени плодови употребљавају у 

пиварству, хмељ Humulus lupulus. – Од мељ се правил квьсьц, само о[д] тькьв правен 
квьсьц се месил леб.

меља несвр. мрви зрневље, прави брашно. – Скоро сваку пролет крпимо обушотине 
на ваду, да би воденица могла да меља. ■ млење гл. им. – Ми смо си имали наш тријер, 
и пред свако млење смо трејерисали жито, и јели добар леб.  меље.

меље несвр. 1. в. меља. – Прво учинимо жито на решето, па га откарам еј доле 
на Брод, имамо воденицу, наша си, па насипем, па пуштим воденицу, она меље, 
кат смеље, ја зберем брашно, па докарам дом, после се меси леб. 2. фиг. досадно 
и непрестано говори. – Меље ко воденичћи камен, друђи од њу не мож до реч да 
дојду.  домеље, замеље се, измеље, намеље, самеље, сьмеље, смеље, умеље.

мена ж фаза кад је Месец окренут земљи неосветљеном страном, млади Месец. 
– Са по мену че се мени време, че га обрта на убаво.

мени се1 свр. измени се, промени се. – Менило се време, са је све друкше него кат 
сам ја била млада. Прошлу ноч се менил месец, са је млад месец.

мени се2 свр. замени се, размени се. – Ајде да се менимо с њиве, ја да ти дадем у 
Сулиманово, а ти мен у Лужину бару, метар за метар.

мењђеле ж мн. алат за стезање пришвршћен за подлогу, стеге, менгеле. ▲ – 
Крупна, једра, висока, да те стегне с бутине ко с мењђеле, има глеци да ти истрчу 
ко на поганца. Ја се лецну, појдо наѕадачћи, ал удари з грбину у плот, кучиштето се 
сукну, увати ме за ногу и ко с мењђеле да ме стисну.  мењђели.

мењђели м мн. фиг. руке, шаке (в мењђеле). – Толко ми је дигал температуру да 
ћипим, ал ако га ја ватам у мојви мењђели, нема се наједе бел лебац.

мењђуша1 ж накит који се носи на ушима, мињђуша. – Купи ми златне мењђуше 
да ме одобровољи.

мењђуша2 ж ресица испод губице код неких оваца и коза, и име таквом браву. – 
Сва јаретића ни имају мењђуше. Наша Мењђуша има млекце ко благо винце.

мењђушка1 мн. мењђушће ж дем. од мењђуша1. – Купили ми златне мењђушће. 
Овој јагњенце има мењђушће.

мењђушка2 бот. врста собног цвећа. – Мењђушће садимо у саксије.
мењује се несвр. мења се. – Кад сльнце зајде у облак, јутре че се мењује време.
мерак м жеља, воља. ▲ – Мерак ми што оратава живну, одједнуш и од нигде. 

⌂ за мерак како ваља, баш како треба. – Таја Негренка што вој се Петкана нада, 
беше ко девојче за мерак, ако неје била и поубава от Петкану. ⌂ врљи мерак почне да 
симпатише, заљуби се. – Сечаш ли се, ја врљи мерак на тебе, ти ме и не примечујеш, 
а са трчиш по мене. Ја врљи мерак на њу, чим ју видо. ⌂ с мерак са уживање, са слашћу. 
– Наједомо се, и напимо се с мерак, са можемо да се боримо з гладнити. ■ померак 
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комп. већи мерак, веће расположење. – Пантило је се једење на славе Ранџеловдьн и 
Тројцу, тьг вој и њојни издооде, па вој још померак да спреми и пречека.

мераклија м онај који ужива у нечему, љубитељ. ▲ – Бил је мераклија на све, и 
да поједе, и да попије, и женско да погледа, али и да направи све кво му око види. 
Он обдарен с онуја ствар, а она мераклија, па се нашли.

мераклисћи, -ска, -ско који се односи на мераклије. ▲ – Све има крај, па и 
мераклисћи живот у младе године.

мераклисћи прил. на мераклијски начин, како одговара мераклији. ▲ – Волел је, 
а и умејал је, да живи мераклисћи, ко бег.

мерач м особа која мери овршено жито приликом вршидбе, мерилац. – Мерач 
тура и стура тегови и задева ме: Несьм ли тебе јучер мерил, у, колко си омршавел 
о[д] тьг, ни вага те више нече „ване“.

мерачи несвр. мерка кога или што са мераком, са уживањем. ▲ – Џабе ју меркаш 
и мерачиш, она је одавна окупирана од другог, и више ју друђи не интересују.  
намерачи.

мери несвр. фиг. упоређује. – Ми се с њи не мож меримо, ми смо сиротиња, а они 
газде, за трице ни могу купе.  замери, измери, надмери, одмери, премери, размери.

мерикан м пуније памучно небељено платно, американ. – Басма озгор, а оздол 
мерикан платно.

меримац м ован мерино расе. – Јавише да су набавили некакви овнови меримци 
за приплод.

меримка ж овца мерино расе. – Теј меримће су покрупне од наше овце, и давају 
повише и месо, и млеко, и вуну, али су понеотпорне.

меримче мн. меримчетија с јагње мерино овце. – Меримчетија брже расту од 
наша јаганци, и пре стигну за продаву.

мерис м мирис. – Она посебно воли мерис оди дињу. ⌂ мириз.
мерише несвр. в. мирише. – Убаво меришу зумбуљити. Рећијава ти мерише на 

загоротину.
мерка ж 1. мера, знак на основу кога се доноси оцена чега, критеријум. – 

Отрул се сас рећишор, прекусал, нема си мерку. У све се требе има мерка, па и у 
зајебанцију, затој што мож да искочи на големо, ако се прекара. 2. справа за мерење 
чега. – Не мере сви сас исту мерку. ⌂ узне мерку изудара кога. – Не задевај се, да ти 
не узнем мерку. ⌂ прекара мерку преврши меру, претера. – Ако деца прекарају мерку 
з џаколење, лько мож да добију по дупе.

мерка несвр. мотри, одмерава, процењује, с уживањем посматра. – Седне на 
клупче прет кућу, па мерка невестице које се вртају из Бабушницу от пијац. Мерка 
да ли че му искара жито у пресек до нову жетву.

мертек м дрвена грађа за кућу, дирек, греда. – Недостају ми још неколко мертека, 
па да завршим кров на кућу.

мертечи несвр. деље, теше мертеке. – Колко че ми тражиш да ми мертечиш 
двајес мертека.  измертечи.

мертечћи, -чка, -чко који се односи на мертек. – Кад ми тој рече, ко да ми у мо-
зак мертечћи ексер закова.

месаљ м комад платна којим се завија тесто да нарасте, или испечени хлеб по 
вађењу из пећнице. – Напрет смо имали пртени месаљи за леб, а са имамо памучне 
крпе. У релну има пуњене попошће у шерпу, а леб у текне умотан сас месаљ, немој 
ме чекаш, узни па јеџ.
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месар м 1. брав са доста меса. – Месар свиња, само месо, сланина нема ни два 
прста на грбину. 2. мушкарац који воли месо, гурман. – Ја сам месар, волим месо, а 
волим и оној које иде уз месо.

месарка ж жена која воли месо. – Моја жена је месарка, а ја не наваљујем млого 
на месо.

месечан, -чна, -чно 1. који се односи на месец. – Ноч месечна, види се ко да је 
дьн. 2. који се односи на време од месец дана. – Обилазе ни месечно по једнуш-
двапут, када како.

месечњак м бот. вишегодишња зељаста коровска биљка Achillea clupeolata (упор. 
ајдучка трава). – Горчи ко трава месечњак. █ бели ~ врста хајдучке траве са белим 
цветовима. – Беремо за чај и бели и жльти месечњак. █ жльти ~ врста хајдучке траве 
са жутим цветовима. – Жльти месечњак је за мушкaрци, а бeли за жeне.

меси (прил. сад. месејечи) несвр. 1. прави од брашна и воде тесто. – Имамо мајстори 
на кућу, па пропадо месејечи и готвејечи. 2. фиг. гњечећи наноси бол. – Месил сам ју 
ко најгори душманин, ко да неје моја жена. ■ месење гл. им. – Не знам више ни кво да 
месим, ни кво да готвим, овија дьнови ми месење и готвење излезе на вр главу.  
измеси, замеси, намеси, омеси, подмеси, премеси, размеси.

месиља ж она која меси квалитетан хлеб. – Ја сам била и месиља и готвиља, 
куде је имало некаква збирштина мен су тражили.

месиште с пеј. од месо. – Чорбальци сас некво лојано месиште пуни, никој га не 
тејал једе.

месо мн. меса збир. месетија с мекано мишићно ткиво човечјег или животињског 
тела. – Она повадила сва месетија, а нам изнела чорбељак. █ бело ~ месо од кобилице. 
– Ја не волим бело месо, оно ко труљедина. Прокрпи га, колко да му се не гледају 
бьш гола меса. █ суво ~ пушено месо. – Зими највише волим суво месо, а неје лоше уз 
њег и винце. █ голо ~ огољени део тела, пут. – Оперем, па позакрпим, па си носимо, 
ако је старо, важно да се не види голо месо.

местенце с хип месташце, кутак. – Овде заветринка, добро местенце да 
одморимо.

местиште с пеј. од место. – Гадно местиште, како ли овде живе љуђи не знам.
место мн. места уз бр. местети с део простора на коме се налази неко (нешто), 

простор на коме се што збива или збило. □ – На тој место причају да се јављају 
сотоње. Наше место је планинско, али млого убаво. На гоџа места ју има тај трава. 
Посекла сам се на две местети. 2. положај у неком редоследу, ранг. – Ти си са на 
важно место у општину, па те молим да гледаш да некако запослимо мојенога 
оклимана. █ долечњо ~ удаљено место. – Дојде накупац из некоје долечњо место, 
побра јаганци, а уместо паре надава на сељаци потврде, и више му се не појави траг. 
█ откупно ~ просторија где се откупљују разни производи. – На село ти је задруга и 
продавница, и откупно место, и место за збирштину, и место куде се сељак оскубе 
ко кокошка. █ печено ~ присоје, земљиште на припеци. – Печено место, сльнце га 
пече цел дьн, добро за лозје. █ приодно ~ приступачно место. – Све наше њиве су 
на приодна места. █ рудињаво ~ каменито земљиште без високе вегетације. – Там је 
рудињаво место, само стока пасе, ни дрва се не раџају, кам ли нешто друго. ⌂ на места 
понегде, на појединим местима. – Лоша пролет, морузе изникле само на места, на 
места. ⌂ у место играње у колу без померања улево и удесно. – Са че играмо ситно и у 
место, и сви ко једьн.

место прил. уместо. – Место да учи, она се сћита сас момци.  наместо.
месце мн. месцетија с хип. од месо. – Огладнел, па му се усладило, а одавно неје 

јел месце. Ако поједеш свата месцетија, че будеш најјак у село.
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метак мн. меци уз бр. метка м убојно средство за пуњење ватреног оружја. – И 
кад је маневра, ђине се, несу ни тьг сви меци ћорци. Колко метка даньс испуцамо, 
а ниједног зајка не утепамо. ⌂ опали метак вулг. обави полни акт. – Ти рече че вој 
опалиш метак, а оно испадло ћорак.

метар мн. метри м 1. јединица за мерење дужине у метарском, метричком 
систему мера. – Требе ти још метар да порастеш па да ме стигнеш, а ти оч да се 
мериш с мене. 2. направа за мерење дужине дуга један метар. – Пружи ми метерат 
да измерим колко да скратим даскуву.  метер, метr.

метач м мушкарац са моћним генетским потенцијалом који преноси на своје 
потомке. – Душан Стамењћин испаде голем метач, сва деца се метнула на њега, а 
не на матер.

мете несвр. чисти метлом. – Ете ју мојна, мела собу, па дојде сас ђубрoвник куде 
мен, и виде да ме уватил голем чемер.  замете, измете, омете, помете, размете 
се, смете.

метер рет. м в. метар. – Заузел ми цел метер от плац.
метиљ м зоол. празитска глиста, и болест коју она узрокује код оваца. – Немој да 

тераш овце по барљива места, да се не заразе с метиљ.
метиљав, -а, -о 1. који је оболео од метиља. – Овце које пасу окол реку и по 

баре су метиљаве. 2. који је болешљив, млитав. – Крчи ко метиљаво, и по цел дьн 
загомиља.  митиљав.

метиљави се несвр. заражује се метиљем. – Овце се метиљаве упролет по 
баруштине и вододржна места.  ометиљави се.

метиљавштина м пеј. трома и млитава особа. – Сви се чуде куде онаква жена да 
најде онаквог метиљавштину.

метла ж направа за метење. □ – Ми си садимо метле по градине, а има и да се 
купе. █ градинарска ~ висока баштенска једногодишња биљка чврсте стабљике са 
густом круном, погодна за метење. – Пред вршу двор се измете с градинарсће мет-
ле, да буде чисто. █ градинска ~ в. градинарска метла. – Градинсће метле кад узреју 
оберемо, па ји накачимо пот стреју да се суше, па си с њи метемо.

метлица ж дем. од метла. – Собе метемо с метлу, а текне с метлицу.
метне се свр. рођењем се уметне на неког претка. – Имају два сина, па се једьн 

метнул на матер, а друђити на башту. Девојчето им млого врцкасто, на матер се 
метнуло.  изметне се.

метr рет. м в. метар. – Ја вој давам два метра за метар, а она ми вели: Не знам ја 
тека, ја си знам: метr за метr.

метри несвр. скраћује дрва на метар дужине и слаже их у кубне метре. – Метрим 
дрва за продаву.  изметри, наметри.

мећинташ м кишни мантил, огртач. – Понеси си мећинташ, мож че ћиша от 
пладне.  цирада.

мећица мн. мећице ж врста прженог киселог теста, мекика. – Трчиш кроз гужву, 
а људи те газе ко вашарску мећицу. Никој не једе баницу, никој не меси мећице.

мећићи м мн. в. мећица. – Мећићи су најблађи на вашар, кат по њи напада 
прашина.

мећишар м који је мек, неотпоран, слабе физичке конституције. – Он је мећишар 
на матер, ништа не мож да запне. Купимо убавога вола, али се у орање показа да је 
мећишар.

мечава ж мећава. – Кат слезомо од Ракош, убелејали смо се оди мечаву и укочили 
се оди мрзлицу ко пилишта. Колкогод да изеде, он вели да једе малко, а све омаа кво 
је турено пред њега ко мечава.
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мечьк м мужјак мечке, медвед. – Порасал и разголемил се ко мечьк.
мече мн. мечетија с медведово младунче. – Проведоше Цигањи мечку с две 

мечетија. Кво је тој: црно мече дупе пече, а на паче му вода тече? (заг. ракијски казан).
мечи, -а, -о који припада мечки, мечији. – У Сливовачку рудину има место које се 

зове Меча дувка, веле да је туј живела мечка.
мечка ж зоол. женка медведа. – Проведоше Цигањи мечку с две мечетија. 2. фиг. 

мечка2 ж облак на хоризонту у који зађе сунце. – Зајде сльнце у мечку, че се оћиши 
време. 3. шатр. мерцедес (аутомобил). – Попови возе мечће, а џандари броје мачће. ⌂ 
жени се мечка мет. временска појава када у исто време пада киша и греје сунце. – Кад 
и сльнце греје и ћиша пада ми кажемо да се мечка жени. ⌂ заигра мечка пред нечија 
врата дође време да се измири нека обавеза. – Тер, тер, па дојде ред и на мојег брата 
да му заигра мечка пред врата. ⌂ игра мечка пред нечија врата дошло време да се измири 
нека обавеза. – Че игра мечка и пре[д] твоја врата, само польк. ⌂ плаши мечку с решето 
неуспешно покушава кога да уплаш. – Ти плашиш мечку с решето, али мен ме оди 
теб неје стра.

мечкар м 1. човек који води мечку. – Цигањи су били калаџије и мечкари. 2. пре-
рушени момак или девојка који увесељава учеснике на прелима. – Напрајимо седењћу, 
накладемо огањ, зберу се помладе жене и девојће, а једьн се напарајил мечкар, па 
кад истрча из плевњу, жене бегају и рипају преко огањ, све си испрлише сукње.  
плашило.

меџа ж гранична линија, гранични појас између два имања, или сеоских атара. 
–Меџа ми је светиња, за њу живот давам, за њу живот узимам, па ти виџ, ако ти се 
исплати. Тетин ми преорал меџу. Свако село знаје меџе на свој атар.

меџак мн. меџаци м природна међа. – Меџак је обично слог или долинка меџу две 
њиве, и он је заједничћи на онија који су меџници.

меџар мн. меџари м гранични камен између две њиве, међаш. – Укопан камен на 
меџу је меџар, он не смеје да се помера.

меџник мн. меџници м сусед са међом. – С њега смо меџници на млого њиве, 
поделбина смо.

меџница мн. меџнице ж парцела која се међом додирује са суседовом парцелом. – 
Због тија ореј сам гоџа свађе прекарал сас комшију меџника, праји му ладовину, па 
нече да му се роди жито у туј њиву, што је меџница.

меџничи се несвр. граничи се, има заједничку међу са ким. – Овија нашиви 
комшија што се меџничи с нас, било, бре, једнуш изелица човече.

меџу предл. између. – Била сам здрава, црвена у образ, меџу најубава девојчетија у 
село. Сльнце зајде, сльнце зајде / меџу две планине / момче седи, момче седи / меџу 
две девојће. (нар. п.).

меџусобно прил. један с другим, узајамно, међусобно. – Кат се пече рећија, 
питују се комшије меџусобно колко је казана који искарал даньс. Мош се деси да су 
тргували меџусобно на вашар на Церичје, купили теле од некуга, или продали јагње 
некоме, а са ратују за две државе.

меша несвр. саставља нешто што је различито, прави смешу. – Мешам попарену 
плеву и трице, па кат се краве наједу, млеко колко оч.  замеша, измеша, намеша, 
помеша, премеша, промеша, смеша.

меша се несвр. 1. речима или делом утиче на нешто, уплиће се у нечији живот. 
– Ако ми је мати, не требе да ми се меша у брак, и да ми прави свађу сас жену. 2. 
дружи се са околином. – Он се не меша с народ, живи сам ко пустињак. Манумо да се 
мешамо с њи, нешто смо се замерили. ■ мешање гл. им. – У недељу че буде мешање 
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овце, че правимо бачију.  замеша се, намеша се, помеша се, промеша се, смеша 
се, умеша се.

мешавина ж нешто што је састављено од разнородних материја, смеша. – При 
нас вино правимо од мешавину, а у Сићево посебно од црно, а посебно од бело 
грозје.

мешаја ж она чији је ред да меси у већој породичној задрузи, редуша. – Биле смо 
три јетрве, па ми се сваку трећу недељу падал ред да будем мешаја.

мешаљћа ж дуга дрвена кашика са којом се меша оно што се кува у казану или 
котлу. – Сланина се исече на парчетија и тури у казан, сипе се малко вода, и меша се 
сас мешаљћу да не загори. Пекмез мешамо сас мешаљћу.

мешанија ж дружење, мешање, сарадња. – Куде је голема мешанија, туј обично 
не излезне на добро. Ми више с њи немамо никакву мешанију. С туј помијарку да 
немаш никакву мешанију, иначе има да те пронесе кроз цело село да си оваква и 
онаква.

мешано прил. помешано, састављено из две крајности. – Здравље ми је мешано, 
кьд добро, кьд лоше, а такьв ми и живот. Питали Цигу да ли више воли лубеницу 
или дињу, а он одговорил: Мешано, лубендињу.

мешина ж анат. стомак, трбух. – Мршав, залепила му се мешина за грбину. Јеџ, 
мешина нема пенџери да се види кво си јел. ⌂ пушти мешину удебља се. – Пуштил 
мешину ко спрасна свиња.

мешинка мн. мешињће ж дем стомачић. – Кад наша баба свареше ливацко зеље, 
па га заћисели сас зелене ситничће, ми деца се накусамо, па ни по неколко дьна 
добро у мешинку. Прејело се, па га мешинка боли.

мешињак мн. мешињаци м пеј. стомачина. – Боли ме мешињакав, па не могу да 
уздьнем. Препасле детелину, па им се издули мешињаци ко гајде.

мешкољи се несвр. врпољи се. – Ја не могу да спим, само се мешкољим под цргу. 
 промешкољи се.

мешчина ж месо без костију, кртина. – На деца дајте мешчину, а деда и баба нек 
глоџу кочине. Неје зарубил шију о[д] туршију, нело од мешчину.

мешчинка ж хип. од мешчина. – Ајде, сињће, да ручкаш, за тебе сам издвојила 
само мешчинку.

ми ГЛ, ЛЗ л. зам. ми. – Нити смо ми ви, нити ви можете да будете какви смо ми. 
 мије, ни, није.

мижав, -а, -о који често трепће, који не види добро. – Онија ти нешто нажмикује, 
ел му се допадаш, ел је мижав.

мижља м пеј. изведен од мижав. – Што се уѕрташ у туџе жене, мижљо један, а 
ја сам туј с тебе.

мизес, -та, -то који је уског лица, са правилним цртама и умиљат. – Ни ми 
Лужничањће несмо загубене, све смо си текве, мизесте. Овце могу да буду масуресте, 
чипе, калушесте, мизесте, вьклесте и капасте.

мије ДЛ л. зам. ми (упор. ми). – Дојдете да се дружмо, малко че појемо, малко че 
се ватамо у коло, немој се срамујете, мије смо си наши. После се и мије постари 
научимо од децата, па га почемо окамо Поганац. Умеје да некако намести кантар 
да стално надмерује помалко, али малко-помалко он се загазди, а мије си остадомо 
такви, какви смо и били.

мије (трп. пр. мијен, -а, -о) несвр. пере, умива. – Ја седим, а ти мијеш тањири, а 
божном си ми госјанка. Који је мијен, може да седа уз астал. ■ мијење гл. им. – Ајде 
на мијење, па на једење, астал је поставен.  измије, омије, премије, промије, смије.
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мије се несвр. умива се. – Љуба се мије на басамаци, а посипује га сас лонче 
Лепошка. Кат се мачка мије према сльнце, че буде убаво време.  измије се, омије 
се, промије се.

микровон нов. уређај за претварање звучних таласа у електромагнетне, и 
обрнуто, ради појачања и преношења звука на даљину, микрофон. – Колкогод да се 
трудиш да не окаш, преко микровон се долеко чује.

мил, -а, -о мио, -ла, -ло. – Мила мајћо, што ме роди, да се оволко мучим, и никакву 
срећу у живот да не не видим. ■ помил, -а, -о комп. милији, -а, -е. – Друга жена помила 
од првуту, али она си гледа само њовој да је добро, а првата је гледала да је добро и 
на њу, и на тебе.

милбог м фиг. милина. – Пилетија се упојала, од милбога да слушаш. Овце се 
разврнуле и кротују, овчар уз њи свири у дудук, од милбога да гледаш у слушаш.

милеје свр. буде коме што драго. – Не милеје ми ни да га видим, камли нешто 
друго да имам с њег.  омолеје, примилеје.

милеје се несвр. свиђа се коме што. – Кат сам њега изгубила, не милеје ми се 
више да сам жива. ⌂ мили се.

милер м нузпроизвод од укуване сурутке у виду кајамака. Δ – Сирутка се пропушти 
на центрифугу, оној густо што се издвоји је милер, а течнос која остане зове се цвик, 
он се дава на свиње, тека се работило напред на шупу.  провара.

мили несвр. креће се споро, једва хода. – Мен нође болу, па не могу да одим брзо, 
милим по пут ко сьпета.  размили се, умили се.

мили се несвр. в. милеје се. – Мили ми се кат погледам наше поље, а зрело жито 
се таласа ко море.  домили се.

милијон м фиг. врло много. – Да ми за њега дадеш милијон, па ти га нечу дадем, 
а камоли да ти га поклоним.

милина мн. милине ж дивота, лепота. – Дојде пролет, цвеће цьвти, пилетија 
поју, народ весел, милина. ⌂ од милину са радошћу, са уживањем. – Окопам и опле-
вим градину, па кад ју навадим, од милину да гледаш колко је убава.

милинка ж дем. од милина. – Звокнем понекоју грејану рећицу ујутру, па ме об-
узне милинка по целу снагу.

милицајац мн. милицајци м милиционар. – Напрет су били два џандара, и бил 
ред, а са двајес милицајца не могу да заведу ред.

милицајштина м пеј. од милицајац. – Милицајштинете га беоше били у станицу, 
па о[д] тьг често побољћује.

милкује се несвр. умиљава се. – Пис, мачко, немој да ми се милкујеш окол нође, 
него иди ватај поганци.  омилкује се, умилкује се.

милне свр. размили се. – Дошла пролет, љуђи милнули по поље. Липсало, па се 
усмрдело, па црви милнули по њега, а нема кој да га закопа.

милос м 1. љубав, наклоност. – Дете иде по милос, а куче по комат. Овца од 
милос на јагње одгризе реп. Одолек, онак ис потају, стизају ме баштине речи како 
ју је купувал, како неје из милос пошла за мене. 2. милосрђе, самилост. – Че дојде 
време када че он од мене да тражи милос, али га нече добије.

милосан, -а, -о мио, драг. – Милутине, милосну ти мајку јебем, вртај се дом, да 
те ја не вртам.

милостивно прил. на милостив начин, благонаклоно. – Вукана узне понекоју 
дрешку, прича сас њу ко да је Влајко унутра, ко да је дрешката Влајко, ко да се дигал 
из мртви, па да си поорате ко кат су били млади, онак тијо и милостивно.
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милуванка мн. милувањће ж бот. врста цвећа са мирисним цветовима Viola de-
clinata. – Дај ми чепку од милуванкуту, да и ја насадим. Милувањће су убаво шарено 
цвеће.

милуванчица хип. од милуванка. – Че ми дадеш једну чепчицу од милуванчицуву, 
млого је убава.

милује (рад. пр. милувал, -а, -о) несвр. мази, воли. – Он ју поче милује, она се 
белћим отеѕа. Све има да се чује, и куј је куга милувал, и куј куга је мрзел. ■ милување 
гл. им. – Олга и Војин осетише некакву милину и жешчину, и снагу и слабос, све 
одједнуш, и поче милување и целивће, ко некада.  замилује, измилује, омилује, 
помилује.

миљак м предео као створен за уживање. – Имамо њиву у Миљак, бьш до кла-
денацат.

миље мн. миљетија с мали везени или ручно хеклани прекривач. – Моја черка из-
еклала пешес миљетија.  шустикла.

мине (рад. пр. минул, -а, -о) свр. прође. – Које мине, не врта се. Мора да се мине 
кроз целу авлију, да се дојде до клозет. Куга је са брига за рат који је минул, кад ни 
је нов рат над главу.  замине, измине, намине, помине, премине, промине, размине 
се, умине.

миник мн. миници м пас ситне расе. – Имаомо јеног белог миника, звали смо га 
Беља, по цел дьн џевгаше по авлију.  миниче.

министер м министар. – Виде ли га сас какву лимузину дојде, поткокорил се ко 
министер, а башта му и мајћа му оде дрпави, и једва крај сас крај састављају.

министерица ж министрова супруга. – Подголемила се ко да је министерица.
министерство с министарство. – У њину кућу синуло ко у министерство, ко да 

не плачују струју, а мож истин и да ју не плачују.
миниче мн. миничетија с пас ситне расе (упор. миник). – Ајде, ајде, улази, не 

себај се, оно миниче, само лаје, не апе.
миничка ж керуша ситне расе. – Остала сам сама, нема с куга ни да се скарам, 

само једну миничку имам, па с њу пооратим.
миноод м мимоход, кратко успутно задржавање. – Тећим на миноод сврнуше, 

колко да ни не замину. Сврну на миноод, само се поздравимо, и отиде си.
минут м мера за време, шездесети део часа, сата. – Без мојег унука не могу ни 

минут, не раздвајамо се никако, где ја, туј и он.
мињак м шатр. мини сукња, сукња која више открива, него што покрива. – Тре-

бала си у мињак да се облечеш, нокти да нашараш.
мињђушка1 ж дем. од мињђуша, мињђушица (упор. мењђушка). – Који си има 

мињђушку, она му се и без ветар клати.
мињђушка2 ж бот. биљка из породице жабљака Isopyrum thalictroides. – Таска, 

каква је издолек, таква је одблизин: жешка ко напалена вурња, уста вој миришу на 
божурику, тrндавил и мињђушће, а снага на тазе отаву.

мињује несвр. пролази. – Живот је једьн, резерни нема, а брзо мињује. Остаре, 
али још ме не мињује жеља за песму и играње. ■ мињување гл. им. – Мињување кроз 
моју авлију више нема, неје овој корза, па сваћи да прооди и да се шета колко оче. 
 замињује, намињује, обмињује, промињује.

мир м 1. стање без рата. □ – По рат дојде мир, али и по сваћи мир дојде нови 
рат. 2. фиг. спокојство. – Једьн минут ми не дава мир да дьнем з душу. ⌂ мир у кућу 
хлеб. – Требе да месим, остадомо без мир у кућу.
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мирашчија м човек који се оженио мирашчиком, и надимак таквом човеку. – 
Љубенко Мирашчија имаше големо имање, али беше стиснут човек, иглу у дупе му 
не мож укараш.

мирашчика ж девојка јединица са добрим миразом. – Напрет љуђи који су газде 
били тражили мирашчику, да нема браћа, да је с мираз, а која нема мираз, они ју нете.

мирашчисћи, -ска, -ско који се односи на мирашчију. – Воја Мирашчисћи на-
страда од гром, бил с овце у-рудин, пукне и убије га.

мири несвр. чини да неко буде миран, стишава. □ – Колко га ја мирим, толко 
он повиш лудује.  измири, намири, подмири, помири, примири, размири, смири, 
умири.

мири се несвр. склапа мир, помирује се с ким. – Братска работа, сви се скарају 
понекад, али они место да се мире како време прооди, они се још повише мрзу.  
измири се, намири се, подмири се, премири се, примири се, размири се, смири се, 
умири се.

мириз м мирис (упор. мерис). – Орешче се тура у колачи за мириз и укус. Ја по-
себно волим мириз оди дињу. Овчо млеко има посебан мириз, па га не воли сваћи.

мирише несвр. одаје од себе мирис, обично пријатан. – Доведоше снау, а она – 
ни мирише, ни смрди, ни се једе. ■ мирисање гл. им. – Несмо ни ми мушћи цвеће за 
мирисање.  замирише, помирише, умирише се.

миришљав, -а, -о који мирише, мирисан, миришљив. – Има куј воли само 
миришљаве сорте грозје.

миришљавка ж она која мирише лепо (о води, трави). – Окупа ме бапче, ориба 
ме ко стар котьл, чьк ме и попрска с некве воде миришљавће. Учитељица Гордана 
испаде цвећка миришљавка за овог, овија ни утера стра у косће.

миришљивац м онај који лепо мирише. – Несьм скоро женила синови, па не 
знам адети, нема кој де ма поучи, па тиће однесомо једну мараму и једну блузу, и 
миришљивац једьн сапун.

мирка ж мир, спокојство (упор. мир 2). – Малко, малко, па наѕрта по пут, ко да је 
чекала Радисава, ама некво вој не даваше мирку.

миро мн. мира с освећено дрво у пољу око којег су обходиле литије. – Окол миро 
сваћи обиколи трипут. Наковања насадена на труп оди благун, веле оди селско миро.

мирован, -вна, -вно орган, комисија или тело које расправља о миру. – Jeс да је 
сас говеда праил штете на друђи љуђи, ал тој је решавало мировно веће.

миродија мн. миродије ж в. мирођија. – У свако јело кат се туре миродије, оно је 
поблаго. Оче да је у свако грне миродија.

мирођија ж 1. бот. мирисна биљка из породице штитара која се употребљава 
као зачин Anetum graveolens. – Мирођију турамо у пасуљ кад варимо. 2. фиг. особа 
која воли да се петља у сваки посао (упор. миродија). – Моја свекрва оче у сваку 
манџу дa је мирођија.  мирођија.

миросан, -а, -о који је помазан светим миром, освећен. – Немој му никој име 
помиња, док не стане под миросану крушку.

мирује несвр. бива миран, не помера се. – Зетови навалили сас целивће на шурњаје, 
оне се белћим бране, али кад им каче огрлице, оне кротују и мирују.

мисьл мн. мисли / мислови ж/м мисао. – У мисьл ми се населила мука. Једење и 
пијење никога неје затрло, затира лоша реч, затиру лоше мисли, и прво си њег затру, 
којито тека мисли. Баба види да сам се дал у големи мислови, па ме не дира. Седо-
мо уз астал, ја тури половинћилчето на астал, Турчину се усминуше очи: че собује 
некоју, че раскара црни мислови. ⌂ на мисьл у мислима, на бризи. – Черка ми остаде 
удавица сас две деца, па ми је стално на мисьл.
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миськ мн. мискови м зоол. мужјак миске, ћуран. – Бегај да те не укљуца миськат. 
Чували смо мисће и мискови, а мањће и манкови несмо.  ћуран.

мисирка ж зоол. врста кокоши, бисерка, морка. – Мисирка крека: дукат-дукат-
дукат. Мисирће крију полог где носе јајца.

миска мн. мисће ж зоол. најкрупнија домаћа птица (женка) која се гаји ради меса 
и јаја, ћурка Meleagris gallopavo. – Јајца на мисће су покрупна от кокошја. Псују све 
по списак: от ћораву миску, преко мртву матер и крваво детенце све до лебац у кућу. 
 ћурка.

мискар м особа која чува миске. – За летњи распус ја сам била мискар.
мислеје рет. несвр. мисли. – Мислејал сам да се будале сеју, а оне се саме раџају. 

Ја се мислеја, мислеја, па довати неколко бомбоне из онуј бомбонџијску крошњу. ■ 
мислејање гл. им. – Од големо мислејање како че буде догодине само глава боли, нело 
си ти гледај како даньс да преживиш, ко и сви друђи што работе.  замислеје.

мислење с мишљење. – Ја сам имал мислење да је там све убаво и потамьн, а оно 
исто ко и при нас.

мисли (трп. пр. мислење) несвр. умом ствара мисао, доноси судове и закључке, 
расуђује. □ – Ти ли мислиш до век че си млада, и че те сваћи оче, а тој пројде док 
се обрнеш. Уши ти побрзо расту од напињање, а глава ти оголемеје од мислење. па 
не вољаје ни једно, ни друго.  замисли, измисли, намисли, помисли, премисли, раз-
мисли, смисли.

мисли се премишља се. – Она леже, па ми рече: Ајде, кво се мислиш.  домисли 
се, помисли се.

мистрија ж тех. зидарска алатка којом се захвата и размазује малтер. – Ја сам 
бил зидар, с ванглу, мистрију и висак деца сам ишколувал, и пензију зарадел.

мити несвр. подмићује. – Немој да га митиш, видиш да нече да пристане. И моли-
мо га, и претимо му, и митимо га, он ни да бекне, одврнул главу и ћути. ■ митење гл. 
им. – Школу је завршил с митење, з банице и печени петлови.

митиљав, -а, -о в. метиљав. – Крчи ко митиљава овца, и стално загомиља, и на 
све ману наоди.

митрољез м митраљез. – Они отуд бију с митрољези, а ми се кутамао, завлачимо 
главе по јендеци.

миц м мали корак, мали покрет. – Љуђе се узмуали, не мош се пројде, али миц 
по миц, стиго ја до там, где се прадавају ћебетијата.

мица несвр. миче, покреће. – Немој да ме мицате о[д]-дом по туџину, очу туј да 
си умрем.  измица, намица, одмица, помица, примица, промица, размица, смица, 
узмица.

мица се несвр. миче се, покреће се. – Баба се от кућу не мица нигде док је жива. 
 измица се, примица се, промица се, узмица се.

миш м зоол. мала штетна животиња из реда глодара (Mus). – Ја сам чис ко 
црквени миш, џабе ме теретите да имам нешто с туј роспију. █ слепи ~ миш који лети 
ноћу, шишмиш. – Уперимо батерију у слепог миша, он падне, и ми га уванемо.  
поганац.

мишка мн. мишће ГЛ, ДЛ ж анат. део руке од рамена до лакта, мишица. – Имам 
три бопће от пелцовање на леву мишку. Не мож да туриш две тикве под једну мишку. 
Дотрча и Крста, збра се цела мала, ватимо га за мишће и унесомо у собу.  цупушка.

мишче мн. мишчетија с младунче миске, ћурче. – Извела вој се мишчетија туј 
прве, још се несу ни исипала, па набрала покриве да им ји свари. Избудимо се, ја 
замеша покриве и трице за мишчетија, и поче да ји раним насред двор.
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млад, -а, -о 1. који је у првом добу живота. – Лько је на тебе кат си млад, па мож, 
чу те питам кад остарејеш ко мен че мож ли тьг. ■ помлад, -а, -о комп. млађи. – Једне 
постаре, једне помладе, али у наше године пробирање нема, само ли оче да пристане 
нека. ■ најмлад, -а, -о суперл. најмлађи. – Ја сам најмлад, па се сви издиру на мене.

млада ж девојка којом неко намерава да се ожени, будућа супруга. – Ошьл деда-
Јованча, деда-Стева, деда-Таса и бата-Виден у Црвену Јабуку да гледају младу, па 
прележали тамо код њини познанице.

младар мн. младари м млади изданак из корена, младица. – Стара дрвја исечи, а 
младари остави, да се подигне нова гора.

младачак, -чка, -чко млад у дем. значењу, који је прилично млад. – Има ли у ваше 
село убава девојчетија, ако су младачка, таква ко за нас.  помлдачак.

младеје несвр. постаје млађи (упоре подмлаџује се). – Ти, бре, Душане, ко да 
младејеш, а не да старејеш, стално си исти, године ти се не примечују.

младенци м мн. младожења и млада током свадбеног церемонијала. – Кат су се 
укомузили младенци, ко да им неје мило. Кумица узе чаршав, тури га на рамо, излезе 
из зевник где су младенци преспали, и пред врата цвркну.

Младенци м вер. пр. Дан 40 мученика када рођаци и пријатељи посећују и дарују 
нове младенце (22. III). – Младенци се славе прву годин кат се невеста и младожења 
узну. На Младенци се укућани ударају с дренов прут да буду здрави ко дрен.

младенчичи м мн. колачићи преливени медом који се месе о Младенцима. – За 
Младенци се месе младенчичи, посни кравајчичи намазани озгор сас мед.

млади несвр. фиг. чини млађим кога смањивањем броја његових година. – Младили 
ме, старили ме, ја си моје године знам колко су, а како се осечам, и тој си најбоље ја 
знам.  подмлади, размлади.

младиња ж младеж, млађи свет. – Напред је било срамота да младиња иде у 
кафану. Удари младињата на песме, тера ји рећицата, и мен нудише, пину и ја, и мен 
стану жега малко, ал ми не личи да се устурам да појем сас њи.

младожења м 1. момак на дан свога венчања. – Младожења и млада невеста се 
возе у чезу, остали иду пешћи. 2. фиг. размажено дете. – Гле кољћи си младожења, 
отресал си се за женидбу, а још те мати облачи.

младоличес, -та, -то који изгледа млађи него што је, младолик. – Још мазна у 
лице и младоличеста, ако је напунила шесе године.

младос м младо доба, младе године, младост. – Че те пита старос куде ти је бил 
младос. Туј смо ми, што веле, прекарали наш младос и наш век. ⌂ младос-лудос младе 
године са свиме што оне носе. – Некада сам чьк у Швапско ишьл заради тој што га ви 
сьг модерно зовете секс, што је поблаго и оди баницу и оди колачи, али младос-лудос!

младуньц м млад мушкарац, човек у пуној снази. – Неси више младуньц, па да се 
устураш з децата ко деда уз говеда.

младунка ж млада жена у репродуктивној доби. – Несьм ја више младунка, да 
могу деца да раџам и чувам.

млати несвр. 1. мотком стреса плодове с дрвета. – С млатину млатим сливе које 
нече да отпадну кат се тресне дрвото. 2. фиг. брбља, лупета. – По цел дьн млати ко 
трлица после жетву, ништа ју не разбирамо. ■ млатење гл. им. – Од млатење празну 
сламу вајда нема, нело ајде да работимо кво смо почели.  замлати, намлати, 
омлати, помлати, премлати, смлати.

млатина мн. млатине ж дугачка, дебела и права мотка за разноврсну намену. – С 
млатину млатими сливе и буамо ореси. Млатине се усправе унакрсно преко стог 
сено, да га ветар не обори.



471Речник говора Лужнице

млатне свр. 1. жестоко удари. – Бегај да те не млатнем сас тилуђе, да ти очи 
излете ко на поганца. 2. изговори какву глупост. – Цаћа се испрси, па кат поче да 
коколи сас очи, ја си помисли: Само да не млатне некво које не требе.

мльсне свр. силовито удари. – Она се залети и, ни пет ни шес, мльсне га у чело 
сас ћесер, после је носил челенку још за гоџа време, а белега си му је остала довек.

млекара ж просторија где се откупљује и прерађује млеко. – Јутром носимо 
млеко на млекару.

млекарник м просторија у колиби у којој се чува млеко и прерађује у сир. – 
Млекарник требе да буде чис ко апатека, ако оч да ти је сирење добро.

млеко мн. млека с бела хранљива лучевина нарочитих жлезда у дојкама или 
у вимену, која служи за исхрану одојчади или младуначди, а и као прехрамбени 
производ. □ – Све имају, само от пиле млеко што немају. █ бучкано ~ млеко из кога 
је бучкањем издвојено масло, обрано млеко. – Кво све теб нече да падне на памет, 
куде се па са сети да ме питујеш оди бучкано млеко, од њег се сирило сирење, а од 
небучкано се ватала вурда. █ варено ~ кувано млеко. – Варено млеко сви пију, али 
ја повиш волим неварено, кад је тамьн помузено. █ вештачко ~ млеко у праху. – Ако 
мати нема млеко, са има да се купе разна вештачка млека за бебетија. █ козјо ~ козије 
млеко. – Козјо млеко је млого здраво да се пије чим се помузе. █ кравјо ~ кравље 
млеко. – Кравјо млеко је најбоље за малечка деца. █ надробено ~ удробљено млеко. 
– Надробено млеко једу стари љуђи што немају зуби, али си га воле и помладити. 
█ овчо ~ овчије млеко. – Овчо млеко је најквалитетно у мај месец. █ пресно ~ свеже 
помужено млеко. – Пресно млеко је тамьн помузено млеко. █ потквасено ~ млеко у које 
је стављена поткваса да се укисели. – Суд с потквасено млеко требе да се умота у 
кожув, да се млекото убаво ване. █ по[т]цирено ~ млеко у које је стављено сириште да 
се добије сир. – Тој млеко по[т]цирено, само што сам му сипала мају, немој од њега 
да даваш на деца. █ прикадено ~ млеко које се током кувања залепи за дно посуде у 
којој се кува и добије горак укус. – Овој млеко прикадено, ни свиње га нече једу. █ 
проварено ~ млеко које се током кувања згруша и није за људску исхрану. – Проварено 
млеко се дава на свиње. █ просекло ~ ускисло млеко без потквасе. – Просекло млеко 
неје здраво ни за стари, а камо ли за деца. █ проћисло ~ прокисло згрушано млеко које 
није за употребу. – Проћисло млеко се само може врљи у помије за свиње. █ сераво 
~ прво млеко на самом почетку лактације, жућкасто и врло богато хранљивим 
материјама. – И јагње се просере от сераво млеко, та кам ли нече дете. █ ћипело ~ 
прокључало, млеко које још ври. – Ориз туриш у ћипело млеко, и вариш га док не 
омекнеје. █ ћисело ~ кисело млеко. – Нема ништа поблаго лети на њиву од овчо ћисело 
млеко. ⌂ раздувује ћисело млеко дувањем у кашику расхлађује кисело млеко, тј. ради 
бескористан посао, беспосличи. – При нас се ринта, гњете пукница, гули морузница, 
цевчи рећија и раздувује ћисело млеко. ⌂ набере млеко набречи млеко у вимену од 
добре испаше. – Добро се напасле, набрале млеко, има и да помуземо, и јаганци да 
сисну помалко. Увечер обавезно одлучимо јаганци да овце наберу млеко за јутре. ⌂ 
скута млеко повуче млеко из вимена. – Баксуз крава, чим ју уватим за сисе, она скута 
млеко. ⌂ добра на млеко крава, овца или коза која даје доста млека, млекуља. – На 
вашар купимо једну кравицу, неје јака за работу, али добра на млеко. ⌂ слаба на млеко 
жена или женка која има мало млека. – Моја снаа слаба на млеко, па морамо да 
купујемо вештачко у апатеку.

млекуља ж крава или овца која даје доста млека. – Од добру млекуљу добра и 
зарада. Џабе је млекуља, кад ритне ведро, па расипе млеко.
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млекце с хип. од млеко. – Вименце вој ко котленце, а млекце ко благо винце. 
Строшиш некоје јајченце у попошчицете, додадеш ћисело млекце што се начьс 
вануло, и гозба донде.

млеч м бот. коровска биљка са млечним соком, млечика Euphorbia. – Набра малко 
млеч кроз морузу за свиње.

млечьц м кукурузни клип чија су зрна још млечна (упор. и зеленьц). – Открши 
десетина класа млечца, да ји сваримо, са су најблађи.

млечница ж јело од млека и пројног брашна. – Млечница је кат се у варено млеко 
додава морузно брашно и меша, требе да буде ни густо ни ретко, једе се без леб, 
брашното му је леб. Туриш једну шаку морузно брашно у две ћила ћипеч воду, 
додадеш млеко и измешаш, мора да буде редуњаво, тој се зове млечница.

мливо с оно што се тера у веденицу да се меље, и оно што се тера из воденице 
као самлевено. – Идомо с Томчу у воденицу, напрет се чекаше ред, сьмлемо некако, 
натоваримо и дојдомо си дом, стоваримо мливо, и одма се обрнумо на другу работу.

млин м зграда у којој се меље на електрични погон. – Напред је имало млин саде 
у Љуберажду.

млинар м власник млина, или радник у млину. – И млинари работе на подвалу, 
увек замере на вагу.

млођи, -ђе, -га велики број људи, много њих, многи. – Веле да неје одрочљива, 
млођи су при њу омаснили бркови.

млого прил. много. – Млого је работе жена имала напред.
мложи се несвр. увећава се, множи се. – Кућа нека ти цьвти, деца нека се раџају, 

стока и берећет нек се мложе, дај, Боже.  намложи се, размложи се.
млокство с мноштво. – Млокство изђинули, само из наше село седомнајес 

беоше пођинули у туј борбу.
мlсне свр. прободе. – Чьс-чьс па ме мlсне пот леву плечку, па од бол не могу да 

уздьнем.
мlца1 несвр. говори испрекидано, запињући и с тешкоћом, муца. – Немој да 

мlцаш, нело казуј како сте украли, и где сте денули тој што сте покрали. ■ мlцање 
гл. им. – Он кат почне да мlца, од њигово мlцање има да ти се стужни. ⌂ мльца.  
промlца.

мlца2 несвр. оглашава се мукањем (о говедима). – Кравата нешто мlца у шталу, 
иди виџ кво вој је.

мlцне свр. пригушено се огласи мукањем. – Куј је сьг на ред да му црева 
испашњачим, мlцну Милисов, и опсова га у дупенце мртво.

мльца несвр. в. мlца. – После ји наставници испитују, а деца само мльцају 
поплашена и прецепена од тој бесно кучиште.

мљава ж велико невреме, непогода. – Наиде голема мљава, па све пообара крстине 
у поље.  сприја.

мљаска несвр. мљацка приликом жвакања. – Не мљаскај, свиње мљаскају.  
умљаска се.

могарац м 1. зоол. магарац Equus asinus. – Дере се ко могарац, ко да га нећи 
истинсћи дере. 2. фиг. израсли дечак, клипан. – Истргал се, порасал голем могарац.

могаре1 мн. могаретија с в. магаре. – Запело се ко могаре на ћуприју. Нашли се 
ко кат су се тражили с крива могаретија. На могаретија смо носили воду на појату. 
█ старо ~ фиг. искусна и превејана особа. – Ја сам старо могаре, не-ч лько с мен да 
излезнеш на крај.

могаре2 с ногаре за стругање дрва. – Расковало ми се могаре, па морам от 
комшију да тражим њигово да нарежем дрва.
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могаренце мн. могаретића с дем. од магаре. – Детенце рипка ко могаренце. 
Рипкају деца по ливаду ко могаретића.

могарица1 ж 1. женка магарца (упор. магарица1). – Имали смо једну могарицу, 
беше кротка, али тврдоглава дозлабога. 2. фиг. постарија и позамашна девојка снаж-
нога гласа и грохотног смеха. – Тај могарица кат се заребече, чьк у другу малу се чује.

могарица2 ж мало повијена мотка с удешеним кукама на оба краја која служи за 
ношење терета о рамену, обрамица (упор. обрамка). – Свако јутро и вечер доносила 
сам на могарицу по две кове воду от селсћи бунар.

могарица3 ж великог кашаљ, тешка прехлада. – Ис кревет се не диѕа, тера мога-
рицу, по цел дьн пије чајеви и кrуче. ⌂ тера могарицу болује од кашља, има шарлах. 
– Не могу да дојдем овија дни, дете ми тера могарицу.

могариште мн. могаришта с пеј. од могаре. – Са нема, а напред могаришта колко 
оч у село, само се уровало. Кат се могаришта играју, че се мења време.

могла ж в. мьгла. – Ма оне иду ко гусће кроз моглу, асли ћурће. Мој век пројде, 
младос и милос и не видо, литнуше ко путпудаљћа из жито, минуше ко могла јутром 
уз Големи стол. ⌂ падне могла спустила се магла. – Падла могла густа ко тесто, не 
видиш два корака испред теб.

могућан, -ћна, -ћно богат, имућан. – Сине, кој како си је бил могућан, тека се 
ранил и облачил. Дал сам им колко сам бил могућан, али на сви једнако.

могућно прил. могуће, у оквиру могућности. – Ма, да ли је могућно да си га 
продал за тољће паре, сви се чуде како си гоџа паре узел за њега.

могућнос м способност да се нешто оствари, могућност. – Јадранка је исто 
била одличьн ђак, ал кад ми муж Мија умре, ја несьм после била у могућнос да ју 
школујем више.  могућство.

могућство с способност да се нешто оствари, могућност (упор. могућнос). – 
Доктур ми рече: По могућство ујутру по једну чашу љуту раћију да попијеш, и по 
једну влашу пиво, ал не да се ослободиш, па повише; ја поче тека, и тој ме излечи.

модар, -дра, -дро тамноплав. – Кад ме погледа с онеј њојне модре очи, мен ми се 
у главу заврти.  модрикљав, тегетан.

Модра Стена село у Лужници; Модростенац / Модростенчанин, Модростенка, 
Модростенче мн. Модростенци / Модростенчани етн; модростенски, -ска, -ско ктет.

модреје несвр. постаје модар. – Јад му, па само модреје у лице и скрца са[с] зуби. 
 помодреје.

модреје се несвр. плави се, одаје плаву боју. – Ћишовита година, па се морузе 
модреју, има да излудеју од род.

модрељача ж она која је са модрим очима. – Ја сам у село била означена како 
модрељача, због модре очи.

модри несвр. чини модрим, фиг. прави модрице коме. – Мани ми се од главу, да не 
почнем да те модрим, после нече да си за нигде.  намодри, умодри.

модрикљав, -а, -о плавкаст. – Како му тој реко, Мика се расрди, дуну ко коњ, и 
искоколи комто мен сас модрикљавете очи.

модрилка ж хемијска супстанца која се раствори у води и у њој се испира рубље 
ради избељивања. – Модрилка дојде ко ратлук, па се стави у топлу воду и расћисне 
се, и с туј воду се препира, а водата малко модра и мирише. Брнчи у небо, ко крпче 
заборавено у модрилку.  модрило.

модрило с хемијска супстанца која се раствори у води и у њој се испира рубље 
ради избељивања (упор. модрилка). – Туј се најде и понекоје црвенило за помладе 
жене и девоће, и модрило за белење дроњци.
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модрица1 ж масница од ударца. – Ако појду да се бију, и ми се рипнемо, и ете 
ти размирица, после сви идемо дом с модрице и згребени ко да смо с мачће лопту 
играли.

модрица2 ж бот. врста шљиве. – Сливе имамо: једне се зову тргоњи, једне жlтће, 
једне зовемо сметењаче, једне модрице, а негде за њи кажу црнице.

модро поим. прид. модрица. – Често сам носила модро под очи од њега.
модроглед м згледавање момака и девојака код цркве у Драгинцу на Богојављењу 

(упор. зглеџос). – Сечаш ли се на модроглед у Драгинац кад доведо Наду при теб, ја 
сам ти пробрала најубаво девојче, а са голема њојна убавиња голему несрећу дока-
ра и теб и мен. На модроглед се гледало који че се узну, која је дeвоћа помодрела и 
уговејала, тај неје за узимање.

мож скраћени облик 3. л. јд. през. уопштен за сва лица. – Он стар, не мож да бега. 
Мож ли да дојдеш да ми нешто помогнеш? Сине, не мож да останемо живи такој. 
Напунише собу, не мож ји наранмо и напојимо. Лежу до пладне, кат се дигну, не 
мош се пробораве.

може (аор. = импф. могао – могаше – могаомо; рад. пр. могьл, -гла, -гло) несвр. 
има моћ, снагу, способност. □ – Са не могу ни да стојим, а кад бео млад могао да 
играм целу ноч. Значи, ти си могьл да играш како мајмун. Кој може нека дојде, а 
који не могу, нека си седе дом. ■ могање гл. им. – На Џурџовдьн спремамо банице, 
погаче, ђувечи, па се надигнемо па идемо на појату та овце премузујемо, па дојду 
свирачи та свире, па играње до могање. ■ поможе комп. може у већем степену. – Ма 
како, бабо, ти поможеш да работиш од нас, ако си од сви постара. ■ најможе спуперл 
може у највећем степену. – У Стрижевац најможеоше да пију Душан Карча, Дона 
Данешинсћи и Мица Бансћи, кат се код некога стајеоше за почетак и да наздраве 
једьн на другога сваћи попијеше по једно кондирче, па тьг почну да пију напомалко, 
ко што се пије. От све вас ја најмогу да запнем, ако сам најстара.

можеби прил. можда. – Можеби да је нећи и ископал нешто, али се тој крије. 
Никој ни не воли, опколени смо с лоши комшије, а можеби да си и до нас има криви-
ца. Причини ми се да те јучер видо у аутобус за Пирот, а можеби сам се преварила. 
 можебит.

можебит рет. прил. в. можеби. – Стојко извади из фијоку кањурку сас црвен коньц, 
те оди њу отћину можебит пола метар, па уврза пакетчето.

мозак м 1. анат. централни орган нервног система cerebrum. – Кад ме удари с 
лењир по прсти, ко да ми у мозак закова мертечћи јексер. 2. фиг. памет, ум. – Немају 
мозак ич, живе од даньс до јутре, док су им мати и башта, може им се. ⌂ исћипи 
мозак проври мозак од јаког сунца. – Бегајте у ладовину да се оладимо, че ни мозак 
исћипи. ⌂ пушти мозак на отаву растерети се брига, удари бригу на весеље. – Цел век 
сам трчал и стварал, са сам пуштил мозак на отаву, нека му млади мисле. ⌂ мути мозак 
умно се напреже. – Нечу више да си мутим мозак с њега, ако оче нека учи, за њег си 
је, ако нече, не мора, па си је за њег.

мозгује несвр. размишља. – Мозгујем од овој олујно време, и досечам се да ли је 
било такво и кат сам детишњор бил.

мојви, -а, -о / мојти, -а, -о / мојни, -а, -о чл. ф. овај мој / тај мој / онај мој, -а, -е. 
– Мојво дете от како се роди зину, и не заклопи уста: дьњу-ночу – леле, ночу-дьњу 
– леле. Нити се мојви човек претргал од работу, нити се твојти човек прекршил од 
работу, али какви су, такви су, наши су, морамо да ји трпимо. Сви частевљаше, па и 
ја, да ме мојна видела, имала би ми очи ископа.

мокреж м кишовито време, влажан и блатњав терен. – Не излазете ис кућу ако 
не морате, мокреж и озгоре и оздоле.  мокриња.
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мокри несвр. чини мокрим, кваси. – Додолице се ућите у врбу па ни јуре с кове 
и котлетија та ни мокре. ■ најмокри суперл. најбоље кваси, кваси до костију. – Ситна 
ћиша најмокри, од њу нигде не останеш сув.  намокри, умокри.

мокри се несвр. кваси се. – Сине, немој да се толко мокриш, гле кьв си се направил, 
ко додолица.  намокри се, размокри се, умокри се.

мокриња ж кишовито време, влажан и блатњав терен (упор. мокреж). – Кад је 
ћишовито време, или зими кад је лапавица, овчар приврже скорње, да му чувају нође 
од мокрињу.

мола ж тех. зидарска алатка слична мистрији. – С молу дуњђери мажу каљиште 
кат праве куће чатмаре, или малтер кат праве куће зидаре.

молерише несвр. 1. боји зид, шара окречени зид разнобојним шарама. – Собу у 
коју спимо смо окречили, а голему собу смо молерисали. 2. фиг. излема некога да по-
стане модар. – Ја ако те молеришем, има да будеш модар, да ни мати нече може да 
те препознаје.  намолерише.

моли несвр. упућује коме молбу. – Молим те ко Бога да ме оставиш на мир, да ми се 
глава смири једнуш о[д] тебе. ■ молење гл. им. – Баба га молила, молила, па кад видела 
да нема вајда од молење, обрне се и отиде у шуму.  замоли, измоли, помоли, умоли.

моли се несвр. обраћа се коме са молбом. – Молим ти се, пушти ме да си идем, 
башта че ме убије ако се забавим.  замоли се, помоли се.

молитва ж речи молбе којима се верници обраћају Богу и свецима. – Коме поп 
очита молитву, тија је пребринул све бриђе, и преболел све бољће.

мољьц мн. мољци м зоол. мали, врло штетан лептирић чије гусенице нагризају 
вунену гардеробу, жито и др. – Све што смо имали вунено измушљали мољци. 
Мољци ми упропастили морузу на таван.

момак мн. момци м млад неожењен мушкарац. – Момак је до двајес пет године и 
неожењен, а човек је преко двајес пет године, па и ако је неожењен. Оди вепра и оди 
момка нема вајда.  момьк1.  момче.

момьк1 м в. момак. – Он најубав момьк у село, ја најубава девојћа у село. Такьв 
убав момьк не беше одовдека до Бабушницу, и одовдека до Паланку, па чьк и 
понатам.

момьк2 м слуга. – Бил сам селсћи момьк док се не ожени, после се и ја задомаћини. 
До када чу сам ја на сви момьк у овуј кућу?

моменьт мн. моменти м тренутак, часак. – У тија моменьт ми лькну, ко да ми 
сьвну. Има и моменти кат си стварно срећан, али су они млого ретћи.

моментално прил. намах, сместа, тренутно. – Сестра ми направила свињсћи 
опьнци, па турила жапће, и сас вретено ји истрsа, како запела да истргне жапкуту, 
она се обуши, а вретено у око, моментално вој око излете, после су вој турили 
вештачко око.

момкује1 несвр. проводи момачки живот. – Ја несьм момкувал ко моје друство, ни 
сам ишьл по седењће и играњће, моје је било да идем с козе и овце.  намомкује се.

момкује2 несвр. служи за накнаду као слуга. – Момкувал сам от како се запролети, 
па док се не зазими, али пару несьм видел, тој је башта узимал.

момче мн. момчетија / момчета с млад неожењен мушкарац (упор. момак). – 
Знајеш ли, бре, ти кад беше момче, па доодеше по Дебелу чуку гор на седењћу? 
Имамо млого убава момчетија у село. Ћитће ми попадаше, момчета разграбаше, у 
бунар наврљаше. (нар. п.). 2. нестасали момак, момчић. – Имаше једна распуштени-
ца, која је учила млада момчетија, али ја бео срамежљив.
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момченце мн. момчетића с хип. од момче. – Овој момченце на сликуву што се 
преплашило и унезверило, и што не гаси цигаркуту, је мој татко. Овај момчетића на 
слику смо ми кад беомо млади.

момчетиште мн. момчетишта с пеј. од момче. – Отидемо на седењћу у нечију 
кујћу, зберемо се девојчетишта, па дојду момчетишта, иде олалија, иде смеј, иде 
појање.  момчиште.

момчи се несвр. стасава у момка. – Детишњак још, али је волел да се све с по-
старо друство дружи, па и он рано поче да се момчи, и да наоди ману на премену. 
 замомчи се.

момчиште мн. момчишта с в. момчетиште. – Излезни, тражи те некакво мом-
чиште.

момчурљак мн. момчурљаци м млад момак, дечак који се тек замомчио (упор. и 
момче 2). – Бео момчурљак, ни дете ни момче. Човек у педесе године, а понаша се 
ко непреврел момчурљак. Мислиш ако нацрвиш уснице да бьш тебе чекају онија 
момчурљаци. Навртају се момчурљаци при њу, уче се.

мора мн. море ж мит. некакво зло биће, које је морило људе док спавају. – Биле 
некве море, које дојду кат човек спи, па га гњаве и муче, док га начисто не уморе.

мора несвр. 1. буде принуђен на нешто, буде обавезан да нешто чини против 
своје воље. – Морам да га бијем, да му дојде памет. Морате да сврнете како знате, 
макар само да се видимо. 2. безл. вероватно, треба, потребно је. – Немој ником да 
казујеш, мора си после вржем главу с три конопца. Деру се по село и беснеју, мора 
да су пијани. ■ морање гл. им. – О[д] тьг стално улазим, и гледам кво работе, а неје ми 
морање, ама ме некво тера да све видим.  намора, примора.

морав, -а, -о тамноплав, љубичаст. – Забрадила мораву шамију, па се под го-
лемила, ко да је кметица.

моравац м врста народног кола. – Овде се игра ситна преперевка, лагани 
моравац, ситан чачак, жићино коло, има свакаква кола.

море1 с велики водени простор. □ – Беште змије у море, Јеремија у поље.
море2 речц. 1. за скретање пажње на оно што следи. – Море, боље нешто пантим 

оди вас, ако сам остарел. Море, немој да свиркаш, кад не знаш како је било. 2. за 
апосторофирање мушких лица. – Еј, море, Добросове, какво тој уработи, црни 
Добросове!

мори речц. за апосторофирање женских лица, појединачно или групно. – Еј, мори, 
Загорће, има ли те? Иш, мори, пипка те убила, иш! Ај, мори, жене, ми се не сетимо 
да га питамо који је, и одокле је.

мори несвр. мучи, кињи, сатире. – Све ми је добро, само ме једно мори, што се 
не ожени, па да си и он има жену и дечица, ко њигово друство. Причају да су биле 
некаве море, које су мориле људи у сьн.  измори, помори.

мори се несвр. излаже се напору, умара се. – Остаре се, поче се морим и од малко 
одење.  премори се, смори се.

мормолада ж врста пекмеза од воћа, мармелада. – Мормолада се купувала на 
деца, и тој напомалко, замотана у дебелу артију.

мортус прид. непром шаљ. мртав пијан. – Ја улезо у кафану, кад унутра седи Пера, 
мортус пијан.

моруз рет. ДЛ м в. моруза. – Овуј годин од моруз нема да имамо ништа.
моруза ГЛ, ДЛ ж кукуруз. – Чича-Брана има два јектера под морузу. Моруза и 

онај мушка алатка траже влагу и топлоту. █ бела ~ домаћа сорта кукуруза са белим 
зрнима. – Качамак од белу морузу, посипан с маз и чварци, је нешто најблаго на 
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свет. █ жльта ~ хибридни кукуруз са жутим зрнима. – Класје од белу морузу је млого 
поблаго за варење или печење од жльту морузу.  царевица.

морузан, -зна, -зно кукурузан. – Од морузно брашно се праји морузница и 
качамак. До плот стоји стог сас сено покријен сас морузно шашње. Омесила му 
морузан кравајчак, па га испратила у воденицу.

морузетина ж аугм. и пеј. од моруза. – Једе ми се варено класје, али морузетинана 
па толко израсла, да не могу да доватим клас, па, еве, узо сльбу да идем да га откршим.

морузиште с њива са које је убрана моруза, кукурузиште. – Идемо тека преко 
морузиште, и он ни стиже. У Огрању све морузишта.

морузница ж хлеб од кукурузног брашна, проја. – Напрет се морузница правила 
од чисто морузно брашно, и пекла се у црепњу. █ блажна ~ масна проја, проја која је 
умешена уз додатак масти, сира или чварака. – Блажна морузница се овак меси: 
муте се три-четри јајца, додаде се по једна чаша млеко и вода, па се туре две чаше 
бело брашно и једна чаша морузно брашно, и здроби се једна грутка сирење, сипе 
се у тепсију и одма се пече.

морузничка ж хип. од морузница. – Јели смо када лебац из вурњу, када ис црепњу, 
а најчесто морузничку.

морузњав, -а, -о који је од пшеничног брашна помешаног са пројним брашном. – 
Чис леб смо јели само кад је слава, а онака морузњав леб, или морузницу.

морузовина ж стабљике кукуруза без клипа, обично везане у снопове. – Иди тури 
пред говеда два снопа морузовину.

моруска ж хип. од моруза. – Моруску и жице помешај и смељи, и ете ти јарма.
мос мн. мостови м мост (упор. ћуприја). – Падне од мос, и удави се, неје знал да 

плива. Живе у Паланку, али имају њиву и градину у место које се зове Три моста.
мота несвр. 1. обавија око нечега, намотава. – Мотам преџу на клувчетија, 

спремам се да заплетем џемпир. 2. фиг. збуњује, обмањује. – Само ме моташ, а не 
оправљаш на никакву работу. ⌂ мота цевће намотава пређу на цевке пре почињања 
ткања. – Нечемо ваљда да седимо ко жене дом, и да мотамо цевће, ил да веземо 
труковани чаршави.  замота, измота, намота, одмота, премота, размота, 
смота, умота.

мота се несвр. фиг. креће се амо-тамо, врзма се. – Злајаше пцета, насетила да се 
нешто мота окол појату. Мота се ко прдеж по панталоне.  измота се.  муа се.

мотавило с дем. од мотавиљћа (упор. матовилче). – Тика порешчија пијан ко 
мотавило, затој се само цери и преплита с језик у орату, ко жене кат преплитају 
јелечетија.

мотавиљћа ж ткачка алатка, штап одређене дужине (1–1,5 m) који на једном 
крају има ракљу, а на другом попречну летвицу у виду слова Т, служи да се на 
њу премота пређа да би се добило пасамце (упор. матовилка). – Море, ако узнем 
мотавиљћу, има да ти дупе све помодреје. Потквасено млеко се исипе у сирењарку, 
и закачи на мотавиљћу да се добро исцеди.

мотка мн. мотће ж батина. – Усрал га ко ћуран мотку. Море, за тебе је некастрена 
габрова мотка, да се не излежаваш до пладне. █ говњива ~ батина која одговара 
тежини прекршаја. – За њу је само једна говњива мотка. Море, ако узнем једну 
говњиву мотку, зачьс че ви се приработи. █ некастрена ~ неотесана батина. – За њега 
је само једна некастрена мотка, па да му дојде памет у главу.

мотљави несвр. вара, задржава, залуђује. – Само ме мотљави и замаује, а мен 
триста работе чекају.

мотљави се несвр. беспосличи, замајава се. – Нема да се привати за некакву 
работу, нело се само мотљави прекај кућу натам-новам.
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мотовилче с в. матовилче. – Грабну Јовча мотовилче, па приши неколко утиљ-
њака на Наду.

мотор1 м машина која претвара неку врсту енергије у механички рад. – Напред 
је било посебно дреш, а посебно мотор који покреће дреш, и вукла су ји говеда, са 
тој све работи трактор.

мотор2 м мотоцикл (упор. мотор2). – Даде ми зор да му купим мотор, он после 
паде с њег, па се сьв скрши, са мене криви што се скршил.  прпало.

моторка ж моторна тестера. – Ја седо на клупче и запали цигару, па му понуди 
шибицу да с њу упали моторкуту, кад нече на потезање.

моторцангле ж мн. електричарска клешта (упор. гарђе). – Некуде ми се затуриле 
моторцангле, и са кад ми најтребу, њи нема. Кад некуга заболи зуб, ишьл је при Чалу 
Шиљу да га извади с моторцангле.

моча вулг. несвр. мокри, уринира. – Морам да мочам, моча ми се. Кому иде дим у 
очи, тија је мочал на пут. ■ мочање гл. им. – Доведоше ни у ред, почемо се редимо 
и на мочање: једьн улази, друђи излази. ⌂ моча уз ветар ради противно другима, 
пиша уз ветар. – Ма он често моча уз ветар, али тој си за њег не вољаје. Ако неч 
да се умочаш, не мочај уз ветар.  замоча, измоча, намоча се, помоча, помоча се, 
премоча, промоча, умоча (се).

мочваран, -рна, -рно земљиште које задржава воду (упор. вододржљив). – 
Мочварно зевњиштето, па га зовемо Слатина, там ни је градина.

мочка ж мокраћа. – Телево се све намокрило у мочку. Склепан, ко да је с мочку 
правен, али њој си добар, и она неје боља.

мочка несвр. моча у дем. значењу, пишки. – Сине, ајде да мочкаш, па да си легамо.
мочља м пеј. упишанко. – Тија мочља боље да си ћути, кад неје за ништа способан.
мочна ж пеј. она која често мокри, попишуља – Какво па старава мочна ињћа, да 

вој се неје притепало, оче да иде наоро, а још нумеје јајце да си попржи кад је гладна.
мочне свр. 1. мало се помокри, пишне. – Ка[д] Таска облизне уснице, има од муће у 

гаче да мочнеш. 2. даље добаци приликом мокрења. – Овчарчетија су се надмочувала 
да виде које може подолеко да мочне.

Мратинци м мн. вер. пр. Мратиње (11. XI). – Куде Мратинци су најдльђе ночи. 
Мратинсће ночи, црђе на очи.

мратињи, -а, -о који се односи на Мратинци. – Мратиње ночи, црђе на очи, али 
нече само да се спи, требе нешто и да се работи.

мрвка ж мрвица. – Немају ни мрвкву леб, ни прашьк брашно, а ти очеш да идеш 
нагосје при њи. Збирам мрвку по мрвку да нешто створим, а мој син троши ли троши.

мрвка несвр. узима у малим количинама, на мрве. – Натопил си једну канту маз, ел 
две, и тој ти је за целу годину, па како да га мрвкаш нема да истраји, а са маз никој 
нече ни да погледа, све на зајтин се спрема.

мрда несвр. 1. чини кратке покрете телом или екстремитетима. – Мрда ко да 
је жив. 2. миче се са место на место. – Док се не врнем, не мрдај ис кућу нигде. 3. 
фиг. избегава неку обавезу, врда. – Мрда, ал га нече измрда, че мора да плати и порез 
и камату за све године колко неје плачувал. ■ мрдање гл. им. – Почеше да ни уписују 
у задругу, дошло наређење да се упише и који оче и који нече, нема мрдање.  
замрда, измрда, примрда, промрда, размрда, узмрда.

мрда се несвр. миче се са једног места на друго. – Не смејеш да се мрднеш от 
кућу, туј да ме чекаш.  размрда се, умрда се.

мрдач м који избегава обавезе, врдалама. – Тија човек је голем мрдач, само ако 
га притиснеш сас зор че ти врне паре, онак нече.
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мрдне свр. кратко се покрене, притрепери. – Имал је зьл поглед, само ли ме 
погледа, мен мрдне подгруди.

мрдогузица ДЛ ж зоол. врста птице која непрекидно мрда репом горе-доле, 
гнезди се на тлу у шупљини камена, плиска Motacilla alba. – Кад угаримо мрдогузица 
слети на орање, и само сас реп помрџује нагор-надол, тражи бубаљће.  мрдодупка.

мрдодупка ГЛ ж зоол. врста птице која непрекидно мрда репом горе-доле, гнезди 
се на тлу у шупљини камена, плиска Motacilla alba (упор. мрдогузица). – Мрдодупка 
стално мрда с реп, мьлецко шарено пиленце, прави полог назем испот камен.

мре несвр. умире. – Че мре без време кад је такьв. Мрло се је, неје имало доктури, 
преврже се црево – одма мре, а са преврже се црево, аперишу га, човек си оди, здрав. 
■ мрење гл. им. – Од мрење никој не мож да побегне, од мрење се никој неје спасил. 
 замре, измре, помре, премре.

мречка ГЛ, ДЛ ж престанак живота, умирање. – Сви су мислили за алос се 
родило, па че за алос и мречка да му буде. Напред, бре, несмо знали за тољће мречће, 
са се запатиле свакакве бољће, па сваћи дьн умира народ, и стар и млад.  мрешка. 
 смрт.

мрешка ЛЗ ж в. мречка. – Мене ме неје стра од мрешку, кад би тело одма да се 
умре и готово.

мрждори несвр. ромиња ситна киша. – Понекад заћипи мозак от сьлнце, а понекад 
мрждори ћишица по целу недељу. Побелеје небо, и ситнa ћиша почне да мрждори, 
некада пројду и неколко дьна, она си ћисне тека.  замрждори.

мрзал, -зла, -зло смрзнут, залеђен. – Кво се мрштиш ко куче на мрзло говно. 
Кљује га (досађује му) ко сврака мрзло говно.

мрзељив, -а, -о безвољан, лењ, мрзовољан. – Мрзељива жена, развлечена, 
нечиста, мрзи ју њу да си погледа, камоли кућу да очисти и двор измете.

мрзи (рад. пр. мрзел, -а, -о) несвр. 1. осећа мржњу према коме или чему. – До 
пладне мрзи цел свет, от пладне и самога себе. До са сам ја мрзел варош, са поче 
варош да мрзи мене. Мрзела је ме, па да је могла, у капку воду би ме удавила. 2. 
осећа одвратност према неком послу. – Вредан је ко дољњи воденичћи камен, само 
га мрзи да работи. Јутром ни мрзи да се диѕамо, али свекрва кад забере да ни рчка с 
тојагу и и да ни кlне – диѕамо се, па ни малко. Како старејем, поче да ме мрзи и да 
се бричим, и да се преоблачим.  намрзи.  мрзне.

мрзлица ж мраз (упор. и голомрзлица). – Мора да је голема мрзлица, чим овољће 
висуљће вису на стреју. Студ стиснул, снег нападал, све се заледило, голема мрзлица 
ванула. Цел божји дьн свири ко прасе на мрзлицу за двеста бањће.

мрзне1 несвр. леди се. – Поче вода пред-зору да мрзне, зима се приближава.  
замрзне, измрзне, премрзне, размрзне.

мрзне2 несвр. осећа мржњу према коме или чему (упор. мрзи 1). – Ако те цело село 
мрзне, ти не ваљаш. Мрзне ме, не може с очи да ме види. Мрзли су ни комшије што 
имамо све повише од њи.  замрзне, намрзне, омрзне.

мрзне се1 несвр. смрзава се. – Ете ји на пут, мрзну се по овија студ, а још им се не 
улази у кућу.  одмрзне се, помрзне се, размрзне се, смрзне се.

мрзне се2 несвр. мрзи се са киме. – Никој вој неје добар, мрзне се са сви по село, 
а највише сас јетрву и свекрву.

мрзник мн. мрзници м онај који мрзи, мрзилац. – Све га по главу бијеш, че га 
осакатиш тека, душманине, у кво се претвори, мрзниче. Знајем да су наше вамилије 
мрзници, али ја си теб не мрзнем, Јеленко, и знајем да ти се повиш свидим неголи 
Петкана, видим ти тој у очи.
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мрзос ж мржња, омраза. – Очу на сви да оставим подједнако, нечу по мене да 
оставим мрзос меџу деца. Само једно карање, опадање и мрзос у народ, али тој си 
је тека од век.

мрзосветник м који мрзи све и свакога, намћор. – Тија мрзосветник до пладне 
мрзи цел свет, от пладне и себе самога. Има такви мрзосветници, само те поглеџују 
с белци ко бодљива говеда, ко да си им вамилију потепал.

мри рет. несвр. мрви. – Леб мримо на трошице, па ји упржимо у маз и једемо, тој 
ни је и леб, и с леб.

мрк узв. за подстицање овна да оплоди овцу. – Ајде, Бьцко, мрк, мрк!
мрка несвр. оплођује ован овцу. – Него, знаш ли ти онуја работу, видел си како 

овьн мрка овцу, тој и тебе чека кат се ожениш. Подјесен овнови почну да мркају 
овце. ■ мркање гл. им. – У мркање обавезно се тура грумен сол при овце, и не вади 
се, док се не измркају. Газда чији је овьн у бачију посебно наплачује мркање по овцу. 
 измрка, премрка.

мрка се несвр. пари се овца са овном. – Овца се мрка, коза се прца, свиња се 
букари, а крава се води.  измрка се.

мркаџија м вулг. лош човек, онај који воли да „подјебава“. – Тија мркаџија свакога 
подјебава, ко да је он најбољ на свет, али че му некој учука рогови.

мрклица ж потпуни мрак. – Куде чеш по овуј мрклицу, прележи, па си јутре 
иди. Цигањи престадоше да свире, и они ко да су на струју, не свире у мрклицу.  
омрклица.

мркне свр. падне ноћ. – Док не мркне, нема излазење ис кућу. Ако не сьвне, нече 
ни да мркне.  замркне, омркне, смркне се.

мркуњав, -а, -о који је боје између жуте и црне, или сиве и црне, загасит (упор. и 
суцрњес). – Наш вол беше мркуњав, па смо га крстили Мркоња

мрледан, -дна, -дно слабуњав, заостао у развоју. – И он мрледан, и жена му 
мрледна, а деца им напредна, ко да несу њина. Дете си је здраво, а мрледно је што 
немаш млеко да се довољно насиса.

мрљави несвр. 1. неспретно и траљаво ради што. – Орати јасно, немој да 
мрљавиш, ништа те не разбирам. Или работи ко што се работи, ил немој да мрљавиш. 
2. једе мало и без апетита. – Једе, али повиш мрљави, ништа вој неје по вољу кво 
спремим за једење.  замрљави, смрљави.

мрмње несвр. 1. говори тихо и неразговетно, мрмља. – Кво, бре, мрмњеш, ка[д] 
те никој ни чује, нити разбира кво причаш. 2. полугласно изражава незадовољство, 
гуњђа. – Не мрмњај, нело се приватај за работу, нема омесен па обесен.  промрмња. 
 мрмуљи.

мрмори несвр. почиње да изговара прве речи, проговара. – Унучката им веч почела 
да мрмори понекво, почела ји льже.

мрмче несвр. овчије ’тепање’ јагњету док сиса. – Јагње сиса, а мати га лиже под 
реп и мрмче му.

мрмуљи несвр. говори тихо и неразговетно, мрмља (упор. мрмори). – Студен кад 
га пипнеш, а некво мрмуљи ко вода ка[д] тече.  измрмуљи.

мрси1 несвр. једе мрсну храну. – Сложни попови и у петак мрсе.  омрси.
мрси2 (несвр. трп. пр. мрсен, -а, -о) 1. заплиће, петља, преплиће. – Немој да ми 

мрсиш концити, требе после муку да видим док ји размрсим. Почемо сас комшије 
да се наѕртамо и помагамо, манумо да се карамо због меџе, и да се прајимо да не 
видимо мрсено жито које умрсе кокошће кад улезну у њиву. 2. фиг. двосмислено говори, 
зановета. – Казуј истину, немој да мрсиш ко баба преџу.  замрси, смрси, умрси.
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мрси се једе се масна храна (упор. блажи се). – Напрет се повиш постило, нело 
што се мрсило, свака среда и петак се постило, а били су и четри голема поста.  
омрси се.

мрснина ж храна која садржи у себи доста масноће (нарочито месо и сланину), 
мрс. – Рањенице искољемо, па се имало у кућу мрснина: сушенице, спржа, чварци, 
маз.

мрсничина ж раница на кожи, или крајевима усана. – Облазила га некаква 
бубаљћа, па му се дигла мрсничина. Уста му жвалава, па му се од жвалете створиле 
мрсничине с обе стране, да те је гроза да га погледаш.

мрсноча ж 1. масноћа, намирнице богате машћу. – Доктури ме наплашише да не 
ваљаје на жегу да се једе мрсноча, 2. масноћа у крви, холестерол. – Купи попошчице, 
краставичће, парадајшчьк и главицу зеље, варкам се од престисак и мрсночу у крв.

мртавьц мн. мртавци м мртав човек, мртвац. – Мртавьц се не купе, само се 
проплакни, а са и тој мануше.  мртьвьц.  мртвак.

мртьв, -тва, -тво мртав. – Дабогдаде мртьв да се врнеш, мртвога мати да те 
пречека.

мртьвьц м в. мртавьц. – При мртьвца се иде сас свечу и цвеће, а не с влашу и 
погачу.

мртвак мн. мртваци м мртав човек, мртвац (упор. мртавьц). – Све има своје 
време, и све си дојде на своје место, што веле: легне ко мртвак у сандьк.

мртвен, -а, -о оно што је спремљено за укоп. – Теј панталоне су ми и црквене и 
мртвене, друђе немам.

мртвило с геогр. осојна страна узвишеног тла, терен заклоњен од сунца. – 
Чемерика расте по валође, по вртаче, у мртвило.  мртвина.

мртвина ж геогр. осојна страна узвишеног тла, терен заклоњен од сунца (упор. 
мртвило). – У мртвину се најбоље раџа трава.

мртвосан, -а, -о фиг. пијан до бесвести. – Видојко ковач се нашљемал, па легал 
мртвосан на душаме насред двор.

мртвоше се свр. напије се до бесвести. – Пише рећијетину, па прејдоше на вино, 
док се не мртвосаше. Беше препил, па се мртвосал, па га жене беоше све уљопале 
сас воду кад га повртале.

мrти несвр. лежи у хладовини док не прође подневна врућина. – Кад овце мrту, 
оне се зберу у куп, и склањају главе от сльнце једна испод другу.  мртује.

мrти се несвр. олењи се, омлитави се због врућине. – Лети овце почну да се мrте 
веч окол десет сата.  смрти се.

мртка несвр. мрда у деминутивном значењу,  мрдуцка. – Оживело дете, почело да 
вој мртка у мешину, осеча га.

мrтује несвр. в. мрти. – У најголему жегу овце једва оде, и само траже ладовину, 
где ча да мrтују. Умота се у јоргање и црђе и мrтује.

мrцињав, -а, -о који је без апетита, који је избирљив на храни. – Мrцињав на 
једење, ретко да мож да му угодиш с једење.  чибиричав.

мрчи се несвр. мрачи се, постаје мрачно. – Појемо, а ја поглечкујем конто пенџери 
на друђе куће, почеше се мрче стакла, заседемо се само ми.  намрчи се, смрчи се.

мрчкав, -а, -о тмуран (о времену). – Времево постаде мрчкаво, може да ни за-
ване ћиша.

мрш узв. в. марш. – Мрш одотле, будало једна.
мршавеје несвр. мршави. – Види се да гладнеје и да мршавеје, а кво год да вој 

принесем, нече да га једе.  замршавеје, измршавеје, омршавеје.



Љубисав Ћирић482

мршљак мн. мrшљаци м 1. леш угинуле животиње, цркотина – У војничћи 
јенџьк набутал некво, напел му се ко мршљак у долину. 2. фиг. измршавео, неухрањен 
брав. – Говеца му мршљаци, соплитају се у бразду.

мршти се несвр. 1. чини да лице постане наборано и љутито. – Како се дигне 
почне да се мршти и загомиља. 2. фиг. квари се време. – Времево поче да се мршти, 
требе да спремамо подебеле дреје.  намршти се

мрштито прил. намргођено. – Гледа ме мрштито, ко да сам му башту заклал.
му узв. ономат. глас говечета кад риче. – Ја њему кажем: Му! – он мене: Бу!
муа мн. мује ж зоол. мува. – Улезе једна муа, па никако да излезне. Кад муа напљује 

рану, тој гадно, мош се и црви створе. Мује очи да ти изваде, саде облате, саде апу. 
⌂ ко муа без главу као распамећен. – Кат се приближи слава, вате ме поѕверци, па саде 
трчим натам-новам ко муа без главу.

муа несвр. гура, мува, завлачи. – Мани, Цвето, више да ме браниш! – вревим вој, 
и муам ју сас колено под aстал. ⌂ муа му га фиг. вулг. завлачи му га, узвраћа му истом 
мером (упор. омьциња му га). – Уока се Госпава на Ружу, а муа вој га арно: Де, нече 
те поједе, а и да оче, има о[д] тебе кво и да једе, и дом да си понесе.  измуа, намуа, 
смуа.

муа се несвр. луња се, завлачи се, мува се (упор. мота се). – Не муај се, синко, по 
туџа села, и не дооди у сред ноч. Муа се ко прдеж по гаче. Гледај си работу, и не муај 
се куде ти неје место, да ти не смрди шија. Не муај се крос трњакат, све че се сцепиш. 
 промуа се, узмуа се.

муало с пеј. мувало, ленчуга, скитара. – Тој муало само се сћита, а оче и да украдне.
муар м бот. коровска биљка са класовима скупљеним у метлицу, мухар Setaria. – 

Под мишку сеца муар, што га беше наскубла за свиње. Муар расте кроз морузу, а 
клас му се лепи за черапе.

мувтаџија м који хоће све мувте, који живи на туђ рачун. – Мувтаџија је он, 
лежи на паре, а гледа от кога че цигару да потражи да запали.  муктаџија.

мувте прил. бесплатно, на туђ рачун. Δ – Аламуња је тој, гледа само где че нешто 
мувте да поједе и попије, и у коју ладовину да се сакрије.  мукте, муфте.

муда с мн. збир. мудетија оплодне жлезде, део мушког полног органа у коме се 
ствара семе, тестиси. – Зима иде, муда ми се виде. ⌂ клати се ко муда у косидбу гега се 
у ходу. – Ајде пожури, немој да се клатиш ко муда у косидбу. ⌂ има муда има памети 
и храброст, прави мушкарац. – Што би наш народ рекьл: Има муда, неје сас мочку 
правен. ⌂ муда марјанова ништа. – Сви има да добију понешто, а ти че добијеш муда 
марјанова, тој си и заслужил.  пелетија.

муданца с мн. дем. од муда. – Изедеш си ти муданца, ти ли чеш деду да учиш како 
се пече рећија.

мудо збир. мудетија с тестис. – Само му једно мудо виси, а другото га нема ни-
где. Виснула му мудетија ко на овна, а плашљив ко жена. █ попово мудо бот. лоптаста 
печурка, која се распада у прах кад остари, пухара Lycoperdon bovista. – Збираше 
деда попово мудо, па кад му затребе да заустави крв, он њиговити прашак насоли на 
рану, и крв престане да тече.

мудишта с мн. аугм. од муда. – Меџу сва говеда беше једьн бичина, голем, јак, 
мудишта спуштил ко овьн подјесен.

мудријаш м мудрац. – Кажу мудријаши да се све дешава једнуш, и да се бьш тој 
нече деси никад више, а неје бьш тека.

мудролија ж мудрост. – Е, са има туј још једна мудролија: не иде рећија без 
мезельци.
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муж мн. мужи ГЛ, ЛЗ / мужје ДЛ м 1. одрастао мушкарац. – Наши мужи су ра-
ботни, али воле да пину. 2. супруг. – Ми мужје несмо да чувамо деца, да муж требе 
да чува деца, он би ји и раџал. ■ помуж комп. бољи мушкарац, јачи муж. – Ти си гледај 
твоју работу, а она че си најде помужа оди тебе кад вој притребе. ■ најмуж суперл. 
најбољи мушкарац, најјачи муж. – Најдемо тежак камен, па се такмичимо који че га 
повиш дигне: некој га дигне до колена, који је помуж он га дигне до расове, а који је 
најмуж, он га дигне до појес.

мужьк м дем. од муж. – Пристиго за работу, ценим се ко мужьк, са кад могу 
да работим, мож че ме маћа и башта заволе, али џабе се радува. „Узимај, Живе, не 
срамуј се.“ – „А, тетко, једем си ја ко мужьк“. – „Море, видим те кьв си мужьк, нело 
јеџ да неси гладан.“

мужов, -а, -о мужевљев. – Какьв је, такьв је, ја морам мужову страну да држим. 
Збрали се за прање моји и мужови дроњци пуно корито.

мужетерина м аугм. од муж. – Бил је мужетерина, с мечку да се бори, преборил 
би ју.

мужетина м пеј. од муж. – Мужетина вој лош, зьл, како га трпи не знам, ја не би 
могла.

музара ж 1. женка која се музе, и која даје доста млека. – Имамо једну јуницу 
и једну музару. Добра крава музара даде дневно и по двајес ћила млеко. 2. фиг. онај 
од кога се само узима. – Док смо живи че будемо краве музаре, деца само траже, а 
не помагају ништа.

музач м човек вичан мужи. – Од Бошка Ћиринскога неје имало бољ музач. На 
загон има повиш музача.

музе несвр. 1. извлачи прстима млеко из вимена животиња. – Овце муземо јутром 
и вечером, а кад намалеје млеко само вечером. 2. фиг. искоришћава, експлоатише 
кога. – Опасна женетина, музла га, музла, док га не докара до прошњу, а она вати 
свет. ■ музење гл. им. – Болу руће у зглобови од музење док се ужигају, после ману 
да болу. ⌂ жилава на музење овца, коза или крава која се тешко музе. – Убава крава, и 
има млеко, али жилава на музење. ⌂ мека на музење овца, коза или крава која се лако 
музе. – Наша крава мека на музење, мож ју дете помузе. ⌂ тврда на музење овца, коза 
или крава која се тешко музе. – Краву тврду на музење тешко музе и најбољ музач. 
 домузе измузе, надмузе, намузе, одмузе, помузе, премузе, промузе.

музиће ж мн. усна хармоника. – Кат појдо у пети разред, башта ми купи музиће, 
па сам по цел пут до школу и от школу дувал у њи.

мука мн. муће ж велико физичко напрезање, тешке патње и болови. – Сваћи има 
понеку муку, за коју си само он знаје. Моје ји муће нигде нема. ⌂ види си муку силно 
се намучи. – Немој да ми мрсиш концити, требе после муку да си видим док ји раз-
мрсим.

мукавачћи прил. мучки, подмукло, из потаје. – Мукавачћи ме удари, та ме ра-
сипа. Не апе куче које лаје, опасна су онај која нападају мукавачћи.  мукомачћи.

мукавеје несвр. оболева од мукавице. – Овца која почне да мукавеје требе да се 
одма уништи, да не зарази друђе овце.  помукавеје.

мукавица ж вет. заразно обољење оваца и коза које оштећује виме и очи и изазива 
запаљење зглобова. – Овца од мукавицу почне да се спотура, малакше и ретко пре-
боли. Мукавица те ватила, па те не пуштила, дабогдаде.

мукавичав, -а, -о који је оболео од мукавице. – Мукавичаву овцу ни вуци нече 
да даве.

мукает прид. заинтересован, предузимљив, способан. Δ – При њег неч да мож да 
измурџиш да не работиш како требе, он је мукает за све.  мукајет.
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мукајет прид. в. мукает. Δ – Никола Џогановсћи беше мукајет човек, ни једна 
работа му се неје отела из руће.

мукар м фиг. ништа, нула. – Дојде от печалбу, и на сви купи понешто, а за мене 
мукар, ко да не живим и ја у туј кућу.

мукомачћи прил. мучки, подмукло, из потаје (упор. мукавачћи). – Море, с пцета 
нема шала, има која апу мукомачћи, кат се не надаш, она су најгора.

муктаџија м онај који хоће све бадава, муфте, на туђ рачун (упор. локмаш). Δ 
– Ти с тог муктаџију да престанеш на време да се дружиш, видиш да те само иско-
риштава.  муфташ.

мукте прил. в. мувте. Δ – Научили се на мукте, па не бирају, мукте ли је, и говно 
им благо.

мукује несвр. пати за ким, тугује. – Она за њег тугује, она за њег мукује, она 
уместо њег гледа овија свет, и овај чудишта. Понећи дьн се развика, устрѕа по цел 
дьн, уздашиња и мукује за дете, које је негде по бели свет. ■ мукување гл. им. – Не 
мукуј више, од мукување може само памет да се помери, друго ништа се не постиѕа. 
 замукује, намукује се, одмукује, помукује, премукује.

муља несвр. 1. гњечи грожђе. – Грозје муљамо на муљачу ако је повише, ако је 
малко, згњечимо га сас руће. 2. фиг. једе. – Покварило се времиште, а људи се ко 
голуби гургусари набили по иже, и саде муљају и обртају на кальбьльк. ■ муљање гл. 
им. – Ако је добра муљача, муљање брзо иде.  измуља, смуља.

муљак м 1. плодна земља поред реке. – У муљак се убаво раџа сьв берећет. 2. 
речни нанос, наплавина. – Нанела вода муљак, па све градине заројила.

муљача ж справа за муљање грожђа. – Цела мала се служи с нашу муљачу.  
муљачка.

муљачка ж в. муљача. – Грозје се муља на муљачку, и сипује у кацу, стоји дьн-
два, па се оточи вино.

мумуљи несвр. избегава да говори истину, увија лаж у истину. – Он кад га 
закукуљи и замумуљи, па зачучуљи, адвокат не може да га растумачи.  замумуљи. 
 чучуљи.

муне свр. 1. гурне, загњури. – Муни шерпуву у топлу воду да се расћисне, да 
мож да се омије од блажнину. 2. удари. – Не задевај се, чу те мунем у слабину да 
те испашњачим. 3. попије на искап. – Свако јутро обавезно мунем по једну рећију, 
па се тьг ватам за работу. 4. кришом да коме нешто, подмити. – Сваћи гледа да му 
нешто мунеш испод астал, иначе нече да те погледа. 5. појури, потрчи из све снаге. – 
Направили се на плашила, па кад наидоше где седењћујемо, ми кат си се уплашимо, 
па кат мунумо да бегамо која куде. Кад муне нагор кроз габрак, не мож га крушум 
стигне. 6. забије (о пенису током полног чина). – Има тртицу ко шиник, мунем вој га 
у њега.  помуне, подмуне.

муне се свр. завуче се, угура се. – Мирослов се мунул у кујну при жене, па и на 
њи држи предавање. Кат се мунем у габрак, мож да ми се само привану пониско.

мунта несвр. фиг. вара, лаже. – Мунта ју, докле ју не премунта, после си сама иде 
по њега ко осотоњена.  премунта.

муосерина ж мрља од мувиног измета. – Још малко па се нече види кроз прозор 
у кујну од муосерине.

муравет м префињени укус, смисао за лепо. ▲ – Нашено снајче ни даровало сас 
дар сас муравет ураден, да му се не нагледаш.

мурдар м онај који је поган на језику. – Она је голем мурдар, немај посла с њу, не 
знаје кво че ти каже ако се нешто споречкате.
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мурдари несвр. 1. вређа поганим речима. – Жене мурдаре и кlну, а мужи псују и 
бију. Само кlне и мурдари, дума ми кво вој на памет падне: Јеџ говна, помочам ти 
се и посерем ти се у уста, штрокно једна. 2. обавља нужду на неприкладном месту. 
– Мурдаре окол цркву, не мож да минеш от смрад.  умурдари.

мурли га несвр. гомилају се облаци, наоблачује се. – Поче га мурли, нече се забави 
ћиша. да поитамо да зберемо сено.  намурли га.

мурљав, -а, -о таман, прекривен кишним и градоносним облацима (о времену). 
– Мурљаво времето, че ни завата ћиша, а може и град да ни тепа.

мурџа м во тамно-сиве боје, и име таквом волу. – Ако се наљутим, чу те расту-
рим ко Мурџа крстину.

мурџес, -та, -то говече црно-сиве боје. – Говеда на боју могу да буду: булеста, 
мурџеста, жареста, цветеста…

мурџи несвр. фиг. врда, вади се, избегава неку обавезу. – Немој да мурџиш, неч га 
измурџиш, сина си добил, пијење да даваш.  измурџи.

мусав, -а, -о прљав, нечист. – Свака Циганка води по две-три мусава Циганчетија, 
и још по једно или две у стомак.

муси се несвр. пренемаже се, инати се, мргоди се. – Муси се ко млада невеста уз 
астал. Који се муси, гладан остане.  намуси се, омуси се, умуси се.

мустаћи м мн. украс на лицу мушкарца (упор. бркови). –Такьв наочит и с мустаћи, 
немој се вређаш, ал неси за пуштање у кућу, видел сам како снајће цькле комто теб. 
 мустачи.

мустачи м мн. в. мустаћи. – Мустачи и веџе ми побелели ко на воденичара. На 
капију Пејча стоји, / црне очи ко вилџан, / црне веџе ко гајтан, / а мустачи му црни, 
црни, / ја си мислим: Пејчо, сврни. (нар. п.).

мустачес, -та, -то бркат. – Да ли ти очи ископа, да ли ти сина утепа, какво оч, те ми 
га сваку ноч на прозор прачујеш, па ме мустачес и младоличес ока при теб да дојдем.

мустра ж 1. узорак, оно на основу чега се израђује други предмет или облик. – 
Праиш колачи у какву мустру очеш. 2. фиг. лош узор, лош пример. – Ако се на њу 
углеџујеш, онда си добру мустру одабрала у коју де се угледаш.

мута м/ж 1. назив за мутаву особу, мутавац. – С тога муту само се њигова жена 
може споразумеје. 2. фиг. особа која се тешко изражава, муцавац. – Стужни ми се 
када таја мута почне да поврта по десет пут једну исту реч.  мутавьц.

мутав, -а, -о 1. нем, без говорне способности. – Ја вој причам, она ме само гледа 
ко да је мутава. Правил се да је мутав, да не иде на фронт. 2. који је муцав, који сму-
шено говори. – Неје мутав, само се срамује, затој си повише ћути, а и кат проорати 
замlцкује.

мутавьц мн. мутавци м мутава особа (упор. мута). – Расрде се једьн на другога, 
па по недељу дьна ћуте ко мутавци.

мутавеје несвр. губи моћ говора, мутави. – Остадо сама, немам с куга реч да 
продумам, чу почнем да мутавејем.  замутавеје, омутавеје.

мутавџија м занатлија који тка покровце, вреће, торбе и бисаге од пређе 
испредене од козије длаке. – Мутавџије су ткали козињаве врече, покровци за волови, 
црђе повијенице, овчарсће торбице, дисаѕи, а прели су и козињаве врце за свинсћи 
опьнци.

мутавџика ж покривач од конопљаних канапа обавијених вуном. – Спали смо 
назем на рогожу, а покривали смо се с црће мутавџиће. Соба има лесу, на лесу 
рогожа, на рогожу гуња, испод гуњу мутавџика, и гасарче на пенџерче.

мутавџильк м мутавџијски занат. – Ратко Џогановсћи се бавеше с мутавџильк 
там по Влашко, највише по Жагубицу.
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мутан, -тна, -тно непрозиран, замагљен, без сјаја. – Никако се не трезни, очи му 
стално мутне, а глас грапав.

мутьк мн. муци м укварено јаје, мућак. – Увек се јајце прво проклимка, да се види 
да неје мутьк. Овај јајца све муци, могу само да се врље.  мућьк.

мутељак м мутна вода, мутљаг. – Кад кладенац избије грло, по неколко дьна 
излази само мутељак и пењак, док се не избистри.  мутеница.

мутељига ж некквалитетне, ретке помије. – Несвидљив вепар, све му се чини 
како сам поубаве помије дал на свињете, а њему мутељигуту.

мутеница ж мутна вода, мутљаг (упор. мутељак). – Гледа прочудено, ко теле у 
мутеницу.

мутер м завртањ, шраф. – Све што најде на пут железно муа у џеп, че затребе, 
џепови му исцепени оди мутери и криви јексери.

мути несвр. чини нешто мутним. – Немој да мутиш воду док говеда пију.  за-
мути, измути, помути, размути, смути, умути.

мути се несвр. чини се нешто мутним. – Мути се време, че га обрта на ћишу. 
Плитка вода се мути, длибока је стално бистра, исто тека је и сас памет.

мутнина ж мутна вода, мутеж, поплава. – Видиш ли кво направи: село спаси, 
теб си затr, све оде низ воду, све однесе мутнина.

мутно поим. прид. прекривено чим. – Ако сльнце зајде у мутно, че пада ћиша.
мућьк мн. мућкови м фиг. покварен човек, мућак. – Знам да че ме сретне нећи пу-

равелник, и че ме питује што сам га лајал да је пачавра и покварен ко мућьк.
мућка мн. мућке ж превара, непоштен посао, махинација. – Он од мућке живи, 

тија ако не превари некога, не мож ночу да заспи.
мућка несвр. 1. дрма, тресе неку посуду са течношћу. – Кат переш винско буре, 

сипеш ћипеч воду, па мућкаш док те руће не заболу. 2. ради мутне послове, вара. 
– Мућкал нешто, преправљал некакви рачуни, па га уватили, са лежи у апсу.  
измућка, промућка.

муфташ м онај који хоће све бадава, који хоће да се части на туђ рачун (упор. 
локмаш). – Да се покажу како су имотни, наручују у задругу пијење једно врз друго 
за сви који се туј затекли, а после че ји тија исти муфташи пцују и оговарају.

муфте прил. в. мувте. Δ – Задруга пуна, продавац трља руће, чьс-чьс па муне 
понекоје пиво на туџ рачун, ем пије муфте, ем га наплачује, за њег паре и муфте 
пијење, за нас шегачење, куј кво воли.

мучен, -а, -о који је много пропатио, напаћен. – Седни, попи чашу рећију, ти си 
мучена душа.

мученица ж фиг. ракија. – Откада мен стеза под леву мишку, мож да има и по-
виш од тријес године, ал ја му ударим медицину још сабајле на црево, док точим од 
мученицуву у влашу.

мучи несвр. задаје муку, досађује, узнемирава. – Мучим муку, влачим бруку. Лети 
ни мучи жега, зими студ, па никад добро.  премучи.

мучи се несвр. пати се, упиње се да нешто постигне. – Цел век смо се мучили 
сас жену да деца иведемо на пут. Мучи се времето, намешта се за ћишу.  замучи 
се, измучи се, намучи се, помучи се, премучи се.

мучнеје несвр. осећа мучнину. – Нешто ми поче мучнеје у мешину, а и ко да ми се 
повраћа.  примучнеје.

мучник ЛЗ м дрвени сандук у који пада брашно у воденици. – Караконџа разбије 
врата, и улезне у воденицу, па девоћу тури у мучник, и задави ју.

мучно прил. напорно, тешко, с муком. – Кољћи си је трупав, лько га сваљамо до 
пут, али мучно че га натоваримо на кола.
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мушама мн. мушаме ж навоштено платно, мушема. – Астал прекрила с мушаму, 
па ју приковала с притискачи, да ју промаја не обара. Мушаме им млого шарене.

мушица ж дем. од муа. – Збуњен ко мушица у тупан. Мушице бегају од ореј ко 
ђавол о[д] тавњан, затој сам ја асталчево и клупчетијава под ореј турил. █ говеџа 
~ обад који напада говеда (упор. штркљавица). – Говеџа мушица се валила: Да ме 
говедо не усере, у вр крушку би га накарала да се укачи. █ коњска ~ обад који напада 
коње. – Ако се не смириш чу ти пуштим коњсће мушице пот сукњу. █ ситна ~ винска 
мушица (упор. оцьтарка). – Комине морају да се поклопе сас поклопац, да не се не 
створе ситне мушице, па да проћисну.

мушкарче мн. мушкарчета с дем. и хип. од мушкарац. – Зберу се још ночом деца 
мушкарчета, торбичће туре на рамо, па иду от кућу на кућу, збирају ореси, јабуће, 
кој какво им даде, тој су коледари.

мушкаричина ж девојчица која се радије игра са дечацима. – Она је мушкаричина, 
место да се игра с лутће, она с мушкарчета шутира лопту по ливаду.

мушкатла ж бот. украсна собна биљка са црвеним цветовима Pelargonuim inqui-
nans. – Мушкатле насадила у саксије, па ји турила на прозор да се узирају онија који 
прооде по пут.

мушко с поим. прид. мушко дете, мушки потомак. – Ако је мушко, не пушта ћишу 
(фиг „ако је син, није свемогућ“).

мушкокоз м жена са полним атрибутима мушкарца. – За њу причају да је муш-
кокоз, никој ју још неје видел да је сукњу облекла.  сумужљак.

мушља несвр. 1. буши, прогриза (о инсектима). – Које дрво почне да мушља тија 
црвик, нема му спас. 2. фиг. тороче, досадно понавља исту причу док не оствари 
неки циљ. – Кад жена некво намери, па почне дањоночно да мушља да тој постигне, 
нема мужа који на крај не попушти.  измушља, промушља.

мушљикав, -а, -о ибушен, црвоточан. – Мушљикаве греде ни за огањ несу до-
бре, камоли кров да држе.

мушмула ж бот. дрво из породице ружа и његов плод Mespilus germanica. – Млого 
волим мушмуле кад угњилеју.

муштерија м/ж купац, корисник занатлијских услуга. – На мој производ ниједна 
мушетрија ману неје могла да најде. Тај госпођа ми је стална муштерија за сирење.

муштикла ж направа за пушење у облику кратке цевчице најчешће од дрвета у 
коју се утакне цигарета. – Деда ми пушеше домаћи дуван на лулу, а башта купујеше 
цигаре, али и он пушеше на муштиклу.

муштина ж збир. мушкарци, мушкиње (упор. и женштина). – У наше село остале 
већином жене, муштина намалела. Само муштина у кућу, а ти једна, све сама, не 
мож ни надвијеш само леб да месиш, а мани друго.

мушћи поим. прид. мушкарци, мушкиње (упор. и муштина). – Несмо ни ми мушћи 
цвеће за мирисање. Жене врзују главе сас шамије, мушћи турају капе.

мушћи, -шка, -шко који се односи на мушкарце, којим се одликују мушкарци. – 
Купимо од њи мушко прасе, да запатимо њин домазльк. Имамо две телчинка, мушко 
и женско.

Н
на узв. ево! држи! узми! (кад се нешто нуди или додаје). – На ти, куме, дуњу, по-

мириши, па си ми ју врни.
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на предл. на. У конструкцији са ОП остварује многобројна значења. 1. мес-
но значење (до, код). – Бунар ископали на саму меџу. 2. временско значење (за). 
– Че дојдемо при вас на свети Рањђел. 3. значење намене (за). – На деду сам купил 
опьнци, а на бабу шамију. 4. (уз гл. мисли) о. – Стално мислим на тебе. Помислиш 
ли некада на матер. 5. потицање детета од одређеног претка, или младунчета 
животиње од одређене мајке. – Душан је син на Стамена. Ја сам унук на Добросова. 
Овој јагње је на Рогушку.

нааби свр. причини штету, напакости, покавари. Δ – Он ником нече да нааби. 
Наабиле се овеј јабуће, могу само да се врље.  науди.

наака се свр. наради се, радом се истроши. – Наработил сам се, и наакал сам се 
по туџбину, само да нешто створим за деца.

наален, -а, -о навикнут на нешто, размажен. – Од малецко наалена све да има, 
па вој се са не мож дојде у згоду.

наaли свр. навикне кога на што. – Истришче, па га наалили да му се свака жеља 
испуњава.

наaли се свр. навикне се на што, навади се на туђе. – Кој се наали на туџо, почне 
да мисли да је све њигово.

наапе свр. зубима нагризе. – Неколко најголеме тикве наапане у њиву, мора да су 
дивје свиње.

набави свр. дође до онога до чега му је стало. – Набави и ја меримће овце, кад 
могу сви, могу и ја.  понабави.

набагује се несвр. фиг. наједе се добро, преждере се. – На село се добро работи, 
али се добро и гњете, крка, натепује, набагује, застељује и напуцује.

набада1 несвр. фиг. гази опрезно, храмље. – Набада ко непоткован вол у бразду.  
изнабада.

набада2 несвр. натачиње на нешто шиљато. – Кад набадаш сноп на набадњу, 
пази да не отћинеш јуже с њу.

набада се несвр. натачиње се на нешто шиљато. – Малко ли си ми се пути 
набадала на рог, а са си дигла главу, и правиш се да ме не познаваш.

набадња ГЛ, ДЛ ж двороге дрвене виле којима се набадају снопови жита. – Ти 
че набадаш снопови на набадњу, и че ми додаваш горе, а ја чу да денем камару.  
набадњар.  рогаља.

набадњар в. набадња. – Свезомо жито, па деда дене стог, а ја му сас набадњар 
додавам снопови.

набаје свр. фиг. наприча, каже и шта треба и шта не треба. – Она кат почне да 
прича, нумеје да стане, набаје ти које се никад не би сетил и да постоји.

набаксузњичав, -a, -o који има особине баксуза, који је прилично малерозан. – 
Бабава ме ћити како сам арно набаксузњичав, а мож си је и тека.

набапа свр. напуни што до врха. – На растанак ми набапају ђепик, ко бајађи да се 
најде за деца. Троја грбава кола морузу набапамо у тој њивче.

набапа се свр. напуни желудац, наједе се. – Набапамо се, и напимо се, са мож да 
прилегнемо, а који има работу, он нека си работи.  набьпа се.

набаџа несвр. дет. набада. – Кат порастем, ја чу будем Срђа Злопоглеђа, па чу само 
Турци да набаџам на копље.

набашка прил. издвојено, посебно. Δ – Набашка спремам зимницу за једну черку, 
набашка на другу.

набьпа се свр. в. набапа се. – Гарча се набьпал, па легал при кола поди шупу, и 
само се прозева и облизује.
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набьцка свр. 1. набоцка. – Погачу пре него турим да се пече, набьцкам сас 
плетичку иглу, да се лепо опече. 2. посади чешњеве белог лука. – Одоцутра набьцка 
једну леју бели лук, али ме ћиша раскара, па чу од јутре да наставим.  понабьцка.

набьцка се свр. убоцка се. – Лети сам све бос одил, колко пути сам се набьцкал 
на трн, ни број се не знаје.

набеден, -а, -о набеђен, проказан да је добар у чему. – Ма он је само набеден 
мајстор, он нумеје нос да си обрише, та камоли окол струју нешто да пекља.

набеди свр. припише кривицу коју је учинио другоме, оклевета. – Комшија ме 
пријавил у милицију, нестале му виле, па мен набедил да сам му ји ја узел, а кој че 
ми мој, и с мојете нема куј да работи.

набере свр. 1. убере колико му је потребно. – Набра две крошње сливе за пекмез. 
Набрамо и докарамо десет кола дрва.  понабере.

набесњичав, -а, -о који показује особине беснила. – Кобилата убава, али 
небесњичава, рита, вишти, манда сас главу, а оче и да апе.

набеџује несвр. приписује кривицу коју је учинио другоме, набеђује. – Немој ме 
набеџујеш да недочујујем, несьм глува, чујем мушица кат пролети, ти недочујујеш.

набива несвр. набија. – Одокле овде вода, ја набива цевку петнајес метра, и оно 
суво ко барут, ни капка не излезе, а са сте ви бьш на тој место пронашли воду.  
изнабива.

набива се несвр. 1. набија се. – Сећира с коју сечемо дрва има рез, тилуђе и уши 
где се држаље набива. 2. нагњечи се при паду или удару (о јабукама и крушкама). – 
Јабуће које се беру за преко зиму, требе да се беру с руку, да се не набивају кат падну, 
па да се брзо здувају.

набијен, -а, -о набивен, нагњчен. – Набијене јабуће се не остављају за зиму, брзо 
се здувају, а и друђе које су окол њи покваре.

набиљоше се рет. свр. изврши велику нужду где не треба. – Арам да су ти године, 
кат си могьл да се усред виноград набиљошеш. Набиљосало се некој голем куп на-
сред пут, срам га било.

наблагњичав, -а, -о слаткаст. – Рећијава ти наблагњичава, благни, ал помалко, 
друђипут кад грејеш рећију да вој туриш повиш шићер, да буде арно блага.

наблесњичав, -а, -о луцкаст. – Малко је наблесњичава, ел се само тека прави, 
али вој и друство такво.

наблизи свр. приђе доста близу, приближи се (упор. и приблизи). – Кад наблизи 
до дом, он малко застану, сас надланицу обриса зној оди чело, поукlну си дрешће, и 
улезе у авлију.  понаблизи.

набобен, -а, -о најежен. – Деца се играју по снег, па кад улезну набобена у собу, 
једва се угреју.

набоби се свр. најежи се. – Оѕебал, па се згрчил и набобил ко врабьц. Немој ме 
туј пипаш, сва сам се набобила.

наболњичав, -а, -о болешљив. – Неје болна, али стално наболњичава.
набомба шатр. изудара. – Гоџа време смо терали тека на смену: ја њи набомбам, 

они ме пријаве, па учитељ после мен преброји ребра.
набосотује се свр. дуго времена хода бос. – Ми смо били гоџа дечишта, а имањице 

тьнко, па смо се и наголотували и набосотували.
набразди свр. после сетве пусти неколико дубљих паралелних бразди којима ће 

отицати вода из њиве. – Поорали смо и посејали, још да набраздимо, па да кажемо 
да је и овај њива готова. ■ набраздување гл. им. – У набраздување говеда се обавезно 
воде, да бразде буду праве.
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набран, -а, -о 1. наборан. – Женсће кошуље су имале широћи рукави, а мушће 
набрани рукави, па с таслице стегнути уз руку да не ландарају. 2. убран и спремљен 
за утовар. – Видели набрана дрва, дошли с трактор, натоварили и откарали, ни ји 
кој видел који су, ни куде су ји откарали.

набрдила с мн. део ткачког разбоја којим се збија кроз основу проденута потка 
(упор. и разбој). – Има горњо и дољњо набрдило, у њи се тура брдо кроз које се 
провлачи основа.

набречи свр. 1. напуни виме млеком. – Овцеве нашле добру пашу, па им виметија 
убаво набречала. 2. спусти млеко у виме. – Овцава набречала, начьс це сигурно 
ојагњи.

набрзи свр. најури, отера. – Ако одвржем Гарчу од ланац, има да те набрзи да не 
знаш куде це зауставиш.

набричи се свр. фиг. наједе се до миле воље, засити се. – Овце најдоше убаву 
траву, па кат се набричише, стануше ко тупањи.

наброји свр. поброји, наведе редом у говору. – Не могу да набројим колко пути 
сам се престрашила у мој век, млого пути је било. Ако ме поткачи, набројим му све 
кво ми падне на памет.

набрука свр. изгрди. – Набрука ме за ништа, па си леже и заспа. ⌂ набрука ко биров 
кучку љутито изгрди. – Отидем ја да си тражим паре што сам му зајмила, а он ме 
набрука ко биров кучку што му ји тражим. ⌂ набрука ко петла у расад изудара. – Ако се 
наљутим, чу те набрукам ко петла у расад.

набрчка свр. набора, смежура. – Набрчкала веџе, ко да вој је башта умрл.
набрчка се свр. набора се, смежура се. – Кве те муће море, та си се толко 

набрчкала у лице, ко да имаш седомдесе године.
набрчкан, -а, -о наборан. – Стојко облекал бело одело, а Стојиљћа шпловирану 

аљину набрчкану окол нође, а сисе истресла, да те жив срам изеде.
набубреје свр. набубри. – Набубрело зрното од влагу, само што не пукне.
набулка свр. накокица кокице. – Набулкала сам пуну шерпу буљће, да имамо 

залимацију док седењћујемо.
набута свр. 1. нагура без реда. – Кат се попошће убаво просуше и буду крте, 

кат почну да се крше кад ји пипнеш, стурим им дршће и набутам у чутуру, после 
скльчем алев пипер. 2. вулг. завуче, угура (пенис). – Ако вој га забута, он че вој га и 
набута, нема да му се отне.

набута се свр. нагура се. – Напрајимо седењћу, а једьн се напарајил плашило, па 
кад истрча из плевњу, а ми беж, па се набутамо у Љубинуну кућу.

наваден, -а, -о натопљен водом, навађен. – Расцавте се Босиљћа от срећу ко 
наваден расад.  ненаваден.

навади свр. залива пуштањем воде да тече између редова. – Кркљичине има, па 
вода штуца, цел дьн ти требе да навадиш градину.

навади се свр. навикне се. – Навадил се на влашу, ко дете на сису, ич не може без 
њу.

навален, -а, -о наслоњен. – Тојага вој стоји навалена на скут, неје волела да се 
потпира на њу, ал нека ју има поблизо до руће. Дворови пуни сас обрану морузу, 
суши се навалено шашње на плот.

навали1 свр. нагрне, насрне. – Седим на терасу, пијац, људи навалили ис села, 
ужурили се, волим кад ји гледам одозгор. Друђипут кад ју сретнем, има да навалим 
ко мутав на телефон, јега ми се позлати.

навали2 свр. наслони. – Вилу и гребуљу навали уза зид, и седе при нас. Обави му 
руће окол шију, и навали главу на њигово рамо.
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навали се свр. 1. наслони се. – Дрво кад запада навали се на прво дрво, а не на 
долечњо. Моја мати се навалила на дувар, па ни само гледа. 2. нагне се. – Деда се 
навали комто бабу, и некво вој изорати на уо. Падал креч оди дувари, ћеремида оди 
кров, а левине се навалиле, ко да ји је вода носила. 3. прилегне. – Около пладне 
улезнем у кујну, навалим се на кревет, сьн ме увати, остарело се.  понавали се.

навалица ж гужва, навала. – Одоцутра идо при доктура, не беше навалица, само 
тув и там понећи невољник, кото ја. Смањили цене, па по продавнице навалица, че 
се побије народ.

наваља несвр. 1. котрљањем смести где. – Насекомо тополови трупови за дьсће, 
и наваљамо ји пот шупу. 2. нагиње. –Држи усправно ковуту, не наваљај ју толко, да 
се не расипе млекото.

наваља се несвр. 1. наслања се свом тежином. – Немој да се наваљаш не мен, 
че ме обориш. 2. нагиње се, надноси се над ким или чим. – Немој да се наваљаш над 
бунар, да не упаднеш у њега.

навам прил. наовамо, на ову страну. – Обрни се навам, да те боље видим. ⌂ ни 
натам, ни навам ни тамо, ни овамо. – Кад га видо да лежи крвав, ја се скамени, па ни 
натам, ни навам. ⌂ натам-навам тамо-овамо. – Ја натам-навам, некако се разбуди и 
просевери где сам. ■ понавам комп. мало ближе овамо. – Понавам се тргнете, да ви не 
закаче кола.  навамо.  новам.

навамо прил. в. навам. – Јела навамо да ти нешто кажем.  новамо.
наване (рад. пр. наванул, -а, -о) свр. узме на око, окоми се на кога. – Кога он наване 

на око, тија си је јебал век. Наванула ме свекрва с работу, па ми не дава да предьнем.
наване се свр. прихвати се неке обавезе. – Ми се наванумо да очувамо тој сироче, 

после га и ишколувамо. Наванул се да буде продавац у задругу, а умеје да рачуна 
само на прсти.

навата свр. 1. ухвати велику количину чега. – Наватамо страови о[д] тога бесника. 
2. ухвати на делу, открије праву истину. – Занели се малко повиш, и несу чули кад 
улезал њојнити муж, него ји наватал бьш на гомилу. Чу те наватам ја у льжу, од мен 
да сакријеш не можеш. Наватали ји у пакос. 3. спреми вурду или сир за потрошњу 
током године. – Наватала сам по једну канту вурду и сирење за обе черће, а башка 
си за нас.

навата се свр. 1. ухвате се много њих. – Наватају се у коло и млади и стари, па 
игранка до који ред. Ти спушти реп у воду, па има да се наватају на репат рибе. 2. 
прихвата се неке обавезе. – Док беше помлада, наваташе се да иде у дрва, да коси, 
да товари камење, све такве мушће работе. 3. залепи се, обавије се. – Навата се 
калиште на нође, па се не мож оди.

навати се свр. прихвати се неке обавез. – Ја сам се наватила да га дочувам, и 
морам да испуним тој.

наваџија мн. наваџије м човек који посредује при уговарању женидбе и удаје, 
проводаџија. – Наваџије наваџисују ночу, туј једу, пију, ујутру се надигну па отиду 
одокле је момчето, и после дооде комшије на честито. Наваџија се поштујеше цел 
живот.  навоџија.

наваџика мн. наваџиће ж жена која посредује при уговарању женидбе и удаје, 
проводаџика (упор. наваџика). – Гозденка из Дољњо Крњино је била најбоља наваџика 
у наш крај.  навоџика.

наваџильк м посредовање у склапању брака, провадоџисање. – Однапред се 
обавезно ишло у наваџильк. Иду у наваџильк и праве питање оче ли тај девоћа да 
појде за тој момче.
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наваџисује несвр. посредује у склапању брака, проводаџише. – Бранисов ми је 
наваџисувал за Зорку.

наваџује (рад. пр. наваџувал, -а, -о) несвр. полива башту пуштањем воде да 
тече између редова. – Градину прво изриљамо, па ју прекопамо, па насадимо, 
после наваџујемо и плевимо све до јесени. Градину беоше одоцутра наваџували, 
па још мокро да се улази у њу. ■ наваџување гл. им. – Наваџување је млого боље от 
посипување.

навашарује се свр. наужива се на вашару. – Три дьна смо били на вашар, 
навашарували смо се до милу вољу.

наведе свр. 1. наговори, подстакне. – Наведоше ма да продадем кућу да купимо 
стан, са се они шире у њега, а ја и баба живимо у шупу. 2. даде неки податак. – 
Наведи ми бар једнога који је на даньшњо време остал на село да чува овце. 3. 
заведе, усмери. – Пара наведе човека на коцку, а коцка од њега направи растурикућу. 
4. нагне. – Наведи бурето комто мен, да могу да загребем о[д] дно.  понаведе.

навезе1 (трп. пр. навезен, -а, -о) свр. вожењем допреми на садашњу локацију. – 
Навезли смо дрва пун двор, са нека пада снег колко оче. Имамо у двор навезена дрва 
за целу зиму.

навезе2 свр. украси везом. – Имам три снаје, па сам за сваку навезла по једно 
миље, и по једьн стољњак.

навезен, -а, -о украшен везом. – Ми обуваомо вуњене черапе навезене горе на 
гредице, да се види шарка.

навеје вејањем нагомила снег. – Ако овака настави да веје снег, до јутре има да 
навеје цел метар.

навејиште мн. навејишта с дубоки снежни нанос. – На поједина места ветар 
нанел снег, па направил навејишта, не мож се отопе до Џурџовдьн.

навејуе несвр. навејава снег. – Мати натурала мутавџиће црђе да направи завет 
оди снег да не навејуе, а и ветр да не дува бьш голем.

навек прил. заувек. – Куј је какьв, навек такьв. Сила за век, сиротиња навек.
навечер прил. увече. – Туј годин је одил сас сцепени опьнци, и неје испил пиво у 

задругу навечер с људи, само да збере паре армунику да ти купи.
навешка се свр. окачи се да виси, попне се на грану и виси. – Лего на кревет и 

зажма, пред очи ми дојдоше црвене црешње и деца која се навешкала по грањће.
навиглава ж својеглава особа. – Он је навиглава, њега никој не може да преправи, 

кам ли жена.
навија несвр. 1. сагиње, савија. – Навијај грањћуту комто мен, да ју могу дованем. 

Навијају се како ветар дува. 2. држи страну коме, заузима се за кога. – Сви навијају 
за њу, али си он воли другу. Једни навијају за Партизан, једни за Звезду. 3. намотава 
основу на вратило пре почетка ткања. – Кад навијамо основу на кросно, она мора 
да буде добро отегнута.

навије свр. 1. дотера сат да ради, или да звони у одређено време (упор. курдише). 
– Нави сат да ти звони, да се не забавиш за аутобус. 2. фиг. тврдоглаво се понаша. – 
Навије на једну страну, запне ко могаре на ћуприју, и не мож му се докаже да греши.

навикњује несвр. спрема се да заплаче, говори плачним гласом. – Де, де, срам 
те било, дрт човечина са че навикњујеш. Ни Петкана не увати дремку, целу ноч 
навикњува. Дадо вој на башту иљадарку, пристадоше родитељити, она се малко на-
дурли на њи, малко навикњува че вој се смеју друшће, па и она пристаде.

навикса свр. намаже обућу пастом, па изгланца четком да се сјаји. – Навиксам 
ципеле, мож се огледаш на њи.
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навилник мн. навилници м купаста гомила сена мања од стога. – Дванаес на-
вилника сам сам зденул даньс.  навиљњак.

навилчи свр. скупи сено у навиљњаке. – Наши навилчише сено у навиљњаци, по-
сле че да дену стог.  пласти.

навиљњак мн. навиљњаци в. навилник. – Сено прво навилчимо у навиљњаци на 
ливаду, после ји денемо у стог. У тракторску приколицу мож да стане седом-осом 
навиљњака.

навира несвр. навлачи обућу на ноге. – Навира моји опьнци, ако су му три броја 
поголеми.

навирачка мн. навирачће ж папуча. – Дај ми навирачће да не идем само на че-
рапе.

навири свр. 1. завири, гвирне, погледа за часак. – Ја навири с једно око комто Ацу, 
он си ћути и не гледа ме. Има дни кад се не мож навири у кодницити у болницу, а 
камли да се стигне до шуберчето и предаде књишка. 2. напуни очи сузама. – Нави-
рил, само што не завика, очи му пуне сас сльзе.

навири се свр. 1. напуни се течношчу. – Иди да видиш да ли се навирила довољно 
вода у јаз. 2. фиг. накупи се. – Од никуде динар једьн да се навири, а држава си тражи 
њојне даванције.

навирује се несвр. стално се допуњује течношћу. – Колко ми дьњом изгребемо 
воду из бунар, толко се ночом навирује, и никад не пресушује.

нависи несвр. виси у великом броју, много њих висе. – Кат су гроздовчичи нависе-
ли на вињагуту, од милине да гледаш.

нависок, -а, -о који је нешто виши него што треба. – Столицата ми малко на-
висока, боље ми дајте пониску, ја сам стара жена.

нависочак, -чка, -чко нависок у дем. значењу, који је само мало виши. – Нависо-
чак ми јестькат, стра ме че ме јутре боли шија.

нависоко прил. фиг. охоло. – Млого се нависоко цени, мисли ако је јединица и 
мирашчика, да вој ниједна неје равна.

навиџује несвр. слабо види (упор. недовиџује). – Навиџујем помалко, несьм бьш 
сасвим ћорава.  ненавиџује.

навишија ж својеглава и тврдоглава особа. – Она је навишија, а и браћа вој так-
ви, с њу ти нече мож да свариш воду.

навлажњичав, -а, -о који се није сасвим осушио. – Навлажњичаво, али неје 
каљиштаво, тамьн добро за орање.

навлачи несвр. навукује. – Ја сам и онак убијена от све стране, немој да ми и туј 
беду навлачиш на грбину.

навлачи се несвр. навукује се. – Ајде да поитамо, почеше да се навлаче облаци, да 
ни не затепа ћиша успут.

навлече свр. навуче. – Навлеко некву болку, и никако да ми пројде. Ама, ја си 
мислим, овија че ме навлече на тьнак лед. Навлечи кожув, па се влачи при овце, неси 
ти за при љуђи.

навлече се свр. навуче се. – Навлекла ми се некаква тьвнина на очи, па не видим 
ништа. Сви се навлечу у собу, не мож да мрднеш. Пазим да се змије не навлечу при 
дете.

наводи несвр. подстиче, усмерава (некога на што). – Наводиш ме да нагазим на 
тьнак лед, после ти неси крив, само ја.

наводи се несвр. 1. подстиче се, усмерава се (на што). –Који је поводљив, лько се 
наводи на лош пут. 2. нагиње се. – Кућа се почела наводи на једну страну, кото и ја, 
а млади нема да ју потегну, па си тека, трајимо док трајимо и ја и она.
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навој м процес навијања основе на вратило пре почетка ткања, вратило се 
постави на две сохе, од њега полази основа која је другим крајем привезана за сао-
нице оптерећене каменом, да би се отегла и равномерно намотавала на вратило. 
– Навој се поставља на узбрдичаву ливаду, да се добро отегне основа. Навој работе 
две жене: једна врти кросно, а друга пази да се основа не мрси.

навоџија м човек који посредује при уговарању женидбе и удаје, проводаџија 
(упор. наваџија). – Мој навоџија је бил Вучко, вуци га изели.

навоџика ж жена која посредује при уговарању женидбе и удаје, проводаџика 
(упор. наваџика). – Она је била навоџика на млого места.

навоште мн. навошта с сукнени уметак у опанку, обојак. – На нође смо обува-
ли везене чарапе преко панталоне, да се види шара, и свињсћи опьнци врзани сас 
козињаву врцу, а унутра навошта.  невоште.

наврат-нанос прил. журно, с великом журбом. – Кад ни силдисаше тај пцетишта, 
ми се разбегамо наврат-нанос који накуде.

наврви свр. наниже, провуче кроз више рупа. – Сас шило се надупни свињска 
кожа, па се кроз теј рупице наврви каишка или врца, да се сас њу опьнак приврже 
уз ногу.

наврви се свр. поређа се један за другим у великом броју. – У пладне овце се навр-
ве јадна иза другу, па бегају у ладовину.  наврчка се.

наврвује несвр. провлачи кроз више рупа. – Пази да ми не изврвиш иглете, да се 
не мучим да ји поново наврвујем.

навре (аор. навре – навре – навре – навремо – навресте – навреше, имп. наври – на-
врете) свр. навуче обућу на ноге. – Ја се рипи како сам лежал у кревет, навре опьнци 
на босе нође, па брзачћи откленѕа на порту, и наврат-нанос стиго при галамуту. Нав-
ри нешто на нође, немој боса да искачаш ис кућу.

навре се фиг. окоми се на кога. – Што си се наврл на мене, ко да сам ја крива за 
све. Кат се Бог навре на теб, прднул си у чабре.

навреви свр. каже свашта коме, изговори пуно тога. – Скарају се, па не знају 
кво си навреве једна на другу. Невреви му све кво ми је лежало на срце.

наврже свр. навеже, веже више пута. – Навржемо напоље конопци, жице, све 
кво имамо, и на њи простремо дар који смо добили на огледи, да га види народ. 
Навржи шашњето на снопови, па ји успарави да се суше.

наврже се свр. 1. надовеже се. – Године се наврзале једна на другу колко оч, 
требе да су преко осомдесе. 2. заокупи, салети, спопадне. – Поздравимо се, чьк ме 
изока у кавану на каве, ја се отима, насечам крв че да ми пине, ал он се наврза ко 
крпељ, не попушта.

наврља (трп. пр. наврљан, -а, -о) свр. набаца. – Спуште га у гроб, па наврљају 
зевњу озгор, и толко ти је од човека. Тамьн што наврљамо леб у вурњу да се пече, 
они стигоше, и једньг затражише да једу. Обрну се комто ћоше где су наврљана дрва 
на куп, слагну се и довати малко подебелу сучку, и тиће сас њу поче да раскlтам жар.

наврља се свр. фиг. опије се. – Беомо загладнели, рећија добра, а мезе још боље, 
па се наврљамо на брзину.  понаврља се.

наврљује несвр. набацује. – Удува се ветрина, па ни све снег наврљује у очи, ем 
једва идемо преко сметови, ем па једва видимо где идемо, награисамо.

наврне свр. 1. наврати. – Никој да наврне, да ме види жива ли сам. Черка наврне 
понекад, а син никако. 2. скрене воду да тече у други правац. – Олга се беше слагла 
над ваду да наврне воду у ред сас попошће, па се усправи кад ме виде. 3. нагне, 
накрене (чашу или флашу). – Вуча једе, польк жваче, па се суне те наврне шишето 
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с рећију. Напуним му чашу, он ју наврне и одједнуш испије, и само рече: Јанко, пак 
празна.

наврне се крене туђим стопама, пође за туђим примером. – Кад је почела руда 
да се вади у Бор, нашиньц једьн је побол кольц, први мајстор је он бил, и после 
се сви наврнуше у Бор, а после рат они мануше Бор, него се наврнуше у Београд, 
Винчу, Миријево.

наврта несвр. 1. нвраћа с времена на време. – Он при нас не наврта никако, ако 
смо му родитељи. 2. каналише ток воде у жељени правац. – Наврта воду да тече у 
њигову градину, а моја нека се суши. Наврта си воду на њигову чешму.

наврта се несвр. нвраћа се, свраћа с времена на време. – Наврта се понекад, кад га 
пут нанесе, онак ретко. Навртају се момчурљаци при њу, уче се.

наврти свр. вулг. набије до краја. – Где си, бре, нане ти га навртим, што се не 
јављаш.

навртка свр. упредањем два конаца вретеном спреми довољно пређе за неки 
одевни предмет. – Наврткала сам десет вретена преџу да си исплетем џемпир.

наврца се свр. накуса се чорбе, преједе се. – Наврца се деда пасуљ, па само 
попрџује по двор.

наврчи свр. 1. натече много воде, нашикља. – Требе да препокријемо кућу, малко 
да падне ћиша, наврчи вода на таван, па почне и у собе да прокапује. 2. фиг. подигне 
реп, уобрази се. – Дојду лети на распус, па наврче репови, ко да су Бога за муда 
ванули.

наврчка свр. 1. наниже. – Разврчкало ми се плетење од иглу, па морам да га 
наврчкам поново. 2. фиг. наређа. – Наврчкал јединице у школу, и бьш га брига да ји 
поправља. Свака Циганка наврчкала по три-четри Циганчетија по њу, и иде от кућу 
на кућу да проси.

наврчка се свр. поређа се један за другим у великом броју (упор. наврви се). – По 
бесујицу се наврчкала сва пцета колко ји има у село.

наврше (трп. пр. навршен, -а, -о) свр. вршидбом оствари принос. – Немој да грешиш 
у записување који је колко наврл, и колко ујьм требе да даде. Наврли смо пет иљаде 
ћила жито. На вршу се знало: за вршалицу и мајстори на сто ћила навршено жито 
дава се ујьм десет ћила.

наврши свр. достигне одређени узраст. – Кад наврши седом године, свако дете 
мора да пооди у школу. Нема женидба док не наврши пунолецтво.

наврши се свр. протекне одређено време. – Навршише се три године како ни 
мати умре.

навта ж нафта. – Е, тија Капетан је у приколицу стално имал онеј гвоздене 
канте, што у војску у њи навту чувају.

навталин м средство за заштиту вунених предмета од мољаца, нафталин. – 
Имамо за толко да купимо навталин, да се мољци не производе у вунене дреје.

навтарица ж в. нафтарица. – Са при моју черку све парно грејање, а син ми има 
навтарице, па се сас њи греју.

навуца се свр. смести се, угура се, заузме добар положај. – Навуцаше се у кућу, и 
одма почеше да траже да једу и пију. Навуцаше се у државну службу, и заборавише 
на сељака.

нагази (трп. пр. нагазен, -а, -о) свр. 1. стане ногом на што. – Тој ми жеља: да на-
газим тија доле што прооде, па да завртим с ногу, после да избројим колко сам ји 
стьпкал. Деца се нараџала млого, а ми се вијемо ко нагазена глиста како да ји изра-
нимо, и у кво да је облечемо. 2. набаса на кога или што. – Мож сте некада нагазили 
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на њега на вашар у Бабушницу, а мож ви је он некада нагазил у вашарску гужву, а ви 
сте му подокнули да пази куде гази.  настане, наступи.

нагари свр. навали, појури свом снагом. ▲ – Цигањи дувају у трубе, тупанџија 
млати с маљицу у тупан колкоможечћи, а коловођа се дере: Нагари, са, ил никад!

нагата свр. прорекне гатањем. – Циганка гата, гата, па нешто и нагата да је 
стварно било, а за оној што че буде само льже.

нагаџа несвр. нагађа. – Увечер кат се зберемо у задругу, некоји нагаџаше што се 
Радосинка залепила за њег ко жаба за каљиште. Нагаџа да треви истину, али погаџа 
ко ћорава кокошка зрно.

наглавьц прил. наглавачке. – Са бегају од матику наглавьц, ко ђавол о[д] тавњан.
наглави (трп. пр. наглавен, -а, -о) свр. 1. насади, набије. – Виџ да видиш можеш 

ли да наглавиш сећируту на држаље, ел још да га дељам. Тија пијук је наглавен 
кнап на држаље, скоро да му заглавка и не требе. 2. утера у одређени број, дотера 
до одређене количине. – Некада бачија бројеше по тристо брава, некоја докара и 
до петстотин брава, и такве бачије биле по неколко у село, а са једна, и она једва 
наглави до сто брава. 3. надокнади штету, обештети. – Ја чу ти наглавим штету 
коју су ти направила моја говеда.

наглавци м мн. папуче исплетене од вуне које се навлаче преко чарапа, а каткад 
и преко обуће када је поледица. – Море, исплети ти на детево наглавци да навлече на 
опьнци, да се не прзаља.  ступалине.

нагледа се свр. наужива се гледајући. – Порасла, проубавила се, да вој се не 
нагледаш. Петкана се позбрчкала, старос ју налегла, ал кат се попредреши ко девоћа, 
да вој се не нагледаш.

наглетњичав, -а, -о који је помало глетав, недопечен. – Лебав ти наглетњичав, 
свекрво, требало је још малко да се допече.

нагlта се свр. нагута се, наједе се. – У вршу се нагlтамо прашину, па ни се ни 
леб не једе. Нагlтамо се црешње са све кочичће ко мисће варене покриве.

наглувњичав, -а, -о наглув. – Ја се одра окајечи, ал он наглувњичав, па ме једва 
чу. Чу ли ме кво изорати, ти ко да си наглувњичава, па недочујујеш добро.

нагмечи свр. нагњечи. – Пази да не нагмечиш тиквете, да се не здувају брзо.
нагмечи се свр. нагњечи се. – Јабућете попадале, па се нагмечиле, несу за чување.
нагмура свр. загњури, потопи. – Нагмурај дрејете у водуту док је ћипеч, да 

отћисну.
нагмура се свр. нагура се. – Нагмурајте се испод црђе, и ћутете.
нагноји свр. нађубри њиву овчијом балегом. – Лежимо с овце на трљак на њиву, 

па га померамо, да нагнојимо целу њиву.
нагњави свр. нагњечи. – Само си нагњавил рукуту, неје озбиљно повредена, брзо 

че пројде.
нагњаса се свр. фиг. преједе се (упор. нагњете се). – Где најде оклапчину, нагњаса 

се па че пукне, после по недељу дьна подригује.
нагњезди се свр. фиг. седне у крило. – Чим ме види да седам, дојде па ми се 

нагњезди у скут.
нагњете свр. нагура, сабије што у нешто. – Нагњетемо вуну у џакови, па се 

увржемо у цедилку, и носимо у вуновлачару.
нагњете се свр. 1. угура се, сабије се између. – Попошће наредим врз вурду, ал 

варкам да се не допипују, да мож вурдата да се нагњете измеџу њи. 2. фиг. преједе 
се. – Деда се нагњете пасуљ, па после да неси близо прекај њега, само га одврзује.
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нагњита несвр. пуни под притиском, сабија. – Кат сирење тураш у каче, требе 
да га добро нагњиташ, да грутће буду цврсте. Сирење се исече на грутће, посоли, и 
реди се у каче, али се добро нагњита.

нагоди (трп. пр. нагоден, -а, -о) свр. удеси, уреди. – Нагоди ми Светомир те продадо 
телено, па сам зачувала нећи динар. Нагодена је добра цена, више пишмањување 
нема.

нагоди се свр. договори се о цени, погоди се. – Че дадеш једно прасе прид, и да се 
нагодимо да ти купим свињуту.

нагоји се свр. учини да ко постане дебео, угоји се. – Гледам да га нагојим до 
јесењи вашар, и да га продадем. Паде добра ћиша, па се морузете нагојише.  
понагоји се.

наголемо прил. гордо (упор. нависоко). – Држи се наголемо, ману да ни познава, 
ако смо до јучер заједно чували овце.

наголотује се свр. дуго времена хода го. – Насецала сам се, нагладувала, 
наголотувала и набосотувала, несьм нешто добро видела, а тој ме неје заминуло.

нагор прил. у правцу према горе, навише. – Кад идем нагор, брзо се уморим. ⌂ 
нагор-надол навише-наниже, тамо-амо. – Сћита се нагор-надол ко вртоглаво, али 
работу не пипа.  нагоре.  нанагор.

нагоре прил. в. нагор. – Појдомо нагоре, па ни завану ћиша, и ми се врнумо. ■ 
најнагоре суперл. на највећој висини, највише. – Укачи се најнагоре што можеш, на вр 
су најубаве црешње.  нанагоре.

нагори свр. 1. мало загори на једном месту, начне горењем. – Кольц требе да се 
нагори, па тьг да се побива узем, да не иструлеје брзо. 2. напече се. – Кладе се вурња, 
кат се нагори, згребе се жар, и помете с мокру крпу која је врзана на мотку. Нагори 
се црепња на жар, па се у њу тури леб, и поклопи се с вршник.

нагорњичав, -а, -о стрм, брдовит (упор. узбрдичав). – Нагорњичаво место, 
неприодно за кола.

нагорчује несвр. одаје помало горак укус. – Ако млеко загори док се вари, после 
и вурда и сирење спремени од њег нагорчују.

нагосје прил. у гостима. – Били смо при черку нагосје у Београд, седели смо 
три дьна, и суде су ни провели да видимо како се там живи. Имаше једьн Славко 
из Радешевац, наш роднина, он по неколко дьна останеше при нас нагосје кад ни је 
слава.

наготви (трп. пр. наготвен, -а, -о) свр. припреми разна јела. – Наготвимо по три-
четри јела кат спремамо славу. За славу се готве више манџе, почну да се спремају 
унапред, и тека наготвене чекају да се изнесу пред госјањи кад им дојде ред.

награба свр. дохвата ко шта стигне. – Ночу упадну у кућу, па награбају кво који 
стигал, и побегну.

награба се свр. наотима се туђег добра, напљачка се. – Награбал се док је бил на 
влас, па мисли да му нићи ништа не може.

награбьц прил. на брзину, на дохват. – Све једе на грабьц, ко да вој нећи брани 
да нешто поједе. Грабни ју, па ју награбьц издрндај, да се смири, и да те запанти.

награбусти свр. рђаво се проведе, награбуси. – Некада пројдемо добро, али не-
када га награбустимо, ко петьл у расад.  награише.

награди (трп. пр. награден, -а, -о) свр. надари, обдари. – Некога Бог награди с 
мозак, некога с убавило, а некога ни с једно, па си и он живи. Некој приглупачьк, ал 
награден с лепоту, а некој будалес, ал награден с онуј ствар.

награише свр. рђаво се проведе, награбуси (упор. награбусти). – Бил је награисал 
од Бугари за време окупацију, дватрипут су га били. једва је главу спасил.
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награка се свр. сакупи се у гомилу. – Изби некако на Ћирин рид, деца се награкала 
сас сьњће, па само шишају, добро је, мислим си, неје још село за заклоп.  награчка 
се.

награска свр. лоше што уради. – Тврдо, не мога да га убаво поорем, награска га 
некако и посеја, па тој му је.

награчка се свр. в. награка се. – Награчкали се врапци на вињагу, сву има да ју 
оберу до зрно.

награџује (трп. пр. награџуван, -а, -о) несвр. награђује. – Ако су деца добра, ми ји 
награџујемо с понеку бомбонку, ил им купимо за Велигден понећи дроњьк. Она је 
била одличан ђак, и сваку годину је награџувана с књигу.

нагрбави се свр. фиг. преузме неку обавезу на себе. – Туј годину се нагрбавимо, 
али упролет почемо кућу, а ујесен ју покримо и уселимо се.

нагрбен, -а, -о погрбљен. – Нагрбен се стањује од работу, не од добар живот.
нагрби се свр. погрби се. – Све се дало на льсан шићар, накупци и препродавци 

колко оч, никој нече да се нагрби у њиву, ел да га бије ћиша у планину сас стоку. 
Од немачину и сећирацију смо се нагрбили ко вол у бразду, и само сецамо.  
понагрби се.

нагрди (трп. пр. нагрден, -а, -о) свр. учини ружним, наружи, унакази. – Како га 
млатнул с ћесер по руку, рука му се угрчила, нагрдил га за цел век. Потпуно пустиња, 
све напуштено, све напарасено, све нагрдено, а било је од милине да отидеш горе: 
маностир, па ти две-три чешме вода, па онај гора лепа.

нагребе свр. захвати течност или што растресито. – Иди нагреби воду у котьл 
да напојимо овце. Нагреби једне шаће жито ис пресек, па врљи на кокошће нек 
кљуцају.

нагрева несвр. излаже топлоти, загрева. – Дьњу нагревам циглу на шпорет, па 
ночу грејем нође у кревет.

нагрева се несвр. излаже се топлоти, загрева се. – Нагрева се на сльнце, ко 
гуштер на припечину.

нагреје свр. загреје. – Нагреј малко лебат на плотну да омекнеје, да мож да се 
једе.  понагреје.

нагреје се 1. загреје се. – Направете ми место до шпорет да се нагрејем, преѕебал 
сам ко компир. 2. фиг. напече се. – Ујутру се дигнемо порано, да пожњемо док је 
ладовина, после кьд је жега, оно се нагреје, па не мож да се жње.  понагреје се.

нагризе свр. загризе па остави. – Куји је нагризал јабукуву, нека си ју доједе.
нагрне свр. навали, јурне (обично у гомили). – На Пресвету нагрну госјањи от све 

стране, напуне село.
нагртање ЛЗ с друго окопавање кукуруза (упор. загртање). – Прво иде копање, па 

нагртање.
нагрчи се свр. згрчи се, скупи се. – Нагрчила се бобо-Милевка ко поћисла кокош-

ка, па се нагрева на сльнце.  понагрчи се.
нагрчка свр. наковрџа косу, направи фризуру. – Нагрчкала косу, па се подголемила, 

ко старосватица.
нагугли се свр. 1. запени се, ускомеша се. – Стари људи су варили ћисело млеко, 

али неје да ћипи, саде малко да се нагугли и узбучи. 2. фиг. изудара кога да добије 
отеклине. – Немој да се задеваш с мен, да те не нагуглим да ни роџена мати нече 
може да те познаје.

нагума се свр. награби се, напљачка се (упор. нафатира се). – Седела при њег док 
се нагумала, па га манула и нашла помладог.
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нагура свр. напуни силом, натрпа гурањем. – Нагураше ни у једно оделење, да 
несмо могли да мрднемо, а кам ли да седнемо.

нагура се свр. набије се, натрпа се негде гурањем. – Нагурамо се у аутобус једьн 
преко другога, ко овце у трљак кад ји силдише вук.  понагура се.

нагушчи се свр. најежи се, нарогуши се. – Све се нагушчим кат се сетим како је 
било. Нагушчил се ка врабьц на мрзлицу.

над(и) предл. изнад. – Над нашу кућу имаше ореј. Наднесе се над мен, па ме гледа 
ко орьл кокошку. Имамо ливаду нади кућу, па ју јучер окоси, а даньс требе да се 
преврта сеното. Нади село у Бербеч има чешма, некада туј беоше и убаве градине. 
 понад.

нада се несвр. има наду, очекује. □ – Кој ти се надал да се тој може деси у наше 
село.  занада се, изнада се, понада се, пренада се.

надава несвр. више пута даде, даде свима којима треба. – Моја Љубомирка 
надава иметија: Убавенко, Делија, Врвурка, Сека, Тавралика. Рече ми да је тој голема 
прича, и надава ми књиђе да сам прочитам оди тој кво ме мучи.  понадава.

надави свр. 1. почне да дави, али не удави до краја. – Урипи курјак у трљак, па 
ми беше три овце удавил, а једну само надавил, па њу спасимо. 2. потопи, загњури у 
воду. – Имал је тија продавац у двор, одма иза продавницуту, големо плекано корито, 
у њег сипе студену воду, и у њу надави влаше сас пиво да се ладе.

нададе свр. надода. – Госпава лежи и извија, кад ме виде, повиш нададе извијање, 
ко мртавца ис кућу кад износе. Нададоше окање, мислиш са че се потепају.

нададе се свр. зада се, створи се. – Нададе се жега што се не панти, пцета се 
услешчала, језици им се влаче позем.

надалек прил. прилично далеко. – Они не живе надалек једьн од другога, само 
једна кућа ји предваја.

надарен, -а, -о 1. природно обдарен, талентован. – Надарен мајстор, има га за 
све, о[д] дрво умеје човека да направи. 2. која има доста девојачке спреме. – Моја 
черка је надарена да више не мора нешто да узне у-руће да работи.

надари свр. спреми доста девојачке спреме. – Све три смо надарили, и свадбе им 
направили.

надбије свр. надјача у борби, зада више удараца. – Прво се пребарамо, после се 
степамо, па који надбије, он је и бољ у борење, и појак.

надве-натри прил. на брзину, било како. – Видо ја, голем зор га поткарал, не 
дослуша ме, истрча надвор надве-натри. Дај, бре, да те проженимо надве-натри, 
што да си само ти бољ од нас.

надвечер прил. предвече. – Градина се посипује или ујутру, или надвечер, а не 
усред пладне.

надвечери се свр. примакне се вече. – Зими кат се надвечери ми намиримо прекај 
стоку, простремо им сламу, насечемо лисковине за потклаџу, па ајд у задругу, друго 
нема кво мож сељак да работи кад га снег затрупа, а ноч се примациња.

надвија несвр. надјачава, савладава, побеђује. – Погле колко им двор урасал у 
траву, некада неје имало травка у двор, а са нема куј да штрапа по њега, и трава 
надвија.

надвије свр. надјача, савлада. – Нема закон, нело куј коме надвије, може му се. 
Надви ми кашљање, дьн-ноч не престањујем да кrучем.

надвије се свр. наднесе се над кога или што. – Њигова жена се надвила над бебе 
и вика, сльза сльзу стиза. Просвести се, постарити син се надвил над мене, па ме 
питује: Ајде, реши ли се, че се врташ, ил че отодиш?

надвиси свр. постане виши. – Син ме надвиси, порасте поголем од мен.
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надвлада свр. победи, савлада. – Надвлада ме болес, поче да се предавам.
надвор прил. изван куће, напољу. – У кућу га нема, мора да је надвор. На куче 

место неје у кућу, нело надвор, да чува кућу. ⌂ од надвор од споља, из авлије. – Ока 
некој од надвор, иди виџ који је.

надвреви свр. надговори. – Она кад завреви, никој не може да ју надвреви.
надврљи свр. надбаци, баци даље. – Знају се одавна: неје га једнуш надврљил с 

камик од рамо, и надрипил уструпачћи.
надврљује несвр. надбацује, баца даље. – Кат се врљамо с камен, ја те увек 

надврљујем. ■ надврљување гл. им. – Сваћи узне камен какьв најде, и такмичимо се у 
надврљување, који врљи најдолеко, он је победник, а који најблизо, њега зајебавамо.

надврљује се несвр. такмичи се у бацању камена удаљ. – Оѕебнемо са стоку, па 
се надврљујемо с камање да се угрејемо, а и да видимо који че најдолеко да врљи.

надђаволује свр. престигне у враговању, победи у лукавству. – И она је голем 
ђавол, али ја сам поголем од њу, она мен не може да надђаволује.

надева несвр. набада, натиче. – Надевај на набадњу једьн по једьн сноп, и додавај 
ми горе да денемо камару. Точак на воловска кола има главину, она је оди брес, у њу 
се удевају спице, а на њи се надевају наплати.

надеља се свр. шатр. налије се алкохолом, напије се до бесвести. – Синоч се 
надељамо рећишор, па ми још шунтаво у главу.

надене свр. набоде. – Моју бабу су украли, она се отимала, али они вржу с каницу, 
па надену на кольц и носе там у момкову кућу.

надене се свр. набоде се. – Сврака от кольц на кольц, док се на једьн не надене.
надживи свр. живи дуже од кога. – Нема ништа потешко нело кад родитељи 

надживе своје дете.
наджиња несвр. победи у наджњевању, нијбрже жање. – Жњемо, па се 

наджињамо која че повише да ожње, али ја сам ји све наджињала.
наджиња се несвр. наджњева се. – Понекат се наджињамо да видимо који побрзо 

жње, али Убавку Гороломску никој неје могьл да победи.
надѕида свр. назида поврх већ озиданог (упор. и дозида). – Надѕидамо још једьн 

спрат, проширимо се, са оба сина имају свој спрат.
надигне свр. 1. подигне. – Стегло ме и у мешину и у груди, довати чашу с воду, 

надиго ју и попи одједнуш. Надигла косу, мисли да је госпођа, па се прави важна. 2. 
забаци на раме. – Зграби џак, надиже га на рамо, и сам га унесе у кућу.

надигне се свр. 1. устане и пође, скочи на ноге и крене. – Јутром се надигнемо у 
Сулиманово на работу. Надигну се, па отиду чьк у трећо село на игранку. Она како-
че, што-че, па се надигне, и врне се при матер и при башту. 2. нарасте (о тесту). – 
Замесила сам тесто, па чекам да се надигне да га размесим, па да опечем леб.

надигнут, -а, -о уображен, осоран. – Они су сви надигнути, мисле да су 
најпаметни. Дрносан, надигнут, не приоди му се, ко да је само он на овија свет.

надигнуто прил. гласно, осорно. – Надигнуто орати, надигнуто оди, надигнуто 
гледа, мисли да су вој сви до колена.

надигра свр. победи у игрању. – Знају се одавна: неје га једнуш надрипил 
уструпачћи, неје га једнуш натпојал и надиграл на седењће.

надигрује се несвр. такмичи се у игрању. – Ко јучер да беше када се сретомо 
и згледамо, у коло се надигрувамо, и по шљивари кутамо. ■ надигрување гл. им. – 
Једнуш, Петкана ју немаше на седењћу, Куша запел у гајде, девојчетија ударила на 
појање, момчетија на надигрување у коло, тиће Негренка пријде при мен.

надиза несвр. 1. говори гласно, надиже. – Кад орати, надиза ко да је у воденицу. 2. 
подигне већу количину чега на уздигнутије место. – Јесени надизамо и распростремо 
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ореси на таван. 3. појаве се бубуљице по телу. – Надизале му се некве вржице по целу 
снагу. 4. фиг. воли да попије, често диже чашу или флашу. – Одма по глас приметим 
да је надизала шишето.  надиѕа.

надиза се свр. горди се, кочопери се. – Не трпим овија што се надизају, а прости 
су и подмукли.

надиsа несвр. в. надиза 1. – Пинуше малко, па почеше да надиѕају. ■ надиѕање гл. 
им. – Њим таква ората, а ја не волим надиѕање, а камли карање у кућу.

надија свр. запухне отровним дахом. – Невеска прво надија пилишта, па ји после 
дави. Сукну се Попојка ко бесно куче, ко да ју је невеска надијала.

надипли (трп. пр. надиплен, -а, -о) свр. наслаже једно преко другог. – У шивоњер 
надиплене ванеле, блузе, чарапе, мушће, женсће, пун, изјушил се.

надједе свр. поједе више од свих присутних. – Надјидамо се која че повише да 
изеде, и Загорка ни стално надједе.

надјида несвр. који више поједе, који је при бољем апетиту. – Јечте, не срамујте 
се, да не буде после да сит гладнога надјида.

надјида се несвр. такмичи се са ким ко може више да поједе. – Ја и брат смо се 
надјидали који може повише црешње да поједе.

надлаје свр. фиг. победи у свађи, олајавању. – Кат се разљути, па кат почне да лаје, 
никој не може да ју надлаје.

надланица ж анат. горњи део шаке, насупрот длану. – Кад наблизи до дом, он 
малко застану, сас надланицу обриса зној оди чело, поукlну си дрешће, и улезе у 
авлију.

надлактица ж анат. део руке изнад лакта до рамена. – Рипнуше се зетови, па ва-
нуше деду за надлактице, и одведоше га у њигово сопче да се смири.

надльгује се несвр. такмичи се у лагању. – Надльгују се кој че покрупно да 
изльже.

надльго прил. уздуж, по дужини. – Пресечи га надльго, па једну полутку че 
измездримо за у замрзњивач, а другу че испушимо. ⌂ надльго и нашироко расприча се 
о свему и свачему. – Она кат се расприча надльго и нашироко, па још кат почне да се 
вали, мука да те увати.

надльже свр. победи у лагању и домишљању. – Ја се несьм давал да ме некој 
натприча, или, ако требе, надльже.

надмаши свр. 1. победи у чему. – У џипкање сви ни је надмашувал, њигова 
тојага најдолеко одлети. 2. погоди изнад мете, пребаци мету. – Поставимо мету, па 
ју гаџамо сас по пет камена, па нећи одма погоди с први камен, а нећи никако не 
погаџа, ел подмаши, ел надмаши.

надмери свр. покаже већу тежину него што је стварна. – Умеје да некако 
намести кантар да стално надмерује помалко, али малко-помалко он се загазди, а 
мије си остадомо такви, какви смо и били.

надмочује се несвр. такмичи се ко ће даље да добаци приликом пишања. – 
Овчарчета су се надмочувала које може подолеко да моча.

надмузе свр. помузе највише млека приликом премузивања оваца о Ђурђевдану. 
– Цело село знаје да он најубаве краве чува, да сви надмузе на премлаз, да је њигов 
петьл потежак него нечији ћуран.

надница ж посао каји се ради и плаћа за један дан. – Позагазди се, и поче да 
подјебава сиротињу, а до јучер је ишьл у надницу.

надобива свр. добије више пута једно по једно. – Е, ко јучер да беше када се 
сретомо и згледамо, у коло се надигрувамо и по шљивари кутамо, кат се оженимо 
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и дечица надобивамо. Сви сватови су надобивали дар који на једно, који на обе 
рамети, а кума и кумицу утрупаше, једва оде.

надогодин(е) прил. следеће године. – Искарала сливава вилдани, че буду сливе 
и надогодин. Расрди се Петкана на мен, и запрети ми: ако не окосим двор, чашку 
рећију нечу да видим до надогодине.

надојде свр. 1. надође велика вода. – Надојдеше вода на долину, робоњи ли 
робоњи, стра да те увати кољће воде су тьг доодиле на нашу долину. 2. нарасте 
тесто. – Тесто се покрије с чис месаљ, и постоји да надојде, кад надојде размешује 
се и направе се лебови, и пак се остаји да још једьнпут надојде, после се пече.

надоји (трп. пр. надојен, -а, -о) свр. да детету или младунчету довољно млека да 
сиса, подоји. – Окупем га, па га надојим, и турим га да спи, а ја седнем у разбој и 
ткајем. Јаганци су надојена, и одлучена у кочак где она спе.

надоји се свр. налије се (о зрну пшенице или кукуруза). – От купено семе зрно се 
убаво надоји, а од наше семе понече.

надока свр. надјача висином гласа, надвиче. – Чини му се че полети, и че надока 
сви који га слушају.

надокраћу ГЛ прил. на крају, после свега. – Белмуж се једе надокраћу. Тека се 
мајамо с мојту бабу до нећи ред, и надокраћу се врнумо дом.  надокрајћу.

надокрајћу ДЛ прил. в. надокраћу. – Надокрајћу, ете ти ју пчелица, и каже му: 
Воском, дедо, воском! – деда узне восак, зпиши дувће на решето, наточи воду и 
однесе на бабу. (нар. пр.).

надокује несвр. 1. гласно говори, гласно приговара. – Некој може некому да ока, 
ал може и да му надокује. Чинеше ми се да је наглув, кад вревеше надокујеше. 2. 
надвикује кога својим гласом. – Кад орате, надокују једьн другога, човек би рекьл да 
се карају, а њим си таква сорта.  понадокује.

надокување с надвикивање, ларма. – Кат пројде врша, село се смири за некоје 
време, не чује се више брнчање и надокување окол вршалицуту.

надол прил. у правцу према доле, наниже. – Ајде по мене надол, не плаши се.  
надоле.  нанадол, понадол.

надоле прил. в. надол. – Слезни надоле, да те видим која си. ■ најнадоле суперл. 
најниже. – Слезни у бунар најнадоле колко можеш, до саму воду, јега га видиш.  
нанадоле, понадоле.

надолеје свр. 1. надође (о млеку). – Дете се разболело, па нече да сиса, а мен 
млеко надолело, па морам да се измузујем. 2. натежи, притисне каква недаћа. – 
Надолело ми, чу си сама смрт стварам.

надоноси свр. донесе свега у више наврата. – Дојде син у годину једнуш на дьн-
два, нечу да си грешим душу, надоноси свашта, али поклони не односе тугу, дьн не 
мож да ндокнади годину.  понадоноси.

надооди свр. дође више њих један за другим. – Кат славеомо напред, па надооди 
госје пуна соба, немамо где сви да ји сместимо, па и на лежање дооде из друга села, 
а са нема кој да дојде, а ни при куга да дојде.

надорати свр. надговори. – Он, ако је нешколуван, њег малко који може да 
надорати. Са, док попију по некоју, кат се разорате, нече мож нићи да ји надорати.

надорачује се такмичи се у говорењу. – Море, куде се ја могу с тебе надорачујем, 
ти си оратаџика и-по, ја бльнтам, бльнтам, па ће некакво сьглам ако продумам.

надрапа свр. на брзу руку и којекако подашиша. – Место да га почиша љуцћи, он 
га само надрапал ко јаре.

надрапа се свр. неуредно и неукусно се очешља. – Надрапа се, и таква излезне у 
народ ко плашило.
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надрдње свр. наприча свашта. – Надрдње ти кво му на памет падне, а како је теб 
у душу, ич га брига неје.

надрипи свр. скочи даље или више, победи у скакању. – Знају се одавна: неје га 
једнуш надврљил с камик од рамо, неје га једнуш надрипил уструпачћи, неје га 
једнуш натпојал и надиграл на седењће. ■ надрипување гл. им. – У надрипување је 
најбољ бил Чала Чућин из Горњу малу.

надрипује се несвр. такмичи се у скакању са ким. – Ајде да се надрипујемо, да 
видимо који може да рипне уструпачћи на астал.

надрља свр. шатр. западне у невоље, награбуси. – Леле, леле, разболе се Ленка, 
бьш га надrља од Влајка.

надрнди се свр. 1. наљути се, уинати се, узјогуни се. – Има тека понећи дьн кат 
се снаа за ништа надрнди, и мане да прича са сви колко смо у кућу. Надрндила се, 
па се з дете врнула при матер. 2. спреми се и пође. – Ја се надрнди, па пешћи преко 
Циганку, па преко стрижевачко, сливовачко и коритњичко дојдо до Ореовац.

надроби свр. 1. удроби. – Надробим млеко, па се наврцам, па после само одлатим 
по авлију. 2. фиг. изговори или учини нешто неприкладно. – Који какво надроби, тој 
че и покуса.

надробен, -а, -о удробљен. – Мара принесе трпезу, тури паницу сас надробено 
млеко на средину, а около нареди ложице. Надробено једу стари што немају зуби.

надробено прил. фиг. помешано, удробљено (добро и лоше). – Малко ћиша, малко 
сльнце, надробено, тека за мен, тека за теб, тека за сви.

надруса се свр. фиг. прекомерно се наједе или напије. – Надрусамо се печење и 
нацевчимо се комињак, ко да ни је било пред-главу. Надрусали се, па заборавили по 
кво су дошли у задругу.  нажьза се.

надруска се свр. надруса се у дем. значењу. – Надрускај се убаво, па иди да се 
играш.

надува свр. удувавањем напуни нешто ваздухом. – Испуштила ми гума на 
бициклу, па морам да ју надувам.  надује.

надува се свр. почне да трули. – Пробери тикве које се надувале, па њи свари, 
друђете нека ји још.

надувује несвр. удувавањем пуни нешто ваздухом, надувава. – Не надувуј толко 
гумуту, че пукне.

надује свр. в. надува. – Кат се закоље свиња, на деца се даде дуло, она га надују, 
и шутирају ко лопту.

надује се 1. отекне. – Кад играмо свињћу, све ни се кокалице на нође надују и 
поцрвенеју. Надул се ко скотна жаба. Надул се ко да је с осе спал. 2. фиг. направи се 
важан, уобрази се. – Надула се ко вьшка на тил, па никога не познава.

надума свр. изгрди, извређа, наприча много тога непријатног. – Скарају се 
јетрве, па си надумају свашта, све кво се сете најгадно: јеџ говна, посерем ти се у 
уста, штрокно једна!

надупни свр. избуши низ рупа. – Кад очу да правим опьнци, прво сас шило 
надупним свињску кожу.

надурли се свр. надури се, расрди се. – И тој ме заболе онај ствар што си се 
надурлила, па неч да причаш с мен.  напурли се.

надуша несвр. 1. нањушује, њухом осећа мирис. – Е, тој ви је тека, животињћете 
надушају да им се некво спрема, па се отезају кад иду у непознат правац. 2. наслућује, 
предосећа. – Надушам да ми некакво спремају, и да тој нече да буде добро за мене.
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надуши свр. нањуши. – Кучиштево се узмрдало, мора да је некво надушило. Ја 
надушим одолек човека који је пил. Надушише ме сељани куде сам тьнак, па ми 
душу ваде, кад ји па рећијата увати, поче зајебанција до косће.

нађизди се (трп. пр. нађиздан, -а, -о) лепо се обуче, дотера се, нагизди се. Δ – 
Наћиздил се ко краљев гардиста, па се подголемил, не приоди му се. Једьн вашар 
Тоза се пременил, накривил шеширчьк, ушиљил брци, и тека нађиздан кренул на 
вршу, он вашар окаше врша, тьг највише и најлько наврше без дреш и муку.

нађубри свр. поспе ђубре, нагноји. – Ако њиву не нађубриш, не мож да чекаш да 
ти добро роди. Градина мора добро да се нађубри, ако оч нешто да ти роди.

наери се свр. искоси се, нахери се. – Кућа им се наерила, па ју потпрли с греде да 
не падне.

наеро прил. искошено, нахерено. – Забради шамију малко наеро, па се заћити, па 
се подголеми ко да је кметица. ⌂ наеро-наперо гиздаво, поносито. – Кат се Тодорка 
пременеше, па кат појде наеро-наперо, сви у њу гледају, она у нићега. Води коло, па 
све наеро-наперо, чини му се полетел би увис ко орл.

нажалеје несвр. почне да осећа велику жалост. – Понекада ми нажалеје, па се 
склоним негде та си повикам, а ни сама не знам зашто.

нажьза се свр. прекомерно се наједе или напије (упор. надруса се). – Беомо 
загладнели, па се нажьзамо жежак леб и овчо сирење, после не мож воду да 
препијемо.

нажьмби се свр. напући усне као да плаче. – Де насмеј се малко, што си се толко 
нажьмбила.

нажедује се свр. често бивао жедан. – И нажедувал сам се, и нагладувал сам се 
горе попланин с овце.

нажељује се свр. свр дуго жуди за чим. – Ја сам се у мој век напатила, и за све 
нажељувала.

нажепчи свр. оклембеси доњу усну. – Нажепчил дољњу усницу ко топлодолсћи 
басаџија.

нажет, -а, -о пожњевен. – Ми, мужје, зденемо крстине, избројимо ји, па се 
вечером у задругу валимо колко су у коју њиву нажете крстине.

наживи се свр. 1. довољно поживи. – Наживел сам се, и свашта сам се нагледал, 
имам преко осомдесе године. 2. проведе живот уживајући. – Што је се он наживел, 
тој никој неје, али како му умреше родитељи, пресуши се тија живот.

наживо прил. за живота, док је још жив. – Који се лоше ожени, он се наживо 
закопа.

нажиња несвр. нажање одређену количину, пожање одређени површину. – Ја сам 
сама нажињала колко моје две јетрве.

нажмикне свр. 1. намигне. – Мене заћити шурњаја, нажмикну ми, и обрну 
ми грбину. Стиже Тоза Цапало на вашар, зајездил се ко царев гардиста, жене га 
поглеџују, он им нажмикне, њинити мужити им се упцују, али Тозу не смеју ни да 
погледају. 2. фиг. нанишани пушком, убије из пушке. – Трпе, трпе, и не мога више да 
издржим да једно куче удави цело село, и ја му тьг нажмикну кроз прозор, а коме ја 
нажмикнем, тија не остањује жив. 3. склопи једно око. – Седне под вејник, наручи 
студено пиво, нажмикне на једно око, и слима муштерије чији су се задњи џепови 
издули с подебели новченици.

нажмикује несвр. намигује. – Госпава ми нажмикује, и сас главу показује на 
Моравку, која се разлетела ко млада невеста.

нажње (рад. пр. нажел, -а, -о) свр. жетвом сакупи пшеницу, нажање. – Домаћини 
по двеста крстине нажњу, камаре млого на гувно се здену, па врша траји и по десет 
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дьна. Такмичимо се који че повише да нажње крстине, и чије че повише жито да 
пуште. Овуј годину смо нажели педесе крстине.

назабаџа свр. назабада једно за другим. – Прво назабаџамо колци, после плетемо 
плот.

назагорњичав, -а, -о који је горкаст као загорело јело. – Љубисав чьс-чьс па се 
суне комто послужавникат и довати половинћилчето, поче да врска у причањето, узе 
му памет рећијата, прича му постаде малко назагорњичава.

назад прил. 1. у супротном правцу, натраг. – Напредујемо једьн корак напред, 
а два назад. 2. где је раније било, на пређашње место. – Узни столицуту, и врни ју 
назад, одокле си ју узел.  наѕад.

назадачћи прил. уназад, натрашке. – Он ме гурну, ја појдо назадачћи, соплето се 
и падо у прашину. Четврти дьн све појде назадачћи, скараше се Стојко и Стојиљћа. 
 наѕадачћи.  наназадачћи.

назадльк м назадовање, стагнирање, назадак. – Нема га погоре нело кат кућа 
појде у назадльк. Па кат смо сви у праву, и убаво се слагамо, што ни, бре, оволко 
назадльк иде у државу.  наѕадльк.

назамлатњичав, -а, -о мало замлаћен, није баш при свој памети. – Ти си 
бре назамлатњичав малко, с теб човек не може да се споразуми. Ма он је малко 
назамлатњичав, работи џабе, куј колко му даде.

назьњђа свр. напуни до врха, препуни (упор. изјуши). – Назьњђа кола с ђубре, 
једва ји говеда извлечу на узбрдицу.

назбере свр. накупи. – Девојченце игра се: назбрало стара и пробушена шерпетија, 
лончетија, назбрало зевњицу, некве травће и листовчичи, сипује воду у зевњуту и 
„меси леб“. Назбра сукари, уврза ји сас конопче, наметну на рамо и дојдо дом.  
поназбере.

назбере се свр. сакупи се више њих. – Свирџије се назбрали, једни дувају у кланета, 
друђи у дудуци и дудучетија, трећи ударају у тупање. Мило ми што видим да се 
збирате тудека, јега се назберемо повиш, ко некада. Веле: голема војска се назбрала 
на тој пусто Косово, и српска и турска, да је турската била двапути поголема, и да се 
млого ђинуло.  поназбере се.

назбира се несвр. сакупља се, гомила се. – Човек не може само да ћути, почне 
да му се назбира, па ако не проорати, ако га не исврљи из њег, има ил да почне да 
трулеје, ил че пукне ко надујен пендуљ.

назверен, -а, -о зачуђен, унезверен. – Назверен народ, наплашен од ратови, од 
глад, од немачину, па само ћути и трпи.  наѕверен.

назверено прил. унезверено, престрашено. – Чу само кучето како скукну, па на-
зверено изрипи ис кочину, и побеже у долину.

назвери се свр. унезвери се, запрепасти се. – Ти си се, Ацко, назверил што че 
кмет да будеш, ко да че с државу да управљаш.  наѕвери се.

наздравља несвр. држи здравицу. – Гости пречекује, прецеливује, држи 
говоранцију и наздравља прецедник Славољуб Петровић Цака из Дољњи Стриже-
вац. ■ наздрављање гл. им. – Најбољ у наздрављање беше Душан, његове здравице су 
се пантиле.  наздравује.

наздравује несвр. в. наздравља. – На славе и преславе никада си наши и њини 
несу наздравували. ■ наздравување гл. им. – Кат почне наздравување, сваћи гледа да 
наздрави прво на онога с куга најбоље живи, па и ако несу род.

назива несвр. надева надимке. – Нема да ме ока по име, нело ме свакако назива. 
 наѕива.
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назива се несвр. има надимак. – Деветјакоња, тека се називаше Славко Бранковсћи, 
што се млого облачеше, како зими, тека лети.  наѕива се.

назими се свр. прехлади се. – Бео се гадно назимила кат кламо свиње, па сам 
морала да одлежим нећи дьн.

назира несвр. 1. нејасно, неразговетно види. – Тьвнина у подрум, само назирам 
понешто куде какво стоји. 2. наслућује. – Че пројде и овој гадно времиште, почемо 
да му назирамо крај.  наѕира.

назнава несвр. почиње да схвата, наслућује. – Комшија улезе с ћилаш, комшика 
сас петла, али не назнавају кво се деси, и што се Цигањће толко ужуриле да си иду. 
 назнавује.

назнавује несвр. в. назнава. – При куга ли је са твој човек, да ли назнавујеш? 
Убаво ни људи дочекаше, сприлиће су назнавували по какву смо работу дошле. Ми 
деца смо назнавували да пуши, а и од једну снашку је тражила да вој купује цигаре. 
 назнајује.

назнајује несвр. в. назнавује. – Не знам бьш како је било, али назнајујем куде се 
десило.

назначи свр. наговести, прикаже у општим цртама. – Ма ја да га само назначим, 
а ти га после тумачи како очеш.

назоби свр. нахрани зобљу. – Назобимо само овце које су привремиле с јагњење, 
и онеј које су се скоро ојагњиле.

назрне свр. завири, гвирне. – Пријде па назрне малко кроз прозорче, и види деда 
седи при огњиште.  наѕрне.

назрта несвр. 1. вири. – Видим ју скутала се иза капију, и назрта отуд. Назртај да 
видиш када че се појаве. 2. посећује, надгледа с времена на време. – Назртају ни деца 
с време на време, дојду, поизмету кућу, насечу ни дрва, издоносе нешто за једење, не 
можемо да се пожалимо.  наѕрта.

назупчи се фиг. иступи се, назуби се. – При три мужа у кућу ножав се иступил, 
па се назупчил, па нече да ване да сече.

наѕад прил. в. назад. – Очешљал се, напред мазно, наѕад гњездо. Снаа ми лежи 
болњава, а налезе војска у Мезграју, Швабе су били, наѕрну унутра и кажу да је 
заражена, и врну се наѕад. ■ понаѕад комп. мало даље иза. – Ајде да седнемо понаѕад, 
да можемо да си причамо на комоцију. ■ најнаѕад суперл. најдаље иза. – Ја идем 
најнаsад, и пазим да некоја овца не застане, или не шмугне у нечију морузу у пакос.

наѕадачћи прил. в. назадачћи. – Немој да идеш наѕадачћи, че паднеш да се утепаш. 
Невеста носи стовну, по њу иду зетови и блантају: А, невеста била поштена, иначе 
би јашала могаре наѕадачћи.

наsадльк м в. назадльк. – Док је човек млад, све му лько, све му иде у напредльк, 
али кад остареје, све се обрне у наѕадльк.

наѕьмби свр. откује косу чекићем пре косидбе. – Прво косуву да наѕьмбим, па чу 
идем на косење.

наѕьнѕа свр. в. назьнѕа. – Наѕьнѕај шпоретат с дебела дрва, да се добро ућипе 
питијете.

наѕверен, -а, -о в. назверен. – Чудим се ко наѕверено куче на вашар кво ме је 
снашло, и кво се тој с мен дешава.

наѕвери се свр. в. назвери се. – Како се тој деси да на пијац буде све појевтино и 
поубаво неголи у продавнице, ни даньс се не могу наѕверим.

наѕеб м назеб, прехлада. – Беше добил опасан наѕеб, па му оболела плућна 
марамица.
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наѕебне озебне, прехлади се. – Тата ми беше наѕебал, па га утрупаше сас жешку 
сламу.  понаѕебне.

наѕив м надимак. – Знаје Томча да му син има наѕив Јарц, па му одговори да је 
требал снау да доведе при Јарца, а не козу.

наѕива несвр. в. назива. – Наѕивај ме како оч, само ме немој бијеш. Скара се с 
мене, па ми свашта дума, и свакако ме наѕива.

наѕива се несвр. узајамно чашћава један другога погрдним именима. – Море, има 
гадне жене, скарају се, па се кльну, па се наѕивају, па се ране, ма очи че си поваде.

наѕира несвр. в. назира. – Ослабеше ми очи, па једва наѕирам кво се дешава окол 
мене.

наѕира се несвр. назире се. – Поче се наѕира наше село у даљину, ми ко нову снагу 
да добимо.

наѕирава несвр. надгледа, припазује. – Млади на копање, на жетву, а ја спремам 
ручьк, и наѕиравам стоку и деца.

наѕрне свр. в. назрне. – Работили при газду там у Швапско, па наѕрнул у подрум, 
кат погледа – куче виси на чењђели, он окне другара: Јел да видиш какво ми ручамо. 
Иди у плевњу, ја да наѕрнем родитељи, па чу дојдем. Наѕрни на прозор да ти некво 
кажем.  понаѕрне.

наѕрта несвр. в. назрта. – Некада се сас комшије наѕртаомо, помагаомо се, са се 
намрзомо, нићи никога не мож с очи да види. Кад се нећи однекуде саде помалко 
измуљује, а не искача цел, тьг тија наѕрта.

наѕумба свр. шатр. избуши. – Ако те ја наѕумбам, сто доктора те нече закрпе.
наигра се задовољи се играњем, засити се игром. – Како играм да играм, само 

да се наиграм.
наиде свр. изненада се појави, наиђе. – Заборавише и куде су, и које је добо, а 

могьл је и нећи да наиде, па да ји затече. Ја, и онија који су бађавџије ко ја, висимо 
овде и чекамо да нећи наиде с кола, да ни повезе. Болка зачьс наиде на човека, али 
тешко отоди.

наиде се свр. напутује се, засити се одлазака од куће. – Наишьл сам се по туџину, 
па ми се са о[д] дом не иде ни у друго село.

наиђује ЛЗ свр. наилази. – Да се не би баба забунила да отиде у онуј сламњу 
кућу, он слезне низа степенице, и излезне на пут, и баба наиђује отуд, зачудила се и 
забрала: Леле кво је овој, леле кво је овој, чија је тој кућа?  наиџује.

наизноси свр. изнесе и постави на сто све чега има. – Дочекаше ме ко да су 
најбољи газде, наизносише разне манџе на астал, рећица ко за срамно госје, а куде 
има таква рећица, ја се малко позаседим.

наиџује ГЛ, ДЛ свр. в. наиђује. – Војска поче да наиџује одозгор у село. Наиџују 
с време на време вуци у село, већином зими.

нај речц. за грађење суперлатива. – Најубава девоћа, а узела ошљака. Дојди 
најбрзо што можеш. Најгазда у лужничћи срез је бил Мирко Гачков и[з] Стрельц.

најави (трп. пр. најавен, а, о) свр. наговести. – Најавише да че буде град, кад оно 
ни ћиша не паде. Ја зркнем оди терасу, да видим који тој ненајавен улази у авлију у 
овој добо.

најави се свр. пријави се, надовести свој долазак. – Најавили се да че дојду за 
Нову годину, и да че поседе повиш дьна да се виде с целу роду.

најадови свр. наљути, насекира. – Најадови ме оцутра Петкана што вој несьм 
сварил каве и принел у кревет, ко што она мен приноси.
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најадови се наљути се, насекира се. – Да ме најадови, обрне ми грбину, и почне 
да се пљеска по дупе. Ма кво је на теб, кво си се најадовил толко? Најадовим се по-
некад, па чу ис кожу да излезнем чини ми се.

најапин м врхунски мајстор, мајстор свога посла. Δ – Он је најапин за клање 
свиње, од њега бољег касапина нема.

најаши свр. опкорачи. – Бутне да бега, па најаши на плот, сцепи панталоне и 
одере си загњицу.

највече прил. највише (упор. више). – У моје време рамуника неје имало, највече 
била кланета, гајде и тупан.

најде1 (трп. пр. најден, -а, -о) свр. нађе. – Куј си какво тражи, он си га најде. Овуј 
годину најдомо убаву морузу, а и жице неје било лоше. Убаво ји човек дочекал, па 
ји и сас бомбоњће послужил, а и бомбоњћете некво вреде, несу на пут најдене.  
изнајде, пронајде.

најде2 свр. фиг. породи се, добије принову. – Сва моја деца сам льсно нашла, али 
најмладото најльсно, бео до пладне на жетву кад осети да чу га најдем. Босиљће, 
ајде доодете, кам ти ју Јаглика, ајде да частим, постала сам баба, унуче си најдо.

најде се1 свр. нађе се са ким, сусретне се. – Не разбра како че се најдемо, у које 
време, пот коју сливу, при чију градину. ⌂ нека се најде нека га има за сваки случај. 
– Каквогод желесце да најде на пут, носи дом, мож че притребе, нека се најде, сви 
џепови му пробушени од искривени јексери.

најде се2 свр. фиг. роди се. – Тија срегњити син ми се најде у брање морузу.
најден, -а, -о поим. прид. нађен. – И тека, после за тој моје оратење да је најден, 

и да се не знаје који му је башта, тужи ме најденити, искошта ме тај ората млого, 
морал сам теле да продадем.

наје не хаје, не мари (у смислу да је доброг здравственог или имовног стања). 
– Деда-Драга се придиже ис кревет, са наје. Каква је суша била, поље наје, па че се 
роди нешто да туримо у амбар.

најебе вулг. свр. награбуси, надрља, настрада. – Лабава ми гума на тракторав, 
пумпа ју одоцутра, али па испушта, ако се сцепи, че га најебемо.

најебује вулг. несвр. злопати се, страдава. – Лько је на вас, ви се спасисте у град 
от сељачку работу, а ми остадомо у село да га најебујемо и даље.

наједампут прил. 1. одједном, наједаред. – Војин узе чашу, па ју наврну и 
наједампут испи. 2. сви у један мах, истовремено. – Кат се решимо да дојдемо, ми 
чемо наједампут, а не једьн по једьн да се редимо цело лето.  наједнуш.

наједе се (имп. најеџ се – најечте се) свр. засити се. – Наједомо се, па се застељамо, 
нече може воду да препијемо. На, најеџ се, не најела се никад, дабогда. Најечте се и 
напите се, па после нек мре кој оче.  понаједе се.

наједнуш прил. све одједном, у један мах (упор. наједанпут). – Чу си ти платим 
стакло што сам строшил на прозор, а кокошћеве по које сам се врљил има да покољем 
све наједнуш, и да дојдеш да им се одједемо.

најежи се накостреши се од беса, студи или узбуђења. – Повел га при албатина 
да га потковује, а он се најежил, и само дува на-нос. Немој да ме туј пипаш, сва сам 
се најежила.

најеџа ж ситост, засићење храном. – Море, турај леб и с леб, од мезе најеџа 
нема.  ненајеџа.

најида несвр. нагриза (о корозији). – Рџа најида осовину, па мора да се редовно 
маже с коломаз.
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најида се несвр. преједа се, преждире се. – Тај крава се не најида, стално гладна, 
и рове за још. Њи не мож држава да израни, не најидају се никако теја белосвецће 
але, све им малко.

накади свр. надими, окади нечим миришљавим. – Доктури слабо имаше, кат се 
дете разболи окупемо га, истрљамо сас рећију и сас бели лук, кад ватра га ване 
дадемо му ћиселинку, накадимо га сас бели пелин, па имало жене које су бајале, па 
и бајањето на некоје дете помогне.

накади се свр. окади се нечим миришљавим. – От куче које је уплашило дете 
остриже се длака, па се сас њу накади детето.  понакади се.

накаже1 свр. наприча пуно тога. – Да не поверујеш кво ми све наказа од њу, 
мани, мани, неје за казување.

накаже2 свр. фиг. казни. – Наказал га Бог, па оди такьв по свет. Наказало ни, па у 
ништа немамо напредльк.

наказльк м брука, велика срамота. – Наказльк, причају како једнога на село 
одрапили што нема прописну кућу за куче, а от како је село, куче се врзује пот шупу.

накајдис прил. на брзину, напречац. – Пази се, тој куче оче да уапе накајдис, кат 
се не надаш.

накалеми свр. калеми све што треба да буде калемљено. – Деда-Кота Кокошкар, 
познати калемар из Братешевац, накалемувал дрвенци поред пут за Полопатицу, ми 
ко ђаци проодеомо туј, ја дованем једну, мислим блага је, а она тврда ко камик.

накалупи свр. фиг. наслаже на гомилице, напресује. – Тека Свилени кад дојду от-
купи на јаганци и телчина накалупи убаве парешљаци, али умеје, што ји друђи не 
накалупи ко он.

накани се свр. с муком се одлучи на нешто. – Е, бьш добро што се наканисте да 
дојдете да видите живи ли смо, још кьд ви се надамо.

накањује се несвр. двоуми се, оклева. – Млого се накањује док почне, после му 
гледај чудо. Накањувамо се да и ми појдемо, па не могамо, али друђи пут че појдемо 
сигурно.  изнакањује се.

накапе свр. накапље. – Водицата слаба, капе напомалко, али пак накапе да човек 
може да се напије.

накара свр. 1 натера, примора. – Једва ју накара да идемо на спање. Ајд што га 
узо, ал кој ме ђавол накара да га чьчкам и заглеџујем. Нас мука накара те пинемо. 2. 
утера. – Накарај говеда у шталу, и тури им да једу. 3. вулг. набије (пенис). – Маће му 
га накарам, он че мен да соли памет како се стока чува.

накарује несвр. утерује. – Бог дава, али у кошару не накарује. Памет се у главу с 
тојагу не накарује.  изнакарује.

накастри свр. накреше гране са лишћем за брстину стоци. – Овуј годину 
накастримо и зденумо три лисника шуму.  наластри.

накатери се свр. попне се, успентра се. – Башта почне да ђилка моју браћу и 
сестре, они се накатере на њег, милује ји, мен и не види.

накачи (трп. пр. накачен, -а, -о) свр. обеси, окачи. – Деда наметнул једьн џак на 
рамо, а на другу руку накачил крошњу. Сви накачили значће по дрешће о[д] тога 
човека, због куга се надигомо на тољћи пут до Београд. Дете седло, па разглеђувало, 
а оно чивильк има, па капе накачене на њега.  изнакачи

накачи се свр. попне се, успентра се један за другим. – Накачила се деца по 
плотови, по дрвја и на цреп да што боље виде унутра. Овицири кат се накачили на 
коњи, па сабље само троскају по зевњу.

накачује несвр. веша, окачиње. – Зетови навалили сас целивће на шурњаје, оне се 
белћим бране, али кротују кад им накачују огрлице.  изнакачује.
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накашље се свр. најави се, огласи се кашљањем. – Накашљи се кат појдеш да 
улезнеш при стоку, да знаје да си ти.  понакашље се.

накашљује се несвр. најављује се, оглашава се кашљањем. – Џабе му се 
накашљујеш, не примечује те више, друга му је у главу.

накити ЛЗ свр. украси кићењем, окити. – Невесту наките с китке и паре, да је 
најубавиа тија дьн.

накити се ЛЗ свр. 1. украси се кићењем, окити се. – Ношња убава, ми девојке 
се пременимо и накитимо с китке, и идемо на оро у Брестов Дол. 2. фиг. опије се. – 
Наките се у продавницу, па се воде по пут док дојду дом.  наћити се.

накладе свр. наложи ватру (упор. и закладе). – Наклади огьњат, изѕебомо от студ. 
Ја сам сьпет, нумејем да накладем огањ, а и шпоретинана нече да гори кад га ја 
кладем.  поткладе.

накладен, -а, -о наложен, распаљен. – Упекла жега ко накладен шпорет куде 
Петровдьн.

наклања несвр. фиг. саветује, наговара. – Наклањамо га њу да узне, али он си узе 
коју си воли.

наклапа несвр. прича којешта, брбља; премишља о свачему. – Причај само кво 
знаш да је истин било, немој да наклапаш које си чула од друђи. Успут, док одим 
конто село, от свашто наклапам у тиквичето, мислови, па страови, па мислови.

наклапотина ж брбљарија, нагваждање, наклапање. – Зимско време за сељака 
робија, нацуцла се грејану рећију от сабајле, па вьздьн бланта от селсће наклапоти-
не.

наклаџује несвр. ватром загрева фуруну до усијања. – Док тесто доспева, 
наклаџује се вурња, огањ се кладе све док цигле не побелеју.  изнаклаџује.

накльцује несвр. фиг. нагађа, натуцује понешто. – Овија моји другари што 
накльцују понешто српсћи смеју се, па се ћину.

наклепа свр. наоштри клепањем. – Однеси матиће при ковача да ји наклепа, че 
почнемо копање за нећи дьн.

наклопа се свр. шатр. наједе се. – Ти се наклопај, па си ћути, они нека се срамују.
накљује (трп. пр. накљуван, -а, -о) свр. кљувањем оштети омотач плода. – Скоро 

сваћи клас у морузу накљуван, намложила се пилетишта, па нема живот од њи.  
накљуца.

накљука несвр. добро ухрани, утови. – Почели смо да давамо ореси на ћурана да 
га накљукамо за клање.

накљуца (трп. пр. накљуцан, -а, -о) свр. кљувањем оштети омотач плода (упор. 
накљује). – Нашла пилетија промку, промькнула се крос плот, и накљуцала сваћи 
парадајс који је почел да зреје.

накљуца се свр. наједе се кљујући. – Врљи жице на кокошће да се накљуцају, па 
да носе јајца. Пилетијава се накљуцала, па им виснуле гуше.

накмети се свр. 1. преуземе команду. – Призети се, али се накмети, и поче на сви 
да командује. 2. заузме почасно место за столом. – Накмети се уз астал, тури нође 
на пречанку, и мерка које је парче најубаво.

накнади свр. надокнади. – Штету да ми накнадиш коју си направил, па више ако 
неч не мораш ни да ми се јавиш куде се сретнемо.

накнаџује несвр. надокнађује. – Криви смо, морамо да му накнаџујемо штету, 
боље с договор напомалко, него да ни тужи.

накован, -а, -о коме је истањен рез искивањем. – Стојилко грабну косу, тамьн 
наковану и наострену, па ју забоде у Стојиљћину мешину.  откован.
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наковањ мн. наковњи м железни подметач на који се ставља коса да се накује. – 
На косидбу се не иде без косу, тутулицу, острило, наковањ и чукле.

наковања мн. наковање ж ковачки наковањ. – На Белоорницу насрет пут Суљина 
ковачница, две оделења немалтерисана, вигањ, два меја и наковања насадена на 
труп оди благун.

накове свр. 1. чекићем истањи рез косе или раоника, накује. – Идо при комшију 
да ми накове косу, пошто ме очи издале начисто, а и сас руће сам багаљив. 2. кујући 
изоштри воденични камен да боље меље. – Воденични камен мора да се накове с 
време на време. исто ко и коса у косидбу.

наковује несвр. чекићем истањује рез косе. – Велко наковује косу пот присад 
благуньц, чука чукле, не одьњује.  изнаковује

накокри се свр. дотера се, среди се, скоцка се. – Она док се накокри, ми че 
озебнемо пред врата, нело ајде да улезнемо унутра.

накокори се свр. накочопери се, испрси се. – Накокорил се, ко да не знамо који 
је, и от који је.

наколмује свр. наковрџа косу, среди фризуру. – Черкава ју води куде берберина те 
ју офарба, начешља и наколмува.

наколмује се свр. исфризира се. – Мојва ме опеглала, али се и она наколмувала, 
и она оче да иде сас мен.

накомузи се свр. дотера се, испрси се, заузмме позу. – Ја га па нашинацав, кат се 
накомузил ко за сликање.

накоњче мн. накоњчетија с мушко дете које се додаје невести на коњу, или које 
узима у наручје док је још у колима, по доласку у младожењину кућу. – Е, да ти при-
чам за накоњче: ка[д] дојде невеста, донесу вој мушко детенце које је из вамилију, 
она га пољуби у образ, даде му дар, и добро га испљуска по образи док се не увика, 
кат се упишти, мати си га узне, а невеста улезне у кућу.

накопа свр. копајући ископа довољно чега. – Додиле су жене чьк из Радешевац 
сас коња да накопају уму у Стрижевац, да имају за преко целу годин да си мију косе .

накопа се свр. умори се копајући. – Наше имањице беше тьнко, па сам се и 
накопала и нажела у надницу по туџе њиве.

накоси свр. кошењем накупи одређену количину сена. – У ливаду у Огрању сваку 
годин накосимо троја кола сено и једна кола отаву.

накоси се свр. искоси се, нагне се. – Чим га видо како се накосил кад оди, одма ми 
је било јасно да нече још млого да поживи.

накосо прил. укосо. – Сечи га накосо, да падне на коју страну ти очеш.
накостреши се (трп. пр. накострешен, -а, -о) свр. најогуни се. – Чим ме види, 

накостреши се ко квачка, ко да сам вој башту убил. Кат се погледамо, ја уѕверен, а 
она накострешена ко јастреб.

накоти се свр. намножи се, бројчано се увећа. – Свакакве бољће се накотиле у 
народ, сваћи дьн понећи умре. Ми Срби малејемо, а Цигањи се накотише ко вьшће. 
 изнакоти се.

накрадне свр. покраде све чега се дохвати. – Накрадну све кво довану, да 
обезбеде и унуци, а народ гладује.

накрај прил. на крајњем, ивичном, делу чега. – Толко се скараше, само што се 
накрај не потепаше. ■ најнакрај суперл. на самом крају, на последњем месту. – Њега 
турете најнакрај, позади врата, на незванога госјанина место је туј.

накрати свр. скрати нешто иа извесну меру. – Накрати ми дрвца за потклаџу. 
Накратимо пут, још малко па че стигнемо.
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накратко прил. скрати на малу дужину; на кратки временски интервал. – Сечи 
ми дрва накратко, ко за у шпорет, не надльго ко за у вурњу. Наш Чома прво диже 
ногу та замоча дуд, па подиже главу комто Бурчу, и лавну накратко.

накрви се свр. острви се, распомами се. – Ма накрвили се да некво промене, а и 
ми, нема се льжемо, очемо кокарду место петокраку.

накрене се свр. нагне се. – Накренула се кола на дољњу страну, ако ји не потпре-
мо че се преврну.

накриви (трп. пр. накривен, -а, -о) свр. нагне на једну страну. – Накривил шију 
ко гајдарџија. Кво те мучи, та си накривила главу ко кокошка пот стреју. Двор ти 
разграден, плот натрул, капија накривена, кућа неокречена, а ти очеш да се жениш. 
⌂ накриви му га учини му добру услугу. – Искара ме башта ис кућу, и накриви ми га, 
са они сецају и рмбају на село, а ја сас жену у град, радим осом сати, и живим ко 
господин човек.

накриви се свр. нагне се, погрби се. – Деда-Драга се накривил, па једва оди. На-
кривил се оџак, запустела кућа.

накривњује несвр. храмље помало на једној нози. – Невестицата убава, али крива, 
накривњује на леву ногу, ал се не примечује млого.

накриво прил. нагнуто, укосо, нахеро. – Носи капу накриво, прави се важан, а 
овам нема куче за кво да га увати. ⌂ гледа накриво гледа непријатељски. – Нек ни 
ману једнуш док се не уљутимо, јербо тьг че јебемо матер свакоме који ни погледа 
накриво. ⌂ иде накриво не иде добро, не напредује. – Кад је нешто речено да иде на-
криво, тека и иде, и можеш си дупе одереш, не мож га исправиш.

накривује несвр. храмље помало. – Из двор излезе човек, малко накривује на 
једну ногу, заметнул јенџьк на грбину, а у руће носи некво замотано у артију.

накрижа свр. насецка у листиће. – Деда наостри нож, па накрижа дуван за 
неколко дьна.

накрижан, -а, -о насецкан на листиће. – Мој деда си стално носеше с њег у једну 
ћесулицу накрижан дуван и лулу, а у другу кремен, огњило и труд.

накрка се свр. добро се наједе. – Накркај се, па си глеџ работу, на једење срам 
нема.

накрмен, -а, -о храњен крмом, накрмљен. – Само накрмена овца ближњева и 
тројани, ненакрмена ојагњи по једно јагњенце, па и оно буде понекад крдаво.

накрми свр. нахрани крмом. – Кад очу да ми крава даде повиш млеко, ја ју 
подобро накрмим.

накрпари свр. са муком накупи нешто новаца. – Не живимо, нело крпаримо од 
даньс до јутре, а да накрпаримо нећи динар за црни дни не мож ни да мислимо.

накрпи свр. фиг. накупи. – Помиња једнуш, ама да ви пак потсетим, накрпи си 
деда-Јеленко осумдесе и три годињће.

накрсник м врста обредног хлеба у облику крста. – Ако некој умре, и кад му се 
турају оброчни дни, меси се накрсник и поскурнице.

накрупно прил. у крупним износима, у великом обиму, на велико. – И напрет се 
крало, али се крало напомалко, са овија крадну накрупно, преконоч да се обогате.

накрши свр. 1. изломи на комаде. – Леб жежак, миршљав, мати га накрши на 
комати, па тури овчо сирење, боље смо јели него, чини ми се, да је печење изнела. 
Накрши малко сува дрвца да поткладем кубе. 2. накида клипове кукуруза са 
стабљика. – Ми че идемо понапред да накршимо класје на купови, а ви дојдете с 
кола да га прекарамо дом. Накршимо десетина класа да сваримо.
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накуде прил. у ком правцу. – Накуде идосте тека собајле? Замајало ме нешто, па 
нити знам накуде сам пошла, ни по кво сам пошла. ⌂ који накуде савко на своју стра-
ну. – Седе докуде сред ноч, па се разиду који накуде.

накупац м онај који купује робу ради препродаје. – Дојду накупци и напуне ка-
мион с јаганци, а место паре ти даду признаницу, коју мож да наплатиш за годину 
или две, а мож и никад.

накупује свр. набави обимнијом куповином, купи све што треба. – Дошла деца 
из град, накупувала свашта кво требе, и решила да им напраје купатило у кућу. По-
стаде Радисав домачин човек, накупува намештај, направи нову кућу зидару, види 
се напредльк.  изнакупује.

накурчи се (трп. пр. накурчен, -а, -о) вулг. свр. направи се важан, постане охол. – 
У варош једва саставља крај с кај, а кад дојде у село накурчи се, ко да је директор.

накуса се свр. наједе се кусањем. – Убледела баба, че вој се накусамо брзо гус 
пасуљ. Сине, надробила сам ти млеко, накусај се, па само одлитај и трткај.

накута свр. посакрива много тога. – Одведу деца и[з] село, па ји накутају по 
појате, да ји чума не најде.

накута се свр. посакрива се мого њих. – Ћиша још повиш навали, сева ли сева, све 
се живо накутало поди дрвја, нигде жив човек.

налага1 несвр. слаже једно преко другог. – Кат се прави налагана баница, обђе се 
налагају једна преко другу, док се не напуни тепсија. Испечемо обђе, и у црепње ји 
налагамо.

налага2 несвр. пуни казан комином да пече ракију. – Кад дојде јесен, моја главна 
работа је да печем рећију, да налагам и разлагам казан, да сечем дрва и кршим сучће 
и кладем огањ да побрже истече рећија.

налази несвр. наилази, улази наилажењем. – Војска поче да налази у село од оба 
краја, никој неје могьл да побегне.

налаје фиг. наприча ружне речи о некоме, извређа. – Свашта налаја за тебе, ако 
знаје да чу ти све кажем.

налама несвр. почиње да ломи хлебове један за другим. – Не наламај друђи леб 
док не поједемо наломен, да се не спица. Само једьн леб требе да се наломи, па кат 
се он поједе може друђи да се налама.

наластри свр. накреше гране са лишћем за брстину (упор. накастри). – Иди на-
кастри грањак, па однеси у кошару да брсте козе.

налат м вредноћа, готовост да се нешто одмах уради. – Бобо-Косара неје била 
налат на работу, кад ју питају кво работи, она одговори: Ништа, еве до сьг лежа, па 
седо да се малко одморим.

налати несвр. налеће, насрће. – Малко ли попије, одма налати да се бије, само ли 
га попреко погледаш. Чува овце и чита књиђе, на друђе работе не налати. Налати и 
на пијење, и на бијење, бегај долеко од њега.

нальже свр. слаже много тога, оклевета кога без мере. – Кво све нальга за тебе, 
срамота ме и да ти причам.

налега несвр. 1. притиска. – Сирење налегам с камен кат да се цеди. Народ колко 
оч, налегал от свуде, једни тамьн дошли от печалбу, једни продали краву ил теле, 
па им се новчаници надули ко скотна жаба. 2. легне свако ко је присутан. – Сред 
пладне, по[д] дрвја налегали у ладовину човеци и деца. Кој на кабаницу, кој на 
џемеданче, кој на ледину, кад дојде пладне поизвртају се па налегају куј куде стигне. 
■ налегање гл. им. – Налегају ме године, тој налегање ми најтешко пада, остало се и 
претрпи.  изналега.
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налегне свр. 1. притисне. – Једно дете беоше налегнули тројица, та се сво усрало 
ко пупуњьк. Не знаје на коју че страну напред да се обрне и кво да почне, налегле ју 
работе, па не мож да дьне. 2. наслони се свом тежином, примора. – Суља налегну на 
меови, па згусти сас дување. Налегоше ме сви да пристанем за њега, и ја пристадо, 
кво сам друго могла. 3. приљуби се, углави се, тачно се поклопи са нечим. – Гледај да 
добро налегне греда на греду, па тьг кови.

належи се свр. проведе много времена лежећи, засити се лежања. – Належал је 
се он по затвори по Србију, где год је боравил, апса му неје ђинула.

налези се свр. насмеје се, развуче уста у осмех. – Налезил се ко луд на брашно. 
Да нема уши, уста би му се на тил састајила, толко се налезил.  налензи се.

налезне свр. уђе много њих. – Налезоше и звани и незвани, напуни се соба, накрај 
се појавише и Цигањи с трубе.

налензи се свр. насмеје се, развуче уста у осмех (упор. налези се). – Госпава седла 
до њи, нође подвлекла поди столицу и налензила се од радос и срећу.  наленѕи се.

наленѕи се свр. в. налензи се. – Бобо-Вука се наленѕила од уо до уо што вој унука 
дошла. па нумеје уста да затвори. Чим га видим да се наленѕил и да се спотура, знам 
колко су сати.

налети свр. 1. летећи или јурећи наиђе. – Срећа ретко налети, и још побрзо одле-
ти, а невоља притисне човека, и не стура се од њега. 2. јурећи насрне на кога (упор. 
и налати). – Тамьн искачам из браниште, комшија кад налете сас сећиру на мене, 
мисли да му ја краднем дрва.

налиже се (трп. пр. нализан, -а, -о) шатр. прекомерно се напије. – Синоч се на-
лизамо ко дупетија, па се са лечимо с расол. Милицајцанога теоше да оборе онак 
нализаног.

наликује несвр. у приличној мери личи на кога или што. – Све смо наликувале на 
нашу бабу, али како старејемо почемо бьш да си личимо на њу.

налога ж навалица, гужва. – Деле ли некво џабе, та је толка налога пред задругу.
наложи1 свр. сложи једно преко другога. – Ајде, жено, ћити кондир и напуни га 

с рећију, бријач да ми спремиш и у лонче жешку водицу за бричење, премену да 
наложиш на кревет, и двоће врз премену да туриш. На Бьгњу вечер се унесе слама 
у кућу, па се на њу простре покровац који се чува само за тьг, па се туре шаренице, 
па се на њи наложе лебови и друго кво је спремено за једење, и стареја зељаник 
обавезно износи на мечку пре вечеру.

наложи2 свр. сипа комину у казан и припреми остало што треба за печење 
ракије. – Наложимо казан и накладомо огањ, са мож да седнемо малко и да чекамо 
да протече.

наложи3 свр. заповеди, изда налог. – Дојде Војислав, бьш како му башта наложи, 
са све коња и са све чезе, упараден ко за сликување.

наломи (трп. пр. наломен, -а, -о) свр. начне хлеб одламањем окрајка. – Само једьн 
леб требе да се наломи, па кат се он поједе може друђи да се налама. Нема џабе 
наломен, па поставен на астал, а ти само да се примькнеш, нело мораш да се знојиш, 
ако очеш да једеш. Изела га тетка, дала би му леб, али нема наломен.

налоче се свр. шатр. опије се до бесвести. – Налочу се, па не знају ни куде су, ни 
како се зову.

налудњичав, -а, -о мало неурачунљив. – Немај веру у њега, он је на маови 
налудњичав, не знаје кво работи.

налудује се направи много глупости, налудира се. – Младиња, лудује док се не 
налудује, после се смири.
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налунѕа се наскита се, наужива се лутајући по свету. – Ако се он неје налунѕал 
и насћитал, никој друђи неје, ама на све дојде крај.

налупи свр. 1. скине комушину са много клипова кукуруза. – Синоч поседемо гоч-
ка време, али налупимо големи куп морузу. 2. наљушти много воћа или поврћа. – 
Помогни ми да налупимо компирú за ђувеч.

нелупен, -а, -о нељуштен. – Цели нелупени компири туриш да се сваре, а ако се 
бьш иташ, мож ји и олупиш.

налута свр. наиђе покаткад. – Нема га, нема, па налута однегде, поседи малко, 
па пај одлута.

налута се свр. напутује се, наскита се. – Налутал сам се, и наработил сам се по 
туџину, па ме са мрзи и до Бабушницу да отидем.

наљева несвр. налива, даје да се пије без мере. – Има те гостим цел дьн, прасе чу 
ти испечем, с рећију да те наљевам док се не умочаш од пијење, ал ми меџу не дирај.

наљева се несвр. пије преко мере. – Ручамо сагльм, после се наљевамо с пиво, кад 
ни увати почемо да појемо. Даду му рећију, па се по цел дьн наљева.

наљоска се шаљ. опије се до бесвести. – Наљоскали се, па се унередили, има да 
ји руже жене кад отиду дом.

наљути свр. изазове код кога љутњу. – Наљути ме, па после оче да се понашам 
ко да ништа неје било.

наљути се свр. постане љут, разбесни се. – Она се брзо наљути, али се брзо и 
разљути.  понаљути се.

наључује несвр. има помало љут укус. – Да свариш пасуљ и да га малко заљутиш, 
ал не млого, само да наључује, да могу и деца да једу.

намаа свр. фиг. најури, отера. – Море, узни једну мотку, па га намаај из двор, да 
ти не досаџује више.

намаа се свр. фиг. награба се туђега, наотима се. – Накупци зберу јаганци на куп, 
цена убава, а кантар рџав, и они се намаају парушљаци.

намаује несвр. измахује руком да удари. – Намаује да ме удари, али још не смеје 
да се усуди.

намаже (трп. пр. намазан, -а, -о) свр. фиг. нанесе боју, нашминка се. – Даньшња 
девоћа намаже с триста боје на лице, да ју сретнеш ночу има да се прећинеш от стра. 
За њега кажу да је намазан донде, а ја кажем да је намазан и одонде.

намајсторњичав, -а, -о који има смисла за мајсторисање, коме иде сваки посао 
од руке. – Он је још ко дете бил намајсторњичав, још тьг се видело да че постане 
добар мајстор.

намалеје свр. смањи се бројем и количином. – Некада смо чували ситну стоку по 
гоџа, а даньс намалели љуђи, па намалела и стока. Водата преко лето намалеје, али 
никад не пресушује.  изнамалеје, понамалеје.

намали свр. смањи број или количину нечега. – Година се показа лоша, морам 
да намалим стоку. Де да намалимо работу, па че седнемо да одморимо. Оче да ни 
намале, стра ји од нас.  понамали.

намаљује несвр. смањује, ускраћује једно по једно. – Почеше ми намаљују и дуван 
и рећију, још и лебат да почну да намаљују, па сам завршил. Нема ћиша, почеше 
воде да намаљују по бунари. Тека је сваку годин: а родило, а не родило – порез се 
не намаљује.

намами свр. наведе кога да уради нешто, примами. – Намами га тај роспија та 
отоше у Русију, и он се там разболе и умре. Намамиш једну овцу, после се наврчкају 
једна по другу, и све иду по теб.
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намамује несвр. наводи кога на што, привлачи лукавством или пријатним 
изгледом, намамљује. – Показује ми дар, намамује ме да се женим, али ја још нечу.

намане (трп. пр. наманут, -а, -о) свр. запостави, запусти. – Заватимо се сас вршу, 
па смо све друго наманули. Наманумо њиве, очемо леб без матику. Њиве намануте, 
куће запуштене, село пропада.

намане се свр. запостави, се, запусти се. – Наманул се и запуштил се, живи ко 
живинче. Тој сам си чула оди бабу, а тој се са намануло. Масло благо, не оратим да 
неје, ал одавначће се намануло да се спрема. Народ си остави села и дедовину, поче 
да се запошљује и да слугује по градови, куће изнаправљаше големе ко касарине, а 
њине куде су се родили намануше начисто.

намањьк прил. недовољно, оно што је остало у малој количини. – Леб ми је 
намањьк, па узе да испечем неколко краваја. Кад остане намањьк, све је благо. Све 
ни је намањьк, само смо с памет богати другоме ману да најдемо.

намањи свр. смањи. – Кад овце намање млеко, муземо ји само јутром. Деда 
намањил једење, нече још дуго.

намањи се свр. смањи се. – Намањише се деца, почеше се школе затварају.
намањује несвр. смањује. – Како стареје, човек почне да намањује једно поједно.
намањује се несвр. смањује се. – Смањују се људи на село, па се намањују и 

обичаји, а понећи се сасвим и заборавили.
намаши свр. подигне руку или батину да удари (упор. замаши). – Намаши с тојагу 

да ме удари, али се ја замалко измькну.
намькне свр. навуче, натакне. – Чу те намькнем на онуј ствар ко Вла шубару. 

Сабајле облече белу кошуљу, пртене панталоне на брич, и на вунене черапе намькну 
нови опньци.

намеље свр. 1. – Откарам две-три врече мливо у Коритњицу, па намељем брашно 
и јарму за месец дьна. 2. фиг. наприча велику количину глупости. – Немај посла сас 
њу, она кво може да се сети да ти намеље, тој не можеш ни у сьн да сањујеш.

намеран, -рна, -рно који има намеру да нешто уради. – Намерни смо да правимо 
свадбу најесен, па набављамо једно по једно на време.

намерачи свр. добије мерак на што, пожели, изабере. – Сви знају: кво ја 
намерачим, о[д] тој се не мањујем. Намерачимо две девојчетића из Драгинац, 
убавшка, а и воле да се разорачују сас нас.

намери свр. науми, донесе одлуку. – Чича намери да се дели, ал да буде како он 
подели имовину. Урош беше голем пакошчија, пушти овце по поље где намери, и 
никој му ништа не може.

намери се свр. 1. одлучи се. – Намери се да ју питам да појде за мен, па како буде. 
2. случајно наиђе на кога или што, или се затекне где. – Случајно се намери туј кат 
се степаше, са ме потрзају по суд да сведочим како је онија друђи крив. 3. мерећи 
утврђује се количина чега. – Домачин одреди једнога пописменог, и тури га при вагу 
да записује колко се намери овршено жито, да се знаје колко ујьм требе да се даде 
на вршалицу.

намерно прил. с одређеном намером, хотимично. – Намерно ме удари, а кобајађи 
тел само да ме помазни по образ.

намеси свр. умеси већи број хлебова, пита или колача. – Маћа намесила лебови, 
и спрема се да ји пече. Кад дојде Велигден, збирамо јајца, па начинимо перашће, па 
намесимо колачи, и однесемо при цркву да делимо на роду.

наместен, -а, -о намештен, застрт поњавама и прекривачима. – У наместену 
собу ретко кад улазимо, она је за славе, и кад дојде нећи сраман госјанин.
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намести свр. 1. поспреми. – Сваћи да си намести кревет у који је спал кат се 
ујутру диѕа. 2. начини фризуру, дотера се. – Ако сам стара, и ја требе малко да 
наместим косу, унука ми се жени. 3. стави на одређено место, – Намести дирекат 
да убаво легне у лежиште. 4. фиг. превари кога, подвали коме. – Прича, ћити и умотује 
у обланде, док те намести, а после че ти пребаје некво да те осотоњи, и да ти бркне 
у џеп.

намести се свр. заузме одређено место или позу. – Сваћи нека стане до куга оче, 
и нека се намести како оче, па да почнемо да се сликујемо.

наместичаво прил. ту и тамо, овде-онде. – Жито наместичаво изникло, где 
имало влага никло, а где неје имало још неје.

наместо прил. 1. уместо. – Паприће се мож пуне и са соју наместо месо. Немој ти 
да одговараш наместо њега. 2. на лицу места, намртво. – Кога уванем у градину да 
ми крадне пипер наместо чу га убијем.

намета се несвр. намеће се. – Намета се свакоме који дојде са стране, али ју никој 
нече.

наметне свр. 1. забаци што на раме. – Деда наметнул џак на рамо, и придржава 
га с једну руку, а на другу накачил крошњу. Војин наметну вилу и гребуљче на рамо, 
и отиде се. 2. прикачи нешто некоме као обавезу. – Имање з брата поделимо надве, 
па се он отсели у Обреновац, а мен наметну да дочувам старци.

наметри свр. скрати дрва на дужни метар и наслаже их на кубне метре. – 
Наметрил сам десет метра дрва за мен, а десет да продадем.

намеша свр. помеша своје овце са туђима у исто стадо. – Упролет намешамо 
овце у буљук, па ји пасемо на ред.

намешта несвр. 1. доводи нешто у ред. – Намештам собу, госје че ми дојде. 2. 
враћа у зглоб ишчашено, или спаја поломљено. – Деда Бранко и[з] Сливовик је умејал 
најбоље да намешта померену руку, или да споји коску која се скршила. ■ намештање 
гл. им. – Кат стигну у двор, уокају се окол намештање где че поставе вршалицу, а 
где мотор.

намешта се несвр. подешава се у односу на околности или околину. – Намешта се 
како ветар дува. Вешта, па се сама намешта.

намешује несвр. обликује тесто у хлеб пре печења. – Мара намешује лебови: 
преко две столице турила дьску, на њу пртен чаршав, па како који леб тури, повлече 
чаршават до њега, па друђи тека исто, да вој се лебовити не залепе кат се надигну, 
после че ји наврља у вурњу да се печу.

намине свр. наврати успут. – Намине понекад та пооратимо, неје ни потпуно 
забоварил.

намињује несвр. навраћа. – Намињују кад имају потребу, кад има кво да понесу, 
онак за работу ји никад нема.

намирава несвр. послује око стоке. – Јутро, мати се растрчала да намирава 
животињћете, сама намирава ко и увек, а оно – једно блеји, једно ћурличе, једно 
крека, једно рове, једно скучи, мисће пред њу, кокошће по њу, једно вој се нада у 
шталу, једно у трлу, не знаје куде че понапред. Цел дьн на њиву, а кат се надвечери 
чека ни друга работа, да се намирава прекај стоку. ■ намирављање гл. им. – Једьн 
човек си требе само за намирављање стоку. намирује.

намири1 (трп. пр. намирен, -а, -о) свр. сврши послове око чељади или стоке. – 
Док намирим стоку и нараним деца, стане пладне. Прво стоку да намириш, па 
срп у шаће. Намиримо прекај стоку, и посташемо по кућу, па се ми жене ванемо у 
ткање, плетење, предење, врткање, а мушћи унесу алатће и праје кудеље, заструзи, 
столичетија, столице, клупе, астаље, а нећи који су поумешни се навате те напраје 
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и разбој. Повечерамо, са смо намирени с једење до јутре, може да си легамо.  
понамири.

намири2 изравна рачун, раздужи се. – Прво да ми намириш стар дуг, па после да 
правиш нов.

намири се свр. 1. обави се физиолошка потреба. – Прво се јутром стока подмири, 
после и ми почнемо да се намирујемо. 2. изравна се рачун. – Намирише се који је 
коме колко дужан, и повукоше тужбу.

намирисан, -а, -о који је посут мирисом. – Он њиговуту намирисануту жену 
кута, стра га че ју урочимо, али увек има први пут, несу жене само за мирисање.

намирисује несвр. одаје мирис нечега, најчешће непритан. – Убава ти рећицава, 
ал намирисује помалко. – На кво намирисује? – Па на мезе, како се не сечаш. Са кат 
сам веч стасал, и намирисујем на иловачу, лько ви да кажете како Јеленко по цел дьн 
пландује у ладовину.

намирише се фиг. попије ракију. – Ти ли се, Јеленко, намириса с рећијуту док ја 
бео надвор, а?

намирује несвр. в. намирава. – Ја ју пита, ал она поче да намирује стоку, и оћута 
се, ко да заборави на мене.

намисли свр. реши се на нешто, испланира нешто. – Е, тој што си намислил 
нече да ти упали, па да си још тољћи. Чеда никада и никога неје молил, работи кво 
намисли. Све кво сам намислил, створил сам сас моји десет прста.

намита несвр. метлом натерује ђубре на гомилицу, или у ђубравник. – Нападало 
лисје, па га намитам на гомилу, после чу га запалим, да га не разноси ветар.

намица несвр. навлачи, намиче. – Рашокљале ми се черапе, ја ји намицам, оне се 
смицају, а немам с кво да ји привржем.

намлати свр. 1. мотком смлати (упор. начука). – Жене намлате пасуљ, па оној 
што је повиш од нашу потребу, отиде на откуп. 2. фиг. заради доста новаца. – Отиду 
у Влашко на печалбу, па кад најду доброга газду, намлате паре колко оч.

намложи се свр. намножи се. – Туј годину се толко намложише гусенице, да је 
шума била у сред лето гола ко у сред зиму.

намодри (трп. пр. намодрен, -а, -о) свр. обоји у плаво, фиг. изудара кога док не 
добије модрице. – Буди добра, да те не намодрим, знаш како се вели: буди добра, да 
не будеш модра. Ако појду да се бију, и ми се рипнемо, и ете ти размирица, после 
сви идемо дом с модрице и згребени ко да смо с мачће лопту играли, па још ако смо 
добро згребени и намодрени чини ни се да смо ми победници. 

намокри свр. покваси, покисне. – Сви свртају, па сврну и Косара, намокрила ју 
ћиша, па побегла от копање.

намокри се свр. фиг. напије се. – Јучер се добро намокримо при њи на славу, али 
слава је за тој и измислена.

намолерише свр. обоји у плаво, фиг. изудара кога док не добије модрице (упор. на-
модри). – Ја ако те намолеришем, ни мати нема да те препознаје.

намомкује се свр. проживи момачки живот. – Још му се буца по путишта, и иде 
по седењће, још се неје довољно избуцал и намомкувал.

намора свр. силом и претњом наведе кога да што учини, принуди. – Намораше ме 
да појдем за дете, могу у-руће да га носим, а не муж да ми буде.

намота свр. мотајући обавије што око чега. – Ајде да ми намоташ некоју цевку, 
да ја не дангубим у ткање.

намотује несвр. намотава. – Она ткаје, а ја вој намотујем цевће да не дангуби.
намоча се вулг. свр. помокри се. – На гроб да му се намочам, тој је заслужил. На-

мочам ти се у уста, рђо једна.
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намрзи свр. почне да осећа мржњу према коме или чему. – Намрзе ме мајстор, и 
поче да ми вади маз за све што не вољаје. Због туј учитељицу Гордану сви намрзомо 
школу.  намрзне.

намрзне свр. в. намрзи. – У мен некво мрдну, узуја ми у уши: па они ме несу тели, 
па они ме ич не воле, да ли сам њин – тьг намрзо и матер и башту, и село, и цел свет. 
Знам да ме мрзнете, али ако ја вас намрзнем, јебали сте си матер материну.

намртво прил. поптпуно, скоро до смрти, смртоносно. – Прилелекаше жене у 
Горњу малу, нећи је умрл, ел се намртво убил. Неје саде да су пили, нело се намртво 
напили.

намрчи се свр. натмури се. – Сви весели, терају шегу, ја се једем, намрчил сам 
се ко облак од Бугарску.

намршти се свр. скупи и набора лице од беса. – Чере, кво ми ти је, та си се намр-
штила ко стара бабичка.  понамршти се.

намћор м задрт, мрзовољанм, набусит, намрштен, човек рђаве нарави. – По-
што је такав намћор, мислеја се да га ударим да га онесвестим, па си реко: Ма мани 
зевзека, нека врека.

намуа свр. нагура. – Успут купи некве ђињђуве, а узо и некво цвеће, намуа тој у 
ћесе, и еве ме куде Госпаву на славу. Маће вој га намуам блесаве, она че мен да по[т]
цењава.

намужњичв, -а, -о који изгледом и понашањем опонаша одраслог мушкарца. –
Волела је да тргне по некоју, а и да попушкује, тој у оној време жене по села несу 
работиле, али бабата беше намужњичва.

намузе свр. мужењем млеком напуни какав суд. – Оцутра сам намузла пуну кову 
млеко, а понекад једва намузем половин.

намузе се свр. фиг. напије се. – Намузал се, па не може на нође да стоји.  на-
музика се.

намузика се свр. фиг. напије се (упор. намузе се). – После, кат се намузикамо, 
девојчетијата ни окнуше у њину собу да слушамо грамофон.

намузује несвр. редовно музе велику количину млека. – Овце смо чували по мло-
го, па смо намузували гоџа млеко, па сирење колко оч, у врече смо га доносили од 
бачију.

намукује се свр. напати се, превали многе муке преко главе. – Што је се она 
намукувала с болесног мужа, тој се не мож каже. Несьм се наживела, и по свет 
напутувала, а намукувала сам се ко што никој неје.

намурли га свр. навуку се облаци, припреми се за кишу. – Намурлило га од При-
бавицу, че иде ћиша.

намуси се свр. онерасположи се, намргоди се. – Који те наљути, та си се толко 
намусила ко Стара планина.

нана1 (В и Д нане) ж 1. хип. од мати (упор. и мама). Δ – Матер смо окали „нане“, 
а најстару стрину „мамо“. Тате и нане, ајде да вечерујемо. Нане, донеси рећицу и 
свари кавенце, друштво че ми дојде. Па добро, нане ти га набутам, што пушти овце, 
та ми опасоше детелину. 2. хип. од свекрва. – Ја сам си моју свекрву докрај окала 
„нане“.

нана2 ж бот. лековита биљка пријатног мириса, метвица Mentha piperita. – Од 
нану варимо чај, а турамо ју и у пасуљ због мирис.

нанавам прил. наовамо, на ову страну (упор. навам). – Ајде нанавам, не плаши се. 
 нанавамо.  нановам.

нанавамо прил. в. нанавам. – Кад ни јурнуше пцета, ми се разлетемо једни нана-
тамо, једни нанавамо, који накуде.  нановамо.
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нанагор прил. у правцу према горе, навише (упор. нагор). – Пресече ме некво преко 
мешину, појде нанагор комто гушу и туј остане. Нанагор припрто, једва издијамо. 
 нанагоре.

нанагоре прил. в. нанагор. – Кад иду нанагоре, воловити позапињу. Ајде нана-
горе, па че ни видиш где те чекамо.

нанагорњичав, -а, -о доста стрм навише (упор. узбрдичав). – Мара се малко за-
итала, а и нанагорњичава врвината, па се услешчала и зазнојила.  узнанагорњичав.

нанагорњичаво прил. доста стрмо навише. – Малко је нанагорњичаво за 
излазење, али кат се искочи на вр, види се цела Лужница.

нанадол прил. у правцу према доле, наниже (упор. надол). – Ја се некако прзну, и 
наназадачћи се свлеко нанадол низ падинуту.  нанадоле

нанадоле прил. в. нанадол (упор. и надоле). – Кат слазим нанадоле, чини ми се по-
тешко, него кат се качим нагоре.

нанадолица ж низбрдица. – Запињају да прегурају трактор до нанадолицу, после 
че он сам да се засили, и да упали.

нанадолњичав, -а, -о доста стрм наниже. – Нанадолњичава ливада, па зими 
деца направе пртину, и по цел дьн се прзаљају.

нанадолњичаво прил. доста стрмо наниже. – Доста нанадолњичаво, ако ни 
откажу кочнице, че се сапремо чьк доле у долину.

наназадачћи прил. уназад, натрашке (упор. назадачћи). – Једна игра ни беше да се 
такмичимо који може побрзо да иде наназадачћи.

нанам прил. наонамо, у оном правцу. – Прекрсти се с обе руће, измрмуљи некво, 
погледа у небо, па се обрну и отиде нанам комто Белу зевњу.  нанамо.  нонам.

нанамо прил. в. нанам. – Отидомо нанамо, шетамо, и наиде камијон, ми се сви 
накачимо у њега.

нанатам прил. натамо, на ту страну (упор. натам). – Заврни се нанатам, не могу 
те гледам такву.  нанатамо.

нанатамо прил. в. нанатам. – Иди нанатамо, че ји најдеш сигурно, они несу 
долеко.

нанегде прил. некуда, у непознатом правцу (упор. негде). – Куде ли се џевоса оваја 
жена, одмаје се нанегде, штукне ко да је узем пропадла.

нанервира свр. изнервира, насекира. – Витка нанервирала жена, па уз чашицу 
прича како би волел да оче да га мане, а Пера му одговара: Немој се на тој надаш, 
будалу жена никад не мањује.

нанесе свр. 1. прикупи и донесе велику количину чега. – Ујесен наносимо у двор 
све кво се родило у поље ко јазовци. 2. донесе собом, пренесе из другог краја, на-
плави. – Одокле ти испаде, ко да те вода однекле нанесе. Нанел бучњак камење на 
пут, па се не мож пројде с кола. Нанесе ме пут у ваше село, па сврну да се видимо.

наниже свр. надевајући једно уз друго на конац или траку начини низ, ниску. – 
Даньс нанизамо двајес низе пипер, и накачимо ји на матину пот стреју да се суше.

наница ж дем. од нана (само у псовкама). – Наницу ли ти твоју, чу те уватим ја, 
че ми дебело платиш.

нанка (В нањће) ж хип. од нана, мамица. – Нане, нањће моја, ја тебе најволим.
нановам прил. наовам, у овом правцу (упор. нанавам). – Обрну се она према овија 

што седу иза њу, нече ни да гледа нановам камто нас.  нановамо.
нановамо прил. в. нановам. – Вртај се нановамо, где си полетел нанатам.
наново прил. изнова, поново. – Суринул се бунар, па морамо наново да га копамо. 

Бугари после наново објаве рат на Србију.
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нанонам прил. наонамо, у оном правцу (упор. нанам). – Пцетата одлајаше вукови-
ти еј нанонам комто Трештеницу.  нанонамо.

нанонамо прил. в. нанонам. – Иди нанонамо, и не врцкај се да видиш иде ли нећи 
по тебе.

наноси несвр. доноси собом, преноси из другог краја, наплављује. – Ветар наноси 
снег на таван, па се кућа не мож згреје, колко да се кладе огањ. У дољњи крај вода 
наноси муљ, па добро за градине.

наноси се свр. задовољи жељу за ношењем чега. – Како је почел, нече се наноси 
главу на рамена. Несьм носила ново и убаво, а дрпаво и крпено сам се наносила.

нанула мн. нануле ж врста папуче са дрвеним ђоном и малим каишем одозго. – 
Једно време смо носили дрвене нануле које смо си сами правили, после искочише 
фабричне папуче.

нанче ж дем. од нана (само у псовкама). – А, нанче ли ти јебем, са-ч да видиш от 
кво се дрво праве ложице! – псује Санда Цвркало, и трчи колко га нође носе.

нанченце ж хип. од наче. – Нанченце моја, куде це ја са денем бес тебе? Море, 
нанченце ли вој њојно ја, кад ју једанпут уватим, има да ме запанти.

нањури се свр. покуњи се, намргоди се. – Што си се нањурила, ко да ти несу све 
овце на број.

наоблачи се1 свр. обуче много одеће, натронта се. – Што си се толко наоблачил, 
ко на северни пол да че идеш.

наоблачи се2 свр. нагомилају се облаци на небу. – Наоблачи се, ајде брзо да збира-
мо сено, док неје заванула ћиша.

наоди (трп. пр. наоден, -а, -о) несвр. налази. – Иду па копају попланин, али компир, 
не наоди паре сиротиња, него пара на пару иде, а вьшка на вьшку. Прича се да су 
у Златар наодене закопане паре у чупови и котлетија. ■ наодење гл. им. – Мора да га 
некако лечим од брецање и наодење ману на све.  изнаоди, пронаоди.

наоди се несвр. 1. находа се. – Ја се даньс бьш убаво наоди по Бабушницу, ис 
Пореско у Срез, и[з] Срез у Катастар, ис Катастар у Суд, нође ми отпадоше. 2. налази 
се на неком месту, постоји на одређеном простору. – Времето га стегло, само скрцка 
под опьнци док стигнемо до центар село, куде се наоди задруга. 3. састаје се са ким 
на одређеном месту. – Наодили смо се под њину црешњу испот кућу, док ју једнуш 
не видо с другога бьш туј, одондак манумо да се наодимо. Морам некво да работим 
кад не работим, да се сас народ наодим, да чујем какво се по свет дешава. 4. помаже, 
налази се коме у невољи. – Ми смо му се увек наодили, човеку буди човек кад му 
требеш, кад му не требеш, може си и сам. Да неје тел Светомир да ни зајми паре, не 
знам како би било, али ни се он увек наодил кат смо били у невољу.

наоѕирице прил. опрезно, осврћући се. – Иде наоѕирице, само се обрта натам-
новам да ли че истрчи нечијо куче, млого га стра от пцета.

наока свр. изгрди кога вичући. – Снаа кат се наљути, па кад му наока, свекар се 
само диже, па си излезе.

наока се свр. извиче се коме, издере се на кога. – Понећипут ме наљути, ја му се 
наокам, после ми жал, ал нечу да му дадем за право.

наокан, -а, -о извикан, прокажен. – Наше село је наокано да је лоповско. На-
окани смо да смо млого вредни дрвари, па кат се заработимо, исечемо и туџо. Некьв 
мој деда бил грдосија, и наокан да се смуца по жене, а пођинул од некво спадало.

наоко прил. на изглед, према изгледу, по утиску који оставља. – Наоко неје лоша, 
а каква је онак, тој че видиш кад ју узнеш.
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наокол(о) прил. около, укруг. – По пешестина се увану у оро па се такмиче који 
боље игра, а стари љуђи седу наокол, загрнули се с капути и гледају. Наоколо све 
шума, а ја сама, па ми постаде дрезгаво.  однаокол.

наокује несвр. говори вишим тоном, диже глас кад говори. – Мисли да недочуујем, 
па наокује кат с мен прича.

наопачћи прил. како не ваља, наопачке. – Обртају му качкет наопачћи, штото 
напред туре наѕад, мазне га по главу, он се усмине и ћути. Све ми даньс пошло 
наопачћи, ко да сам се на Бога с камен гаџал.

наопоко1 прил. 1. како не ваља, рђаво, зло (упор. и наопачћи). – Наопоко се родил, 
па му и живот такьв. Кад рече некво, тека има да буде, па нека је све наопоко. Куј 
се надал да че толко да се изродимо, да све појде наопоко, да њиве постану ничије, 
ни татине ни батине, и да че ји ливаде поједу. 2. погрешно, неправилно. – Ја да га 
назначим, а да ли сам га рекла правилно ел наопоко, ви боље знате.

наопоко2 прил. окрене на наличје. – Облече се ко сьблаз, једно на лице, друго 
наопоко, и тека иде по село.

наорати свр. набрбља, изговори шта му падне на памет. – Наљути се, па ми 
наорати све кво вој падне на памет. Свaшта си наорате кат се довану, и не гледају 
саме ли су, ел ји нећи слуша.

наорати се свр. наразговара се. – Дојди да поседимо, и да се наоратимо, још када 
се несмо виделе.

наорачује несвр. наговештава говором нешто. – Наорачује ми с време на време 
да сам веч зашьл у године, да више не може све сама.

наоставља свр. остави од свега помало, направи залиху. – Бобо-Загорка волеше 
да наоставља свашта по ћошетија, ми деца само промешамо и најдемо кво ни се једе.

наостри (трп. пр. наострен, -а, -о) свр. наоштри. – Косач врже тутулицу за ногу, 
у њу сипе воду и тури острило, кад му се утупи коса, он ју наостри с острилото, и 
продужи да коси. Волим да ми је коса наострена, кат косим да лиже зевњу. Врнумо 
се дом, Петкана да ме оскубе ко кокошку, никад таква наострена неје била.

наостри се свр. фиг. наљути се, наоштри се. – Кат се врну о[д] доктуратога беше 
веч ноч, бео се наострил ко жилет, не знам кво чу: да ју искарујем, ил да се утепам, 
ил њу да утепам.

наотвара свр. отвори све што треба да се отвори. – Навечер се зберемо у 
задругу, Свилени веч наотварал месни наресци, па ји насецкал на артију од џак, па 
турил вегетицу, и чека муштерије.

наотима свр. насилним одузимањем прикупи велику количину чега. – Наотимаше 
стоку, и друго кво им се свидело, па откараше у њину државу.

наочари м мн. наочаре. – Без наочри не видим ништа.  цвикери.
наочит, -а, -о који пада у очи лепотом стаса и лика, допадљив. – Такьв наочит, с 

мустаћи, немој се вређаш али неси за пуштање у кућу, видел сам како снајће цькле 
комто теб.

наошка свр. истера свињу вичући „ош“. – Иди наошкај свињене из градину, да 
не рију, лом че да напраје.

напада1 несвр. обасипа увредама, спопада. – За све кво се деси у кућу, мене 
нападају, па не знају кво ми све надумају.

напада2 несвр. падајући закрчи путеве (о снегу). – Снегав како поче да пада, до 
јутре че напада да нече може ис кућу да се искочи.

нападне (рад. пр. нападал, -дла, -дло). изврши напад, навали на кога. – Сањувала 
сам како ме у наш двор нападоше некаква црна пцетишта, па да ме растргну, а ја сам 
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сама. Пипер ми нападле вьшће, а немам с кво да га напрскам. Комшичето, кад виде 
да ме нападли тешћи мислови, одједнуш ме процени, рипну се, и донесе ћилаш.

напакости свр. учини коме пакост, нанесе штету. □ – Ја тео да му га платим ко 
ново, он ми га наплати ко половно, та ми напакости. (ирон.).

напакује свр. фиг. припише клевете коме, намести кога да одговара. – Напакова 
ми комшија, па сам на правду Бога одлежал три месеца у апсу, са ми се јавља, ко да 
ништа неје било.

напали (трп. пр. напален, -а, -о) свр. загреје до усијања (о фуруни за печење хлеба). 
– Наврљај суве шашће и потьнка дрва, да се побрж вурњата напали. Кад је вурња 
напалена, изгребе се жар, и измете сас помитку, па се наврљују лебови да се печу.

напалијон м златник са ликом Наполеона. – Причају да су имале некакве златне 
паре, некакви напалијони, али ја ји несьм видела.

напаљује несвр. загрејава фуруну да испече хлеб. – Тесто је доспело, ја чу да 
размешујем лебови, а ти иди напаљуј вурњу.

напараси (трп. пр. напарасен, -а, -о) свр. запусти, наружи, унакази. – Место да 
ме убаво по(т)чиша, он ме само напарасил ко јаре. Какьв беше убав манастир, са 
напарасен, ѕвонара оборена, да те је жал да погледаш. Иде напарасен, ко да су га 
пцета дршљала.

напараси се наружи се, запостави се, запусти се. – Кат се натресе и напараси 
сас сцепени дронци, мука те ване да га погледаш.

напарен, -а, -о који је омекшан излагањем врућој пари. – Немам зуби, па једем 
све напарен леб, или га надробим у чорбу.

напари свр. изложи дејству вруће паре. – Тврд леб турамо на пару, напаримо га 
да омекне, да мож да се једе.

напари се свр. угреје се паром. – Требе да пијеш чај, и да се напариш над жешку 
воду, да се презнојиш.

напарка свр. изубада роговима. – Збоду се говеда, па после по месец дьна буду 
напаркана, а некоја си таква и остану.

напарује се несвр. излаже се топлој пари. – Немој толко да се напарујеш, че ти 
се слошеје.

напас м оно што наноси непријатности, зло, напаст. – Тај бабичка је голем 
напас, од њу се не мож лько спасиш.

напасе свр. изагна стоку да пасе док се не насити. – Ти остани, ја чу пуштим 
овце да ји напасем, па чу се врнем до пладне.

напасе се свр. засити се пасући. – Искарај овце на пашу, али ји не вртај док се 
убаво не напасу.

напатен, -а, -о напаћен. – Летело пилето натам-новам, док си дом неје долетело, 
по мирис га познало, по орату и по љуђи напатени, ал у душу добри. Моја душа је 
патена и напатена от како сам се здала на овија свет.

напати се свр. намучи се. – Ја сам се у мој век напатила, и за све нажељувала.
напендек прил. упркос, уинат. – Све работи напендек, али за њу си најневољаје.
напендури се свр. надури се, расрди се. – Не смеје човек да вој каже „понатам се“, 

одма се напендури.
напер м примитивни тип дрљаче који се састојао од густих глогових грана 

оптерећених каменом или бусеном земље. ▲ – Бил напер, па га сменила брана, њу 
сменила дрвена дрљача, њу гвоздена двокрилна дрљача, а њу тракторска трокрилна 
дрљача.

напере свр. опере много веша. – Однесем на реку, па наперем дронци за цел месец.
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напери свр. 1. окрене у правцу, устреми, упери. – Искочише двојица, и наперише 
пушће у нас. Неперила уо да чује кво причамо, а овам се прави да ни не примечује. 
2. разбесни се, наоштри се на кога. – Наперил да ме бије, а пијан, једва се на нође 
држи. 3. науми нешто. – Наперил да сам њигова, ел нема живот.

напечали свр. заради доста новаца. – Све сам тој ја непечалил и стекал с овеј 
две руће.

напече свр. 1. испече довољну количину чега. – Овуј годин сам напекал тријес 
казана рећију, и све сам препекал. 2. загреје до усијања. – Напече вршник на 
огњиште, па поклопи леб у црепњу да се испече.

напече се свр. 1. загреје се до усијања. – Вршњак се напече, и поклопи се леб с 
њег у црепњу, па се врз њега натура жар, а отвара се сас острушку, да се види када је 
леб печен. 2. очврсне на топлоти. – Не ваљаје ни јака жега, класје се напече, почне 
да пуца, и зрно се строви окол стог. Боље се коси рано по росу, у пладне се трава 
напече, па ју нече реже коса.

напива несвр. нутка кога пићем са намером да га опије. – Немој да га напивате, 
знате да неје добар у пијанку.

напива се несвр. често се опија. – Однапред пинеше туј и там понекоју, ал са поче 
скоро сваћи дьн да се напива.  изнапива се.

напије свр. даде коме довољно пића да се опије. – Који те тека напи, болчица га 
црна изела.

напије се свр. 1. угаси жеђ, попије воде колико му је доста. – Дај ми стовнуту да 
се напијем воду, црко жедан. 2. опије се. – Напију се ко стока, па беснеју и лудеју.  
изнапије се, поднапије се.

напиња несвр. надима, разапиње. – Немачина ми груди напиња, чини ми се чу 
пукнем. ■ напињање гл. им. – Не запињај толко, че ти срце препукне о[д] толко 
напињање.

напиња се несвр. напреже се, упиње се. – Напиња се колкоможечћи да је прва у 
све, да нема побоља од њу, али џабе.

напипа свр. фиг. доспе у невољу. – Брзо че напипаш капију, само ако одвржем 
кучево од ланац.

написмено поим. прид. службени акт, спис. – Добимо написмено да смо обавезни 
да шприцамо све животиње које чувамо, от кокошку до коња.

напица несвр. загрева (упор. напече). – Не напицај га толко да не загори, после 
нече да је благо за једење.

напица се несвр. фиг. излежава се, ленствује. – Напица се на сльнце ко гуштер, 
бар да оче у ладовину да се помери, мозак че му заћипи.

напласти свр. садене сено у пластове (упор. и навилчи). – Сено прво напластимо 
у навиљњаци туј на ливаду где се сушило, после га прекарамо дом у плевњу, или га 
денемо у стогови.

наплат м део точка запрежних кола у који се усађују спице, наплатак (упор. и 
точак). – Точак од воловска кола има шес наплата, и на сваћи се закове шина сас 
шинсћи јексер, а у сваћи наплат је усадена спица.

наплати1 свр. узме новац за продату робу или учињену услугу. – Који продава, 
гледа поскупо да наплати, а који купује, појевтино да плати.

наплати2 свр. угради наплатке на паоке при прављењу точка. – Даньс наплатимо 
сва четри точка, јутре да поставимо шине, и газда може да си тера кола.

наплачује (рад. пр. наплачувал, -а, -о) несвр. наплаћује, узима дуг. – Ја моји дугови 
наплачујем, мен никој неје остал дужан. Задруга пуна, продавац трља руће, чьс-чьс 
па муне понекоје пиво на туџ рачун, ем пије муфте, ем га после наплачује ко да га 
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је продал. Ма наплачувал је се Јеленко казне за тепање, после кад ји сретнео, они се 
покају што су ме тужили, ал тој неје за валење.

наплаши (трп. пр. наплашен, -а, -о) свр. улије страх некоме, застраши. – Наплаши 
ме с окање и пцување, па само чубрим уши кад га видим да иде однегде. Биле смо 
наплашене от свекра пијаницу, па само ли се накашље, нам мрдне подгруди.

наплаши се свр. накупи се страха. – Наплашимо се од некакву болес, от коју веле 
још нема лек.

наплете свр. 1. исплете много тога. – Наплела сам черапе и рукавице на сви 
колко ни има у кућу. 2. накнадно доплете, плетењем продужи нешто што је кра-
тко. – Ократила сам рукавити, требе да наплетем још за два прста да ти буду тамьн.

наплиска свр. напрска, покваси, залије. – Кат посипујем градину, редови који не 
могу да наплискам с лопату, посипујем сас канту.

наплита несвр. накнадним плетењем продужава оно што је кратко. – Ократила 
си малко гредице на черапете, че мораш да ји наплиташ.

наплита се несвр. уплиће се у посао који не познаје, меша се где му није место. – 
Дедо, ти си стар човек, немој да се наплиташ у работе које млади требе да работе. 
Моја покојна баба велеше кат се некво наплитао, а још бео слабачка: Де, немој се 
устураш ко малецко јагње на Џурџовдьн.

напљеска се свр. фиг. преједе се и препије се. – Ја појдо, а баба се јави из градинче 
да се не напљескам от собајле, и да се брже вртам, свиња привремила, мож че почне 
да се праси. Не знаје колко му је доста, напљескало се па че прсне.

напљује свр. попљује. – Искочи му руса на главу по косу, па га је Милева из 
Војници излечила, она сажваче конопно семе, па напљује русуту, и излечи дете.

напне свр. 1. затегне. – Блашко растрза армунику, жиле му се на шију напеле ко 
да гура кола уз тепенар. 2. запне, навали. – Напел да се жени, али оче само њу, а она 
њега нече. Одавна ме напело да ви овој вревим.

напне се свр. 1. заобли се, надује се. – Напел се ко бобовњак. Напел се ко скотна 
жаба. Груди им се напеле, само што не испуцају јелечетија. 2. напрегне се, запне 
се. – Напни се најјако што мож, само што неје искочило. Истин се напемо, али га 
уработимо како смо му се решили.

наповирице прил. начин ходања идући један иза другог. – Сипу млеко у големи 
котьл, па га двојица носе наповирице на водени кольц. Кад буде преслава госје на-
повирице от све стране напуни село.

напоји (трп. пр. напојен, -а, -о) свр. да коме да пије. – От пијење и пушење кућа се 
усмрдела, само говеда наране и напоје, па пак Јово наново. Из моју кућу путник-на-
мерник неје искочил ненарањен и ненапојен и на онакьв дьн, а камли кад је слава.

напоји се свр. засити се земља влаге. – Малко је тој ћиша да се зевња напоји, гле 
кољће су пуклотине, нога да ти пропадне.

напола прил. делећи преполовљује на два једнака дела. – Све што смо наследили 
половина је моја, и има да га делимо напола, ако сам ти сестра.

наполица ж привремени имовински однос у коме принос попола деле власник и 
онај ко обрађује имовину. – Братов дел ја работим на наполицу, ако су њега родитељи 
школували, а мен несу дали да и ја завршим неку школу.

напоље прил. ван куће. – Море, кад неје добар искарај га напоље, па затвори вра-
та.  понапоље.

напомалко прил. по мало, у малим количинама. – Кад је чорба готова, умутиш 
јајце, сипујеш га у целовар напомалко, и мешаш. Малко, напомалко и паре отоше.

напомлого прил. по много, у великим количинама. – Кат пијеш, пиј напомалко, 
немој напомлого, да те пијельк не увати брзо.
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напопасти свр. заокупи, нападне. – Што си ме одоцутра напопастила да се ка-
рамо, кво ти неје по вољу? Коју жену је он напопастил, ретко која му се отела.  
спопадне.

напорачћи прил. гневно, попреко, срдито. – Гледа ме напорачћи, ко да сам вој 
башту утепал. Људи га гледају напорачћи, а он се смеје.  напоречћи.

напоречћи прил. в. напорачћи. – На шта се жалиш, ајде скидај се! – рече 
напоречћи доктурат. Петкана кад чу како се изорачујем спроћу лоповити, погледа 
ме напоречћи, ко да сам ја лопов, а неје они.

напости се свр. проведе већи део живота у посту. – Ја сам се у мој век и нагладу-
вала и напостила, и наголотувала и набосотувала, таква ми судбина била.

напочепи свр. намрзне, узме на зуб, почне да кињи (упор. начепи). – Мене је свек-
рва напочепила от како сам улезла у њојну кућу, квогод да се деси, за све сам ја била 
крива.

направи (трп. пр. направен, -а, -о) свр. 1. изгради, сачини. – Улезли у село, па лом 
направили. Направили кућу на два спрата. Де направи по једно каве, а рећију че 
заминемо. Куде отидем, тува заклан овьн, и направена чорба од њега. Скарали се, 
потепали се, џумбус направен. 2. ирон. поквари, поломи. – Кво узне да поправи, он га 
направи да више никој не може да га поправи.  напраи, напраји.

направи се свр. 1. учини се, представи се. – Легне и направи се да спи, а овам 
све гледа кроз трепће кво се дешава. 2. деси се нешто, згоди се. – У нашу кућу се 
чудо направи, три члана умреше за непуну годину. 3. маскира се, промени изглед. – 
Момчетија се направе на плашила, па иду по седењће, праве смеј, јуре девојчетија, 
забављају се.  напраи се, напраји се.

направо прил. право, без скретања. – Човек, ако је акьлан, мора да иде по пртину, 
да се не оѕрта, него само направо и напред да гледа, да се не омькне у јендак. Запуцал 
па иде направо преко некосене ливаде, ко да су све њигове. ⌂ удари направо крене пре-
чицом. – Он удари направо, преко њиве, само да што пре стигне. ■ понаправо комп. 
правије, пречицом. – Ка[д] дојдемо близо до село, не идемо около по пут уз Лишков 
дел, него уз долину по ливаде, тув понаправо па побрж стигнемо.

направотина ж магијски предмет који направи врачара да дохака ономе који га 
нагази. – Мора да је Живојин настанул на неку направотину, та тека изненада млад 
умре.

напраи (трп. пр. напраен, -а, -о) свр. в. направи. – Куј пођину, леб му јебем, кво бре 
напараисте, одокле тија лелече? Нема от кво, синке, чорбу да напраимо. Носили смо 
опьнци напраени оди свињску или говеџу кожу.

напраи се свр. в. направи се. – Напраил се на сьблаза, па блазни свет и оставља 
обличја.

напраји (трп. пр. напрајен, -а, -о) свр. в. направи. – Че се врне Мирко, че дојде 
из Влашко, лом че да напраји, нече да ваљаје. Замесим тесто оди чисто брашно, 
просејано кроз најгусто сито, од њега напрајим помалецћи кравајци, и оставим на 
даску да малко постоје. Ајде напраји му вољу, кад је толко запел. Све убаво напрајено, 
ко да неје с руће пипано. Жене при које идем само згушче рамена, и изорате ми да 
да је тој напрајил некуј куји је поголем оди њи, и да не мож да га растуре, а да су ни 
напрајене маџије – напрајене ни.  изнапраји.

напраји се свр. в. направи се. – Зажми, и напраји се да спи. Напраји се удумушка, 
испуцаше пушће, че буде свадба.

напрати (трп. пр. напратен, -а, -о) свр. мит. баци чини на кога, направи мађије коме. 
– Да отидеш при туј бабу, она умеје да напрати да се муж и жена разману. Напратен 
вој је живак, чим се одједнуш разболела од туј гадну болку.
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напрачује свр. 1. пошаље многима много тога. – Отиде у војску, и малко по тој 
напрачува њигове војничће слиће на целу роду. 2. мит. баца чини. – Напрачује ми 
маџије тај маџијарка, прекај капију наодим свакакви врзољи.

напрашкује свр. запраши, напрска инсектицидима. – Ошишаше ме, окупаше ме, 
напрашковаше ме, преоблекоше ме, одведоше ме у јединицу, после польк, польк 
постадо војник.

напред прил. 1. пре. – Не знаје на коју че страну напред да се обрне, и кво да 
почне, налегле ју работе, па не може да дьне. 2. у старо време, некада. – Напрет 
се кум млого поштувал, куде га сретнеш морал си у руку да га цунеш. 3. испред. – 
Башта иде напред, а ми по њега. ■ понапред комп. раније. – Ја се дигнем понапред от 
сви кубе да накладем, и воду да турим да се греје. Понапред торте немаше. И тој 
мора једнуш да прегрми, па боље понапред, него да чека. ■ најнанапред суперл. најпре. 
– Најнапред да одморимо, па да нешто поједемо, па тьг че се обртамао на работу.  
однапред, понапред.

напредьшањ, -шња, -шњо пређашњи, претходни. – Волела би, али напредьшњити 
живот нема да се врне. Ја сам стар човек, па си ми добро било и напредьшњо време, 
ако је са млого побоље.

напреде свр. испреде доста пређе. – Такмичиле смо се која че повише вретена да 
напреде за једну вечер.

напредица ж промена набоље, напредовање, процват. – Иде си ми напредица у 
кућу, па си понекад и запојем. Човек се нада кад је млад и кад работи и печали, да 
че му сас време буде све подобро и подобро, и да че му стално иде напредица.  
напредльк.

напредльк м промена набоље, напредовање, процват (упор. напредица). – Куде је 
слога, туј је и напредльк. Мужи печале по бели свет, жене печале по село, напредльк 
у кућу колко оч. Куји оче да му иде напредльк, нека глоџе главу оди прасе.

напреко прил. преким путом, пречицом. – Ако не идеш све по пут, нело напреко 
кроз шуму, че стигнеш до мрак.

напречка свр. наслаже попреко, слажући изукршта. – Тури малко сламицу, па 
напречкај сува дрвца озгоре, да се брзо заване огањ, после клади з дебела дрва.

напређује нов. несвр. напредује. – Јавише да наша војска напређује, па кат се дуду-
ци усвирише, па оро, оро, оро, весели се и старо и младо.  напреџује.

напреџује несвр. в. напређује. – Детето им убаво напреџује, почело да ји льже по-
нешто, да ђаволује. Дом напреџује ако и муж и жена привреџују и уносе у кућу, а где 
једьн уноси, а друђи износи, туј нема напредльк.

напржи свр. испржи већу количину чега. – Напржила баба пун тигањ јајца, ко за 
големо госје.

наприда свр. испреда довољну количину предива. – Ја сам напридала по две-три 
вретена преџу за једну вечер.

напридвечер прил. предвече. – Напридвечер сносимо снопје које смо даньс на-
жели, и денемо у редови, да несу разврљани тиће тека по њиву. Дьњу жњемо и 
врзујемо снопови, а напридвечер ји сносимо у редови, или ји одма денемо у крстине.

напридвечери се свр. примакне се вече. – Кат се напридвечери, жена на село има 
триста работе, и вечеру да спреми, и деца да нарани, и свиње да напоји, а мужи врље 
прет краве сено, па си отиду у задругу.

наприкачује несвр. прикачи у великој мери, накити мнотвом детаља. – Она кат 
почне да измишља и прикачује, наприкачује ти и оној које ни у сьн неси могьл да 
сањујеш, а камо ли да уработиш на јаве.
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наприма свр. прими више него што је довољно. – Напримали службеници по 
канцеларије, да немају места где сви да поседају, и сви добре плате примају.

наприпус прил. без контроле, без пажње, иде где хође и како хоће (упор. вуртом). 
– Кућа им опустела, поље напуштено, стока иде наприпус. Пуштил овце да иду на-
припус по поље, нема да ји варка, него си иду редом, и пасу где стигну.

наприча свр. исприча обухватајући све детаље, причањем детаљно опише. – 
Наприча ми свашта од мојата деца, још не могу да се смирим, и да се скадим на 
једно место. Имало напред и караконџе и сотоње, али ја нумејем да га причам, оно 
туј требе да се наприча убаво.

напричи свр. пободе притке и повеже за њих струкове парадајза. – И ми по-
стигомо да напричимо наши петлиџањи, беоше веч надрасли и полегали по зевњу.

напролет прил. у пролеће после ове зиме. – Да презимимо, па напролет чемо лько 
кат стигну младе коприве.

напроси свр. просјачењем накупи довољно чега. – Љубара Циганка по две големе 
торбе напросеше по село кад дојде слава.

напростира свр. разастре на већем простору. – Напростирамо на патос рогоже, 
па преко њи црђе мутавџиће, и налегамо, а мати и башта леже у кревет.

напрска свр. попрска каквом тешношћу. – Даньс ако не напрскаш сливе, оне нече 
да роде, а напред се за тој неје знало, па боље раџале.

напрти свр. стави на леђа, натовари. – Напртим два џака вуну у цедилку, па 
однесем на вуновлачару у Бабушницу.

напрти се свр. натовари се коме на врат. – Напртили сте ми се на грбину, па не 
могу да ви израним, а да помогнете нешто у работу нечете.

напручка свр. фиг. направи дугуљасте модрице ударцима прутом по дебелом 
месу. – Заборајимо како су ни маће претиле сас лисковину да че ни напручкају по 
дупе ако не дојдемо за ручьк дома, џабе њино претење, куј да си иде, кад је најубаво.

напршњак мн. напршњаци м напрстак. – Терзија дојде у село, жене му про-
стру цргу, он крстато седне на-земи, тури ножици, аршин, напршњак и вошчак да 
промациња пртен коньц кроз њега, без машину шије, на-руће.

напуа свр. загади, затрује дахом. – Невеска прво напуа пилетија да ји ошамути, 
па ји после једно по једно поједе.

напуди свр. отера, најури. – Да си си ћутал, не би те напудили од работу, шут сас 
рогатог се не мож боде. Ја узе покриву, и напуди ју.

напукне свр. непотпуно се сломи, напрсне. – Неје се строшила, само напукла, ал 
не мож више да држи воду.

напумпа свр. 1. пумпајући напуни водом или ваздухом. □ – Иди нампумпај воду 
у корито, да напојимо говеда. Испуштиле ми гуме на бициклу, па морам да ји на-
пумпам. 2. фиг. направи дете. – Напумпал ју, сьг му нема мрдање, мора да ју узима.

напуни свр. 1. учини што пуним. □ – Кат сам ју веч испил, неје лоше да ју пак 
напуниш, боље да је чаша пуна, нело да стоји празна. 2. достигне одређени број, 
наврши одређену меру. – Ја напуни осомдесе и девет године, а баба ми напуни деве-
десе и три.  понапуни.

напупа се свр. дет. наједе се. – Сине, убаво се напупај, па ајд на играње.
напупуљи свр. пусти пупољке, напупи. – Сливе напупуљиле, још малко па требе 

да се прскају, док се несу арно расцавтеле.  напупури.
напупури свр. пусти пупољке, напупи (упор. напупуљи). – Пиперав напупурил, 

брзо че процьвти.
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напурли се свр. надури се, расрди се (упор. надурли се). – Зашто се надурли, зашто 
се напурли на мен? / Да ли те несьм дворила? / Да ли ти чељад несьм родила? / С 
какво те наљути? / Ама зашто те испрати? / Што, бре, у-зем без мен?

напуца се свр. фиг. наједе се. – Дојде, напуца се, легне та се наспи, и пај се негде 
изгуби.

напуцка се свр. фиг. напуца се у дем. значењу. – Напуцка се бакутанер, и обриса 
уста сас ѕагњи залчак, прибра од астал тигањчето, умота стољњакат и излезе да га 
истресе од трошичће надвор.

напуцује се несвр. фиг. једе се добро и преко мере. – На село се добро работи, али 
се добро и гњете, крка, натепује, набагује, застељује и напуцује.

напушта (трп. пр. напуштен, -а, -о) несвр. занемарује. – Све поче да се напушта, и 
село, и обичаји, и стар живот, све се одаде на льк живот. Беше убав манастир, са све 
напуштено, све напарасено, ѕвонара оборена, да те је жал да погледаш.

напушти свр. 1. остави. – Напушти си жену, па са оди по свет дрпав и штрокав 
ко пустосватица. 2. пусти стоку да пасе где је забрањено. – Душан Мининсћи беше 
овчар нади овчари, у ничије не пушта овце, а кад нећи нечијо напушти одма казује, 
а њему Џурџа беше накарал овце у вртоп и напуштил му ливаду.

напушти се свр. запусти се. – Остарела, па се напуштила, ни се пере, ни се мије, 
оди тека ко сьблаз.

напцује свр. испсује, псовкама извређа. – Напцувал га ко биров куче. Одавна не 
мрдам нигде, а љуђе се преличе, има те напцује на пут, а не знаш ни куји је, ни чији 
је.  понапцује.

наработи се свр. наради се, онемоћа радећи. – Ако се моја мати неје наработила 
и намучила у њојан век, никој друђи неје.

нарав м духовна особина, начин понашања, карактер, природа. – Такьв му нарав, 
брзо се наљути, али се брзо и разљути, не сећирај му се млого.

наравлија ГЛ, ДЛ м/ж човек или животиња који има незгодну нарав, намћор. – 
А, она је наравлија, њу требе гоџа да молиш да ти нешто уработи. Наравлија је ко 
мазга, кад запне за нешто не попушта.  нарамлија.

нарадује се свр. дуго се радује, наужива се радујући се. – Теб се од работе несьм 
нарадовала, а несьм имала богзна кво ни да ти дадем, сиротињско време беше.

нарази свр. засече, повреди оштрицом. – Почели да кољу вепра, тамьн га 
наразили, кат се он рипне, после га не мож стигну по авлију. Пази да не наразиш 
јабучкуту кад ју орезујеш.

нарази се свр. посече се. – Жели смо ночу, па сам се била наразила са срп, те, још 
ми се познава куде сам се била посекла.

нарамак ГЛ, ДЛ м количина чега коју човек може одједном понети, бреме. – 
Једьн се укачи у дрво, и са сећирче ластри шуму, друђи доле тькме тој грање у 
нарамци, и сносе ји где че се дене лисник, или до кола да се прекарају дом, па зими 
овце и козе поједу лис, а остану лисковине, и с њи се кладе огањ.  рамка.

нарами се свр. метне себи какав терет на рамена, натовари се. – Нарамила 
се Павлија сас сучће, и прооди ми пот прозор, па ме питује сварила ли сам каве да 
сврне.

нарамлија ЛЗ м/ж човек или животиња који има незгодну нарав, намћор (упор. 
наравлија). – Нарамлија је ко мазга, кад запне за нешто, не попушта.

нарани (трп. пр. нарањен, -а, -о) свр. 1. да храну, нахрани. – По три дьна славе, 
само говеда наране и напоје, па пак Јово наново, от пушење кућа се усмрдела. 2. 
увреди кога говорећи му да једе оно што се не једе. – Нече да буде добро, децава се 
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играју рат! – вреви Пејча. – Море, не јеџ говна! – нарани га Борика. Ннарањен сам и 
ненапојен, више не могу ништа ни да лизнем, камли да једем и да пијем.

нарани се свр. наједе се, нахрани се. – Дојде гола и боса, па се нарани, и поче да 
беснеје, ми престадомо да смо вој добри.

нарасте свр. фиг. набуја, увећа размере под утицајем врења, набухне. – Кад је 
тесто стасало, размешују се лебови, турају на месаљ, и оставе још некоје време да 
постоје да нарасту, после се наврљају у вурњу да се печу.

нараџа свр. нарађа доста деце. – У, сине, овде су жене раџале, једна је осомнајес 
родила, а друга једна баба, Мара, она је дванаес деца нараџала.

нараџа се свр. нарађа се, засити се рађања. – Бобо-Јевра се и нараџала и 
наработила, па са остала сама ко ћутук.

нарева несвр. попуњава удубљења на терену, набацује, наноси (упор. и одрева). – 
Како поче снег да нарева, ако тека настави, че поравни све до јутре.

нареди свр. (трп. пр. нареден, -а, -о) наређа, постави у ред једно до другог, или 
једно преко другог. – Кат стављам вурду, ја прво турим на дно у каче ред вурду, па 
преко њу ред попошће, па ред вурду, и тека све наредим до вр, на крај турим чисту 
крпу, и притиснем с плочес камен. Назем наредени крстови, што се играомо сас њи 
кад неје слава. Пот стреју на матину наредени венци сас суве попошће.

нареди се свр. фиг. изравна рачуне, нагоди се. – Поделимо се, и наредимо се ко 
браћа, нити се чу окање, нити надокување, и са си се поштујемо и помагамо.

наређа се свр. постави се у ред један до другога. – Маћа намесила лебови, накла-
ла вурњу и спрема се да ји пече, а ми деца смо се наређали при вурњуту, и чекамо 
када че буду готове сирањавће.

нареже свр. 1. засече, делимично пререже. – Кусали смо с дрвене ложице, па си 
сваћи нареже на њигову некакву шару, да си ју познава. 2. режући уситни што. – 
Нарежи леб на кришће, па да ји упржимо с јајца.

нареже се свр. насецка се. – Месо се нареже на покрупна парчетија, па се натура 
у саламур да отстоји нећи дьн.

нарезили (трп. пр. нарезилен, -а, -о) свр. осрамоти, изложи порузи. Δ – Поче да ми 
се извињава како би ме поканил унутра, али мора да поправља нарезилену ограду, 
да му се не смеје више комшильк.

нарендише свр. наренда. – Тиква се нарендише на ренде, помеша сас шићер, 
зејтин ил маз и ванилицу, па се у тепсију реди: обга па тикве, обга па тикве, док се 
тепсија не напуни, кат се испече, тиквеник готов.

нарече свр. намени. – Тој браниште је деда нарекал да буде моје на поделбу, а са 
га чича оче за њега. Наречено и стечено неје исто.

нарече се свр. нађе повод да нешто уради. – Чу се наречем да ми требе нешто, па 
чу отидем да видим стварно ли се помирил комшија сас жену.

наречотина ж измишљени повод. – Чу најдем некакву наречотину, да наврнем 
колко да те видим.

нареџује несвр. наређује, командује. – У нашу кућу ја нареџујем, али све ми се 
чини да ја највише и извршавам тај наређења. Да идеш да ми купиш кекс от пола 
ћило! – нареџује, и дава ми паре.

нарине свр. попуни рупу чиме, изравна терен. – Туј рупу да наринете сас зевњу, 
и да поравнате, да се не познава да је бил нужник.

нарипа се свр. наскаче се, засити се скакања. – Мани га, нек се нарипа да утроши 
снагу, боље че спи.

нарипи свр. заскочи кога. – Нарипи, бре, куче на мене, замалко да ме за гушу до-
ване, једва се спаси.
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нарипује несвр. заскаче, заподева кавгу. – Незгодан човек, од малко нарипује да 
се бије.

нарисује свр. наслика, представи ко је какав. – Писујем по сву ноч, целу варош 
да нарисујем.

нарита свр. ишутира, избаци ударањем ногом у тур. – Доведоше снау, не пројде 
ни година, они ју нариташе, и она си се врну при башту и матер.

нарита се свр. нашутира се, задовољи се шутирања лопте. – Деца, ако се даньс 
несте натрчала и наритала лопту, нема никад ни да се наритате.

нарица1 несвр. гласно плаче за покојником, нариче. – Нарица му маћа ко да је 
умрл, а он саде препил, па се мртвосал.

нарица2 несвр. фиг. намењује, упућује коме погрду кроз алузију. – На черку нарица, 
а на снау га омица.

народњичав, -а, -о који је у даљем сродству са ким. – Ми смо народњичави, али 
се и без тој слажемо и помагамо се ко да смо једна кућа.

нарогуши се свр. наљути се, накостреши се. – Директор седи уз астал, надул 
се ко скотна жаба, разорати се, па никако да стане, манда с руће, подокува, помиња 
Титу и партију, нарогушил се да ти се смучи.

нароља се свр. шатр. напије се, наљоска се. – Нарољали се, па се пригрнули, па им 
пут постал тесан.

наропче се свр. наједе се хрскајући зубима. – Дај на коња зоб нека се наропче, па 
че јутре да идемо да шпартамо.

нароси свр. ороси, слабо накваси. – Паде ћиша само колко да нароси зевњу, колко 
прашину да убије.

нароси се свр. скавси се росом. – Падла росељак ко ћиша, све се нароси док мину 
крос шљивар.

нарга свр. нагура. – Наргај повише месо у зељето, па да видиш нече ли да је 
добро, ако је ћисело па вишти.

нарка се загади испљувком. – Гадан старчотина, нарка се насред собу, да те је гад 
да минеш кроз њу, камли да живиш у њу.

наруби свр. насече. – Наруби ми дрва, али ко за у шпорет, да несу ни кратка ни 
дльга.

наруби се свр. фиг. наједе се. – Наруби се лебац и месце, па си гледај работу, а куји 
је гладан, он нека му мисли.

наружи свр. изгрди. – Јутре чу да идем, и има да наружим директора у 
дистрибуцију, овољће паре давамо за струју, а они ни ју сечу када се на куга дигне 
патка.

наружи се свр. унакаради се, учини се ружним. – Млада жена, а наружила се у 
дльг сукњор ко бабичка.

наруку прил. како одговара нечијим интересима. – И времево ни иде наруку, ни 
је жега, ни је ладно, тамьн како требе.

нарусен, -на, -но натруњен. – Што си турила нарусено млеко на шпорет, што га 
неси прво процедила, па тьг да га вариш.

наруси свр. натруни. – Ја ви наруси рећијуту, али оно трошичће од леб, неје 
ништа гадно, можете да си пијете.

наруси се свр. натруни се. – Кад је прашина, гледај ниско, да ти се очи не нарусе.
наруће прил. ручно, помоћу руку. – Копало се наруће, неје имало копачка, само 

наруће и на постьт, тека је било напред. Све се наруће работило, и косење, и копање, 
и жетва, а са не знају ни како срп изгледа.
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наруча несвр. шаље поруку, поручује. – Трећи пут ка[д] дојдоше да питују за мен, 
моји рекоше: Ајде, кад му она наруча да дојду, нек иде.

наручи свр. 1. наложи да се што уради. – Ја чу прејдем са одма до твојти, да им 
наручим да дојду да се договоримо. 2. затражи да се изнесе што као послужење, 
поручи. – Улезе Курјак у продавницу, наручи пијење за сви, наручи и нарезану 
саламицу, тека се полько омькне пијењицето.

наручка се свр. дет. наједе се. – Наручкај се, пини водицу, па се играј.
наручује несвр. тражи да се што уради, поручује (упор. и наруча). – Наручује по 

комшику да би волел да се видимо. Само врља паре, и наручује песме, а јутре нече 
да има за цигаре.

насабира свр. накупи. – Даньс насабирамо сливе има за два казана, и не могамо 
све да ји саберемо.

насабира се свр. накупи се. – Али дугови големи се насабирали ко жабокречина у 
вир, како че ји врнемо, ни сам не знам.

насади (трп. пр. насаден, -а, -о) свр. 1. засади, посади младице. – Имамо лозје, 
али долечко у поље, па смо насадили и вињагу прет кућу, да ни не жељују деца 
за грозјенце. Мора да си продадем виноград, ланску годин насаден, само да се 
курталишем од дуг на државу. 2. стави квочку на јаја. – Овуј пролет ми се три 
кокошће расквацаше, ја узе па ји све три насади. 3. постави снопове жита око 
стожера. – Вршемо с коњи, али и сас волови, по двајес крстине насадимо окол 
стожер, терамо коњи, терамо волови, искарамо вра, па на ветрењачу одвејемо даньс 
пешес врече, јутре пешес…

насамари свр. шатр. превари, намагарчи. – Насамари ју, па вој направи дете, па се 
изгуби негде у свет, а она остаде у село да си чува копилето.

насамотује се свр. проживи дуго самотујући, насити се самоће. – Како остадо 
сама, насамотувала сам се, и наћутала у четри дувара, па ми је самоча и ћутање 
излезло на вр главу.

наська свр. напујда пса. – Искачај ми из авлију, да не наськам пцета, да те 
растргну.

насвије свр. заокупи, обузме, спопадне. – Нас насвила немачина, немамо за кво 
опьнци да купимо боси да не одимо, а држава си тражи редовно и порез и прирез. 
Насвише ме, и ја пристадо да појдем за њега.  насковали, насковитли, насполети, 
натковали.

насвири се свр. 1. напије се воде уз карактеристично клокотање тестије. – 
Додај му стовнуту да се насвирим воду. 2. фиг. напије се до бесвести. – У Лужницу 
се почесто препије, нело што се пије с меру, понећи пије док се не насвири, да не 
знаје где му је дупе, а где глава.

насевница ж део њиве који покрије семе избачено једним забачајем руке прили-
ком ручног сејања. – Њивица му колко две насевнице, отиде натам и врне се отуд, и 
насејал њиву, са све орање нема работа до пладне.

наседа свр. седне један до другога, сви поседају. – Тија што беоше у ижу наседали 
рипнуше се, кат познаше Чеду, дигоше руће увис. Саберемо се окол огњиште, слама 
је турена назем, покровьц је врљен преко њу, и ми наседамо туј, мати ни даде орачи-
чи, кравајченце, сипне малко медьк, ми топимо, једемо, крстимо се, молимо се Богу.

наседи се свр. засити се седења. – Че се наседимо и належимо кад дојде зима, 
лети се требе работи.

наседне свр. 1. седне на нешто. – Наседал дедин нов сламан шашир, па га 
стьпкал. 2. згруша се крва на месту повреде. – Убивотина голема, па наседал крв, па 
се модреје местото где је ударен.
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насеје свр. баци семе, посеје. – Овуј годину смо насејали два јектера жито.
насели се свр. настани се у ново место живљења. – Веле да у Неготин има преко 

двеста куће које су се населиле ис Црвену Јабуку.
насере се свр. вулг. изврши велику нужду на одрећеном месту (упор. и посере се). 

– Куј ли ми обра краставице, у уста му се насерем. На гроб чу му се насерем, тој је 
заслужил.

насети свр. наслути, предосети. – Он насети да се спремају да га бију, па се 
неприметно измькну. Узо штранглу у плевњу, тури ју испод кожушче, и појдо да се 
бесим, а мојви ко да је некво насетил питује ме куде чу.

насећира (трп. пр. насећиран, -а, -о) свр. насекира кога. – Човека највише боли 
кад га њигово дете насећира. Колко да смо насећирани, кат Курјак заприча њигови 
доживљаји, не ђине ни падање под астал од смеј, по два сата се држимо за мешине 
да не пукнемо ко пендуј.

насећира се свр. насекира се. – Викају дечица, жал им, насећирала се за башту.
насеца се фиг. натегли се послова, наради се. – Насецала сам се работе, 

нагладувала, наголотувала и набосотувала, несьм нешто добро видела, а тој ме неје 
заминуло.

насеча несвр. наслућује, предосећа. – Кучето учубрило уши, нешто насеча. 
Јеленко, насечам, пресказује ми се, зиму нема да прегурам. Не разуми млого од овој 
кво вој баба прича, али насеча да је некво важно.  наслучује.

насеча се свр. с муком се присећа појединих догађаја (упор. досеча се). – Насечам 
се да некако беше, ал не могу тачно да се сетим све како беше.

насече свр. (трп. пр. насечен, -а, -о) припреми секући што. – Насечи леб на кришће, 
и намажи ји с маз, па дај на деца нека једу. Прво је Бьгњи вечер, па се насечу дрва за 
три дьна, па се опечу кравајчичи, коврждањи, па се јутредьн слави Божич. Мајстор 
ко мајстор, рекьл им да поседе док он не заврши, дал им шише сас рећију, и на тањир 
изнел насечено сирење.

насечује се несвр. с муком се присећа (упор. досечује се). – Насечујем се, али сам 
повише забоварила, гоџа године прошле.

насипе свр. 1. налије течност. – Тргнеш настран шерпу, и туј прву воду расипеш, 
а насипеш другу ћипеч воду, да се пасуљат побрзо свари. Ајде насипи по једну, што 
си се стегнул ко лед у стовну. 2. наспе равнајући слој камена и шљунка. – Просекоше 
пут, па га насипаше, па дојде ваљак та га уваља, али асвал још неје турен.

насипиште с терен насут наплавином коју је нанела вода. – Биле некада градине, 
са стануло насипиште.

насипује несвр. 1. налива што течно. – Сваримо питије, па ји насипујемо у 
тањири да се стегну. 2. насипа равнајући слој камена и шљунка. – Излезли сви који 
су могли да насипују пут, да село добије аутобуску линију.

насири свр. спреми довољну количину сира. – Насирила сам три канте сирење за 
три куће, за нас си, и за сина и черку по једну да си понесу.

насиса се свр. 1. нахрани се сишући млеко. – Увечер га окупем, повијем, па се на-
сиса, и целу ноч си спи, глас му не чујем. 2. фиг. напије се. – Довлече ли се, пцета те 
влачила, где ли се тека насиса, који је имал рећију за врљање, болчица га црна изела.

насиска се свр. насиса се у дем. значењу. – Јагњетићава се убаво насискала, па 
само рипкају и играју се.

насит м засићивање, ситост. – Море сас песак и жена сас мушку алатку нема 
насит.

насити свр. засити, нахрани. – Зинуло му дупе за једење, село не може да га на-
сити.
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насити се свр. засити се, нахрани се. – Немој да престањујете док се не наситите, 
има доста једење спремено.  понасити се.

наситни свр. уситни, насецка на комадиће жељене величине. – Месо се стури от 
коску, наситни, и тури у шерпу да се вари.

наситно прил. 1. на ситне делиће. – Исецкај месото наситно, да се убаво упржи. 
2. у малим количинама, у ситним гутљајима. – Ако је чаша голема, ти пиј наситно, 
не мораш одједнуш да ју испијеш.

насица свр. сечењем првог парчета учини да што не буде цело. – Не насицај 
друђи леб, док се не поједе овија који је насечен.

насичује се несвр. засићује се. – Тај алесина се не насичује, све му малко, само 
граби, и не оѕрта се на друђега.

насковали свр. заокупи, нападне, обузме, спопадне (упор. насвије). – Насковалил 
ју, тешко да че му се измькне, а она се па и не брани млого.

насковитли свр. заокупи, нападне, обузме, спопадне (упор. насвије). – Насковитлила 
га жена, и че га превољи.  насполети.

наскубе свр. начупа. – С једну руку води дете, а под другу мишку сеца муар што 
га беше наскубла за свиње. Набери некоју попошку, и наскуби неколко струка лук 
да попржимо, па да и ми једемо некада овија дьн.

наслага1 (трп. пр. наслаган, -а, -о) свр. наслаже једно преко другога. – Насече дрва, 
па ји одма наслага пот шупу, да несу разврљана по двор. Црђе прво преклопим одве, 
па очетри, и наслагам у ковчаг.

наслага2 свр. сагне једно за другим, насагиње. – Укачи се у црешњу, па бере и 
једе, а и мен наслага грањће које не могу да доватим, та и ја поједем некоју црешњу 
одзем.

наслество с заоставштина умрлога коју наслеђује наследник, наследство. – 
Моје наслество је било шести дел од баштино имање, а по мен нече да има кој да 
наследи моје имање.

наслика свр. фотографише. – Планирал сам да га једнуш насликам, само 
сликувањето не би било с овија апарат, нело да га насликам у снег кад га друснем, 
па се он испружи.

наслучује несвр. наслућује, предосећа (упор. насеча). – Не разуми млого од овоја 
кво вој баба прича, али наслучује да је некво важно.

наслуша се свр. задовољи се слушања, проведе много времена слушајући шта се 
говори или дешава. – Ене га онам на ридан под големуну крушку, овце пландују, а он 
пуштил душу кроз двоће, да се не наслушаш како убаво свири.

насмеје свр. учини да се неко смеје, засмеје кога. – Нема тога кога он не може да 
насмеје, па колко да му неје до смејање.  понасемеје се.

насмете (рад. пр. насмел, -а, -о) свр. 1. омете кога у неком послу, спречи да се што 
оствари. – Почеше да се помуљају облаци од Ракош, че ни насмете ћиша работу. 
Девојчетија смо биле на место, све су добри љуђи за нас питували, али се заратува, 
ратат ни све насмете. 2. збуни, помете, ушепртља. – Насмето, па не знам на куде чу. 
Деда-Драга насмел, умре му баба, а деца се растикала по свет, па да му неси у кожу. 
 понасмете.

насмете се свр. помете се, збуни се. – Де, кво си се насмел ко муа у тупан, суни 
се, пини, несьм ти сипал трујало, него рећицу, лек от све. Насмел се, ко поганац у 
празну кацу. Насмето се, па а натам, а навам, док да се снајдем где сам.  пона-
смете се.

насметен, -а, -о збуњен, пометен, прочуђен. – Нешто си мислим с мојву насме-
тену тутулину: сваку краву мож да научиш да иде у бразду, ал не давају све исто 
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млеко. Некада су славе трајале по три дьна, тој су биле славе, а сьг смо насметени, 
а и ако се спремиш, нема кој да ти дојде. Остави ме тека насметеног насрет пут, и 
отиде си.

насметено прил. искварено, поремећено. – Оратеше насметено кат се врне ис пе-
чалбу, башту си окаше „ћаћа“, и такво свашта.

насмине се свр. осмехне се. – Он се насмину па ми рече: Де, не сећирај се толко, 
све че пројде. Насминул се ко печена свињска глава.  понасмине се.

насмита несвр. омета, смета при каквом послу. – Па тој у причу, знам ли га како је 
стварно било, де, немој ме насмиташ, чу заборавим докле сам стигла. И тека, месец 
ме насмита да се успим, сльнце ме насмете да се наспим, стално сам си недоспан.

насмитотина м/ж неспретна особа, сметало, шепртља. – Тај насмитотина само 
ни има дангуби да си не мож работимо, боље да га несмо повели.

насмица свр. накида лишће провлачењем гране кроз слабо стиснуту шаку. – 
Укачи се, па насмицај лисје, и дај на козу, да набречи млеко за јаретића.

насмица се свр. фиг. наједе се и напије се на брзину. – Ујашим грањћу, па се на 
брзину насмицам црешње ко гроздовац грозје.

насмичује свр. почне да смета у неком послу. – Кат почне да вади књиђе из торбу, 
ја си излезнем и[з] собу да га не насмичујем док учи.

насмради се свр. фиг. попије неку ракију и почне да мирише на њу. – Доодеше ми 
куде башту, поорате се малко, насмраде се сас понеку чашку рећију, па си отиде.

насмуца се свр. наскита се, налудује се. – Ако се Илија неје насмуцал и насћитал 
по свет, друђи неје нићи, али и њигово пројде.

наснове свр. намота пређу на вратило разбоја. – Јучер насновамо и разбој 
наместимо, даньс почемо ткање, и за месец дьна нема излазење из разбој.

насобува се свр. фиг. попије много чаша каквог пића. – Уби ме мамурльк, гоџа се 
начьс насобувамо црно вино.

насоли свр. поспе чим измрвљеним или самлевеним. – Ћисело зеље нарезано у 
ђувечарку, па озгоре насолено с крупно тльцан љут пипер, друго ти ништа не требе 
уз грејану рећију. Оставим неколко покрупно стльцан алев пипер, тој убаво да се 
насоли на ћисело зеље кат стигне, а и да се турне у спржу кат се праји.

наспи се свр. (трп. пр. наспан, -а, -о) наспава се. – Целу ноч га носимо у руће, 
оно се дьњу наспи, а ми се не сечамо када смо се поштено наспали. Одморан сам, 
наспан, чини ми се никада се несьм овака убаво наспал.  понаспи се.

насполети свр. заокупи, нападне, обузме, спопадне (упор. насвије). – Насполетел 
ме да му купим армунику, а ја, сирома, немам паре ни за опьнци, да не идемо боси. 
Јабука убава, црвена, али изнутра гњила, црвик ју насполетел, тека је и сас љуђи, 
сваког изнутра некакьв црвик једе.

насполита несвр. досађује, узнемирава. – Седи, и с време на време протресе сас 
главу, и мане сас руку, ко да тера некве мушице које ју насполитају, а она ји не види.

наспрема свр. спреми доста, насправља у довољној количини. – Наспремамо од 
неколко сорте туршију, једне у врчве, друђе у качетија, да ни траји допролет.

наспром предл. према, наспрам. – Седле једна наспром другу, па зболе главе, и 
нешто шьпчу ли, шьпчу.  насупротив.

наспушта свр. спусти једно за другим. – Ако су млого прчави, наспушташ ји у 
воду да се расћисну, после ји переш. Помлад си, укачи се на црешњу, па накрши 
грањће и наспуштај ји, да и ми поједемо неку.

насрба се свр. накуса се, насрче се. – Еве сварила сам чорбицу, напуни тањир, па 
се насрбај, али дувај да се не изгориш.
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насред предл. усред, на средини. – Она кат се уплашила, онака гола истрчала 
насред двор и лелече: Лељће, Бошће, да неје зевњотрес. Имали смо насред авлију 
дуд, па смо једва чакали да почне да зреје, да се накачимо на њега, и да једемо 
дудови.  понасред.

наставен, -а, -о настављен, продужен. – Панталоне му с наставене ногавице, на 
дупе му залога ко кускун на магаре.

настави (трп. пр. наставен, -а, -о) свр. 1. поново се прихвати чега, продужи с чим. 
– Деца, ви требе да наставите да славите нашу славу, ако несте у село, и кума да си 
поштујете. Ка[д] трчи ко да че му нође отпадну, а руће маа ко рашрафен, наставен ко 
кланета. 2. дометањем учуни што дужим, продужи. – Ократеле му панталоне, па 
му наставили ногавице има за четри прста.  настаји.

наставља несвр. дометањем чини што дужим, продужава. – Кад нешто ократеје, 
мора да се наставља. Какво да изоратим, младити га настављају, само да си праве 
смеј, и да се се шољћају с мен.

настаји свр. в. настави. – Ако настајиш да навикњујеш ко жена, чу си идем, 
несьм дошьл при теб да ми се јадосујеш, него да си попричамо.

настане1 свр. појави се, постане, произађе, створи се. – Ми смо работили и 
стварали како смо умејали, са су млади настали, па они нека работе и стварају како 
умеју. Тија човек од лошу семку настанул, сас њега никој не може да свари воду. 
Свакакве бољће настадоше, сваћи дьн народ умира.

настане2 свр. ступи ногом на што (упор. нагази). – Пази да не настанеш на сугреби, 
тој лошо. Пуче Рашкова двоцевка, курјак рипну увис, настану на одапињачку на 
железа, и клисну преко плот.

настањује1 несвр. оно што долази, оно што настаје. – Све по ред које настањује 
мен неје заминуло, и добро и лоше.

настањује2 несвр. стане један до другога, обично укруг, поређају се стојећи један 
до другога. – Младиња игра, а стари љуђи се загрнули с капути, настањували около, 
и гледају.

настињичав, -а, -о брз, љут, прек. – Од малечко си бил настињичав, све ти 
некво неје право и по мерку. Стевку несьм скоро видела, кажу закасала од мужатога, 
настињичав и пијаница.

настињичаво прил. љутито, ћудљиво, хировито. – Само њури, нумеје да се 
нашали, кво узне да уработи, работи га настињичаво, ко туџо.

настовује несвр. настојава, двори, угађа. – Ајд при мен, куј знаје када сам ти 
настовувала, чу ти спремим нешто за једење, знам кво највиш волиш, док испијеш 
рећију, оно готово. Запанти ли кво да му настовујеш, кат се дигне све тој да га чека 
на астал, на клупу цргу да туриш, и немој млого да га запиткујеш.  настојује.

настоји несвр. улаже напор ради постизања каквог циља. – Знам да је теретно да 
чуваш старога човека, ал мораш да му настојиш, имање се лько не наслеџује.

настојник м војни старешина. – Бил је настојник у војску, али какьв чин је имал 
не знам.

настојује несвр. в. настовује. – Ко млада невеста настојувала сам и на постари 
и на помлади од мен, а на свекра сам морала и нође да мијем. Настојувала сам и 
деверувала, деца чувала, и пукницу му месила, да пукне дабогдаде, а он ме ману, и 
одвлече се некуде с некакву курвештину.

настоли се свр. намножи се, појави се у великиом броју. – У детелину ми се 
настолила вилина косица, па морам да ју преорем. Настолили се ко поганци, уши 
че си изгризу.
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настран прил. 1. у туђини, у далеком свету. – Нечу те заклињам у нићег, сви су 
ти настран, по бел свет. 2. са стране, мало одмакнут. – Месо оди главуту оцедим, 
и турим настран да се пролади. Ја седим настран, гледам и ћутим си.  понастран.

настрањичав, -а, -о нагнуто земљиште, терен неподесан за обраду. – У 
настарњичаву њиву човек само траву да сеје. Куде је настрањичаво, мора де се 
набразде њиве, да вода не однесе кво је посејано. ■ понастрањичав, -а, -о комп. терен 
који је нагнут у већој мери. – И наше њиве настрањичаве, али њине понастрањичаве 
и од нашете.

настрапњичав, -а, -о досадан, наметљив, несносан. – Како, бре, мож да си толко 
настрапњичав, неси само ти овде, па да само тебе слушамо и гледамо.

настрашнеје свр. осети велики страх, преплаши се (упор. и дострашнеје). – 
Наплашил ни је док смо били деца, и са ни настрашнеје кад га сретнемо, ако је 
постал ко сламка, да га дунеш че падне.

настрашно прил. преплашено, успаничено. – Заока ме комшика от капију: О, 
Стевће, о, Стевће! – Ја излезо, па реко: Ај, који ока толка настарашно, кво се десило! 
Улајаше се пцета настрашно, ја истрча и уока се, кад једьн вучетина прерипи трње 
и побеже.

настрашњичаво прил. страшно у приличној мери. – У нашу кућу више нема 
нићи, сви моји помреше, ја понекад отидем та поседим у двор, оно ми дојде малко 
настрашњичаво, поседим малко, па си се врнем.

наструже свр. стругањем припреми већу количину чега. – Настругамо на стругару 
три кубика тополове дьсће, и наслагамо ји да се суше.

настуди се свр. прехлади се. – Брамо дрва упланин, па се настудимо, ја једва 
прескрца, али се још несьм опоравил како требе.

настудњичаво прил. прохладно. – Дојде пролет, али још настудњичаво, нарочито 
на сабајле.

наступи свр. 1. стане ногом на што, притисне стопалом (упор. настане 2). – 
Тьг улезе једна вьклеста, цврста, чича ме наступи под астал, ја разбра: она је. Неје 
убаво тека да окате на старога човека, неје ви он намерно наступил, мож је и њег 
некој почушнул у сву овуј гужву. 2. наиђе, појави се. – Наши наступише, а Бугари 
оступише. 3. преузме одговорност о чему. – Башта ми пођину, ја бео још детишњак 
у шеснаесту годин, али ко најстар наступи да сам домачин.

насћита се свр. наскита се, намомкује се. – Насћитал је се, и налудувал је се, али 
је са домачин за пример.

насуво прил. сувог грла. – Жаба насуво не крека, а и мајстор насуво не работи ко 
кад му се даде да нешто попије.

насупротив предл. наспрам (упор. наспром). – Стеван и Јорда стоје једно 
насупротив друго, поглечкују се, али не проорачују.

насуче1 свр. сукући обавије пређу око чега, намота. – Насучи ми цевће, да ја не 
дангубим у ткање.

насуче2 свр. развуче тесто тањећи га оклагијом. – Прво насучемо обђе, па ји 
опечемо на плотну от шпорет, после налагамо баницу у тепсију.

натаврен, -а, -о 1. дотеран, лепо обучен и очешљан. – Зглеџос је бил на Водице 
кот цркву у Драгинац када је најголем студ, па млади који дојду натаврени помодреју 
от студ, затој се зглеџос звал „модроглед“, са више нема ни модроглед, а ни такви 
студови. 2. фиг. поднапит. – Дојде малко натаврен, само се ленѕи, и замита с језик.

натаври свр. 1. дотера, лепо обуче, нагизда. – Јутре да ме натавриш, и да натураш 
у торбичку ћесу бомбоне, ћесу каве и једно шише от сокан на разблажување, очу 
да идем при Добринку, да ју видим. Ја за Сивчу и Зеленка бео спреман на све, па 
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узнем чешало да ји тимарим, па кад ји натаврим, кад им се сине длака, мен мило, 
чу полетим.

натаври се свр. 1. дотера се, нагизда се. – Натаврила се ко млада невеста, па 
мисли да је најубава, а она си тај па тај. 2. фиг. напије се. – Куде се толко натаври 
болчица те црна изела, ко да дом немаш работу.  понатаври се.

натакари свр. 1. стави нешто на себе што му не личи. – Натакари црне наочари 
за от сльнце, па мисли да је госпођа. 2. вулг. натакне, навуче. – Да ми је само једнуш 
да ју натакарим на мојевога, па нека после одма умрем.

наталожи се свр. накупи се таложењем, прекрије се талогом. – Беше провала 
облак, па се изли Лужница, по околне њиве и градине се наталожи муљ, од летину 
ништа не остаде.

натам прил. 1. у том правцу. – 1. Погледа негде нис пут, негде удаљин, одокле 
нићи не дооди, а сваћи натам иде. 2. од тог времена па убудуће. – Овдек им је бил 
друђи дом, а тека и натам требе да буде, кад ме нема више. От са натам нема више 
да се познавамо, ни ми доди, нити чу ти доодим. ⌂ натам-новам тамо-амо. – Момче 
и барјатар иду с коњи натам-новам по пут док се невеста клања у кола, и врља 
жито и[з] сито. ⌂ ни натам, ни навам ни напред, ни назад. – Заглавише се на врата, па 
ни натам, ни навам. ■ понатам комп. мало даље у том правцу. – Беше најубав момьк 
у село, такьв не беше одовдека до Бабушницу, и одовдека до Паланку, па чьк и 
понатам.  натамо.  нанатам.

натамо прил. в. натам. – Мрднете колата малко натамо, да можемо да пројдемо 
ми с нашава кола. ⌂ натамо-новамо тамо-амо. – Идомо натамо-новамо, вртемо се 
ко глуве кучће, па ни се досади, и ми си дојдомо. ■ понатамо комп. мало даље у том 
правцу. – У мој век ми неје рекьл: мрдни се понатамо, а кам ли да ме је опцувал, ел 
ударил.  нанатамо.

натамшће прил. натам у дем. значењу, мало више тамо. – Малко се мрднете 
натамшће, да направимо место за још једнога.  понатамшће.

натанане прил. мирно, полако, без журбе и узбуђивања. – Који немају работу 
остану, развржу орату, па си натанане једну и пину.  натенане, натенану, натену.

натациња несвр. навлачи, натиче. – Ја гледам у бабу, она се уврзује у цедилку, 
и натациња на руку торбицу сас леб. Не натацињај капу до уши, че ти постану 
клемпави.

натькми свр. наслаже једно на друго класификујући га по величини. – Прво 
окастримо границе, па после наткмимо шуму, кат се просуши денемо ју у лисник.

натькми се свр. приљуби се, сложи се уз кога или што. – Натькмила се до неве-
сту, ко да је старосватица.

натькне (трп. пр. натькнут, -а, -о) свр. навуче, натакне. – Натькне дедини опьнци 
на нође, и сеца по авлију. Рабаџија натькне барјачак у рупу на процеп кудето је 
јерьм, гдето тегље волови, да се знаје да је рабаџија на свадбу. Увечер склопим очи, 
и видим маћу заметнуту сас матиче, на које је наѕад закачена цедилка, а на руку 
натькнута крошња, како се врта из градину.

натькне се свр. навуче се, натакне се. – Бајанет, он дојде троуглес, а дльг и 
шиљав, па се на пушку натькне.

натьциња несвр. вулг. навлачи, натачиње. – Гоџа су њу натацињали, па кво вој 
фали, а на чело вој не пише да сви знају.

натегљи се свр. наради се, натегли се свакаквих терета у животу. – У мој живот 
сам се наработил и натегљил ко Сивоња.

натегне свр. 1. затегне, напне. – Мораш да га натегнеш да пријде како требе, да 
упадне у жљеб. 2. подигне флашу и почне да пије. – Маноил како натегну влашуту, 
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тека с једно око зачкиљи комто месец што наѕрну изнад Брандел. 3. вулг. обави 
коитус. – Слобода је кад могу да се натепам и нагњетем, па да га слободно оцепим, 
да нешто поштено натегнем, па да легнем.

натегне се свр. 1. опружи се. – Ни имаемо убаво рано јагње, кад једно јутро 
најдомо га липцало, натегнуло се у кошару, испијено ко да га је вапир испил. 2. фиг. 
накани се, спреми се. – Надаш се ко лисица на овнова муда да ти нећи ућа умре да 
нешто наследиш, али јок, док се он натегне, ти се истегнеш.

натежи свр. постане нешто тешко, неподношљиво, неиздржљиво. – Натежа ми 
њигово пијење и окање, па ајт кат смо сами, али он си тој работи и кат смо у народ. 
Родило, па на зевњу натежало, страота божја.

натежује несвр. постаје тежак за чување. – Кат човек не може више да се сам 
слуша, и почне да натежује на онија који су окол њега, боље је да умре.

натеза несвр. натеже, напреже. – Немој га толко натезаш, че пукне, после га не 
мож саставимо.

натенане прил. в. натанане. – Волим ујутру да си сварим каве, да седнем прет 
кућу, и да га гостирам натенане. Кат се пече рећија, требе да се кладе огањ палако, 
натенане, да не загори казан.

натенану прил. в. натанане. – Жељна сам да дојдеш, па да поседиш повише дьна, 
да се натенану испричамо от све.

натену прил. в. натанане. – Мезелите се и пинете натену, немој се журите, имате 
време.

натепа свр. 1. изудара, измлати. – Дрште га да му се натепам, доста је он мене 
тепал, и душу ми појел. 2. вулг. набије. – Маће му га натепам, он че мен да соли памет.

натепа се свр. фиг. наједе се до миле воље. – Кат се натепамо на Задушницу, по 
целу недељу ни добро у мешинку. 2. свр. изудара кога док се не задовољи. – Кат се 
врне, че ју пуштим једьн дьн да се одмори, па кад вој се јутредьн натепам, нече може 
недељу дьна да се дигне ис кревет.

натепује се несвр. фиг. једе се до презасићености, преждерава се. – На село се 
работи, али се и гњете, крка, натепује, набагује, застељује и напуцује.

натерети свр. оптерети, премори. – Натеретила сам руку у жетву, па сам морала 
да ју вржем овде у зглобат.

натерети се свр. оптерети се, премори се. – Овде ме дадоше у газде, ко бојаги да 
проведем бољ живот, а оно неје тека, нело да се повече натеретим с работу.

натече свр. 1. текући напуни. – Да натече још овај кова, па че разлагамо казан. 
2. добије оток, отече. – Натекал у лице, и поткрвавил с очи, пијанката има да га 
кошта главу.

натиска несвр. 1. тискајући нагура. – Редим сирење у каче, па га натискам да 
повише стане. 2. фиг. притиска, стеже. – Почеше да ни натискају от све стране.

натисне свр. притисне. – Туршија требе да се добро натисне с камен, да буде 
покријена с воду.

натица несвр. 1. текући улази у просторију. – У подрум ни натица вода кад је јака 
ћиша, једнуш се беше навирила скоро до колена. 2. добија оток, отиче. – Поче да 
ми натица око, па се прећину да не останем слеп на њега.

натишти се свр. напије се воде, набрекне од воде. – Градина требе да буде добро 
посипана, да се зевња натишти с воду, ако оч да ти добро роди.  нациба се.

наткаје свр. изатка у довољној киличини. – Наткала сам клашње, има за сви да 
скројимо кво ни требе за назиму, и да претече.
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натквеси се свр. наднесе се над чим, наткрили се. – Натквеси се над лавор, и поче 
да бљује. Натквесили се над осталче и манџу, и гњету ли, гњету. Горе нади село 
натквесила се намрштена планинчетина ко стара бабичка.

натквесује се несвр. фиг. стаје коме над главом, туторише кога. – Цел век ми се 
натквесује над главу, ко да сам малоумна.

натковали свр. заокупи, нападне, притисне, спопадне узнемори (упор. насвије). – 
Не давај му се у руће да те не натковали, ако те натковали, њигов си, има да роботи 
с тебе кво оче. Њиното девојче натковалиле вусће, па сво извускавело.

натковали се свр. наднесе се, наслони се свом тежином. – Натковалил се над 
њега, че га угуши.

наткрије свр. покрије одозго, постави привремену надстрешницу. – Не постигомо 
да поставимо кров на кућу, само ју наткримо колко да презимимо, па че ју ниспролет 
покријемо.

наткупи свр. плаћањем више цене постане купац уместо другога. – Дава повише, 
преплачује само да ме наткупи, знаје колко сам волел да купим тој браниште.

наткупује несвр. купи више од другог. – Купује и кво му не требе, само да ме 
наткупује, да друђи виде да има повише паре од мен.

натlца свр. 1. уситни, натуца већу количину чега. – Натlцам алев пипер у чутуру, 
па си имам за цел месец. 2. погађа покоју реч, натуца понешто, присећа се чега. – Ја 
тlцам, тlцам, па понешто и натlцам, потревим да га кажем.

натlцује несвр. натуца, погађа да каже нешто како ваља. – Натlцујем помалко, 
неје бьш све да не знам, ако сам стара.

натовари свр. стави терет на кога или што. – Натоварил ме с обавезе ко могаре, 
па ја сецам, а он си одлита нагор-надол. Натоваримо мливо на кола и потерамо, кат 
се уокаше да се вртамо, баба заумирала.

натовари се свр. оптерети се пословима или бригама. – Стиго си дом, једно ми 
лькну, друго ми се натовари на грбину. Једно се стовари, пет се натоваре.  пона-
товари се.

натопи свр. истопи довољнуј количину чега. – Закламо две свиње, и натопимо 
четри канте маз.

наточи свр. налије течност, захвати воду. – Де, наточи још по једну, на две нође 
смо дошли, не вољаје да је саде једна. Отишьл деда на кладенац, и почел да точи 
воду у решето: он наточи – она истече, он па наточи – она па истече.

натпивује се несвр. такмичи се у испијању пића. – Стари љуђи су се за опкладу 
натпивували да виде који може повише да попије.

натпоје свр. победи у певању. – Знају се одавна: неје га једнуш надврљил с камик 
од рамо, неје га једнуш надрипил уструпачћи, неје га једнуш натпојал и надиграл 
на седењће.

натпојес прил. изнад паса. – Бучка је височка докуде натпојес.
натпојује се несвр. такмичи се у лепом певању са киме. – Натпојувале смо се на 

жетву, једна од овуј страну, друга од онуј, трећа о[д] трећу, не маримо што је жега.
натприча свр. победи у причању или измишљању. – Ја се несьм давал да ме некој 

натприча, или ако требе надльже.
натпрџује се несвр. вулг. такмичи се у прдењу. – На славу се надјеџују, а после 

успут натпрџују.
натпцувује се несвр. такмичи се у псовању и количини псовки које ће употребити. 

– Знаш ли оној кат се натпцувували Рус, Бугарин и Србин, па ји Србин победил само 
док излезал на бину.
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натрапа свр. неочекивано наиђе, набаса на кога или што. – Натрапамо на њи, 
тамьн седли да једу, па ни поканише, а ми се несмо млого отеѕали.

натргне свр. 1. упије у сбе. – Ако несу у сушину, дрва натргну влагу, па нече да 
горе. 2. вулг. навуче,натакари. – Да ми даде само једнуш да ју натргнем, после би ме 
сама молила.

натргне се свр. фиг. дотера се, накинђури се. – Док се баба натргне, коло се 
растргне.

натребен, -а, -о отребљен, очишћен од прљавштине. – У лонац се пржи насечен 
лук и шангарепа, па се насипе сас воду, и додаде се једна шољка натребен ориз.

натреби свр. требљењем ошисти од прљавштине. – Натреби се пасуљ, опере и 
тури у грне уз огњиште да се вари. Ориз се натреби и свари, а црвени лук се насече 
ситно и пржи у шерпу.

натресе свр. 1. отресе са дрвета. – Натреси малко от крушћете, и ми доле да 
једнемо. 2. фиг. навуче, набаци на себе. – Натресе бревенеци на трегери, кратћи до 
колена.

натресе се свр. неукусно се обуче, натронта се. – Кат се натресе и напараси сас 
сцепени дронци, да ти се стужни да ју погледаш. Натресе кожушчину до испод коле-
на, и намькне шубаретину до очи, па ко мечка да иде с овце.

натреска свр. вулг. угура, убаци. – Ко да ми немамо патку, па да и ми натегнемо 
некога, да му га натрескамо, па како му после Бог даде. Маће му га натрескам 
блесаве, он че мен да учи.

натреска се свр. фиг. налије се алкохолом, опије се. – Натрескал се, па не знаје 
ни куде је, ни кво орати. Кад некој препије у Лужницу за њега кажу: пресисал, 
насисал се, надрусал се, натрескал се, наћитил се, утаврил се, нацьвтел се, нализал 
се, намузикал се, нашљокал се, наврљал се, увоштил се, нацевчил се, зевњосал се, 
намокрил се, намузал се, надељал се, начукал се, џибросал се, наскубал се, уготвил 
се, насвирил се, нацврцал се, нацврцкал се.

натрsа несвр. поприма особине неког претка, наликује. – Деда Љуба је бил писмен 
и акьлан човек, а и његовиви унук натрѕа на њега.

натрѕа се свр. фиг. препире се, намеће се, истиче себе. – Кад веч да пристигнемо 
до наше село, зетови, који се беоше нацврцкали, почеше се натрѕају који че буде 
утичњак.

натриса се несвр. искаљује бес, понаша се осорно, издире се. – Немој ми се 
натрисаш над-главу, ни башта ми се неје натрисал, па неч ни ти.

натркаља се свр. фиг. легне један до другога, накотрља се један уз другога. – Мати 
простре рогожу, па цргу озгоре, ми се натркаљамо ко прашчина, она ни покрије, и 
запрети да будемо мирни, и да се не откривамо ночу.

натрља свр. трљајући намаже чим. – Прет спање мати ни натрља с прашак по 
целу снагу, да ни не једу бује.

натрља се свр. трљајући намаже се чим. – Убивотина се натрља сас лој од зајка, 
и пројде за неколкьна.

натронта свр. претерано утопли одећом. – Што си га толко натронтала, видиш 
да се презнојило, раскомоти га.

натронта се свр. претерано се утопли одећом. – Стално вој зима, натронта се у 
сред лето ко у сред зиму.  натротоња се.

натротоња се свр. претерано се утопли одећом (упор. натронта се). – Натротоњал 
се ко послегњи матрапаз, а не знаје кво има дома, само пуни сламарицу.

натроши свр. 1. намрви, уситни. – Расучем обгу подебелшко, па врз њу натро-
шим сирење, и посипем сас растопен маз, и ако има строшим и измутим некоје јајце, 
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па и сас јајцето посипем. 2. накруни зрневље кукуруза. – Узни два-три класа морузу, 
па натроши и врљи на кокошће нека кљуцају.

натрпа свр. набаца без реда, згомила. – Натрпамо преко нас цржљаци и покров-
ци, да ни штите од ветар. Не мож га лько најдеш, натрпано свашта.

натрти свр. вулг. обави полни акт. – Причају, Мален неку Циганку натртил у 
Радованову дувку, па она оче да ју целивује, а он вој рекьл да мора да пази да нећи 
не наиде.

натрти се свр. 1. сагне се избацивши задњицу. – Натрти се, па почне да се удара 
по дупе, и да ми се смеје. 2. фиг. дочепа се положаја и заседне на њега. – Несьм бил 
у мој живот у ниједну партију, и тој ме коштало, мука ми беше од голоигре које се 
натртише на функције док комунисти дрмаоше, па дери народ, па отимај.

натрукуван, -а, -о пресликан мотив на платну који треба да се концем навезе. 
– Имало ме за све работе, кво узнем у руће, тој је уработено: ако је плетење – ко да 
је нанизано, ако је везење – ко да је натрукувано, тека предење, тека ткање, а и у 
играње и појање сам била прва.

натрукује свр. ископира, преслика неку шару на платно за везење. – Прво смо 
морале саме да натрукујемо кво че да веземо, после почемо да купујемо веч натру-
кувано платно, спремно за везење.

натрул, -а, -о који је почео да трули. – Твој двор никад неје сметен, твој плот на-
трул, капија ти накривена, никакьв домачин неси.

натрупа свр. 1. набаца на гомилу, згомила. – Она само врља, чарапа ли је, кошуља 
ли је, пешћир ли је, трпа по астал, кат све тој натрупа, отвори шифуњер да се види 
да нема више ништа. 2. навеје снег. – Снегав трупа ли трупа, а и нек натрупа, че буде 
родна година.

натрупује несвр. натрпава. – Ала снегав поче да натрупује, до јутре че ни затру-
па, да не мож ис кућу да излезнемо.

натрчи свр. трчећи налети на кога или што. – Натрча на мене, замалко да ме 
обори.

натунти (трп. пр. натунтен, -а, -о) свр. затамни, натмури, смрачи. – Нема ћиша, 
отидоше облацити, али га оно зачьс натунти, шибне пљусак, и џабе ти косидба. Што 
си такьв натунтен, ко да ти је све помрло по кућу. ⌂ натунтило га наоблачило се, нат-
мурило се, припремило се за кишу. – Натунтило га од Ракош, па само што неје почело 
да пада.

натунти се свр. 1. натмури се, смркне се. – Цел свет се натунтил ко пред облак, 
мрзи га да прича, мрзи га да гледа, саде пьшче, и саде прди. 2. наоблачи се, смрачи 
се најављујући непогоду. – Времево се натунтило, излезоше облаци црни ко углен, са 
че почне да тутњи.  натушти се.

натупа свр. фиг. напада (о снегу). – Још га неје натупал беља, али ако овака настави 
че га натупа до појес.

натура свр. 1. намеће једно поред другог, стави доста тога. – Жене распремују 
кво су донеле: која баницу, која печеног петла, која сирење и погачу, натураше 
на астаље, најубаво пред мен, ал мен се не једе, мен нешто друго једе изнутра. 2. 
наспрема разне врсте зимнице. – Овуј годину смо натурали зимницу, че ни траји и 
за догодине.

натура се свр. намеће се (упор. устура се). – За кровови је бил опасан мајстор 
Санда Кличко, за арматуру Мима Чедин, за бетон се натураше Ђура Лећин, а за 
дрвенарију Тома Орта. И тај обличја су била да се свекар натура на снау.

натури се свр. наметне се. – Натурил се за преседника, и народ га изгласал, после 
му крив ђавол што ништа не иде како требе.
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натурица м наметљива и осорна особа, кавгаџија. – Немој да се задеваш с тога 
натурицу, он само тражи с куга да се степа. Кад бео малецка, бео голема натурица, 
па уватим да мијем судови, а баба ми речеше: Не наплитај се, још си у руће нејачка.

натурљив, -а, -о наметљив. – Де, стрпи се малко, немој да си толко натурљив, 
неси само ти гладан.

натутка свр. несвр. подстакне кога на нешто недолично. – Туткамо га, туткамо, 
једва га натуткамо да ни се придружи.

натушти се свр. наоблачи се, натмури се (упор. натунти се). – Времево се натуш-
тило, само што нешто не заване.

наћили свр. поређа једно уз друго попут гроздова младих кртола на корену (упор. 
и ћила). – У плекано корито наћилил влаше с пиво, само им се врови виде, па озгоре 
натурал лед. Гледам ју, наћилила злато по руће, по прсти и около шију ко Шиптарка.

наћили се свр. фиг. згомила се, начичка се. – Ја погледа, и поче се усмивкам: убава 
екипа се наћили до нас, топрв че га блазнимо, топрв че почне пијанка.

наћине свр. накида. – За коврждање оди тесто наћинем и намесим поситни 
кравајчичи. Наћинемо цветови оди белу раду, па вијемо венчичи.

наћисел, -а, -о киселкаст, накисео. – Ја волим наћиселе јабуће, да несу ни сасвим 
блађе, ни сасвим ћиселе.

наћисли се свр. направи плачљив израз лица. – Што си се наћислила, кажи ми 
који те наљути, да му ја учукам рогови. Наћислил се, па само што не завика.

наћисне свр. 1. покисне. – Ситна ћишица, али ромиња по цел дьн, па човек наћисне 
до голу кожу. 2. фиг. поднапије се. – При куга сврта, та си наћисал тека одрано.

наћити ГЛ, ДЛ свр. в. накити. – Напред је било обичај да мртавца наћите с цвеће, 
ко да га спремају за на свадбу, а са се тој ману.

наћити се ГЛ, ДЛ свр. 1. окити се. – Додолице се наћите с цвеђе, па иду по село 
и прскају с воду куга сретну, а и они њи прскају. 2. фиг. опије се. – При куга се толко 
наћити, куји је имал рећију за врљање, болчица га црна изела.

наћицка свр. напрска, исфлека. – Сас какво си оволко наћицкал дуварав, па не 
може да се обрише.

наћули свр. окрене уши према коме или чему да боље чује. – Сви се претворимо у 
једно уо, сви наћулимо уши да чујемо кво че ни са казује.  начубри, начуљи.

наћути се свр. проведе много времена у ћутању, засити се ћутања. – Наћутала 
сам се сама меџу четри зида, а и у гробиштата чу се наћутим кад ме онам откарају.

науди свр. 1. нанесе зло, причини штету. – Запали му плевњу, да му науди што му 
сврта при жену, сви знају који је, ал не могу да докажу да је он. 2. фиг. учини услугу 
коме. – Башта му науди, преписа имање на постарога брата, а младотога испратише 
на предузеће, са он живи ко господин, а онија једва саставља крај с крај.

наузбрдњичаво прил. са поприличном косином, са поприличним нагибом. – Дојде 
малко наузбрдњичаво, али неје јако припрто, волови извлечу вршалицу без четверку.

наузима свр. узимајући више пута прикупи велику количину чега. – Наузимају од 
сељака за багателу све кво произведе, после му продавају њини фабрични производи 
за големе паре. Наузимамо све што ни требе за славу у понеделник у Бабушницу, са 
че почне спремање.

наука ж фиг. навика. – Има наука, али има и одука.
науман, -мна, -мно намеран, спреман, рад чему. – Науман сам да се селим у 

Бабушницу, сви се негде селе, па очу и ја.
науми свр. зажели, донесе одлуку. – Науми башта да ме жени, али ја још немам 

године за женидбу, па је морал да плачује на владику да одобри да ме жени.
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науми се свр. добије велику жељу за чим. – Ка[д] ти се толко наумило да идеш сас 
овце, чу те једьн дьн поведем, па да видиш како је горе урудин без воду.

наусправља свр. постави више њих у усправан положај. – Изнесемо печена 
јаганци на ржњови горе при крс, па ји наусправљамо уз дрвја док дојде поп да пре-
реже колач, и очита молитву.

научи свр. фиг. посаветује, поучи. – Научи ме кво да работим, и куде да се денем 
о[д] тога бесника, душу ми изеде начисто.  понаучи.

научи се свр. фиг. распита се, обавести се. – Чу се научим како се заплита тај 
плетка, после чу и тебе да научим.  понаучи се.

нафатира се свр. шатр. опскрби се непоштеним путем, накраде се, наотима се. – 
Седе при њега док се нафатира, па га ману и отиде за помладога.

нафтарица ж пећ на нафту. – Ми си се грејемо на дрва, а који су у град они на-
купуваше некакве нафтарице, место дрва сипу навту, и греју се.  навтарица.

нацьвти се свр. фиг. напије се. – Тамьн ми се наока Петкана што сам се рано наць-
втел, кад дојдоше Цигањћете да вражукају.

нацвака свр. намаже дебели слој, нацмаче. – Даньшња девоћа нацвака по образи 
свакакве боје, да је бајађи поубава, па се шаренеје ко кљундрво.  нацмака.

нацвака се свр. нападно се нашминка, нацмаче се. – Нацвакала се с помаду, па 
мисли да никој неје ко њу.

нацврца се свр. фиг. напије се до бесвести. – Ете га и Тоза, веч се нацврцал па 
једва згаџа, прича си повиш сам за себ. Куде се толко нацврцасте да не мож да 
стојите на нође.

нацврцка се (трп. пр. нацврцкан, -а, -о) свр. нацврца се у дем. значењу. – Море, ако 
су деца, и она знају да се понекад нацврцкају, па им гледај чудо. Дојде у нећи ред 
нацврцкан, и одма се скапоше у кревет.

нацевчи се фиг. 1. напије се. – Нацевчил се знојав студену воду, па се разболел, 
једва га доктури поврнули. 2. опије се (упор. и нацврца се). – Нацевчи се, па не знаје 
кво работи, и кво коме дума.

нацеди свр. стискајући и гњечећи истисне течност из чега. – Отопимо сало и 
нацедимо маз пуну шерпу от пет ћила. Нацеди му малко лимун, да је проћисело.

нацепи свр. нацепа. – Отсекомо туј стару крушку, али нацепимо дрва, за цел ме-
сец че смо мирни.

нацерен, -а, -о искежен. – Петкана кад га виде како иде кроз авлију сас нацерена 
уста ко шугаво кучиште, пребледе, и поче да замита у орату.

нацери се свр. 1. искези се. – Нацерил се ко липсало куче. 2. будаласто се насмеје. 
– Нацерил се ко будала на брашно.

нациба свр. упије влагу, постане скроз мокар. – Кат падне добар снег, зевња на-
циба влагу, па се и берећет добар роди.

нациба се свр. напије се воде, раскваси се (упор. натишти се). – Градина се најбоље 
посипе кат се навади, тьг се зевња нациба с воду, па може да пројде неколко дьна 
без посипување.

нацицка свр. сабије једно уз друго, начичка. – Кад нижеш пипер да се суши, боље 
да су попошће малко разредене, а не нацицкане једна до другу.

нацицка се свр. сабије се једно уз друго, начичка се. – Нацицкају се у аутобус, па 
само што не стоју једьн врз другога. Овуј годину сливе родиле, па се нацицкале ко 
чичьк, че се покрше од род.

нацмака свр. намаже дебели слој, нацмаче (упор. нацвака). – Нацмакај га с ћисело 
млеко гдето се изгорел, да му извади ватру.
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нацрвени фиг. премлати кога, учини да постане црвен од батина. – Буди мирна, 
да те не нацрвеним ко с црвилку за уста и тамо где не мож сама да се доватиш.

нацрви (трп. пр. нацрвен, -а, -о) свр. намаже усне кармином. – Са је кночи, че 
трзате ли за Пьсјач, ајде, кво чекате, пьсјачансће невесте нацрвиле уста, па само вас 
чекају. Женсће колко ти компир оче, и све убаве, и све нацрвене, а дибидус голе.

нацрви се свр. нашминка се кармином. – Оч ли да ти купим и црвилку за уста, да 
се нацрвиш, кат си веч сукњу скратила до дупе.

нацрни свр. обоји у црно, нагарави. – Сваћи понеделник се обрија и нацрни брко-
ви с некакьв плавез, и иде на пијац, а после пијац обавезно сврне у „Црни вр“.

нацрцори свр. напуни суд текући у танком млазу. – Чекам да нацрцори вода у 
котьл да напојим говеда, а она споро црцори.

нацуцла се свр. фиг. напије се. – Зимско време за сељака робија, нацуцла се грејану 
рећију от сабајле, па вьздьн бланта от селсће наклапотине.

начапка свр. накваси мокром крпом. – Начапкај нође на детето с рећију, да му 
извуче ватру. Начапкам с време на време печење с пиво, да му омекнеје кожица.

начапка се свр. намаже се колоњском водом, дезинфикује лице после бријања. – 
Обричим се и начапкам с колонску воду, па ми се чини да почнем да миришем на 
борак.

начьс прил. 1. прошле ноћи, ноћи која је управо прошла. – Јучер викамо з бабу 
заједно, и начьс, и одоцутра, таква несрећа каква нас снајде се једнуш дешава. 2. ове 
ноћи, ноћи која је у току. – Па смирете се, бре, бар начьс, прекарасте га с тој ваше 
карање, не мож да се дремне од вас.  ньчьс.

начьшањ, -шња, -шњо ноћашњи, који припада протеклој ноћи. – Неје му ништа, 
само га глава боли од начьшњо лумпување.

начепи1 свр. накида, наломи. – Начепи ми по једну чепку от свако цвеће које 
имаш, да и ја посадим.

начепи2 свр. фиг. узме кога на зуб, почне да прогања кога. – Најду некуга замлатеног, 
па кад га начепе, не мож да прквеје од њи.  напочепи.

начет, -а, -о 1. коме је узет део, који више није цео. – Изеде га тетка, дала би му 
лебац, али нема начет. 2. коме је здравље нарушено, који је захваћен болешћу. – Ја 
само изгледам да сам здрава, али сам начета, оперисала сам жуч.

начини1 свр. 1. направи, сагради, доведе у ред. – Ви се ништа не сећирајте, само 
седете и гледајте, мајстори че све да начине како требе. 2. намести нешто како 
треба. – Кад вршачи начине вагу и подравнају ју, тьг се малко одобровоље, па и нас 
деца окну, да ни по ред измере колко смо тешћи.

начини2 свр. офарба ускршња јаја једно за другим у великом броју. – Кад дојде 
Велигден збирамо јајца, па начинимо перашће и намесимо колачи, и однесемо при 
цркву да делимо на роду.

начини се свр. 1. лепо се обуче и окити, дотера се. – Улезну сватови куде че се 
ручује, после улезне млада невеста да ју брат продава на девера, она се начинила у 
вал, и сва ућитена с ћитће и паре. 2. заузме достојанствену позу. – Једно од децата 
у берберницу ме понуди да ме почиша, начини се ја у столицу ко краљ у вијакер, и 
гледам се у огледало пред мен.

начиња несвр. 1. намешта, поправља. – Немој ич да викате, ја сам се наживел! 
– вели башта, и начиња си крагну окол шију и дипли ју. Појду жене на жетву, ако 
несьм на њиву ја излезнем, па ко белћим начињам порту, а стварно чекам да пројде 
тај којуто чекам. 2. започиње какав посао. – Работу коју започнеш или ју доврши до 
крај, или ју не начињај. 3. начиње да троши оно што је спремљено као залиха. – 
Само кат поједемо сву туршију из једну врчву, начињамо другу, онак никако.
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начиња се несвр. 1. психички се припрема за што. – Ете колко је човек тупав, 
планира некво, и мисли тека че и да буде, начиња се за песму и веселење, а оно му 
дојде викање. 2. намешта се, заузима повољани положај. – Начињам се да спим, 
па никако да се наместим како ми је згодно. 3. улепшава се, дотерује се. лицка се. 
– Сабајле на Џурџовдьн девоће се начињају да су штом поубаве ко за сабор: везене 
черапе, ћенарне кошуље, забање, нове опрегљаче, уорате се, усмеју се, подиркају 
једна другу, и иду да беру цвеће за венци.

начисто прил. сасвим, потпуно. – Мешам док се месо начисто распадне, дори да 
се напраји на конци. ⌂ буде ~ изравна рачуне (с ким). – Да се раздужимо, ја на теб, ти 
на мен, па да смо начисто.

начичка (трп. пр. начичкан, -а, -о) свр. густо наниже, густо наређа једно уз друго. 
– Село ко село, куће начичкане прекај пут, кад је суша – прашина не може се дише, 
кад је ћиша – каљиште до гушу.

начичка се свр. густо се поређа једно уз друго. – Прекај пут се начичкали џандари 
сас шљемови на главе, и с пендреци поголеми од моју тојагу, и стрељају ни с очи.

начмаји се свр. проведе доста времена у чмавању. – Сви друђи још када су 
отишли по работе, ти не мож да се начмајиш, до пладне се излежаваш у кревет ко 
бицман.

начне свр. почне да троши оно што је спремљено као залиха. – Чим начнеш 
готовину коју си зачувувал за црни дни, брзо останеш без њу. Две канте маз отидоше, 
начемо и трећу.

начубри свр. усправи уши (упор. наћули). – Начубрила уши и слуша који кво 
продума, не дава реч да вој промькне.

начува свр. проведе много времена чувајући, насити се чувања. – Начувала сам 
се деца у мој век, прво моја шес, после пристигоше унучетија па и њи, а младити 
иду у поље на работе.

начуди се свр. доживи велико чуђење, задиви се. – И са се не могу начудим како 
бьш у мен да се загледа таква убава девоћа, и још мирашчика, срећа ме тела, ал ја 
несьм умејал. Нече ми верујете, угаси Петкана креч, па кат окречи кућу от споља, 
да се не начудиш.

начује свр. сазна мало, чује неке непроверене вести. – Башта ми нече прича, маћа 
се не сеча, ја сам некво начул, а време прооди и односи, па ме интересује мож да 
неје бьш тека било. Начумо да се мањују Вецко и Катица, истин ли је, ел се само 
проноси кроз народ.

начука свр. 1. млаћењем одвоји зрна пасуља из махуна. – Овуј годин смо начукали 
пасуљ има за три врече. 2. вулг. набије пенис. – Кум чука пасуљ у авлију, по пут 
мињује кумица, застане на капију и пита: Начука ли доста пасуљ, куме? – Начукал 
сам ти курц, кумице, нема ни за половин шиник!

начука се свр. фиг. опије се до бесвести. – Једнуш се заседемо куде Вилфана 
ћевабџију, па се начукамо сас рећију ко телчина.

начуљи свр. усправи уши (упор. наћули). – Мен тој беше занимљиво, начуљи уши 
и поче да слушам.

начучи свр. много њих чучне један поред другога. – Човек ти је гадна ѕверка, 
поготово онија што су начучали на народну грбачу, они су у стање живог човека да 
поједу, и да не трепну.

начушка свр. нагура. – Начушкј сено и отаву у плевњу, па ју затвори и закључај 
до први снег.

начушка се свр. сабије се један уз другога. – Начушкајте се, да може сви да 
седнемо, а не да сте се само ви раширили.
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наџапичав, -а, -о груб, јогунаст, напрасит. – Овај девојчетија из нашево село 
млого наџапичава, какво год да им речеш, одма те наране з говна.

наџаса свр. препуни, натовари више него што може да стане. – Наџасамо 
дрварку сас дрва, тамьн појдомо из браниште, пуче гума.

наџаса се свр. фиг. преједе се. – Наџасамо се и напимо се, с чук да набиваш нема 
више куде да стањује.

наџибри се свр. шатр. напије се. – Госпава и Цвета седле до њега, види се да су се 
прилично наџибриле, па се само засмивају и подгуркују.

нашавница ж кожни овчарски огртач без рукава. Δ – Још ко детишљак сам по-
чел да идем с овце, па ми дедина нашавница беше скоро поголема од мене.

нашали се свр. исприча шалу, направи шалу на нечији рачун. – Воли да се нашали 
с мен, али мен ми њигове шале не подобају стално.  понашали се.

нашара свр. фиг. нечитко напише, нашкраба. – Напише ми писмо ко да су га чавће 
с нође нашарале, по неколко дьна се мучим док га прочитам.

нашевељ-надевељ прил. хода врлудајући лево-десно. – Добросов пинул малко, па 
иде нашевељ-надевељ, постал му тесан пут.

наш, -а, -е, -и, -е, -а пр. зам. који припада нама. – Наша кућа једно време беше 
најголема и најубава у село. ■ наши сви који припадају нашој породици, блиска род-
бина. – Остадомо си само наши, друђи госјањи се разидоше. ■ нашити, -ата, -ето, 
-ити, -ете, -ата чл. ф. тај наш, та наша, то наше, ти наши, те наше, та наша. – Све 
невесте су убаве, али нашата беше најубава, сви су ју углеџували кад ју доведомо у 
село. На славу беоше само нашити, друђи госјањи несмо имали.

нашије свр. сашије у довољној количини. – Лько је њему да си сваку годину 
нашије неколко панталоне кад је шнајдер, а и муштерије му доносе клашње повише 
нело што требе.

нашика се шатр. напије се. – Сићевачко вино бије у главу ко сас чук, нашикаш се, 
па ти све равно.

нашинац мн. нашинци м човек из нашег села или краја. – Иде човек, води козу 
и питује куде је кућа на нашинцатога који има расног јарца. Гдегод да мрднеш по 
Србију има да најдеш нашинци, одма че ји познајеш по лужничку орату.  нашиньц.

нашиньц мн. нашинци м в. нашинац. – Нашиньц је, ама одавна отишьл и[з] село, 
па га не познавам.

нашинка мн. нашињће ж жена из нашег села или краја. – Једна нашинка беше 
побегла за некаквог Влауцу, па се валеше да све имају, и да су млого богати.

нашинсћи, -ска, -ско који је својствен нама, који је као ми. – Наши се одма 
познају по нашинску орату.

нашинсћи прил. на наш начин, како умемо и знамо. – Ми си оратимо нашинсћи, 
ми нумејемо да оратимо грацћи.  нашћи.

нашинче мн. нашинчета дете из нашег села или краја. – Там ми рекоше да се јавим 
код једно нашинче, а оно је у туј партију, па че ми објасни кво ме мучи. Младиња 
селска исто је волела мојег Јеленка, еве нашинчетава туј из малу, сва су га слушала, 
кат појду у варош прво при њег сврну да га питају требе ли некво да му купе.

наширин прил. на отвореним простору. – Ти си се загњел под женину сукњу, па 
ме о[д] туј окаш да се бијемо, ако оч да се бијемо, излезни наширин.

нашироко прил. фиг. расипнички. – Док му беоше мати и башта живел је нашироко, 
и како је тел, е са стеѕа, али нема кво да стегне.

нашкоди свр. причини штету, напакости. – Ја вој примьцињам једење, она га 
одмьциња, расрдила се па нече да једе, ко мен да че нашкоди.



Љубисав Ћирић548

нашљами свр. фиг. наприча глупости. – Кат почне да прича, нумеје да стане, 
нашљами глупости за једна кола.

нашљема се свр. опије се до бесвести. – Видојко ковач се нашљемал, па се 
мртвосал, па легал на душаме насред двор и раздрљил кошуљу и панталоне. Цврцају 
ли цврцају, нашљемале се, па се истровиле.  понашљема се.  нашљиска се, 
нашљока се, ушљема се, ушљиска се.

нашљиска се свр. опије се до бесвести (упор. нашљема се). – Чим малко пине, 
почне да га поткарује на још, нема мерку, па се нашљиска и тера до липцач. Те га 
иде отуд, нашљискал се ко дудук, једва оди.

нашљока свр. учини да неко постане пијан. – Ајт што се они изнапивали, нело 
нашљокали и жене које су биле сас њи, та га заубавили начисто.

нашљока се свр. опије се до бесвести (упор. нашљема се). – Нашљока се, па блан-
та све кво му падне на памет, блазни свет.

нашмрља свр. нажврља, нашкраба. – Нашмрља некво, а само он умеје да га про-
чита, ко да су га свраће с краци писале.

нашпарта (трп. пр. нашпартан, -а, -о) свр. опраши копачицом коров измећу редова 
младог кукуруза. – Нашпартам само колко можемо даньс да окопамо. Даньс нашпар-
тамо, јутре че загртамо. Сви се издизаше од обед на брзину, матиће вануше да севају, 
журе да повиш окопају берем оној што је нашпартано, да га не завата ћиша.

наштимује свр. намести на станицу, удеси да се јасно чује звук (о радиоапарату). 
– Наштимуј убаво радио на станицу, да не крчи.

наштину прил. на празан стомак. – Неје добро да се наштину напијеш толко 
водељак.

наштипе свр. накида млада пера лука. – Наштипи перца од лук, па ји опери на 
чешмицу, да ји попржимо с јајца за ручьк.

наштрапа свр. наступи, стане стопалом на што, нагази. – Кад идеш по пут, 
пази да не наштрапаш на сугреби. Што неси пазил, нело си наштрапал на лајна, па 
си се толко умазал.

наштрпка свр. начне што кидајући комадић по комадић. – Деца, немојте да 
наштрпкате баницуту док ју не изнесем пред госјањи, после штрпкајте. Овде штрпне 
од овог, онде штрпне од оног, може му се кад је трговац.

нашћи рет. прил. на наш начин (упор. нашинсћи). – Причамо како умејемо, нашћи. 
Да оратимо нашћи: че видиш от какво дрво се праје ложице, само ако ти се дигнем. 
⌂ по нашћи на наш начин, онако како је код нас. – Са излезе мода и у Лужницу да се 
кани сас каве ако ти некој улезне у кућу, понапред беше си по нашћи: покане те сас 
медьк, ил слатко, а сипу и рећицу.

нашужби свр. одвоји извесну количину зрна пасуља из махуна. – Пасуљав још 
рујав, али набери па нашужби за две шаће, да сваримо за ручьк, са је најблаг.

нашушљави свр. натруни. – Немој да ми нашушљавиш млеко, тамьн сам га 
процедила.

ньчьс прил. в. начьс. – Где си била ньчьс? Они могу ньчьс целу ноч да стоју и 
причају, а што ја да ји чекам, и да sебнем.

ньчьсће прил. ове ноћи, ноћас. – Ньчьсће се заоблачи, али даде Бог та не завану 
ћиша, имамо просушену отаву још на откоси.

неаљив, -а, -о аљкав, немарљив. – Мислил сам да че Петкана због овој да ми 
проврти мозак како сам неаљив, како сам се изметнул, да се несьм метнул на башту. 
Све им развлечено по кућу, сви су неаљиви, а највише жена му.

неаће несвр. није лоше, не мари. – Какво да га питаш, он си једно исто одговара – 
неаће, а тој код њег свашта значи: и добро сам, и лоше сам, и уморан сам, и спи ми 
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се, и пијан сам, и трезан сам; а кад боље размислиш, што се коме тича да га запиткује 
глупости.

небидница ж пропаст, безизгледност, крајња заосталост. – Превари ме, па ме 
доведе да век проведем у овуј небидницу.

небо с 1. свемирски простор, религ. пребивалиште Бога и светаца. □ – Причају 
да се на Богојављење отвара небо, и да се појављује Бог. 2. у дечјој игри „школице“ 
последње обележено поље у које се убацује плочица, па се и сама игра тако зове. – 
Девојчетија нацртају небо, па цел дьн клецкају по њег. На сокак деца играју небо и 
одузимачку.

неваљашан, -шна, -шно 1. неваљао, без добрих особина. – Имају само њега, па 
га размазали донде, неваљашно дете што га нема. Ш-че да работи, сирота, упадла 
у неваљашни љуђи, лоша вој судбина. 2. фиг. болешљив, нездрав. – Деда и баба 
неваљашни, а ми смо сви друђи здрави.  невољашан.

неварен, -а, -о некуван. – Чим је мазьн ко неварена жльчка, од њега се пази, такьв 
ти не требе, даньс те има льже овака, јутре онака. Варено млеко сви пију, али ја га 
повиш волим неварено, и кад је тамьн помузено.

невеска ж зоол. ласица Putorius nivalis. – Невеска прво напуа пилетија да ји 
ошамути, па ји после једно по једно поједе. Бљује ко невеска.

невеста ж 1. снаха у првој години брака. – Доведоше вредну невесту, и одма 
им кућа процьвте. 2. млађа жена уопште. – Улезоше две Цигањће, једна постара 
носи торбу, а другата још невеста, и води две Циганчетија. 3. погрд. поодрасла а још 
детињаста девојка. – У, невесто, још малко па че те женимо, а нумејеш црђе да 
си подигнеш кат се дигнеш ис кревет. █ млада ~ невеста под велом током свадбеног 
церемонијала. – Срамује се ко млада невеста. У наше село најубава млада невеста 
беше Вида Главшинска.

невестица ж хип. од невеста 2, женица. – Једна невестица води и показује куде 
да седну тија што су се поубаво предрешили, мен не зарезује. Добро, несьм ни ја 
одрочљив на онуј работу, поготово ако је невестицата убава.

невиделица ж 1. мрак, помрчина. – Млого њи је изела невиделица, омркну, а не 
осьвну. Ал у невиделицуту видо једно: нече њег паметан човек да утепа, на гоџа је се 
с пакос зајмил, никој си нече мьшка руће с будалу, па нечу ни ја. 2. фиг. бескорисност, 
узалудност, проћердан живот. – Пројде ми век у невиделицу. Град ни све утепа, и 
попошће, и боранију, и лук, и компири, смлати сливе, обра јабуће, жито полегло, 
детелине умрсене, све оде у невиделицу, ко да смо се по Бога сас камање гаџали.

невидено поим. прид. нешто што треба да остане невиђено и прикривено. – 
Давала је и видено и невидено, само да вој син прејде, да не понавља.

невоља ж зло, несреће, неприлика; нужда, морање. – Притисла ме мука и невоља, 
па не знам на коју страну да се обрнем. ⌂ ђиди-невоља велика невоља, неочекивани 
проблем. – Затекла кућу закључану, па помислила: Ма што си ја не турим кревет 
у помоћно оделење за ђиди-невољу, да имам где да си поседим док ви дојдете да 
откључите.

невољашан, -шна, -шно в. неваљашан. – Невољашно времево, неје за никакву 
работу погодно. Невољашна сам, ко и времево што је невољашно.

невоште мн. невошта с в. навоште. – Кад је мешина пуна, и на невоште добро.
неврзан, -а, -о невезан. – Остадоше неврзани снопови, ако дуне нека олуја све че 

разнесе жито по њиву. Кућа се накривила, маије неврзане, прозори и врата виснули, 
двор зарасал у бурјан.

негде прил. 1. на неком неодређеном месту. – Негде се дену, до оточ беше туј. 2. 
приближно, отприлике (у временском значењу). – Отиду за Џурџовдьн, а вртају се 
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јесени негде окол Гмитровдьн. ⌂ негде-негде ту и тамо, понегде. – Целу пролет нема 
ћиша, па моруза изникла само негде-негде.  донегде, нанегде, однегде.  некуде.

негли везн. него, неголи. – Ја сам жена женсћи денула и камаре, еј камара поши-
рока негли собава.

негодечћи прил. ненамерно. – Малко сам га закачил негодечћи, а он кат си се уро-
ва, сьв комшильк се сабра да види кво му је.

недајбоже прил. нешто нежељено, немили догађај, изненадна болест, неочекивана 
смрт. – Увек мораш да имаш преврзан нећи динар за недајбоже, и за туј пару само 
ти требе да знаш.

недьгав, -а, -о 1. нездрав, болешљив, немоћан, непокретан. – Приметил како 
Турчин замашил да посече Драгутина, и сас голу руку уватил сабљуту, и о[д] тьг 
му руката недьгава. Ја стара и недьгава, а ти малецка и нумејеш, саде се наплиташ. 
2. фиг. уображен. – При нас орате да су недьгави онија који мисле да су најпаметни.

недьгавац мн. недьгавци м болешљива и немоћна особа. – Ти си остарел, и ја чу 
остарејем, па који че гледа после два недьгавца.

недьгавеје несвр. онемоћује, губи снагу. – Како старејемо, тека недьгавејемо.  
онедьгавеје.

недьгавштина м/ж пеј. који је недьгав, неспособњаковић. – Недьгавштино, за 
никакву работу неси, кво ванеш да уработиш, само га поквариш.  недьгља.

недьгља м/ж пеј. в. недьгавштина. – Куде најде тога недьгљу, требе да га влачиш 
на грбину от са, па крос цел век.

недеља ж 1. време од седам дана, седмица. – Удумају ме и вере ме, после до 
свадбу за неколко недеље не искачам ис кућу. 2. седми дан у недељи. – Дооди у 
недељу, па у недељу, онак не може. █ завалита ~ последња од седам недеља ускршњег 
поста. – Велигден ка[д] дојде, па завалита недеља, тај пред Велигден што је, па 
смо читаво малаксали оди пос, једва одимо гладни. █ задушна ~ седмица у којој су 
задушнице. – Башта ми умре упролет, у задушну недељу. █ сирна ~ седмица пред Беле 
покладе. – У сирну недељу се још не пости, али се једе само сирење, месо се више 
не пипа.

недељан, -а, -о неотесан, неуглађен. – За тебе је само једьн подебел кольц, и тој 
недељан ис плот, па да човек не гледа где удара.

недоварен, -а, -о недокуван. – Тресе се ко недоварене питије. Донела на њиву леб 
тиће згрозен, и недоварен пасуљ, зрна му тропају по грне.

недовиџује несвр. не види добро. – Кат човек остареје, он почне и да недовиџује, 
и да недочујује. Недовиџујем, не би смејал ја да возим трактор, пре нећи дьн ме 
казнише милицајци што несьм полагал за шофера.  ненавиџује.

недодрж м немир, неспокој. – Нестале му цигаре, па га ванул недодрж, место га 
не држи.  недодршка.

недодржа м/ж пеј. који не може да се дуже скраси на једном месту, ветропир. – 
Женицата му беше недодржа, увати ју бесујица, и одорлеца у бел свет сас некаквог 
граџанина, ману и черку и Крсту, и направи бељај за целу вамилију. Недодржа је ко 
и башта му.

недодршка ж немир, неспокој (упор. недодрж). – Увати ме недодршка, обричи се, 
премени се, и ајд чу трзам за Бабушницу, да се распитујем како може тој да човек 
због орату десет године лежи у затвор, а неосуден.

недодуман, -мна, -мно недокажљив, својеглав, коме не може да се нешто каже 
и образложи, и да то прихвати као истину. – Недодумна је, ко и сви што су вој у 
фамилију, мисле да су најпаметни на цел свет.  недоказан.
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недозрел, -а, -о 1. који није потпуно сазрео (о плоду). – У вурду се не турају не-
дозреле попошће, оне нагорчују, па покваре целу канту. 2. кјои још није достигао 
потпун физички и духовни развој. – Има годињће, али је малко недозрела, и дете ју 
може превари.

недоједе свр. не доврши једење, не засити се потпуно. – Колко пут сам недојела 
и недоспала у мој век, чини ми се толко немам косу на главу.

недоказан, -а, -о недокажљив, својеглав (упор. недодуман). – Недоказан је ко маз-
га, какво науми, тој работи, па да му сто попа читају другојече.

недоклан, -а, -о који није потпуно преклан. – Ја сам јарац живодерац, жив клан – 
недоклан, жив солен – недосолен, жив печен – недопечен. (нар. пр.).

недокльченко м снег у облику залеђених лоптица, зрнасти снег. – Доле 
га заледило, а озгоре пада недокльченко, па не мож да се излезне ис кућу.  
недотльченко.

недоклепан, -а, -о фиг. који није сасвим у реду, коме нешто недостаје. – Слепута 
се по сокаци ко недоклепан.  недоправен, недотепан.

недонесен, -а, -о рођен пре времена, пре нормалног рока. – Он је једна недонесена 
будала, и ја с такве будале нечу да имам ништа заједничко.

недоношац мн. недоношци м онај који је рођен пре времена, коме нешто 
недостаје. – Некада беше: куј не ослужи војску, рачунаоше га за недоклепаног, ко да 
му некво фали, девојчетија бегаоше оди такви недоношци.

недоношче мн. недоношчетија с дете или младунче рођено пре времена. – Ако су 
се родила ко недоношчетија, тај близнетија се брзо оправише, и постадоше најубава 
деца у село. Оно је малечко, дек је недоношче, ојагњило се пре време.

недооноден, -а, -о фиг. незадовољен у љубави, неизмилован довољно. – Витко се 
разведе, вану свет, и остави ју овакву убаву, а недоонодену.

недопечен, -а, -о који није потпуно испечен. – Донела свекрва за обед недопечен 
леб, а пасуљ недоварен, и тој требе да се наједемо, и цел дьн да жњемо.

недопијен, -а, -о непопијен до краја, делимично попијен. – Маноил довати 
недопијену влашу с рећију, и прозбори на женете: Има га окамо Божидар, Бог га 
начьс чувал и сачувал.

недоправен, -а, -о 1. направљен са недостатком, недовршен (упор. недоклепан). 
– Заправише кућу у село, па ју мануше недоправену, и отселише се у Бабушницу. 
2. фиг. особа са физичким или психичким недостацима. – Зајашили државу тија 
недоправенити, ко да је селска кобила, и наживо че ју расћину на наше очи, а ми 
ћутимо ко поганци у трице. Каквогод да заправи, не доправи га, изгледа да је и он 
сам недоправен.  недопрајен.

недопрајен, -а, -о в. недоправен. – Кат чу за Живорада, само си помисли: које ли 
га недоношче откуца, мајке му га недопрајене! Какьв овој свет настану, млади, а сви 
глетави и недьгави, у моје село ји окају недопрајени.

недопржен, -а, -о недовољно испржен. – Месото ти малко недопржено, требало 
је још малко да си га пржила.

недосаља несвр. недовољно посоли током припремања хране. – Она редовно 
недосаља каквогод да спрема, ко да вој је стално сол на мањьк.

недосаница ж неиспаваност, недостатак сна. – Он се и до са беђендисувал сас 
девојчетија, ама никад га неје овака ватала мука и недосаница, тел би да је она са при 
њег, да ју држи за руку, мазни по косу и да вој снагу милује.

недоседелица ж фиг. немир, неспокој, немогућност задржавања на једном месту. 
– Има неколко време како ме увати недоседелица, нити могу да седим, ни да лежим, 
место ме не држи, само се нешто мајем, а ништа не завршавам.  недоседица.
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недоседица ж в. недоседелица. – И до са се симпатисувала сас момчетија, ама 
никад ју неје ватала оваква мука и недоседица.

недослан, -а, -о недовољно посољен. – Сварила си убаве питије, али чини ми се 
да су малко недослане.

недосолен, -а, -о фиг. који је са мањком образовања. – Ма ја сам си за посланика, 
ако сам малко недосолен, там че ме подосоле, и ете ти посланик. Гледа га ко недосо-
леног, ако је стопут попаметан од њу.

недосоли (трп. пр. недосолен, -а, -о) свр. недовољно посоли. – Никако да потре-
виш, ил недосолиш, ил пресолиш, ко да не тураш исти сол. Чорбава ти недосолена, 
газдарице, а сол неси принела да си досоли коме требе. Кат солиш јело, пробуј колко 
му тураш сол, не вољаје ни да је пресолено, али ни да је недосолено.

недоспел, -а, -о који није доспео за обраду или употребу. – Од недоспело тесто 
леб не може да буде добар.

недоспан, -а, -о који се није довољно наспавао. – Најтешко ми је било да те ујутру 
дизам недоспаног да пушташ јаганци на пашу, али такво време било.

недотепан, -а, -о 1. изубијан до смрти, премлаћен. – Смуца се по село ко недо-
тепано куче. Мучимо се ко Исус, влачимо се ко недотепана пцета. 2. фиг. који је са 
неком фалинком, недоправљен до краја (упор. недоклепан). – Раздрнчи се на цел свет, 
па за њег никој неје асьлан, никој неје кьсветан, сви недьгави, сви алтави, сви недо-
тепани, сви накурчени и ујети.

недотльченко м снег у облику залеђених лоптица, зрнасти снег (упор. недокль-
ченко). – Кат пада снег ко зрнца, кажемо недотльченко.

недотупав, -а, -о приглуп. – Село ко село, има поштени и паметни, вредни и 
rђосали, тупави и недотупави, а има и лопови, па ни набеџују да смо из лоповско село.

недоћипел, -а, -о кјои се није довољно укипео, недокуван. – Пекмез требе да се 
убаво ућипи и згусти, ако је недоћипел, остане водурљив, и брзо се поквари.

недоцепен, -а, -о који није потпуно поцепан. – Била немачина, све смо 
преносували недоцепене аљине от постару браћу и сестре.

недоучен, -а, -о који није завршио своје учење, недошколован (упор. неучен). – Учил 
је школе, али ниједну неје завршил, остаде недоучен, и врну си се на пољопривреду.

недочујује несвр. не чује баш добро. – Мисли да недочујујем, па наокује кат с мен 
прича. Седни по до мене да чујем кво ми оратиш, почела сам и да недочујујем, и да 
недовиџујем.

нежењен, -а, -о 1. неожењен. – У село имамо пешес момка, сви нежењени, а 
стари преко четиријес године. 2. неудата. – Син ми је жењен, а черка још нежењена.

нежет, -а, -о непожњевен. – Наше поље још нежето, а њино ожето, и снопје 
свезено на гувно.

незабраден, -а, -о који није обрађен марамом или омотан шалом, који је гологлав. 
– Напред неси могьл да видиш незабрадену жену.

незакрпен, -а, -о неокрпљен. – Сви смо ми носили и старо и закрпено, али су 
ни се маће трудиле да буде чисто, једино њега пантим сас незакрпене панталоне, и 
стално сас прчаву кошуљу.

незамислено прил. незамишљиво, непојмљиво. – Тој је било нешто незамислено, 
таква свадба се у Лужницу неје запантила.  неизмислено.

незаносен, -а, -о нов, неупотребљаван. – У ковчаг ми стоји нова незаносена 
шамија и рекла за укоп. Имам једне везене незаносене черапе, њи чувам за укоп.

незараден, -а, -о који није стечен сопственим трудом, незарађен. – Незарадена 
пара се лько троши.
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незаришкан, -а, -о фиг. неукопан, несахрањен. – Никој неје остал незаришкан, па 
неч ни ти.

незаситан, -тна, -тно незасит, прождрљив. – Тај ала незаситна, не знаје колко би 
појела и попила кад најде негде мувте.  ненасит.

незатопен, -а, -о 1. расушен дрвени суд који дуго није држао течност. – У 
незатопено буре се пијельк не сипује. 2. фиг. особа која може много да попије, 
испичутура. – Он је незатопена каца, може ћишу божју да попије.

незван, -а, -о коме није упућен позив, непозван. – На свадбу се незван не иде. На 
сваку славу има и понећи незван госјанин. От Петканинуту друшку деда имал арно 
убаву женицу, а убава жена незвано госје одока.

незгодација ж шатр. проблем, невоља. – Ако вој на време не учукаш рогови, сас 
њу има да си имаш големе незгодације.

незгодеје свр. почне да осећа слабост, нелагодност. – Кат почне да му незгодеје 
од рећишљакат, он че сам да мане да га пије.  донезгодеје.

нездрав, -а, -о 1. блестан, сулуд, ненормалан. – Што се, бре, дереш ко нездрав, ти 
мислиш да се ја плашим. 2. неповољан, штетан. – Главна ствар је за човека да има 
здраву воду, ако мора сваћи дьн да пије нездраву, боље да бега усвет ис тој место.

нездраво прил. на нездрав начин, болесно, ненормално. – Даньшња омладина 
живи нездраво, пију, пуше, ночу сћитају, дьњу спу, у моје време неје било тека. нело 
се легало с кокошће, и диѕало с кокошће.

незнан, -а, -о непознат. – Малко се узмуаше, ко и сви кад им улезне незнан човек 
у кућу, саде се Ѕвездана ич не притриса, ко да несу дошли у њојну прошевину.

незнање с недостатак знања, неукост, непознавање живота и света. – Млого 
пути сам грешевљала из незнање.

неизьткан, -а, -о оно што није откано. – Чека ме и неиспредено и неизьткано, и 
друђе работе колко оч. све мен чека, и све морам да постигнем сама.

неизврзан, -а, -о који има обешен терет на леђима. – Одвржи цедилкуту да ти 
не тежи, немој тека неизврзана да стојиш.

неизметен, -а, -о непометен. – Кућа вој неизметена, црђе неподигнуте, астал 
непребрисан, деца запуштена, ете таква је.

неизмислено прил. неизмишљено, незамисливо, непојмљиво (упор. незамислено). 
– Оно има гадно човече, али она беше гадна ко вапир, и умејеше неизмислено гадно 
да увреди.

неизработен, -а, -о очуван, неистрошен. – Ви сте аздисали и неизработени, има 
да живите по сто године.

неисказно прил. на неисказив начин, неописиво, непојмљиво. – Згусти се неисказно, 
поче крупавица ко ореси, ошав попада ко да неје ни раџал.

нејачьк, -чка, -чко недовољно јак, слабачак. – Кад бео малецка бео голема 
натурица, уватим да мијем судови, а моја баба се усмивка, па че изорати: Де, мани, 
не наплитај се, још си нејачка у руће, а да можеш, усвет би побегла.

неје несвр. 3. л. јд. през. није. – Само који се неје родил, он нече да умре. ■ понеје 
чл. ф. није у већој мери. – Ситно сирење понеје убаво од сирење на грутће.

нек(а) речц. за исказивање жеље, заповести. – Тури му нешто у торбу, нек има 
кво да поједе успут. Пасуљат немој млого да запицаш, нек остане поредак, да мож с 
ложицу да се куса. Нека си ти мен жив и здрав, а кола че се поправе. Нека те, само 
ми досаџај, једнуш че ме тражиш, ал ме неч најдеш.

нек(а) везн. у зависним намерним реченицама: иако, макар, макар да. – Нека 
цркне, али нече да добије тој кво је наумил. Нек је јак колко оче, ал од мене неје 
појак.
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некада прил. 1. у раније време, давно, пре. – Некада се знало да у кућу петьл поје, 
а кокошка јајца носи, са се изобрнуло време. 2. покаткад, с времена на време. – 
Некада дојде по трипут недељно, а некада га нема и по неколко недеље да сврне. ⌂ 
некада си врло давно, незнано кад. – Ма тој било некада си, док још Бог по-зем одил. ⌂ 
некада-некада врло ретко, само покаткад. – Док беше помлад целу годин по приморје 
печалеше, некада-некада дојде, поседи нећи дьн у село, па назад.  некьд, некьда. 
 понекада.

некадьран, -рна, -рно физички слаб, недорастао, или од старости онемоћао. – 
Ја остадо удавица сас две још некадьрна деца, свекr и свекрва болешљиви, па је сва 
работа била падла на мене.

некадьшањ, -шња, -шњо некадашњи. – Некадьшњо село веле да је било на друго 
место, после се преселили овде, где са живимо. Некадьшње муштерије се у такве 
ђаволије ич несу разбирале.

некакьв, -ква, -кво пр. зам. некакав. – Тражи те некакьв човек, излезни чьс. 
Видоше башта и мати да нешто сас мене неје асьлно, па рекоше че ме воде при 
некакву бабичку да ми пребаје, можда ми је нећи направил маџије.  некьв.

некастрен, -а, -о стабло са кога нису окресане гране, неокресан, или дебља грана 
са које нису окресане гранчице. –– Деца, ако узнем једьн габров прут, и тој некастрен, 
зачьс че се смирите, видим ја да само тој помага.

некьд прил. в. некада. – Некьд било и сотоње и вапири, а сьг тој нема, сьг смо сви 
постали сотоње.

некьда прил. в. некада. – Некьда бео и ја човек, са сам старчотина, половин човек. 
Било некьда, са се само спомиња.

некьв, -ква, -кво пр. зам. в. некакьв. – Пројде по пут некьв страшан човечина. 
Попошће се туре у некьв суд, па се поклопе да се задуше да би могле да се љуште. 
Ајд натам, оно неква врата, и на њи некво писује. Е, тьг било гоџа чељад у кућу, па 
се сваћи привати за по некву работу.

некько прил. на неки начин, било како. – Некько га скашкали, уработили га надве-
натри, па си отишли. Некько сам прошла, а како сам прошла – сам Бог знаје.  неко.

некво зам. в. нешто. – Дојди да ти некво кажем. Некво се деси с мене, а кво 
се деси, ни сам на знам, ал више несьм онија човек ко што бео. Тате, боли ли те 
некво, ајде да те водимо при доктура. ⌂ свашта некво свашта нешто. – На тој таванче 
имаше свашта некво: те некаква кантарчетија старинска, па ћилашчетија, вршник и 
црепуља, вериђе и котлетија, и вьздьндьн свакаква ситнутија, за коју несьм ни знала 
за какво је.  понекво.

некња прил. прекјуче. – Некња ожемо, па малко одмарамо, са требе да почнемо да 
свозимо. Од некња ви се надамо, а ви топрв са идете, сигурно ви је нешто задржало. 
Тој че буде, али некња. (ирон.). Тој што си наумил че добијеш некња. ⌂ некња-некада 
ономад, пре неколико дана. – Некња-некада ми доди черка, и доведе децата, та се 
испричамо, и поигра се с децата. ⌂ њекња.  понекња.

некњьшањ, -шња, -шњо фиг. прекјучерањи, не тако млад. – Море, знаш ти теј 
работе да работиш, неси ни ти некњьшња.

неко прил. в. некько. – Ја се неко искобеља, па им побего. Они польк, польк па 
се неко измькну утавнин, и спасе се. Он се неко умеша у туј групу, и на капију се 
промькне, и тека остане жив.

некован, -а, -о непоткован. – Говеда ми некована, а ближи се орање. Набада ко 
некован вол у бразду.

некој им. зам. неко. – Ми позовемо сви, па кој може дојде, а некој и ако може не 
дојде, тој си је тека од век. ⌂ некој-некој ретко ко, понеко. – Носили смо свинсћи 
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опьнци, само некој-некој који је бил малко погазда носил је купени говеџи опьнци. 
 некуј.

некој, -а, -е пр. зам. неки, -а, -о. – С кола коњска се ишло, па некоја кола једьн 
коњ вуче, а некоја кола два коња вучу. Поседеше тека некоје време, па си отоше. 
⌂ некој си неко ко се памти само из прича, неко за кога се само претпоставља да 
је постојао. – Била некоја си серт баба, како прибогу нашава, па решила да искара 
овце у планину још у март, па се горе смрзла, и прозвали ју баба-Марта. ⌂ некој ред 
неко доба. – У некој ред се проборави, кат погледа, оно дьн отишьл, сльнце на заоду, 
а овце ји нигде нема.  некуј.  понекој.

неколко прил. неколико. – Минуше неколко човека, па једьн сврну, и потражи 
воду да се напије. Чували смо с по здватријес овце и по неколко козе.

некосен, -а, -о непокошен. – Онај некосена ливада је на мојега брата, поболе се, 
сирома, и не стиже да ју окоси.  неокосен.

некрстен, -а, -о некрштен. – Са почеше да се крштевају и онија некрстени, који 
су јурили и јашали попови док су били на влас.

некуде прил. у неодређеном правцу (упор. негде). – Некуде се изгуби, до оточ беше 
туј.  однекуде.

некуј им. зам. в. некој. – Некуј дошьл при некуга, па га затрачкувал те овој, те оној, 
бьш ково ти мене са што затрачкујеш.

некупан, -а, -о неокупан. – Бьзди ко пор, некупан још от како га мати у корито 
купала. Напред мртавьц неје смејал да се закопа некупан, а са се ману тој.

некција ж доза лека која се убризгава у ткиво, инекција. – Три некције сам 
примила, и три дьна сам лежала у болницу од наѕеб. Моја баба се млого плаши од 
некције, па не смеје да иде при доктура.

нел речц. ваљда, дакле, зар, зар не, можда. – Нел требе и ја да живим, нел требе 
и ја нешто да поједем и попијем. Па нел ви додисте лани при нас на славу.  нели.

нели речц. в. нел. – Не прајете давије, нели смо комшије. Ти нели си и[з] Стрижевац, 
ти знаш теј фамилије. Нели, пошьл беше некьв другоселац за Калџерело, и повел 
козу код јарца због онеј работе…  ели.

нело везн. него. – Польсно се коси с косачицу, нело ручно с косу. На куче место 
неје у кућу, нело надвор, да чува кућу. Неје коме је речено, нело коме је печено.

нелупен, -а, -о неољуштен. – У двор имамо големи куп нелупену морузу. Цвекла 
се свари нелупена, па се олади, олупи, насече, и сипе вој се ћиселина.

нељуди м мн. рђави људи, изроди. – Наша мати ни тека збереше понекад, па ни 
саветује да будемо љуђи сас љуђи, а и према нељуди да будемо љуђи.

нема (рад. пр. немал, -а, -о, имп. немај – немајте) несвр. супротно од има. □ – Ја 
немам ни брата, ни сестру, ја сам јединьц. Дабогдал имал, па немал. Повиш се 
немало, нело што се имало, наша баба се довијаше како је знала и умејала да свари 
нешто да поједемо. Немај с њег голему работу, он је ударен сас мокру чарапу по тил. 
Тија старчотина уsорљив, немај работу с њега. ⌂ нема ни мојега нема ништа. – Нема 
ни мојега от човека, свакога је преварил и излагал, а неје украл само где неје могьл. 
⌂ нема-нема час-час, с времена на време. – Нема-нема, па ме наѕрне, да види још 
ли сам туј. Од Бурчу нема-нема, па севне, а от Кулу нешто тутњи, ко да се ваљају 
плекана буришта. ■ немање гл. им. – Оно има да нема, и повише нема нело што има, 
али наше га немање нигде нема. Оваг-онаг стреви се да буде малко и добро у живот, 
а не само патња и немање.

немајкуде прил. аљкаво, збрда-здола, као под морање. – Убаво копајте, немој да 
копате само од немајкуде, ви копате, а трава си цьвти по вас.
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неманосан, -а, -о неоштећен каквом временском непогодом (о биљки или плоду). 
– У врчву, убаво омијену и суву, турим одоздол прво једьн ред вурду, па једьн ред 
зреле, цврсте, неманосане попошће, и све тека до вр, после притиснем с камен, и 
поклопим с поклопку.

немарљив, -а, -о немаран. – Немарљиви, развлечени, сваку работу послегњи у 
село уработе, али се за рану не напуштају.

немачина ж немаштина. – Потутил се од немачину и сећирацију сас какво деца 
да израни, и како порез да плати.  немка.

Немачко с поим. прид. Немачка. – Заратува се, па се народ уцвели, некој пођинул, 
некој заробен, мој чича је бил годину дьна у ропсто у Немачко.

немьц мн. немци м онај који је без моћи говора, мутавац. – Што не занемејеш и 
замутавејеш, па у немца да се створиш, да ми душу више не једеш.

немеје несвр. постаје ћутљив, губи моћ говора. – Сатареје и глувеје, али не 
немеје, по цел дьн меље, уста не затвара.  занемеје, онемеје.

неметен, -а, -о непометен. – Заватимо се по жетву, па си ни по кућу све стоји 
неспастрено и неметено.

немијен, -а, -о 1. неумивен (о човеку). – Ако се разбеснејем, има да једеш немијен, 
и да раздувујеш ћисало млеко. 2. неопран (о суду, посуди). – Судови остадоше 
немијени, а неје требало да ји остављаш такви да буђавеју у подрум.

немилице прил. немилосрдно, без мере. – Док има троши немилице, после гледа 
који че га понуди с цигару. Наиде вода па спира зевњу, а шума се сече немилице.

немка ж немаштина, беда, сиротиња (упор. намачина). – Дошла немка, а по њу 
че затра. Заштурела сама у четри дувара, немка ју налегла, па не знаје, јадна, на коју 
страну да се обрне. Оволко кукање на немку до са несьм чул, али од ситити не мож 
се гладнити ни чују.

немој – немојте речц. за изрицање забране. – Немој да трањћаш, ка[д] те никој не 
слуша и не зарезује. Че ви се надамо на славу, немојте случајно да не дојдете.

немсћи рет. прил. на начин немог човека, као нем човек. – Е, да оч да онемејеш, па 
немсћи с руће да оратиш.

немча м без моћи говора, мутавац (упор. немьц). – Немчо, што не онемејеш, и 
престани више да беснејеш, комшильк уѕвери с толко окање.  немша.

немша м в. немча. – Немшо један, ти ил се правиш да нечујеш кво те питујем, ил 
си стварно глув.

ненаваден, -а, -о који није заливен текућом водом између редова. – Сасуши се 
Босиљћа о[д] тугу ко ненаваден расад, али затој Стањћија цьвти ко навадена градина.

ненавиџује несвр. не види добро (упор. недовиџује). – Поче да ненавиџујем, не 
могу више ко некада да уденем коньц у иглу.

ненадојен, -а, -о неподојен. – Ненадојена јаганци, па блају у кошару, та разламају.
ненајеџа м/ж незаситљива особа, прождрљивац. – Ненајеџа, не знаје колко би 

појела, а ништа вој се не познава, спекла се ко сучка.
ненамирен, -а, -о који није нахрањен или сексуално задовољен. – Моја говеда ни 

једну ноч несу заночила ненамирена. Срдит ко ненамирена невеста.
ненапасен, -а, -о који се није довољно напасао, који је поред паше остао гладан. 

– Како могу њигове овце да су стално напасене, а твоје ненапасене, куде он наоди 
добру пашу, а ти не мож да ју најдеш, тој ти мен да кажеш.

ненарањен, -а, -о ненахрањен. – Ненарањена стока, па се једно укрекало, једно 
ускучало, једно ублајало, једно уровало, не знаје човек от коју страну прво да почне 
да намирава.
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ненасит, -а, -о који има велики прохтев, назаситљив (упор. незаситан). – Имамо 
у кочину једну алу ненаситу, колко вој туриш, све поједе, и па скучи и тражи још.

необлечен, -а, -о коме још није порасло перје, голуждрав (о птићу). – У 
гњездалцето има пет још необлечена ластавичетија, још голиштари.

необричен, -а, -о необријан. – Она се подиже на прсти, па ме онак необриченог 
и смрдљивог цмокну у образ, па ме цуну у уста, и брзо отшушка на врата по маћуту.

неовластен, -а, -о неовлашћен. – Куји је неовластен да продава на вашар, он се 
крије изван вашариште.

неограден, -а, -о неограђен. – Сви се оградили, једино њина авлија још неоградена 
стоји.

неодборит, -а, -о неваспитан, неразборит, својеглав. – Неодбoрит, не мож му 
ништа докажеш, све работи како науми.  неодбран.

неодбран, -а, -о неваспитан, неразборит, својеглав (упор. неодборит). – Даньшња 
младиња неодбрана, нече староме човеку да рече „добар дан“, а камли да се дигне 
да он седне.

неожет, -а, -о непожњевен. – Дожињамо веч, још једно њивче саде остало 
неожето, и готово за овуј годину. Ако престане ћиша, че наставимо жетву, ако не 
престане, нече да вољаје ни за оној које је ожето, ни за неожето.

неокастрен, -а, -о в. некастрен. – Море, ако узнем једну неокастрену габровину, 
зачьс че се смирите.

неокопан, -а, -о њива или башта из које није уклоњен коров окопавањем. – Све 
њиве окопане, једино наше остадоше неокопане.

неокосен, -а, -о ливада са које није покошена трава (упор. некосен). – Кво ти је 
овој требало, блесави Драгославе, њиве стоју неуработене, ливаде стоју неокосене, 
а ти се бавиш с политику.

неокупан, -а, -о телесно прљав, који се није дуго купао. – Зет купатило напраил, 
и премену купил бабе, и уведе бабу у кућу, а баба дрпава, неокупана, па се окупе, па 
се премени, и седну да вечерују. (нар. пр.).

неомијен, -а. -о неумивен. – Видиш ли децана што седу при јазан, онија мьшкавити 
и неомијенити с црнуту косу је Аца, а онија с белуту косу при њег што седи је Гоша.

неопојан, -а, -о који није опојан по црквеном обреду, коме није читано опело. – 
Саранимо бабу неопојану, син вој беше комуниста, па не даде поп да улезне у кућу.

неоправан, -вна, -вно неспреман, неокретан, спутан. – Неоправна је, требе вој 
половин дьн да се спреми да негде појде, ил нешто да почне.

неопрајен, -а, -о неприпремљен, неупућен. – Чим ју нема жена дом, одма сам 
неопрајен, нити знам кво да почнем да работим, ни одокле да поченм.

неострижен, -а, -о неошишан. – Тьг се Петкана разврцка ко да има петнајес 
године, измете кућу и обриса прозори, па узе онија ножици што стрижемо овце, и 
остриже ме, да ме деца не затицају неостриженог.

неосуден, -а, -о коме није изречена пресуда, неосуђен. – Обричи се, премени се, и 
појдо за Бабушницу да се распитујем како може тој да човек због орату десет године 
лежи у затвор, а неосуден.

неотребен, -а, -о из кога није издвојена натруњена страна материја, неотребљен. 
– Изнела да продава неотребен пасуљ, па си га тека и врну дом.

неподелен, -а, -о неподељен. – Не теја ји подели док си беше жив, нело им остави 
неподелено имање, па се са повлаче по суд да им он одреди који че колко да наследи.

непокорљив, -а -о непослушан, непокоран, својеглав. – Још ко дете је била 
непокорљива, и таква остаде и кат се ожени и деца издобива, сви су морали њу да 
слушају.  непревијен.
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непоправив, -а, -о непоправљив. – Тој дете си је от крај било непоправиво, и на 
крај и заврши у затвор.  непреправив.

непотезан, -а, -о неодржаван, који није поправљан у дужем временском периоду. 
– Непотезана кућа брзо пропада, за разлику от кућу у коју се живи.

непоткован, -а, -о који нема потков. – Набада ко непоткован вол у бразду. Обрну 
вола и одведе га дом непоткованог.

непоштењак мн. непоштењаци м непоштен човек, нитков. – Тој су једни льжови 
и непоштењаци, што ји у свет нема.

неправо прил. неправедно. – Не дели неправо, да ти се неправо не врне.
непран, -а, -о неопран. – Женил се неколко пути, али носи непрану кошуљу. 

Ништа се не мож работи сас непрану вуну.
непревијен, -а, -о јогунаст, непокоран, својеглав (упор. непокорљив). – 

Непревијено дете често једе ћотек. Јес да смо непревијени, али таква ни сорта, не 
можемо сьг да си правимо татка, кад ни он веч направил.

непреврел, -а, -о 1. материја у којој хемијско врење није довршено. – Ми 
поченемо да си трошимо још непреврело сирење, кој че га чека до јесен да преври. 
2. фиг. особа нестасала за неки посао. – Он још детишњак, непреврел, а они оче да га 
наместе да буде посланик у скупштину.  непрегорел, непрећипел.

непрегорел, -а, -о материја у којој хемијско врење није довршено (упор. 
непреврел). – Сас непрегорело ђубре се не ђубри градина.  непрећипел.

непремењен, -а, -о који није обукао стајаће рухо. – Непремењен се не иде на 
свадбу и на оро, али куји нема у кво да се премени, он си иде и такьв.

непреметан, -тна, -тно рет. неприметан, сићушан. – Појави се непреметан облачьк 
над Ракош, али се брзо претвори у црну облачотину, из коју поче да бије град.

непремркан, -а, -о мркањем неоплођен. – Непремркана овца се не јагњи, и она 
прва заврши у лонац.

непреправив, -а, -о непоправљив (упор. непоправив). – Ма он је непреправив, 
од њега ни војска неје могла да направи човека, та чеш ти да га топрв преправљаш.

непрестално прил. без престанка, непрестано. – Не мора да претица, важно је 
само да непрестално капе. Ћиша неколко дьна непрестално пада, али се веч испада, 
поче да се разведрује.

непрећипел, -а, -о материја у којој хемијско врење није довршено (упор. 
непреврел). – Непрећипело вино неје сьгльмно за пијење.

неприкажљив, -а, -о који се нерадо јавља родбини и познаницима. – Неје лоша, 
неје се ни подголемила, али је некако неприкажљива, све чека друђи да вој се први 
јави.

неприлазан, -зна, -зно до кога се тешко долази, неприступачан. – Бегамо у шуму, 
па се кутамо на неприлазна места, да ни не најду Бугари и побију.  неприодан.

неприодан, -дна, -дно до кога се тешко долази, неприступачан (упор. неприлазан). 
– Нанагорњичаво и неприодно место, али туј смо се родили, па си за нас добро.

непритежљив, -а, -о немаран, непредузимљив. – Непритежљив је, кућу не потеза, 
само што се несу истресли дувари, а жену не притеза, па им деца иду мусава и 
дрпава ко да немају башту и матер.

непроцеден, -а, -о који није цеђен, непроцеђен. – За укор, турила да вари 
непроцедено млеко.

неработан, -тна, -тно нерадан, лењ. – Неработна жена, све вој по кућу развлечено, 
а и муж вој неје бољ.
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нерадежльк м лењост, нерад, неамбициозност. – Какво је имање наследил, 
могьл је да буде први газда, али се газдальк не стица сас нерадежльк и сћитање, 
нело с работу и трчање.

неразборит, -а, -о који нема разборитост, неразуман. – Неразборита им дечишта, 
нити слушају кво им се прича, нити оче кога нешто да послушају, само траже да им 
се купује једно-друго.  неразбран.

неразбран, -а, -о који није разборит, тврдоглав (упор. неразборит). – Неразбрана 
жена, запне ко могаре на ћуприју, како замисли тека да буде, ел никако.

неразработен, -а, -о запарложен, неразрађен. – Њиве си тека леже, урасле у 
травољак, а напред неси могьл да видиш неразработену њиву, неокопану градину, 
ел ненапрскано лозје.

нерастопен, -а, -о нерастопљен, нерастворен. – Неје добро да нерастопен сол 
остане у воду с коју замешујеш тесто.

нервен, -а, -о који се односи на нерве, који лечи нерве, неуролог. – Имаше једьн 
Божа, доктур на нервено оделење, колко ме он лечи, толко ја пропадам, дојдо до 
четирес ћила. Послушај ти мене, д-идеш у Нишку Бању, има тамо нећи Драган 
Ћирић, Бабушничанин, нервен доктур, он че те излечи.

нервирација ж шатр. нервирање, секирација. – Узни ју такву смотану, па че си цел 
век имаш нервирацију.

нервози се несвр. нервира се. – Воз стане негде насред пругу, па стоји, ја се шетам 
по вагонити, нервозим се, пушим цигару от цигару, ал ми ништа не помага.

неротћиња ж она која нема пород, која не може да роди. – Море, теј неротћиње 
су посебичне од онеј које имају деца, све им малко, и свакоме завиџују ако има 
нешто подобро.

несьм – неси – неје – несмо – несте – несу супротно од јесам, нисам. – Што си 
дошьл, несьм те с кондир звала да дојдеш. Боље да имаш, а да неси паметан, онака 
се само сећираш. Неје ми се десило да ми вук удави овцу на моје очи. Ништа несте 
јели, мора да ви се не допада једењето.

несвес ж несвестица. – Добринка пада двапути у несвес, једва ју поврнули.
несвидљив, -а, -о шкрт, саможив. – Несвидљива жена, не свиди вој се само да 

поменеш да вој нешто потражиш, а камли да ти га даде.
несејан, -а, -о непосејан. – Прочује се тој по село, визитарће и џаболебоње колко 

оч, они суде ницају и несејани.
неслан, -а, -о непосољен (упор. недослан). – Пасуљав ти дибидуз неслан, на кво 

си мислила кат си га варила.
неспање с неспавање, несаница. – Неспање је најтешко, кад не мож човек ночу 

да заспи, па лежи будан, погадно о[д] тој нема ништа.
неспастрен, -а, -о непоспремљен, неспакован. – Заватимо се по жетву, па си ни по 

кућу стоји све неспастрено и неметено.
нестане свр. 1. не буде у довољној количини, недостигне. – Нема да нема, може 

само да нестане, па да се пак набави. 2. фиг. умре. – Разболе се Стамена, глава па 
глава, не престањује да боли дьњу, не попушта ночу, и нестаде, ко да неје ни била. 
Ночтуту преди башта да нестане, ја га сањува како дошьл до нашу капију, па ме ока 
да ми нешто каже. До јучер мој Јеленко одеше по двор, неје болувал, на нође си је 
нестал.  пострада.

нестањује несвр. 1. губи се, нестаје. – Човек без жену и неје човек, мош се нећи 
љути што овој прозбори, ал тека си је, без жену нема деца, а без деца нестањујемо. 
Све нестањује, човеци нестањују, иже се растурују, гробишта се преорују, саде трава 
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остањује. 2. фиг. умире. – Не мога ич да спим, кучиштено целу ноч завија ко да че, 
сачувај ме Боже, некој да нестањује.

нете рет. неће (упор. нече). – Напред су љуђи који су газде били тражили мираш-
чику, да је с мираз, а која нема мираз, они ју нете. Пуно љуђи сметану нете да туре 
у уста.

нећи им. зам.. неко (упор. некој). – Че дојде нећи, па че ви искрадне све по кућу, 
ако не закључујете. Влада Мујинсћи ишьл на копање у нећега. Почесто сам чул како 
мати на дете, ел нећи на нећега рече: Бре, права си шљамотина. ⌂ нећи пут повремено, 
понекад. – Нећи пут дојде почесто, и дватрипут недељно, а нећи пут га нема да сврне 
и по неколко месеци.  понећи.

неугазен, -а, -о неугажен, снег којим нико није прошао. – Ми ђаци смо први 
пртили неугазен снег от село до Бабушницу, снег понекад буде до изнад колена.

неужиган, -а, -о ненавикнут на тежак посао, неочеличен. – Знаје се да њива 
ливаду појида, деси се и да краве кат су неужигане малко мрдну у туџо и плуг 
преоре, али кад је намерно, кад је некој зграбљив и све му малко, неје човечансћи да 
стално преорује туџо.

неумејатан, -тна, -тно невешт, несналажљив, спутан. – Неумејатан, кво узне да 
поправи, само га поквари, а да сам нешто замисли и направи, тој ни у сьн не може 
да се деси.

неупазен, -а, -о несачуван, недовољно пажен, олако дат неки исказ. – Кво че 
буде ако се шљамотинава Љубисав нашљема, па се некво изорати пред Радисава, 
неупазена реч је најскупа.

неупрезан, -а, -о који још није упрезан у јарам, који још није постао одговоран за 
што. – Деца одлате по двор ко неупрезана телчина.

неуработен, -а, -о необрађен. – Неуработено поље, путови урасли у трњаци, 
авлије празне, село пусто, ете то[ј] је даньс Стрижевац.

неуработено прил. неурађено. – Што сте запели ко сивоње, које остане неуработено 
даньс, че се уработи јутре, работа неје зајак да побегне у шуму.

неурањен, -а, -о неухрањен, неутовљен. – Мршава му говеца, неурањена, 
спотурају се у бразду. Неурањена добро, ал мора да ју кољемо, а другуву че пора-
нимо још.

неућипел, -а, -о који се није довољно укипео. – Неућипел маз оче да се поквари, 
затој мора добро да се ућипи, али да се меша да не загори, па да буде горчив.

неучен, -а, -о необразован, нешколован. – Не може неучен с ученог политику да 
бистри, ко ни шут с рогатог да се боде.

неучукан, -а, -о неујаловљен утуцавањем мошница. – Остадоше само стари мом-
ци, па буцају по село до сред ноч, ко неучукани бикови.

нецеден, -а, -о који није процеђен. – Како си могла нецедено млеко да туриш да 
вариш, може свашта да има у њега.

неч скр. од нечеш. – Кат си кум, неч с малко да пројдеш. Неч га испрдиш, пијење 
да даваш, унука си добил.

нече свр. одрични облик од оче. – Нечу да појдем за њега, па да ме убијете. Нече 
да буде бьш тека ко што ти казујеш. Нече да може тека како сте замислила. Оку ни 
да си идемо, ми си нече идемо, него продужимо оро, па осьвнемо. ■ понече комп. нече 
у вишем степену. – Док је младо лько се преобрта и човек и живинче и дрво, кад 
застареје, понече.  нете.

нечији, -а, -о пр. зам. који припада некој неодређеној, непознатој личнодсти. – Че 
липче нечијо куче, кат сте се преварили да дојдете да се видимо.  понечији.
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нечис, -та, -то фиг. који не држи до хигијене. – Нечисти љуђи, не мију се, не купу 
се, у кућу им базди ко у циганско падалиште.

нечовек м лош човек. – Према човека буди човек, а с нечовека немај работу.
нечу – нечеш – нече – нечемо / нече – нечете – нече одрични обл. през. гл. оче. 

– Очу да идем у школу, али ме моји не пуштају, нема кој да иде с овце. По цел дьн 
жњемо, а он нече ни говеда да пушти из шталу да попасу малко. Нечемо да идемо у 
рат, нечемо да ђинемо бес потребу. Ако очете – добро, ако нечете – па добро, да ни 
уплашите не можете.

нешишан, -а, -о зарастао у косу, неподашишан. – Преко лето издооди господа, 
нешишани, небричени, зарутавели ко четници што беоше.

нешкодљив, -а, -о који није штетан по здравље. – Дај ми нешто да поједем 
благачко, ал нешкодљиво, ја сам стара баба. ■ понешкодљив комп. који је мање 
шкодљив. – Препек је понешкодљив, јер је двапут прошьл кроз лулу.

нешто им. зам. нешто. – Сељак остарел, изнемогал, умоломочен, нема душу да 
дигне глас, а камоли нешто друго.  некво.

ни1 ДЛ л. зам. ми (упор. ми). – Ни несмо свадбе правили кат су пости. Ни смо 
с овце горе по Големи стол, а Бугари с алтиљерију бију у Црни вр, пуца, вране 
крекау, ни мора да седимо, ако ни стра. Ни смо чували по пешеснајес-двајес овце. 
Ни имаемо убаво рано јагње, кад једно јутро најдомо га липцало, натегнуло се у 
кошару, испијено ко да га је вапир испил.

ни2 зам. енкл. 1. Д нам. – Вала му за све што ни даде, и колко ни даде. 2. ОП нас. – 
Дошли да ни виде, сетили се за нас.

ни речц. за појачавање негативног исказа кад се одриче минимална мера или 
могућност чега. – Нема, сирома, ни ич от памет. Од њега нема ни чеп за зеље, али 
њој се допада.

ни везн. ни, нити. – Њега ни знам, ни га познавам, нити очу да чујем за њега.
нигде прил. ни на каквом месту. – Нема да излезнеш нигде из двор, туј има да 

се окапошеш, кад неси за нигде. ⌂ на нигде ни тамо ни овамо. – Остаремо, па више 
несмо за на нигде, а Бог нече да ни прибере. Дојде тека понекад да човек насмете, 
па на нигде нумеје да се обрне. ⌂ нигде с ништа тотално немање, када се нема ни-
где ништа. – Бедосија ји притисла, нигде с ништа немају. ⌂ још нигде си далеко пре 
сванућа. – Јутром, још нигде си да сьвне, ја изведем говеда да се напасну, па ји врнем 
у шталу, после се сас жену обртамао на другу работу.  нанигде, однигде.

ниже несвр. надева што на конац, прави ниску. – Еве ме нижем пипер, правим 
низе да се суши пиперат на сльнце. ■ низање гл. им. – Накупувамо поприку и за 
туршију и за низање.  наниже, разниже.

низ(а) предл. низ (када је реч о кретању од више тачке према нижој). – Отиде низ 
малу. Слази низ басамаци. Низа сокак скрцају кола претоварена сас морузу.

низа ж венац нанизаних паприка. – Попошће се стуре од низу, очисте се от семе 
и попаре у ћипелу воду. Ми пот шупу накачимо низе пипер да се суше. Зими узнем 
теја низе сас поситан пипер, па ји убаво нагрејем прекај шпорет, и скльчем у чутуру.

низак, -ска, -ско који има малу висину, који је мало изнад земље. – Притера те, 
па отрчиш на крај вашар, оно још ниска моруза, види се от километар кад чучнеш, а 
мораш да чучнеш.  нисак.  онизак.

низбрдица ж пут или терен који се спушта у односу на правац посматрања или 
кретања, нагиб. – Има једна кратка, али опасна низбрдица, туј се често извртају 
кола.
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низбрдичав, -а, -о нагнут, стрм (о терену). – На тија завој се често извртају 
кола, низбрдичаво, а завојат остар. Деца воле да се тркаљају по ливаду која је 
низбрдичава.

низбрдњичаво прил. на лош начин, кренуло као кола низа страну. – Млого им је 
пошло низбрдњичаво у кућу, малко-малко па се скарају снаје.

низбрдо прил. низ неку стрмину, наниже, надоле. – Напуни бурето с воду, али 
потури нешто под њега да се не сваља низбрдо.

низина ж 1. геогр. тле у подножју узвишења. – Толко је низбрдичаво, да једва 
слезомо у низину. 2. геогр. низак терен, улегнуће. – Тај ни њива у низину, заклоњена 
од ветрови.

није ДЛ л. зам. ми (упор. ми). – Вије си имате вашу цркву, а није идемо у Драгинац 
у цркву. Кат се дете разболи, није га истрљамо сас маз, сас зајтин, и оно оздравеје. 
Имали смо није пландиште гор у Кленов кладеньц, туј ни овце пландују.

ниједнуш прил. ниједном. – Упрегне кобилу у каруце, седне напред, узне кајаси и 
бичало, али ју ниједнуш неје ударил.

никад(а) прил. ни у које време. □ – Девојче, какво си, боље да се никад неси ни 
здало. Ти ми никада ништа неси верувал.

никакьв, -ква, -кво пр. зам. 1. којом се одриче присутност било којег или било 
каквог од појмова које значи именица уз коју стоји. – Ти, бре, неси за никакьв ђавол, 
да си за некакьв ђавол, не би те манула жена. Чека невеста једну вечер, чека другу 
вечер, нема младожења да дооди да спи при њу, никакьв га нема три-четри вечери. 
2. којом се означава да је неко безвредан, најгори. – Никакви су људи, а и њини стари 
су такви били.

никне (рад. пр. никал, -кла, -кло) свр. 1. избије из земље, проклија (о биљци). – Ала 
је убаво никла морускава, и сва се уредила ко пот коньц. 2. избије из ткива (о зубима 
или роговима). – Прегњи зубичи му никли, а и друђити почели да ницају.  изникне, 
проникне.

никој им. зам. нико. – Никој никога не зарезује за црвиву сливу. Милисова и њигове 
зајебанције никој не може никад да заборави.  никуј.  нићи.

никсица ж зељаста биљка из породице љиљана, од којих се неке врсте гаје као 
украсни цвет Scilla. – Упролет се уцьвте сомураци, никсице, петловчичи и кокочице, 
ушаренеју се ливаде и грмање.

никуде прил. никуда. – Неси за никуде, само за при овце у планину.
никуј им. зам. в. никој. – Дошло време да никуј никуга не сматра за ништа. Живот 

и време никуга не чека.
ниоткуд прил. ни са које стране, ниодакле. – Не пројде ни једна недеља да нешто 

не поскупеје, а пара ниоткуд не дооди.
нисак, -ска, -ско в. низак. – Имам нисак притисак. Беше ниска женица, али 

окретна ко чигра.
нисачьк, -чка, -чко хип. од нисак, онизак. – Ми смо сви нисачћи, таква ни цела 

фамилија, али смо цврсти на работу.  понсачьк.
ниско прил. на малој вертикалној удаљености од земље, близу тла. – Сечи га 

ниско, у корен, туј су најцврста дрва. ■ пониско комп. ниже. – Ништа ми не мож, мож 
само да ме ванеш пониско за онуј ствар. Кат се мунем у габрак, еве им га што че ме 
најду, мож да ми се само привану пониско.  одниско.

ниспролет прил. током раног пролећа. – Зеље ис кацу једемо зими, али си га 
једемо и ниспролет ако претече.

нитка ж конац испредене пређе. – Баба прво испольк навртка неколко на вретено, 
па после, да би вој побрж ишло, запекља преџуту окол вретено, пушти дльгу нитку, 
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подигне ју увис, заврти вретеното ко деца кат се играју сас врндало, извлече ниткуту 
колкогод мож увис, и пушти ју да се уврти.

ниткарка мн. ниткарће ж дрвена палица, има их две, које су повезане концима 
кроз које пролази основа, помоћу њих се образује зев кроз који иде чунак (в совељћа). 
– Горња ниткарка је врзана за скакутће, а дољња за подношће.

нитна ж закивак, заковица, метални украс на одећи. – Има нитне за плек, а има и 
нитне с које се причврстује пречница на каиш, или служе само да се украси каиш. ⌂ 
удари нитну фиг. закуца, причепи, спута. – Ми смо мислили имамо си леб и с леб, кво 
да облечемо и сас кво да се огрејемо, мож ни се само привате, али јок, ударише ни 
они нитну, па не мож да се прдне.

нитни несвр. спаја два лима помоћу нитни. – Плек се нитни, а железо се заварује.
нитће ж мн. део ткачког разбоја, нитила. – Нитће се састоје из две ниткарће, које 

су повезане с конци кроз који се провре основа. Да те стисне сас онеј њојне мазне 
бутине, жиле ти се има оладе, има да штукнеш у њу ко совељћа меџу нитће.

нићи ГЛ, ДЛ им. зам. нико (упор. никој). – Мати си ти је за тој крива, неје нићи 
друђи. Нићи те не јури, казуј по ред колко знаш. Нечу те заклињам у нићег, само те 
молим да ми кажеш истину.

ница несвр. ниче, клија, избија из земље заметак биљке. – Печурће и будале се не 
сеју, оне саме ницају. Ница куде га не сејеш. Дабогдал девет године да лежи, па да 
му кроз очи трава ница, а кроз уши змије прооде.

ницина ж упала на кожи, гнојни оток. – Ницина ми се дигла на пету, па једва 
одим.  подудра.

нишан1 м мета у коју се гађа из пушке приликом уласка сватова у младину 
авлију. – Напред кад је била свадба гаџаше се нишан: врже се чашица малецка, па 
се дигне горе високо, и обавезно мора да гаџају нишан, па тьг ји пуштају да улезну 
ко[д] девоћу у кућу.

нишан2 м поклон који просци даду девојци као залогу да је испрошена. – Прво се 
погаџају, кат се погоде, свекар и свекрва даду нишан на девоћу, а она њим даде дар, 
и она је удумана, излазење више нема ис кућу до свадбу.

нишани несвр. фиг. пажљиво проматра, стреља погледом. – Кво ме, бре, комшијо, 
нишаниш ко дуњђер фосну.

нишанџија м онај који је обучен да гађа артиљеријским оруђем. – Они имају 
топови, али нишанџије сви изђинули, нема кој да гаџа с њи.

нишкање с дечја игра бацања штапа попут копља (упор. и џипкање). – Деца су 
играла највише клису, шорку, нишкање и џипкање.

нишне свр. њихне, заљуља. – Укачи ме на љуљашку, па ме нишни једанпут, после 
чу си се ја сама љуљам.

нишне се свр. прелети преко неког простора. – Нишну се звезда преко небо, и 
изгуби се, мора да је нећи негде умрл.

ништа им. зам. ниједан предмет, ниједна ствар, ниједна појава. □ – Ништа му 
неје, само се прави Тоша да не служи војску. ■ најништа суперл. шаљ. још мање од 
ништа. – У кућу си све имамо, само немамо оној што је најништа – леб. ⌂ немају 
ништа с ништа фиг. пука сиротиња која нема ништа нигде. – Ништа с ништа немају, 
с трн да машиш нема кво да закачиш у њину кућу. ⌂ неје за ништа неспособан за било 
шта. – Неје за ништа, какво да заработи, штету направи.

ништак м безвредан човек, ништарија. – Ако за њега питујеш – нема ништа от 
човека, прави је ништак. Јега се смилује Бог на мене ништака, па ако мора да се 
ђине, нек буде тој дом, куде сам се родил.
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ништи несвр. убија, уништава, сатире (кога). – Ништи ме с работу, ништи ме с 
реч, ништи ме с неспање, и че ме уништи.

ништи се несвр. убија се, уништава се, сатире се (међусобно са ким). – Сви ни 
мрзну, и сви ни ниште, али се ми сами меџусобно најбоље ништимо.

нов, -а, -о који је тек направљен, скоро пронађен, који се понавља, поново 
настаје. □ – Нова година се вали с нова дечица, с нова телчинка, с нова прашчинка, 
с нов берећет…

новам прил. наовамо, на ову страну (упор. и навам). – Док помислим да си 
нонам, ти да си новам. Примакнете се новам, одовде се повиди. ■ поновам комп. мало 
ближе наовамо. – Јела поновам, и седни по до мене да си пооратимо. Поновам се 
примакнете, да ви могу сви видим.  новамо.  нановам.

новамо прил. в. новам. – Па даде Бог те се просевери, па све трчечћи се врну 
новамо комто дом. ■ поновамо комп. мало ближе наовамо. – Поновамо стани, да мож 
друђи да мињују.  нановамо.

новина мн. новине ж свакодневно или повремено штампани текстови на неколико 
великих листова у којима се објављују вести о текућим догађањима и обавештења, 
новине. – Седнем, ко бађим чу читам новину, а не могу, не видим, ситна словјата за 
моје очи.

новинка мн. новињће ж хип. од новина. – Роднине излезли при чешму, пљускају 
се с воду, засмивају се, почушкују се, са још малко па че тргну у Бабушницу да си 
купе новињће, а мош се оластре и до Звоначку бању да се малко пробрчкају.

ново с поим. прид. 1. новост. – Какво има ново по село? 2. празнична, 
неупотрбљавана одећа. – Сашил сам двоје панталоне, једне за ново, а друђе за 
сваћи дьн. ■ најново суперл. најновије. – Он како падал, рашчеврљил си главу, и све си 
сцепил панталоне што су му биле за најново.  одново.

новченик м новчаник. – Мен ми новченик и не требе, кад немам кво у њега да 
чувам.

нога мн. ноге ЛЗ / нође ГЛ, ДЛ анат. екстремитет који служи за ходање. – Пре-
здраве, диже се на ноге, али још не може да се удаљава от кућу. Пази на куга зајимаш 
паре, немој да буде: с руће ји даваш, с нође ји тражиш. ⌂ бије нође дуго и узалудно 
хода. – Даньс си дибидус џабе бимо нође, нигде зајка не видомо. ⌂ добије нође не-
стане, буде украден. – Спастри си сећируту у шупу, да не добије нође начьс. Нема 
ми коса, мора да је начьс добила нође. ⌂ отегне нође протегне ноге, прошета се. – 
Само малко да отегнем нође, нечу долеко да идем. ⌂ прекрсти нође дангуби. – Седне, 
прекрсти нође и по цел дьн не излази из нашу кућу. ⌂ лежи у-нође лежи попреко у дну 
кревета. – Кад отидемо нагосје у бабини, мене су све турали да лежим у-нође, затој 
што сам најмалецак, а нема место за сви да се наредимо у кревет. ⌂ спи у нође спава 
попреко у дну ногу ониј који спавају по дужини, јер је кревет тесан. – Кад отидемо 
негде на-госје, мен су све турали у нође да спим. ⌂ висну му нође у гроб кад је неко на 
самрти. – Виснуле му нође у гроб, брзо че му искусају пасуљ.

ногавичка мн. ногавичће ж хип. од ногавица. – Сињће, изеде те баба, када израсте 
па ти толко ократеше ногавичћете.

ногари м мн. 1. дрвене ноге, обично укрштене, које служе као подупирач за кори-
то, за дрва при тестерисању, наћве и сл. – Свака кућа има ногари за сечење дрва з 
бичћију, негде ји зову могаретија. 2. постоље стола или ткачког разбоја. – Млого 
волим да идем на-госје, седнем уз астал, турим нође на пречанку од ногари, и че-
кам… 3. шатр. женске ноге. – Дигал вој ногари, па само прибива.

ножьк м дем. од нож, ножић. – Понесем сльбу, па турим шамију на лице да ме не 
апу челе, па с ножьк нарежем сьтовчичи, ја не волим цеден мед.  ножле.
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ножетина1 ж аугм. од нога. – Има ножетине ко Краљевић Марко, још малко па 
нече има нумера за њигову обућу.

ножетина2 ж пеј. од нож. – Овија ножетина са па утупил, нече да ване да сече.
ножица мн. ножице ж дет. дем од нога. – Куде ми те боле ножицете, кажи баби.
ножици м мн. маказе (упор. макази). – Диго се порано, пресеко с ножици старе 

фармерће, тури на главу сламен шешир, обу патиће, па ајт польк комто село.
ножле с дем. од нож (упор. ножьк). – Мој деда, ко са да га гледам: преко рамо 

торбичка од шареницу, под мишку криваг, гумени опьнци на каишће три броја 
поголеми, кошуља малко испадла ис панталоне на једну страну, на колајну што му 
држи пртене панталоне с врцу врзано калемарско ножле.

ножленце с хип. од ножле. – Ја се не одвајам од моје ножленце, стално ми је 
врзано за појес.

ножљак м пеј. од нога. – Врну се до басамаци и седо, одмота ножљакат за који ме 
уапа кучиштето, па преко уапотинуту сипа рећију.

ножница ж футрола за нож, канија (упор. корице). – Ловџије имају посебан нож 
сас ножницу, који им служи само за лов.

нок рет. м нокат. – Зачепил ми се нок на ногу, па не могу да се обујем. █ коњсћи 
нок синоним за велико. – Малко си ми ократил панталоне, нема ни за коњсћи нок. 
(ирон.). ⌂ црно испод нок оно што је без икакве вредности. – Моја мати ка[д] дава, дава 
оберучћи, а не ко понекоја што се стиснула па ти нече даде ни црно испод нок.

ноктьк мн. ноктичи м дем од нокат, ноктић. – Исечи му ноктичи, да се не гребе 
по личенце.

нонам прил. наонамо, у оном правцу (упор. нанам). – Ти идеш сас твоје друство 
натам, онија си иде сас своје друство нонам. Док помислим да си нонам, ти да си 
новам! Сви побегоше нонам. ■ пононам комп. мало даље у оном правцу. – Ја пинем 
тека рећију, мука се малко посмири, побегне малко пононам, ал стоји там, и чека 
када да ме па силдише.  нонамо.

нонамо прил. в. нонам. – Са отоше нонамо, трчи, че ји стигнеш.
нос мн. носеви м орган који служи за дисање и мирис. □ – Степали се, па че си 

носеви почепе колко се душманћи ударају. ⌂ дигне нос уобрази се, прави се важан. 
– Дигла нос, погосподила се, с њу више нема ората. ⌂ надигне нос расрди се, уинати 
се. – Малко ли вој нешто неје по вољу, надигне нос, и затвори се у собу. ⌂ надује нос 
надури се расрди се. – Петкана се малко увреди што навијам сат да ме пробуди, а она 
будна још прет петлови, расрди се, наду нос, и тека цел дьн. ⌂ напне нос надури се. – 
Баба напела нос, веч три дьна с мен не вреви. ⌂ натьциња на нос прекорева. – До када 
че ми натьцињаш на нос тој што је некада било. ⌂ натрља нос изгрди, извређа. – Ајде 
да се диѕам да си идем, још када сам дошла, мојити че ми натрљају нос што сам се 
толко заседела. ⌂ оклембеси нос снужди се. – Што си оклембесил нос, кво ти је малко 
у празну кућу. ⌂ иде си уз нос с некуга замера се са ким, противуречи коме. – Стално си 
иду једьн другом уз нос. Жено, боље да си живујемо, него да почнемо да си идемо уз 
нос, подобро че је за оба. ⌂ појде си уз нос замери се, почне да се не трпи са ким. – Че 
си појдемо уз нос, само ли чује да сам га напцувал. Теј две куће си пошле уз нос. ⌂ 
трља нос прекорева. – Петкана ми стално трљаше нос сас њега, како је он трчал по њу, 
како она неје имала срећу сас мен, како је била ћорава при очи кад је мен узела. ⌂ 
тегљи га за нос вуче га нос, прави га будалом. – Она орлеца с туџи мужи, тегљи га нос, 
а он, сирома, ништа не примечује.

носьк дет. дем. од нос, носић. – Оѕебло, запишил му се носьк, па не мож да дише.
носено с поим. прид. оно што је већ други носио, половна гардероба. – До мене је 

ретко додило ново, ја сам све преносувала носено от постаре сестре.
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носетина м пеј. од нос. – Носетина му голем, а от пијанку црвен, ко зрела попошка 
бабура.

носи (трп. пр. носен, -а, -о; прил. сад носејечи) несвр. 1. крећући се има у рукама или 
на леђима какав терет. – Дете от како се роди, укачи ти си на грбину, па га носиш и 
бринеш се за њега цел век. Све кво је варено, на њиву је носено у рукатће. Искубоше 
ми се руће из рамена носејечи воду от кладенац и за нас, и за стоку. 2. има на себи 
какву одећу, одева се у што. – Носили смо бели бревенеци и пртене кошуље, озгор 
некаква ванела, на нође свињсћи опьнци и вунене черапе, тека зими, тека лети. ⌂ 
неје носен у сва ћошетија који није сасвим нормалан. – Не задевај се с мен, несьм носен 
у сва ћошетија.  доноси, заноси, износи, наноси, односи, поноси, преноси, приноси, 
разноси, сноси.

носи се несвр. одева се према својим могућностима. – Који је малко погазда, он се 
носи поубаво, који је сирома, он си носи кво има.

ноч мн. ночи ж ноћ. – Срећа што се брзо стьвни, па идем те си одма легам, ал ноч 
дльга, па сьн не дооди. Цврче девојчетија, дечишта ји ватају, јуре се по малу докуде 
сред ноч. ■ ночту чл. ф. ноћ која управо почиње, те ноћи. – Дьњу иде у додолицу, 
врну се мокра и насмејана, али ју одма ночту вану ватра. ■ ночтуту чл. ф. у ноћи која 
је управо истекла. – Кад неје пијан, кат се просвести јутредьн, и кат се сети каква је 
обличја ночтуту прајил, скубе се за косу, и моли се на жену си и на дечицата да му 
опросте, и заклиња се да више нече ни да омирише од рећију.

ночевља несвр. ноћива, коначи ван куће. – Лети кад буде, ми смо на подолечне 
њиве и ночевљали, само да можемо повише да уработимо.  ночи.

ночи несвр. ноћива, коначи ван куће (упор. ночевља). – Отидемо у варош при зета 
и черку на славу, па ни по две-три ночи задрже да ночимо при њи, да се поиграмо с 
унучетићата.  заночи, преночи.

ночњи, -чња, -чњо ноћни. – Дьњу смо скоро сви сотоње, али теј сотоње от којето 
ти причам искачају само у ночњо доба.

ночом прил. ноћу, у току ноћи. – Стовна ми стоји до кревет при главу, да ми је при 
руку ако ми се ночом припије водица. Ночом не спи, дьњу га место не држи.  ночу.

ночу прил. ноћу, у току ноћи (упор. ночом). – Ми смо били гоџа, па смо гоџа имање 
имали, па смо жели ночу, а са свакоје спи до седом-осом сати, па тьг иде на работу.

ношња ж крој и врста одела. – Мужи су се у лепе премене премењували, 
панталоне убаве, које за када су, прослуци, па капути шајечни, ма лепа је ношња 
била, и готово. Ис Стару планину дојде послегња одбрана, трећопозивци, облечени 
у бели бревенеци и дльђи бели јелеци, стара ношња тој било.  премена.

нужда ж тешка ситуација, невоља; оскудица, беда. – Кат човека свије нужда, он 
на све пристањује.

нужник м место где се врши нужда, клозет. – Тија љуђи су богати, али 
немарљиви, ни нужник си несу направили ко остал свет.

нужно прил. потребно, неопходно. – Неје му било бьш толко нужно, али се запе и 
продаде си краву, са му деца жељују за млекце.

нула ж фиг. безначајна, ништавна особа. – Ако је нешто и вредел, са је за мене 
нула, и нечу више да чујем за њега.

нуларица ж машина подешена за најкраће шишање косе. – Да га острижеш на 
нуларицу, да му дојде памет у главу.

нулерица ж тип брашна, врло ситно самлевено брашно. – Нулерица је најубаво 
брашно, од њега се меси баница за срамно госје.
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нумеје несвр. не уме. – Он млад, лепачьк, каква лепа девојчетија су га волела, али 
нумеја да се добро ожени. На Царевсћи рид више не блају јагњишта, суши се стара 
крушка, она панти млого, ал нумеје да орати.

нумера ж бројна ознака неке величине. – Има ножетине ко Краљевић Марко, нема 
нумера за опьнци за њега. Увек купује гумењаци за три нумере поголеми, да мож да 
натура навошта у њи. ⌂ порасте нумера скочи вредност, напредује у служби. – Порасла 
му нумера, изабрали га за прецедника, са му гледај чудо.

Њ
њег скраћени облик ОП од њега који иде са предлозима. – С њег сам се скарала, 

и за њег више нечу да чујем.
њега ОП л. зам. он / оно (упор. и њег). – Черко, ти њега да манеш, сас њега добар 

живот нема да видиш.
њекња прил. прекјуче (упор. некња). – Њекња ни се отели крава. Од јучер до 

њекња, и од њекња па до јучер, све ти је исти ђавол: ори, мељи, јеџ, а дупе натам, 
а дупе навам. ⌂ њекња некада пре неколико дана. – Њекња некада ми доди черка из 
Ниш, па прича како народ нема паре леб да купи.  поњекња.

њекњьшањ, -шња, -шњо прекјучерањи. – Лебат ми је њекњьшањ, тврд је, ал 
неје буђав, може да се једе. Море, знаш и ти теј работе, и ти неси њекњьшња.

њива ж већи комад земље који се обрађује. □ – Наше њиве су на приодна ме-
ста, само до једну морамо да мињујемо кроз туџе њиве. █ тьнка ~ посна њива, њива 
са доста песка. – Наше њиве су тьњће, песакљиве, малко боље роде само кад је 
ћишовита година. ⌂ њива пот компири њива засађена кромпиром. – Насадили смо целу 
њиву пот компири. ⌂ њива под жито њива засејана пшеницом. – Овуј годин су ни само 
три њиве под жито. ⌂ њива под морузу њива засејана кукурузом. – Под морузу имамо 
три њиве, а под жито четри.

њивак мн. њиваци м предео са њивама. – Што си не седиш по ладовињће, него 
одлатиш по њиваци ко криво вретено, видиш колко је упекло, че сланчошеш.

њивче мн. њивчетија с дем од њива, њивица. – Еве ме, нане, идо до њивчено пре-
ко ваду да малко поплевим лучакан! – уилно се огласи Мара. Некада била њива за 
углед, па кат се браћа поделили претворила се у три њивчетија, пуштиш три бразде, 
и готово орање.

њивченце мн. њивчетића с хип. од њивче. – На дел му се падоше пешес њивчетића, 
сва може да ји пооре и посеје за једьн дьн.

њигов, -а, -о прид. зам. његов, -а, -о. – Гле га кољћи је колачьк му јебем њигов, 
наметнул зрно трипут поголемо од њега, и носи у рупу, спрема зимницу. (реч је о 
мраву). Њигова кобила беше млого опасна и чудна кобила. Ни волим ни њега, ни 
нешто што је њигово. Сваћи си мучи њигову муку, за другога га бьш брига.

њин, -а, -о прид. зам. њихов, -а, -о. – Мој леб једе, а њину бригу брине.
њојан, -јна, -јно прид. зам. њен, -а, -о. – Дојде њојан башта, и с кола откара сьв дар. 

Њојан човек се скутал на таван, па ју плашил озгоре. Њојна мајћа ми је тетка. Биле 
смо три јетрве, и свака си знаје њојну недељу кад мора да меси и готви за укућани, 
али и славу да спрема, ако се падне у њојну недељу. Њојни ју звали за на свадбу.

њокалица ж погрд. нос, уста или цело лице код човека. – Има те некој напцује на 
пут, мош ти и њокалицу надује, а не знаш ни куј је, ни чији је. Ако се наљутим, че ти 
строшим њокалицу.  њокало.



Љубисав Ћирић568

њокало с в. њокалица. – Нече се смири док му не разбијем њокало.
њурав, -а, -о неотресит, срамежљив, ћутљив, намргођен. – Он убав, ал 

невестицата му арно ситна, и неква туњава и њурава, кад иде по пут само савије 
главу, и гледа да што пре шмугне.

њури несвр. покуњено и намргођено ћути због осећања кривице. – Све вој смита, 
а највише ја, нити позива, нити се одзива, њури ко свиња на сечиво. Ништа не прича, 
само њури. Ћути она, ћутим ја, њуримо обадва. Умудрил се ко прасе на мрзлицу, па 
само њури.  изњури се, нањури се.

њурча м пеј. својеглава и подмукла особа. – Што ти је та само њуриш, њурчо 
један.  њурша.

њурша м в. њурча. – Тија њурша, подбелил с очи и њури, а кво ти мисли само 
си он знаје.

њуца несвр. плаче на силу, плаче кобајаги. – Што га несте избили, па да вика ко 
што се вика, а не само да њуца. Њуцај колко оч, али да се слепуташ до који ред ночу 
по путишта не може.

њушка ж 1. губица код животиња. – Бесник свиња, кочину че сруши кат почне 
да беснеје, мора вој туримо брњћу на њушку. 2. фиг. предњи део лица, уста и нос код 
човека. – Дигал њушку, ко ћорав пушку, па мисли да је уватил Бога за браду.

њушка несвр. 1. њуши. – Свиња га њушка, њушка, па се обрну и отиде си, не теја 
да га једе. 2. дем гурка. – Теленце ме њушка у грбину с прљицу, оче да се игра.  
поњушка.

њушка се несвр. гурка се. – На децава нешто засме, само се њушкају и ћикоте.
њушне свр. њишне, гурне. – Њушни га нек падне да си главу разбије, кад је такво 

неваспитано. Онога који не пости у среду и петак Света-Петка че њушне у болес и 
невољу.

О
о узв. за дозивање (упор. еј!). – О, Милутине, има ли те? – Ој, има ме, има, еве ме 

на таван, са чу слезнем.
ооо узвик за заустављање упрегнутих говеда. – Ооо, Булчо, ооо, Сивоњо, стој, 

куде сте толко запели!
оален, -а, -о обдарен нечим изузетним. – Будалес је, али оален с онуј мушку 

ствар, па га жене волу.
оалтави свр. изобличи, повреди, унакази. – Немој да се алтавиш кат си здрав и 

прав, да те Бог не оалтави за цел век.
оалтави се свр. изобличи се, повреди се, унакази се. – Падо ис крушку, па се оал-

тави, повреди кичму, па са идем искривен ко параграв.
оастри (трп. пр. оастрен, -а, -о) свр. окреше лиснате гране да би њима хранио сто-

ку. – Чу оастрим неколко буће, да има шумица за овце. Овој браниште сво оастрено.
оба и један и други. – Оба сина испратимо у војску, али не служе у исто место. 

 обадва.
обавеза ж задатак, дужност, оно што се мора извршити. □ – Који има неку 

обавезу, он се диѕа рано, а који нема, он си излежује до пладне у кревет. Натоварил 
ме с обавезе ко могаре, па ја сецам, а он си одлита нагор-надол.

обавезно прил. по дужности или устаљеној навици, неизоставно. – Друђи који 
како, али они су обавезно додили на сваку славу.
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обави1 свр. сврши какав посао. – Обавимо доручак, пржено прољутачко, попо-
шчице из градину и домаћа јајчанца, такво пржено никој нумеје да направи ко моја 
мати Лозинка.

обави2 свр. учини да неко или нешто окасни. – Пуштете ме да си идем, обависте 
ме млого, триста работе ме чекају дом, а ви се распричујете. Јутре немој да обавиш 
обед, че имамо жетвари, да ни не оговарају како су гладни жели.

обави се свр. закасни се, одоцни се. – Несьм се млого обавил, по туј прву доведо 
другу, права домаћица, ал и њовој брзо изгуби вољу. Пожурете да се не обавимо, 
аутобус нече нас да чека.

обагави се свр. обогаљи се, онеспособи се. – Жена се разболе, а ја падо из ореј та 
се обагаваи, и заубавимо га начисто.

обадва 1. и један и други (упор. оба). – Обадва сина ми купише плацеви у 
Бабушницу, и направише си куће. 2. обоје. – Обадва остаремо, и ја и жена, па више 
несмо за нигде.

обадвојица и један и други (о мушкарцима). – Мани га, видиш кољћи је, 
обадвојицу че ни бије да се усеремо.

обадвојичка м дем. од обадвојица. – Два брата, обадвојичка сиротињће, али си 
добро споредују, испомагају се у све.

обара несвр. 1. чини да ко или што падне, обаља. – Даньс че само да обарамо 
дрва, а од јутре че ји прекарујемо дом. 2. фиг. даје слабе оцене, обара на испиту. – 
Тија наставник је млого обарал деца, због њега сам и ја понављал трећи разред.  
изобара, пообара.

обашка прил. посебно (упор. башка). – Јединица, мирашчика, па вој све накупували, 
и све има најубаво у село, а обашка па што че наследи кућу зидару на спрат.

обване свр. обухвати. – Џак позгодан од вречу, може човек сам да га обване и 
натовари на кола, а пуну вречу морају двојица да товаре. Дебела, двојица ју не мож 
обвану, али њему си добра.  обвати.

обвари свр. прокува. – Дробови се прво малко обваре, колко да се изгуби крв, па 
се после насецкају и прже.

обвати свр. в. обване. – У струк тьнка, сас једну руку ју мож обватиш. Дебела ко 
бьчва, тројица ју не могу обвaте.

обвикне свр. привикне. – Човек на све обвикне, па и на гадурије које мора да 
гледа по свет.

обга мн. обђе ж кора за питу (упор. корка2). – Обђе за баницу могу да се сучу сас 
сукаљћу, а могу и да се растрѕају с прсти, могу да се налагају једна преко другу 
у тепсију, или да се смотају у сукари, па да се умотују ко коло. ⌂ развлачи обђе на 
кравајци ради бескористан посао, млати празну сламу, зановета (обга не може да 
се развуче на погачу, већ обрнуто). – Кажи право како је, немој да развлачиш обђе 
на кравајци. ⌂ разлага обђе на кравајци в. развлачи обђе на кравајци. – Јеленко цел 
дьн преседи ус шише под ореј, и једва чека некој да му дојде, да има с куга да се 
нашљема, и да разлага обђе на кравајци. ⌂ растрза обђе на кравајци в. развлачи обђе на 
кравајци. – Кво работи, не работи ништа, растрза обђе на кравајци.

обгара несвр. излаже пламену да спали површински слој. – Колци за плот обгара-
мо на пламен, да не трулеју кат се укопају у зевњу.

обгори свр. изложи пламену да спали површински слој, осмуди. – Понећи пьњ 
само обгори, ал нече да изгори до крај. Што неси пазила док си га пекла, нело ти 
месово обгорело, па се направило на углен.

обгризе свр. изгризе само површински слој чега. – Деца, немојте само да обгризете 
јабуку около, па да ју манете.
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обгрози се свр. ослободи се нелагодности, превазиђе страх или нелагоду од чега. 
– Она се обгрозила, и сама почела да си купе бебенцето.  пообгрози се.

обдржи свр. одржи, опслужи. – Дечишта млого, сваћи дьн траже да им се нешто 
купује, он, сирома, от печалбу не дооди, онак не мож да ји обдржи.

обдува се (трп. пр. обдуван, -а, -о) свр. презасити се. – Волови се обдували и уле-
жали, па нече све ни да једу, али че проједу упролет кат почне орање. Даньшња деца 
обдувана, задовољена са све, па нече да те послушају, камли нешто да уработе.

обе 1. ж и једна и друга. – Обе ми черће завршише факултет, и живе у Ниш. Обе 
снаје су ми ис Камбелевци. 2. с и једно и друго. – Две детети сам добила, и обе сам ји 
изгубила још малечка док су била. У обе села имамо блиску роду.

обед м 1. подневни оброк у пољу, ручак. – После обед прилегнемо та малко одмо-
римо у ладовину, па наставимо да копамо ил жњемо. 2. средина дана. – Гледајте да 
га завршите до обед, па си дојдете дом, да ви не доносим обед на њиву.

обедар м онај који носи обед радницима у пољу. – Вечем пристизају и обедари, 
леб носе у цедилће, у руће им котлаће сас чорбу ил пасуљ.

обедьк м дем од обед. – Спраји обедьк за моји копачи, па итам да им га однесем.
обедве ж и једна и друга. – Обедве снаје су ми из Братешевац. 2. с и једно и друго. 

– Обедве детети ми се родише у размирицуну, кад немаше ни кво да се поједе, ни 
кво да се облече.

обедује несвр. руча око поднева (упор. ручује). – Забави ни свекрва обед, че 
обедујемо кад требе да вечерујемо. Куји је обедувал нека се диѕа, да друђи седа на 
њигово место.

обележен, -а, -о који је од рођења означен неком белегом. – Ти си обележен још 
от кат си се родил, тебе је Бог обележил, и такьв че и да умреш.

обелеје несвр. добије белу косу, оседи. – Када чу ја ко друђи целу ноч да руцам, 
и целу ноч да се смуцам, ел че овак с овце и козе да обелејем, и сас отворене очи у 
гроб да легнем!

обелел, -а, -о фиг. оседео, сед. – На крај излезе и тија с обелелуту главу и браду, и 
он помиња тога што лежи неосуден десет године у затвор, видим народ га поштује.

обели свр. учини што белим, превуче белом бојом. – За славу сваћи гледа да окре-
чи бар голему собу, а понећи да обели кућу и споља. Обеле се планина, нече да се 
млого забави белилото и при нас.

обели се свр. учини се белим. – С какво си се толко обелел, ко да си целу ноч млел 
брашно у воденицу.

обере свр. скине летину. – Обрамо све кво се родило, и ново жито посејамо, 
још свиње да покољемо и маз да стопимо, па да кажемо да смо сас годишњину 
пребринули. Кат се обере моруза, оре се жито. 2. скине површински слој са чега, 
остане без чега. – Телећо месо се тури да се вари, кад заћипи обере му се пена, па 
се натура шангарепа, и продужи да се вари. Обрал сам се с паре скроз, да ме човек 
обрне наопоко, пре че ми испадну очи из главу, нело динар из џеп.  пообере.

оберучћи прил. оберучке. – Моја мати ка[д] дава, дава оберучћи, а не ко понекоја 
што се стиснула ко лед у стовну, па ти нече даде ни црно испод нок.

обеси (трп. пр. обесен, -а, -о) свр. одузме коме живот вешањем. – За њега се прича 
да су га обесили, да се неје сам обесил. Код нас на село нема омесен па обесен, нело 
мора да се работи од-мрак до-мрак, и зими и лети.

обеси се окачи се коме о врат, обисне се. – Некој тропну на врата, Босиљћа бес 
шамију изрипи пред врата, обеси му се окол шију и развика се.

обеспареје свр. остане без новца. – Некада ти се не пије, ал пијеш, да не речу 
како си обеспарел, како нема за кво куче да те увати, да немаш паре ни за једно пиво.
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обззз узв. ономат. обадовог зујања. – Ако очемо некоме да напакостимо, ми 
пријдемо при њигова говеда, и речемо: Обззз-обззз! – она уврче реп, и уштркљају 
се, он после мора да ји тражи.

обзине свр. зинувши обухвати уснама што. – Можеш само да ми обзинеш муда 
ко могаре боцку, друго ми ништа не можеш.

обзинзује несвр. беспосличи, зановета, салеће. – Несу ли големшћи овија лебови! 
А тија си па омалила! – обзинзује свекрва окол Мару, а ништа вој не помага, дрвце 
једно нече да принесе.  обѕинѕује.

обѕинѕује несвр. в. обзинзује. – По цел дьн обѕинѕује от кућу до кућу. Мило ми што 
видим да се збирате тудека, и обѕинѕујете от све и свашта. Обѕинѕује, ко куче пред 
врата за залок леб. ■ обѕинѕување гл. им. – Обѕинѕување ни не ђине, че се начекамо 
док се она натаври да појде.

обива несвр. насилно отвара врата, обија. – Покварила им се брава, па морали 
да обивају врата да улезну у кућу. Почеше да се обивају подруми, и да се крадне 
пијельк по село.

обигра свр. обиђе, прокрстари. – Напред је имало зајци колко оч, са има цел атар 
да обиграш, зајка не мож да видиш.

обиграва несвр. врзма се око кога, мољака. – Обиграва окол мен ко Марјан окол 
кубе, ал нече му помогне.

обиде свр. обиђе, оде у посету. – Обиду ни децата, сврну оваг-онаг да виде како 
смо, пооперу ни, поизмету кућу, почисте двор.

обидне свр. проба нешто да му осети укус. – Обидни чорбуту да видиш да ли је 
довољно посолена, па ако је добра, струрај ју од огањ. Де обидни рећијуту, да видиш 
ваљаје ли.

обије свр. силом отвори врата, провали. – Беоше обили неколко продавнице, али 
ји поватали, са лежу у апсу.

обикаља несвр. 1. кружећи око чега прође са свих страна. – Обикаља ко Марјан 
окол кубе. Обикаља ко мачка окол жежак качамак. Цоба обикаља около Таћино 
градинче, да види има ли краставице да ји начьс обере. Не обикаљај ми окол кућу, 
него улази. 2. обилази, избегава да се сусретне с ким. – Гоџа су ју жене кроз живот 
обикаљале, и гледале да ју не сретну. 3. фиг. врда, избегава неку обавезу. – Обикаља 
да каже истину.  заобикаља.

обикне свр. навикне на што, прилагоди се. – Куде се човек роди, там обикнне, па 
си му добро.

обикне се свр. навикне се, прилагоди се. – Обикли смо се на сиротињу, за боље не 
знамо, дьн и комат, и тој ти је.

обиколи (трп. пр. обиколен, -а, -о) свр. 1. постави се у крук око кога, окружи. 
– Наши ји беоше обиколили от све стране, па једни који су покушали да побегну 
побили, а онија друђи заробили. Били обиколени, па не могли да побегну, па беоше 
сви изђинули до једнога. 2. обиђе. – Отидо до Главињинци да обиколим детелину, 
да видим има ли штета голема, јавише ми како ју онија бач, што му све малко, 
напуштил сас овце.  заобиколи, пообиколи.  опколи.

обиколи се свр. кружећи око чега обиђе се са свих страна. – Без неколко дьна се 
не мож обиколи Лужница.

обиколка ж обилазак, опходња. – Направимо неколко обикољће окол цркву, па 
улезнемо та се причестимо, после идемо дом да се омрсимо.

обира несвр. 1. грамзиво узима, граби. – Све кво му око види по поље обира, и 
носи дом ко јазовьц. 2. скида кајмак. – Сваримо млеко, па с ложúцу обирамо сметану, 
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па ју мажемо на леб, тој млого воле деца да једу. Кат се ване цвеће на туршију ел на 
зеље у кацу, мора да се обира с време на време, да се не умирише.

обисне се свр. 1. обеси се коме око врата. – Срам немају, народ прооди, а она му 
се обиснула окол шију. 2. фиг. падне коме на терет. – Како сам почел да зараџујем 
пару, сви у кућу ми се обиснуше на шију.

обистини се свр. оствари се. – Све што ми се ночу прескаже у сьн, јутре ми се 
обистини на јаве.

обича ДЛ рет. несвр. воли. – Не обичам чорбу с млого лук. Теб је деда-Жива увек 
некако обичал, нема си своја деца, па тека воли туџа.

обичај м 1. начин живота, рада или понашања који се традицијом усталио. □ – 
При нас је обичај да се млада невеста јутредьн изводи наводу. 2. фиг. навика. – Има 
обичај да поизльже, а воли и да поткрачкује.

обиџује1 несвр. обилази, иде у посете. – Редовно ме обиџује черка, а зет никако. 
Обиџујте ни док смо живи, после кат помремо не требе ни ништа.

обиџује2 несвр. пробава нешто да му одреди укус. – Соли напомалко, и обиџуј да 
ју не пресолиш, преслана вурда се не мож отсоли.

објачка свр. ојача у дем. значењу, прилично ојача. – Ја веч бео објачкал, поче 
башта да ме води с њега на њиву, он да оре, ја да водим говеда.  пообјачка.

обла ж зидарска алатка за грубо равнање приликом малтерисања. – С облу 
зидари равнају малтер, а с пердашку га после пердаше да буде мазьн.  равњача.

облага несвр. ставља облоге, облаже. – Кад ми дете добије температуру, ја му 
облагам ножице с крпу натопену у рећију, и она извуче ватру.

облагне свр. попусти мраз, дуне топао ветар. – Дуну југ, облагну време, че поч-
не да га запролетује.

облажи свр. омасти, учини масним. – Тури и мен једно парче од месото да об-
лажим гушу.

облажи се свр. 1. омрси се. – Црева испоснеју, па једва чекамо да дојде Велигден 
да се облажимо. Док је пос, несмо смејали да се облажимо за живу главу. Који се об-
лажи у пости, поп че му одреже уши. 2. ослади се првим плодом у сезони. – Даньс сам 
се први пут облажил с лубеницу у овуј годину. Дочекамо да се облажимо с грозје из 
нов виноград.

облази свр. инсект пређе преко непокривеног дела тела и инфицира кожу. – Куга 
облази скрап, све му се ране издиsају где га је облазил. Срби ме кожа, мора да ме 
је облазила некаква бубуљашка. Облазила га гусеница, па местото поцрвенело, и 
створиле се мрсничине.

облазни свр. обрука, посрами. – Он је такьв, облазни девојче, па га мане, док му 
се не најде нећи да му шчука рогови.

обланда ж врста ситних колача. – Купимо коре, па ји слепимо сас варено млеко, 
шићер и млевени ореси, па исечемо на коцће, тој зовемо обланда.

облати несвр. 1. летећи кружи око кога или чега, облеће. – Лети, нарочито прет 
ћишу, мује очи да ти изваде, саде облате, саде апу. 2. фиг. врзма се, облеће око кога. – 
Облати окол њу, нада се нешто да створи, али она га ич не зарезује.  облита.

облачьк м дем од облак, облачић. – Небо исцибрило ко маче из расол, саде над 
Бурчу облачьк ко прамен вуна.

облачи несвр. ставља одећу на себе, одева што. – Што си почел да облачиш теј 
панталоне, знаш да су ти за ново, а не за сваћи дьн. ■ облачење гл. им. – Она је малко 
замузена, блазни свет и с орату и с облачење.  преоблачи, соблачи.

облачи се1 несвр. одева се. – Еве ме облачим се, само што несьм готова.  пре-
облачи се, соблачи се.
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облачи се2 несвр. навлаче се облаци на небо, наоблачује се. – Требе да пожуримо, 
поче се облачи, а ми смо још долеко от село.  заоблачи се, наоблачи се.

облачотина м аугм. и пеј. од облак, облачина. – Оћебусили се облачотине на 
небо, па висе ко мокри бревенеци на плот.

облекло с одело, одећа уопште. – Сви се попредрешили, и по облекло се види 
који су поимотни. Неје се имало богзна какво облекло, ал за празник се облечемо све 
у чисто и поново. Ти ми спреми облекло, и донеси бријач и у лонче жешку воду да 
се обричим.  преоблекло.

облепи свр. лепљењем затвори какав отвор. – Кад наложимо казан, с тесто об-
лепимо капак и лулу да не излази пара, и да се тека губи рећија.

облети свр. летећи обиђе око кога или чега. – Колко је дебела, бумбар ју не мож 
облети до пладне.

облече (трп. пр. облечен, -а, -о) свр. обуче. – Пошла Тодора на-воду, / зелен забьн 
облекла, / белу шамију врзала, / на нође опьнци обула, / у руће стовне понела, / за 
појес босиљак загњела, / док оди да вој мирише. (нар. п.). Даньшња деца и нарањена 
и облечена, неје ко напрет што беше: све недостиѕа, и све на мањьк. ■ облачење гл. 
им. – Који је облечен нека излази, који неје нека пожури с облачење.  пооблече.

облече се свр. 1. обуче се. – Деца, облечете се убаво, надвор зима, неје ко овде у 
собу. 2. фиг. обрасте перјем, покрије се перјем. – Има у полог ластавичетића, али још 
несу облечена, још голиштари.  пооблече се.

облизне свр. олиже са свих страна, олиже унаоколо. – Косара мазно поглеџује 
комто Суљу, и нема-нема, па облизне уснице. Облизну си Курјак сува уста, гльну од 
шљивовицуту ко да је вода, и поче испольк да прича како је било.

облизни свр. донесе на свет билзанце. – Чува само три овчице, али му све облиз-
ниле.

облизни се свр. омлади се и донесе на свет билзанце. – Кажемо облизнила се 
крава, отелила два телца, или две телети, две телчина по сељачћи.

облизује несвр. олизује нешто са свих страна. – Жваче деда и облизује си прсти, 
па чьс-чьс надигне стовну, и пине водицу.

облизује се несвр. олизује се (своје усне). – Облизује се ко мачка окол бучку. Џабе 
се облизујеш, тој кво си наумил нема да дочекаш.

облије свр. јако овлажи са свих страна. – Кат се пробуди, беше ме облил зној, ко 
да сам се купал.

облита несвр. облиће (упор. облати). – Џабе облиташ окол њега, он тражи само 
мирашчиће.

облитало пеј. онај који облиће, потрчко. – Понекада се помислим: за кьв ли сам 
се курц и раџал, само да одлатим ко облитало прекај друђи.

обличиште мн. обличишта с недолично понашање, скандалозни поступак. – Тоза 
остављаше обличишта по Лужницу, и њигов татко га најури на стар дом да се опа-
мети, и привати домачинсће работе, ил да се не врта при њег. Кат се напије, њигова 
женица одма доведе дечица при нас на спање, да не гледају каква обличишта прави 
по кућу.  обличје, оброчиште.

обличјарка мн. обличјарће ж женска особа која прави обличишта, која се пона-
ша недолично. – Тај обличјарка је остављала обличишта кад била млада, а и са се 
неје млого смирила.

обличје мн. обличја с недолично понашање, скандалозни поступак (упор. обли-
чиште). – Има јетрве добре, а има и које се закарају, па не знају какво си думају 
једна на другу, степају се, заголе се, праве обличја, па се љуђи укоросују. Напију се 
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и момци и девоће, па праве обличја по село. Немој Славчо, немој братће, немој од 
једно обличје да правиш две.

облога мн. облође ж 1. комад платна натопљен каквим средством који се ставља 
на оболело место. □ – Куде се човек изгорел, требе да му се ставе облође от петлиџањи. 
2. дрвени део запрежних кола кроз који је провучена гвоздена осовина (упор. кундак). – 
Облога је дрвена, и с њу је обложена прегња и ѕагња осовину на кола.

обложи (трп. пр. обложен, -а, -о) свр. стави облогу. – Ми смо нашу кућу обложили 
с вештачћи камен према улицу, па се сви уѕирају колко је убава.

обложина ж неузорана њива, парлог. – Куде су биле најбоље њиве, са леже об-
ложине урасле у трњаци.

облук мн. облуци м вршни део самара или седла у облику кугле, облучје. – Самар 
је дрвен, а седло је од кожу, и имају облук.

обмињује несвр. пролази мимо кога, заобилази. – Да даваш на сви по ред, па колко 
има, немој некому да даваш, а некога да обмињујеш.  промињује.

обнавља се враћа се у раније стање, препорађа се. – Кућу мораш да обнављаш, 
ако ју запуштиш, она пропадне, ко човек који се не лечи. Има цвеће које не измрзњује, 
које се сваку пролет обнавља.

обневиди свр. изгуби вид. – Тетка Деса, јадна, обневидела, па пипа с тојашку куде 
иде по двор.

обнеможе свр. онемоћа. – Остаремо и обнеможемо, али и старити требе да једу и 
пију док им дојде дьньт, а не само млади.

обогатеје свр. обогати се. – Једни обогатеју работејечи и штедејечи, друђи с 
отимање и краџу, после дојду млади, па све тој спискају, ко да неје ни било.

обогороди свр. одобровољи. – Расрдила се Петкана на мен што онуј другу гледам 
овак, па што ју гледам онак, па што сам вој сунул стовну с воду, а она мен набране 
купине, муће сам видел да ју обогородим да неје бьш све тека ко што она мисли.

обоји, -е, -а мн. збир. бр. обадвоје. – Имала сам двоји опьнци, и обоји ми се сцепише. 
Обоје панталоне ми ократил, ко да неје мерил, ел кројил док бил пијан.

обојица 1. обадвојица. – Ако сте ви двојица, а ја сам, обојицу ви могу носим у 
зуби. 2. обадвоје. – Обојица онемоћели, и дедата и бабата, али ји помагају комшије, 
а и деца ји обиду кат стигну.

обојичка дем. и хип. од обојица. – Обојичка ситацћи и остарели, али бабичката 
поздрава и поиздржљива оди дедичкуту.

оболеје свр. оболи. – Ако човек у болницу нема с куга да се разговори док чека 
да га одокају за преглед, има повиш да оболеје него што је бил болан кат пошьл при 
доктури.

оболење с болест (упор. болка). – Зарадел је некво гадно оболење, не знам да ли 
це спаси.

оболести се свр. разоболи се. – Оболестимо се и ја и жена, па нити могу ја њу да 
слушам, ни она мене.

обор м ограђени непокривени простор где борави крупна стока током летњих 
месеци. – Лети говеда и спе у обор кад нема ћиша. Свиње се играју у обор, а не мож 
да побегну.

обори свр. 1. учини да неко или нешто падне, полегне, да се сруши. – Голема 
свиња, не можемо нас двојица да ју оборимо. Големо и старо дрвиште, једва га 
оборише, али че имају дрва целу зиму да се греју. Жито изргало високо, ако дуне 
нека ветрина све че га обори. 2. да коме слабу оцену, обори на испиту. – Кој како 
учил такву оцену добије, како че га обори, ако има знање.
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обосеје свр. 1. подере обућу. – Колко ју воли, че обосеје по њу, а она се још повиш 
горди, и прави се да га не примечује. 2. изгуби потков. – Кад говеда обосеју, терају 
се код албатина на ковање.  обоси.

обоси свр. в. обосеје. – Три деца школујемо, па и обосемо и оголемо. Обосела ми 
крава на обе задње нође.

образ м 1. једна страна лица; лице. □ – Даду на младу несвесту накоњче, она га 
трипут подигне увис, па га добро испљуска по обарзи док се увика, после га дарује, 
пољуби и врне си га на матер. 2. фиг. част, поштење. – Ти си чул како ти је украл 
образ, али ја сам смислил како да се осветиш и опереш образ. ⌂ бели образ ирон. каља 
образ. – Што се неси угледала на некоју поштену девоћу, нело на Севду копиларку, 
тека ли ни образ белиш. ⌂ обели образ потврди или подигне углед. – И овуј славу 
си обелимо образ, сви госјањи отоше задовољни како су пречекани. Ако неч, ил 
нумејеш, да ми обелиш образ пред народ, немој бар да ми га оцрњујеш. ⌂ осветли 
образ ирон. овенча славом, прослави, осветла. – Ти ни, черко, убаво осветле образ, 
пратимо те у школу да донесеш диплому, а ти донесе копиле. ⌂ оцрни образ обрука 
се. – Оцрни си образ, несьм имала богзна с кво да ви пречекам, а муж ми неје туј.

образьк м дем. и хип. од образ, обрашчић. – Па да те цунем, бапче, у образьк, 
кат си се решила да омесиш сукану баницу. Детенцето им млого убаво и пуначко, по 
једьн образьк да га удариш, друђити че пукне.

образди свр. заоре прву бразду на њиви (упор. набразди). – Тамьн образди и поче 
се оправљам на орање, кат се жена улелеча от крај њиву да одма идем дом,

обрамка ж мало повијена мотка с удешеним кукама на оба краја која служи за 
ношење терета о рамену, обрамица. – На обрамку смо носиле воду у котлетија на 
рамо од бунар до кућу.  камилка, кобилка, магарица, могарица.

обрвина ж длаком обрасло дно чела изнад очне дупље, обрва (упор. веџа). – Баба 
маши очи конто мен, види да ме потерала нервоза, да сам подигал левуту обрвину, и 
да вој је паметно да си ћути. Тьг улезе тија наставник, заѕрта ни, нишани ни, студира 
ни, подиза обрвине: једну подигне, једну спушти, жма и нажмикува на једно око, 
накашљува се, једва проорати.

обреди се свр. изређа се један за другим, послужи се један за другим унаоколо 
по реду. – Обредимо се сви ис кондир уоколо, чаше неје имало, кад га испарзнимо, 
домачин иде па га пај напуни.

обреџује се несвр. послужује се један за другим по реду унаоколо. – Понапред смо 
подлагували с једну ложицу: куснем ја, па ти дадем та ти куснеш, па после он даде 
на другога до њега, и тека се сви обреџују док се не наједу.

обреже свр. резањем скине сувишне делове. – Кад убуђавеје леб, ми с нож 
обрежемо буђавото и врљимо, а не врљамо цел леб.

обрече свр. обећа, да реч. – Мен обрече тој браниште, и капару му дадо, после га 
продаде другоме, а капару ми не врну.

обриза несвр. резањем скида сувишне делове, крајеве или неравне ивице чега, 
обрезује. – Обризамо сланину от кртину, па кртину измездримо за сушенице, а 
сланину топимо у маз.

обрија свр. скине бријачем длаке, обрије се. – Навали главу на њигово рамо, 
осети како ју бьцка њигов образ: Неје се оцутра обријал! – пролете вој кроз главу. 
 обричи.

обрица несвр. обећава. – Не обрицај кво не мож да испуниш, да те не проносе да 
си льжов и преварант.

обричен, -а, -о обријан. – Излезе деда премењен и тазе обричен, ујаши коња, и 
отиде на славу у Радешевац при исписника Славка.  необричен.
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обричи свр. скине бријачем длаке (упор. обрија). – Обричи туј брадетину и скрати 
косу, да заличиш на човека, па после мож да причамо.

обричи се свр. обрије се. – Кат се бричи, воли да се обричи два милиметра испот 
кожу, да му је лице мазно ко детињо дупе.

обрише свр. 1. уклони брисањем, отре. □ – Тој кво си нацртал одма да обришеш. 
2. фиг. убије, уништи. – Не јеџ ми више дробови, да те не обришем ко з гумицу да 
више не постојиш.

обрише се свр. 1. уклони што прљаво са себе. □ – Нема да се обрише, нело пуш-
тило љиђе ко сьблаз. 2. фиг. не дочека нешто чему се нада. – Де прво да сипем по 
једну, па че после вревимо и терамо шољћу, а ако си се надал за баницу, од тој че се 
обришеш.

обрне (трп. пр. обрнут, -а, -о) свр. 1. окрене. – Седе на мертек, собу си опьнци, 
навали ји на цепенку и обрну комто сlнце да се суше. Она обрну кључ у врата, и за-
пали црвену свечу. Зељће се реде у буре, ал се гледа да им је кореньт обрнут нагор, 
према вр. 2. крене у одређеном правцу. – Свлече се Каменка низ слог, излезе на пут, 
па обрну комто село. ⌂ обрни-окрени уради овако или уради онако, све изађе на исто. 
– Обрни-окрени исто ти се вата, дупе ти је стално позади, који има – он си има, који 
нема – нече никад ни да има.  заобрне, пообрне, преобрне.

обрне се свр. 1. окрене се целим телом за 180° (упор. оѕрне се). – Нис пут отоше 
насмејани, а да се на маћу и не обрнуше. 2. преокрене се. – Ја не могу да обрнем 
причање, а живот се скроз обрнул, са сам ја Циганин, а он станул господин. 3. об-
рецне се, покаже зубе. – Што му само ћутиш, обрни се и ти њему, па да видиш како 
че оложи уши.  заобрне се, изобрне се, пообрне се, преобрне се.

оброчиште мн. оброчишта с недолично понашање, скандалозни поступак (упор. 
обличиште). – Правила је оброчишта по село, а са се бије у главу, нема сас кво да 
рани децата.

оброчни, -на, -но који је посвећен оброку који се у одређеним данима износи 
покојнику на гробље. – Кад некој умре, и кад му се турају оброчни дни, меси се нак-
рсник и поскурнице.

обрсти (трп. пр. обрстен, -а, -о) свр. поједе сво лишће са гране, али и младе гране. 
– Улезли у шљивар и све га обрали, да су могли и лисје би му обрстили. Има неку 
годин се појаве гусенице, па направе голему штету, куде погледаш све обрстено до 
листьк.

обрта несвр. обрће, окреће, врти. – Људи ме почеше замињују, обртају главу од 
мен, нече ми се јаве, почеше ме избегавају ко да сам шугав.  заобрта.

обрта се несвр. 1. обрће се, окреће се. – Поче се обртам натам-навам, али ништа 
не видим, а некви гласови се чују, неква музика свири. 2. оправља се на какав посао. 
– Чим се диѕам, пуштам краве та ји напасем, после се обртам на друђе работе. 3. 
прилагођава се. – Човек се мора обрта према прилиће, и како ветар дува.

обртач м плуг коме се раоник окреће на леву и десну страну. – Имали смо плуг 
деснак, који оре увек на десну страну, и плуг обртач, који оре на обе стране.

обрука свр. осрамоти. – Бил је, сирома, добар и трезвен, никад ме неје брукал 
насамо, ни обрукал кат смо били у некоје друство, а учил ме је и помагал ми је до 
послегњи дьн.

обрука се свр. осрамоти се. – Немој да се обрукате там куде идемо, пазете кво 
оратите, и колко че изедете и испијете.

обруч мн. обручи м дрвени или метални круг којим се учвршћују дуге на бурету 
или каци да чврсто стоје једна уз другу. – Кво да му работиш кад је лош комшија, 
сем да му пожелиш да му пукну обручи да му истече рећија и вино у подрум.
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обуа свр. мотком омлати плодове ораха са ораховог стабла. – Имамо два ореја, 
и савку годин обуамо по две-три врече ореси.

обува несвр. навлачи обућу на ноге. – До када чу ја да те обувам, обувај се сама, 
неси више малецка. ■ обување гл. им. – Несмо имали богзна ни за облачење, ни за 
обување, носило се и сцепено и крпено.  собува.

обува се несвр. навлачи себи обућу на ноге. – Попорасла, почела сама да се облачи 
и обува.  собува се, преобува се.

обувка ж обућа. ▲ – Какву смо обувку имали: свињсћи опьнци, и у њи навошта, 
чим заване ћиша, нође мокре.

обује (трп. пр. обујен, -а, -о) свр. 1. навуче обућу на ноге. – Која је погаздинска, она 
обује ципеле, која је посиротињска, она си обује свињсћи опьнци, па кат се ване у 
коло, игра та растура. У наше време се неје млого гледало који је бос, који је обујен, 
важно да си сит, и да те ништа не боли. 2. фиг. поткује. – Обоселе ми краве, требе да 
ји водим при поткивача да ји обује.  собује.

обује се свр. навуче себи обућу на ноге. – Још нумеје да се обује и нос да си 
обрише, а оче да заповеџује по кућу.  собује се.

обузне свр. обухвати, обузме. – Једнуш ју бео застискал за гушу, једва ју децава 
одбранише да ју не задавим, ја се после просвестим, извињавам се, али некво ме 
обузне, ко да несьм ја.

обуши свр. провали, направи пролаз у брани. – Кад надојде висока вода, обуши ни 
јаз, па морамо да га наново преграџујемо.

обуши се свр. покида се, прошири се. – Обушила ми се послегња рупа на каиш, па 
морам да бушим другу, и још да стеѕам.

обушотина ж проваљено место на брани. – Скоро сваку пролет крпимо обушо-
тине на ваду, да би воденица могла да меља.

обушује се несвр. проваљује се, урушује се. – Вода подлокала зид, па пут почел да 
се обушује на више места.

обџица ж дем. и хип. од обга. – Еве, узе да развлечем пешес обџице, зељаник да 
направим, унука че ми дојде, а млого воли зељанчак.

оваг-онаг прил. кад-тад, с времена на време. – Дете мора да се оваг-онаг протепа, 
да се не усампаси млого. Баница једнуш у годину, зељаник и тиквоњак оваг-онаг, 
али наша главна јела су: посна сарма, ћисела чорба, зеље ис кацу, а највиш пасуљ. 
 овьг-оньг.

овајди свр. окористи. – Отето никога неје млого овајдило, па нече ни њега.
овајди се свр. окористи се. – Ич се не надам да чу се млого овајдим оди туј пе-

чалбу, али дом да седим нема ни толко да зарадим.
овак(а) ГЛ, ДЛ прил. на овакав начин, овако. – Легне, па се овак рашири, ко да 

је само њигов кревет. Њему си овака позгодно кат си је дом, па ако је сам, нело да 
смита на децата у станчькат. Човек не требе млого да се потриса и отима од тој кво 
че га снајде, оно че га снајде и овака и онака.  овакој.

овакајете прил. баш овако, баш на овај начин. – Овакајете је најбоље: да поделите 
имање на пола, а родитељи да чувате на ред на колко се време договорите. Не тека, 
овакајете, овде уватиш, па га отуд заамиш, да не мож да се откачи.

овакьв, -ква, -кво пр. зам. овакав, -ква, -кво. – Овакьв дочек, овква рећија и овакво 
једење га нигде нема, не вели се џабе: при сиротињу иди да се наједеш и напијеш, а 
при газду да се нагледаш.  овькьв.

овакој ЛЗ прил. на овакав начин, овако (упор. овака). – Има си овакој умремо саме, 
нема куј да ни најде, мене ме оди тој млого стра.
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овам прил. овамо, на овом месту (упор. и нановам). – Доде, дојди овам да 
видиш кво се направи у наш подрум. Море, овам при нас је помиран живот, ако је 
сиротињсћи крај. ⌂ овам-онам час овамо-час тамо. – Нема туј овам-онам, има да се 
работи и уработи како смо се договорили, и крај.  овамо.

овамо прил. в. овам. – Немој да га тражите више, еве га овамо при нас. ⌂ овамо-онамо 
овако-онако, било како. – Овамо-онамо, али га уработимо, не остаде неуработено.  
одовам, поовам.

овамњи, -а, -о овамошњи, овдашњи. – Ви сте си научили како се там живот, па 
си ви добро, али да дојдете да видите овамњи живот, да видите како се овде живи.

овамте прил. овамоте, дођите овамо. – Овамте, овамте, улазете слободно, куче 
сам врзала, још кьд ви се надам. ⌂ овамте-онамте час овамо-час онамо. – При мен нема 
овамте-онамте, има да се работи, и мора да се знаје ред, и коме је где место.

овамће прил. дем. од овамте, мало ближе овамо. – Само још малко га примакни 
овамће, да легне убаво у лежиште.

оварба (трп. пр. оварбан, -а, -о) свр. премаже бојом, офарба. – Купил сам белу 
варбу да оварбам прозори и врата, па ми жена наоди ману како че мора да ји често 
брише. Кућа ви је одма при берберницу, еве, видим зелено оварбана.

овьг-оньг прил. в. оваг-онаг. – Овьг-оньг наврну деца, посете ни, почисте ни 
кућу, проперу ни аљине.

овькьв, -ква, -кво пр. зам. в. овакьв. – Овој ли је живот, ш-че ми овькьв живот, ни 
могу да се послушам нешто, ни па има кој да ме нешто услуша.

овьн мн. овнови м зоол. мужјак овце, ован. – У буљук от сто овце буду по пешес 
овна. Има зли овнови, нападне дете и боде га, обори га назем, и пак боде.

овьнчак м дем. и хип. од ован, овнић. – Чувамо пешес овчице, и једьн овьнчак 
прекај њи, и пасу си туј прекај дом.

овьс м бот. врста стрног жита, овас Avena sativa. – Овуј годин смо напунили 
три пресека з жито, и једьн сас овьс. ⌂ док речеш овьс у трен ока. – Е, живот ти је ко 
сламка, однесе га ветар комто небо док речеш овьс. ⌂ не смеје да рече овьс не сме да пу-
сти глас од себе, не сме да писне. – Нашьл некаквог бапца, па са без њојно одобрење 
не смеје да рече овьс. Кат се намршти, ми не смејемо да речемо овьс.

овьшљавеје свр. добије ваши од другога. – Човек лько овьшљавеје, али се тешко 
очисти од вьшће.

овьшљиви свр. пренесе ваши другоме. – Куде си се сћитал, и који те овьшљиви, 
па са има муку да видим док те очистим.

овдак-ондак прил. каткад, понекад. – На телевон си га ока овдак-ондак брат 
Пера, друђи роднине га заборавили, и њега, и њигово сирење и печена прашчина.

овде прил. на овом месту. □ – Овде смо сви добро, а како сте ви тамо? ⌂ овде-онде 
ту и тамо, понегде. – Забави се ћиша, па моруза никла само овде-онде. Суде ме 
почешај, немој само овде-онде, ко од беду.  овдек, овдека.  одовде.

овдек прил. в. овде. – Трчи овдек, трчи ондек, сеј морузу, сади пасуљ, врљај ђубре 
на жито, нема скаџување док не падне снег.

овдека прил. в. овде. – Ајде овдека, не иди доле, овдека је са наша кућа. Овдека 
неје све како требе.

овесели свр. учини веселим, развесели. – Мора и ја да најдем неку помладу, да ме 
овесели с време на време.

овесели се свр. развесели се. – Ти попи две-три мученице, па се овесели и огазди, 
са мож и да запојеш.

оветеје свр. постане вет, без свежине, похабан. – Све што омалеје и оветеје на 
постара деца, помлада после преносују и доцепују.
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овија, овај / оваја, овој / овоја, мн. овија, овеј, овај (ОП овога, овуј, Д овијам, 
овејам) пр. зам. овај, ова, ово. – На овија свет неје имало поубаво девојче од њиното 
што пострада од гром. Ајде да се тепаш сас овија, па сас онија, па сас овога, па 
сас онога, а јебем ли га за куга, сељак ђине, а господа прима пензију. Овијам, на 
комшијеве горе, начьс се отелила крава. Овај ората крај нема. Оваја жена је малко 
занесена у памет. Закасамо оди овуја работу. Овеј њине паре мен не требу, јер за 
теј паре су оставили здравје по странсће државе. Мамо, овеја ципеле сам купила за 
тебе. Што је овој дете овакво, а што оној неје такво. Овој нече на добро да излезне. 
Не разуми млого од овоја кво вој баба прича, али наслучује да је некво важно. Овај 
дечишта ме ис памет искараше. ■ овијате чл. ф. овај о коме је реч. – Веља Живанин 
тера габрак из Дел, а Драга Жабьц га питује: Вељо, кво тераш? – Терам компири! – 
Јебага, како компири, ка[д] тераш дрва! – Па кој ме компир питујеш кад и сам видиш 
кво терам! – одбруси му овијате. ■ овојте чл. ф. ово о коме је реч. – Одртавело па само 
загомиља: те тојте, те овојте, те онојте, ко да нећи има време само њу да слуша.

овија несвр. обилази око чега. – Чапа га по цел дьн нема дом, само га ночу чујем 
кад овија около кућу.

овија се несвр. мота се, прибија се, умиљава се. – Деца остадоше сирочета, башта 
им пођину, а мати се пожени, па се овијају окол деду и бабу, ш-че да чине, јадна.

овије свр. фиг. омота, стегне. – Када те овије невоља, ко што је мене са овила 
како ми се разболе жена, има да продадеш све ис кућу, само да се спаси живот.

овика свр. плачући ожали, оплаче. – Све док човека не ване нећи ћелепир никој 
га не жали, а тьг белћим на сви жал што се мучи, овикају га живог.

овикса свр. очисти виксом, улашти. – Намаже ципеле с виксу, па кад ји овикса с 
четку, льшту се, мош се на њи огледаш.

овикује несвр. оплакује. – Деда свири уз гусле па растура, поје и сльзе му течу, а 
и ми викамо и овикујемо српсћи јунаци. Док родбина овикује покојника, друђи, на 
који је помалко жал, смеју се ко ванџирали кад виде Ђуру сас мајцу на коју је напи-
сано: Гробар Ђура, сви че ви у рупу нагура.

овисочи свр. направи нешто вишим него што је потребно. – Мајсторе, немој да 
ми овисочиш столице, да су згодно за седедење и на понисћи човеци.

овицир м официр. – Имало је једьн Живко Петровић из Ћиовьц, бил је овицир, а 
бил је и деловођа општинсћи, па бил позван на свадбу у Камбелевци, и сви подарила 
невеста, али за Живка деловођу немало дар.

овицирсћи, -ска, -ско који се односи на официра, официрски. – Кад ја мојега 
Цветка и Булчу ишчешам с чешало, и истрљам сас сламњу гужву, льска им се длака 
ко да су овицирсћи коњи.

овне мн. овнетија с поодрасло мушко јагње, млади ован. – Имамо си сас Пет-
кану једно овне, окамо га Бацко, и пет овце: Калушу, Белушу, Ливрушу, Јанушу и 
Чуљкушу.

овненце мн. овнетића с хип. од овне, овнић. – Чувамо си пешес ѕвишчице и једно 
овненце, туј прекај дом си ји пасемо, а догодине че иду у бачију.

овнетина мн. овнетине м аугм. и пеј. од овьн. – Тија овнетина боде куга стигне, 
ако је дете, обори га назем, па га пак боде.

овнов, -а, -о који припада овну. – Огули кожу од овнатога, утрча у кућу, довати 
бебето, и умота га онак голо у крваву и још жешку овнову кожу.

оволацьк, -цка, -цко дем. од овољћи. – Оволацка женица, а мож да подигне и по-
несе потешко од мужа. Дај ми само оволацко парченце од месцето, колко да пробам. 
 оволачьк.
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оволачьк, -чка, -чко в. оволацьк. – Пера беше оволачьк човек, ко кикирез, а жена 
му давпут повисока од њега. Оволачко дете, а триста ђаволије знаје.

оволко прил. у овој мери, у овој количини, оволико. – Што сте ми натурали оволко 
у торбу, који че толко да носи.

оволкачко прил. дем. од оволко. – Само још оволкачко остало на дно, све попили 
без мене.

овољћи, -лка, -лко пр. зам. оволики, -а, -о. – Не требе ми овољћи прут, дај ми по-
кратак. Оволка малечка жена, а да може да снесе оволку работу, тој се још неје виде-
ло у наше село. Овољће муће ко што су мојве, никој неје видел у њигов век.

овољи свр. савлада. – Овољи ме старос, све ми смита, и ја на сви смитам. Кад 
овољи вилина косица детелину, мора се разорује, и нова да се сеје.  превољи.

овољује несвр. савладава. – Овољује га напомалко, само он тој не примечује, кат 
примети, веч је касно, прешла команда у њојне руће.

овреви свр. оговори кога, опањка кога. – Е па, поседемо и овревимо куга је треба-
ло да овревимо, ајт са да си ја идем, да ме не чекају дом.

овревује несвр. оговара, опањкује. – Где се виде, и где се сретну, само мене 
овревују, теј аламуње и алапаче.  овревљује.

овревљује несвр. в. овревује. – Кат стане с мен, овревљује теб, кат стане с теб, 
овревљује мен, у стање је две очи у главу да завади. Тамьн почемо да га овревљујемо, 
он затропа на врата.

овредни се свр. увредни се. – Док му беоше башта и мати само се сћитал, са се 
овредни, мука га накара.

оврти се свр. привије се, почне да салеће и да се мота око кога. – Овртела се бол-
ка окол мен, па на нигде, има си скапем тека једьн дьн ко кучиште. Оврте се Радо-
синка около њег, и он поче почесто да удара каве при њу на веранду, а кад предвечер 
удари ладовина, улезну си и унутра.

овртоглавеје свр. постане вртоглав. – Остаремо, овртоглавемо, па се само сле-
путамо по двор ко крне краве.

оврчује се несвр. облеће, мота се, врти се около. – Пристигоше им девојчетија, 
једно о[д] друго поубаво, почеше се момци оврчују окол њину кућу.

оврше (рад. пр. оврл, -а, -о, трп. пр. овршен, -а, -о) свр. заврши вршидбу. – Вьздьн 
вромо, и не могамо га овршемо све. Кад овршемо, ко кат се родимо. Тамьн завршиш 
копање, дојде жетва, тамьн ожњеш, ајде врша, тамьн овршеш, чека угарење. Још 
несьм оврл, чим овршем, ете ме при вас. Сви оврли, само моје жито још неовршено 
стоји зденуто у камару.

оврши свр. доврши дењење стога или камаре посебном обрадом врха (упор. завр-
ши 2). – Зденумо стог, и овршимо га с притће да га ветар не обори.

овршљак мн. овршљаци м 1. најтањи део стабла са гранама при врху. – Пре-
стружи овршљаци, а дебелишта нека остану да одељамо греде од њи. 2. последњи и 
најмањи плодови паприке. – Овршљаци су блађи кат се попрже с јајца. Овршљаци 
се не турају у туршију.

овськ м дем. и хип. од овьс. – Неје лоше да се покрме овце с овськ пред јагњење.
овсен, -а, -о који је од овса, који је у вези са овсом. – Ми смо сламњаче и јестьци 

пунили све с овсену сламу.
овсеник м хлеб од овса. – Кад недостигне друђи беређет, млели смо и овьс и ме-

сили овсеник, леб благ, али има плева кроз њега.
овсикар м бот. врста пољске и ливадске траве, дивљи овас Bromus arvensis. – 

Плевење најтешко беше, слагнеш се и цел дьн плевиш, а кроз жито трава колко оч: 
врат, граор, манистор, овсикар, паламида, шушњар…
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овсиште ж њива са које је пожњевен овас. – Откарај јаганци у овсиште, подмла-
дила се травица, да се напасу.

овуде прил. овим путем, у овом правцу, овуда. – Ми имаомо њиве овуде прекај 
Расадник, па копамо, жњемо, радимо поље.  овудева, овудек, овудека.

овудева прил. в. овуде. – Па имало је, зајци, лисице, вуци, и даньс ји има, а мечће 
и дивје свиње неје имало овудева, мечку сам видел коју Цигање воде, а вука сам 
виџевљал гоџа пути.

овудек прил. в. овуде. – Минете овудек по врвину, прекај крај, да ми не газите 
градину.

овудека прил. в. овуде. – Да пројдеш овудека, ал гледај да те никој не види, а ја 
чу те чекам.

овчар мн. овчари ГЛ и ЛЗ / овчаре ДЛ м пастир који чува овце. □ – Овчари иду с 
овце на ред. Били смо овчаре горе по Големи стол, по Дебелу чуку, при овце смо и 
спали, у село смо ретко слазили.

овчарина ж материјална или новчана надокнада пастирима за њихов посао. – 
Чувам си моје овце, али и туџе под овачрину, у буљук имам стотина брави.

овчарка мн. овчарће ж 1. пастирица која чува овце. – Љубомирка нече да дојде, 
јербо је даньс овчарка. 2. назив мелодије коју су изводили пастири на својим фрула-
ма. – Овце кротују, а ја свирим овчарку на дудуче и уживам.

овчарльк м овчарење као професија. – Деда Рачка знаје цело Калџерело, знају га 
и нећи другоселци који се баве с овчарльк.

овчарник м обредни колач намењен овцама који се спрема за Бадње вече. – На 
Божич ујутро отидеомо коди стоку, и по парче дадемо оди овчарник на овце, оди 
воловарник на волови, оди свињарник на свиње, тој је омесено за њино здравје.  
овчарњак.

овчарњак м в. овчарник. – За Бьгњу вечер се омеси посебан кравај, овчарњак се 
зове, на њега се направе шаре о[д] тесто: овце, куче и овчар с тојагу.

овчарсћи, -ска, -ско који припада овчару, који је у вези са овчарем. – Овчарсћи 
живот неје льк, никад неси дом, дружиш се само с овце и пцета, и ратујеш с курјаци.

овчарује несвр. чува овце на испаши. – Повише волим да говедарујем, него да 
овачарујем. Овчарувал сам и бачувал сам цел век.

овчарче мн. овчарчетија уз бр. овчарчета с дечак који чува овце, чобанче. – Ја сам 
постал овчарче још ко дете, деда ми је бил овчар, па ме водил с њег. Овчарчетија су 
се надмочувала да виде које може подолеко да мочне. Зберемо се неколко овчарчета, 
па играмо свињћу, или се џипкамо.

овчарштина ж овчарски посао, овчарство као занимање. – Који је бил малко по-
отресан ишьл је на печалбу, а који је бил поприглупачак, њигово је било овчарштина.

овченик м скувано овчије млеко. – Ете зашто су стари љуђи гоџа живели, што су 
јели овченик, и несу се млого сећирали за свашто. На појату сваримо овченик, па се 
накусамо.

овчетина ж пеј. од овца. – Има понекоје овчетине лијари, зачьс шмугну у пакос, 
само ли склониш очи од њи. Море, теј овчетине су ми душу појеле.

овчи, -а, -е / -о овчији; који потиче од овце. – Најбољ је овчи кашкаваљ. Овче 
сирење је поблаго од кравје. Овчо сирење је најблаго кат се стави упролет куде 
Џурџовдьн.

овчина ж овчије месо. – Овчина је најблага кат се спреми на пару.
овчица1 мн. овчице ж 1. дем. и хип. од овца. – Чувамо сас бабу пешес овчице. 2. 

фиг. наивна девојка. – Она се, сирота, истровила ко нека овчица кад га видела онака 
убавог и високог.
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овчица2 ж м зоол. овчији паразит, крпељ (упор. бобовњак). – Травник има нође, и 
напада говеда, а бобовњак или овчица нема нође, и напада овце.

овчљак мн. овчљаци м пеј. измршавела овца. – Овија овчљак једва стоји на нође, 
а нече да једе, нешто вој неје сьглам.

огади свр. учини гадним, одвратним. – Иди се оми, немој да ми огадиш једење 
такьв неомијен и сопуљав.

огади се свр. постане одвратан. – И на стоку се огади кат све исто једе, та камо 
ли на човека. Огади ми се живот сас тога пијаницу.

огаднеје свр. поружни, изгуби лепоту. – Човек остареје, па огаднеје, па се проз-
ли, па постане досадан и на сам себ.  огрознеје, огрубнеје.

огазди се свр. постане газда, обогати се. – Откако се огаздише, на сиротињу 
нече ни да погледају.

огањ м ватра. – Снаа је морала прва да се дигне, огањ да накладе, кућу да измете 
и воду да донесе, а кат се дигну свекар и свекрва да ји посипе очи да си омију. █ јак ~ 
велика ватра. – Печи га испольк, немој на јак огањ, да не пригори. ⌂ заване огањ под-
стакне, распали, ватру. – Завани огьњат, олади се соба, постаде студено.  огьњ.

огьњ м в. огањ. – Деда спеше у сопче, па кад накладе огьњ с пањушће, кубе само 
дудњи.

огьњчьк м хип. од огьњ. – Неје си лоше огьњчьк и лети за старога човека.
оглав м део улара или узде који се ставља животињи око главе и за који се она 

води. – Кад му турам оглав, он се ускопити, мрда з главу, врља чивте, оче и да уапе. 
 оглавник.

оглавник м део улара или узде који се ставља животињи око главе и за који се 
она води (упор. оглав). – На вола се тура јулар, а на коња оглавник.

огладнеје свр. постане гладан. – Качамак не држи ситос, човек се наједе и 
преједе, и малко после пак огладнеје. Упланин се најбрзо огладнеје, и све ти благо. 
Подеваше се негде, али че се појаве кад огладнеју.  огладни.

огладни свр. в. огладнеје. – Забави свекрва обед, огладнемо, па се само поврцкујемо 
да видимо има ли ју да иде.

огланца свр. гланцањем учини што чистим и сјајним. – Мило му што има нове 
ципеле, па кад ји огланца, мож да се на њи огледаш.

огласи (трп. пр. огласен, -а, -о) свр. да оглас, изјави што на продају. – Реши се брат 
да се сели за Обреновац, и огласи сву имовину покретну и непокретну на продаву. 
Тај кућа је продадена, а до јучер је била огласена на продаву.

оглаша се несвр. оглашава се, јавља се. – Штуче негде у свет, и више не чумо глас 
од њега, нити се па он коме оглаша да је жив.

огледи м један од свадбених церемонијала, обавља се у младином дому пре свад-
бе, а после прошевине, позива се само ужа родбина. – Прво се прае огледи, па тьг 
свадба. Прегњавимо удумушку, прегњавимо огледи, прегњавимо свадбу, остадомо 
она и ја сами у стан.

оглеџује се несвр. гледа своје лице или део тела у огледалу, или нечем сл. – Два се 
млади оглеџују / на шарено огледало / чијо лице поубаво / девојачко поубаво… (лаза-
ричка песма). Носил сам ко сви стари: бели бревенечћи, кошуља с белу јаку, чарапће 
нисће, опьци пресњиви свинсћи приврзани за ногу с врце козињаве, па се оглеџујем 
како ми убаво стоји.

оглоцка свр. оглође у дем. значењу. – Даду ни печени зеленци, ми узнемо, па брже 
бегамо иза вурњу, и туј ји оглоцкамо.

оглоџе свр. оглође. – Како коју кочину оглоџе, врљи ју кроз врата надвор, и изока: 
Кучка, Галка, на ти деда кос.
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оглувеје свр. постане глув. – А, да оч да оглувејеш и онемејеш, да ми не једеш 
душу више.

оглуви свр. учини глувим. – Стунти се и поче да сева, па кат си одједнуш пуче, 
чини ми се оглуви ме начисто.  оглуји.

оглуји свр. в. оглуви. – Са, бре, Бранчо, оневоље, па и ослепе, па и оглује, па ми 
оцекоше и уо, четри пути сам аперисуван.

оглупавеје свр. постане глуп, посенили. – Ви мислите да ако смо остарели да смо 
оглупавели, и да више за ништа несмо, али неје бьш тој тека.

оглусци м мн. поступци некога који не жели да што чује, који се прави да 
нешто не види и не чује. – Немој да правиш оглусци, него слушај кво ти клепам. 
Да ли напраји оглусци, или не теја да ми одговори, обрну се настран, и ућута се.  
оглушци.  оглушњаци.

оглушњаци м мн. поступци некога који не жели да што чује, који се прави да 
нешто не види и не чује (упор. оглусци). – Море, она све чује, само прави оглушњаци.

оглушци м мн. в. оглусци. – Колко га ми зајебавамо, толко си он удара на оглушци, 
сеца ис чибукат и гледа си пред њег, ко да ни нема. Кат се дојде у овеј године, требе 
човек малко и да поседи, ако помалко загомиља, ви се не бренујте помлого, него 
направете оглушци, стар човек и с мозак изветреје.

огњило с кресиво, оцило (упор. кљоцало). – Деда Дона си имаше једну ћесулицу у 
коју носи дуван, и једну у коју носи огњило, труд и кремење.

огњица ж несносна врућина (упор. жеглица). – Кој оче да буде дозетак, да се 
облече у клашњени бревенеци и вунен капут, и цел дьн да прави јужетија и врзује 
снопје на огњицу, ако тој издржи, че издржи и призецтво.

огњиште с место у кући где се ложила ватра и припремала храна. □ – Кад буде 
за славу, по три грнети приставим уз огњиште да се вари јело за госјањи.

оговара несвр. говори ружно о одсутном лицу, сплеткари. – Оговара ме куде 
стигне, и при свакуга кога стигне или сретне.  изоговара.

оголеје свр. почне да оскудева у гардероби. – И че обосеју и че оголеју, и че 
огладнеју и че ожеднеју кат се само сћитају, а за работу се не поватају.  оголи.

оголемеје свр. 1. порасте, увећа се. – Уши ти побрзо расту од напињање, и глава 
ти оголемеје од мислење с кво да напуниш мешину кат си стално гладан. 2. фиг. 
смрша, па му одећа постане велика. – Како старејемо, тека ни дреје големеју.

оголи свр. в. оголеје. – Оголели смо и обосели и ја и жена, два ђака школујемо, 
неје шала.

огоротина ж нагорело дрво. – Преди нело закладемо огањ зберемо огоротине 
што су остале оди бьгњак, па напрајимо од њи крстовчичи, и завржемо ји сас црвен 
кончьк.

огорсуз м неваљалац, угурсуз. – Има лош, па полош, па баксуз, па огорсуз, па 
катил, па вапир, е, он је бил вапир, што је на народ крв пил, од њега ти причам.

ограда ж оно чиме је што ограђено. – Кад имаш доброг комшију, ограда ти не 
требе, а од лошег те не може спаси каква да је. █ железна ~ гвоздена ограда, ограда 
од кованог гвожђа. – Ми наш плац оградимо сас железну ограду. █ жива ~ ограда од 
засађених живица. – Прет кућу имју градинче оградено сас живу ограду, па милина. 
 ограџа.

огради (трп. пр. ограден, -а, -о) подигне ограду, окружи оградом. – Сваћи гледа 
да огради плац, и да постави капију, да се види да је кућа домачинска. Твоје је што 
је оградено, што неје оградено оно је свачије. Ма ква црква, само округал камен 
ограден сас трње.
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оградише свр. надрља, пропадне. – Остарели смо и оградисали смо начисто, са 
куде це издевамо, и при куга да се приберемо.

ограња ж заклоњено место обрасло бујном вегетацијом, и име таквога места. 
– За наш шљивар у Огрању нема лоша година, увек добро роди.

ограџа ж 1. ограда од приручног материјала, обично посеченог трнастог шибља 
или плота (упор. ограда). – Направи промку кроз ограџу, па улезне у лозје и бере 
грозје ко у њигово. 2. ограђени простор у атару, обично ливаде, и име таквога ме-
ста . – Даньс че косимо у Ограџу.

ограџује несвр. прави ограду, ограђује. – Ограџујем плац од лошег комшију, а 
кад је комшија добар он је најбоља ограда. ■ ограџување гл. им. – Без ограџување и 
преграџување не можеш да се очуваш од лоши комшије.

ограџује се несвр. ограђује се. – Са плот не служи за никакав матрак, овце не-
мамо, јаганци немамо, краве немамо да праје пакос у туџо, али се ми у село још 
ограџујемо ко да смо Арнавути.

огрбавеје свр. погрби се. – Огрбавеје се од работу, а неје од добар живот, затој сви 
и бегају у град.

огрбави свр. учини да ко постане грбав. – Ако те уванем још једанпут у моје 
лозје, чу те огрбавим от ћотек.

огреб мн. огреби м мање квалитетно повесмо од кучине. – Грснице се очукају на 
трлицу, па се гребу на гребенци и одвоје се повесма, од њи се ткају пртена платна, 
оној што остане на гребенци су огреби, а оној што отпадне су загрепци, од њи се 
ткају само поњаве.

огребе свр. 1. грабуљом ограбуља ливаду или саденуто сено. – Натоваримо сено 
на кола, са требе само да ји с гребуљче огребемо около, да заличи, да буду ко шиби-
ца. 2. кашиком почисти залепљене остатке хране. – Млого сам волела да огребем 
шерпу у коју је варено млеко, или правен качамак.

огребе се свр. шатр. искемчи нешто, добије нешто бадава. – Назва „добар дан“ 
на комшију, он прескрочи преко трње, па при мен на пут, да се огребе цигару. Добар 
домачин, а воли друство, при њега се најпрво мож огребеш за пијење.

огреје свр. 1. роди се сунце на истоку. – Диѕајте се, још када је сльнце огрејало, 
а ви се још превртате по кревет. 2. фиг. даде топлоту, створи задовољство. – Он је 
стварно добар, и оче да помогне, али неје сльнце, па цел свет да огреје.

огреши се свр. учини грех према коме или чему. – Чере, огрешимо се с тебе што ти 
не дадомо да отидеш за куга си тела, тија греј не можемо да испрајимо ни на овија, 
ни на онија свет.

огриба несвр. грабуљом или кашиком скида оно што је остало, или штрчи (упор. 
огребе). – Кад зденемо сено у стогови, з гребуљу ји огрибамо около да су мазни. 
Који је огрибал котле, на свадбу че му буде лоше време. Деца огрибају котлови.

огрижљак мн. огрижљаци м оно што је огризено па бачено, огризак. – Угњилел, 
мож га с огрижљак утепаш.  огризљак.  огризотина.

огризина мн. огризине ж остатак од непоједене људске или сточне хране. – Не 
можемо даньс да дојдемо на славу, али јутре че наврнемо на огризине. Из јасле се 
очисти огризина, па се тури сено. Кад је сено на мањьк, огризине нема.

огризљак мн. огризљаци м в. огрижљак. – Изгризла јабуку, а огризљак заборави-
ла да врљи, још га држи у руку.

огризотина ж оно што је огризено па бачено, огризак (упор. огрижљак). – Деца, 
немојте само да обгризете јабуку около, па да ју манете, никој нече по вас да једе 
ваше огризотине.
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огркавеје свр. промукне, изгуби глас. – Еј, да очеш да огркавејеш, па само уста да 
ти мрдају, а глас да се не чује.

огрлица ж ђердан, раније и као лецедерски производ који су продавали колачари 
или бомбонџије. – Куде је свадба дојде бомбонџија с голему крошњу, па издоноси 
пручће, огрлице, шарене бомбоне, ратлуци.

огрличка мн. огрличће ж хип. од огрлица. – Буди добра и слушај ме, па кад дојде 
вашар, чу ти купим огрличку и прстенчьк.

огрљач м део кецеље који се ставља око врата. – Кецеља има огрљач за на шију, 
и поврзло да се опаше окол појес.

огрне свр. огрне (упор. загрне). – Огрни ме с некьв дроњьк, нешто ми дозиме.
огрознеје свр. постане грозан, поружни (упор. огаднеје). – Све је убаво док је 

младо, кад остареје, оно огрознеје, па за никакьв компир неје.
огроња се свр. прероди, гране се оките плодовима попут чичка. – Шљиварав се 

огроњал, ако га не смлати град, че буде најесен рећија колко оч. Неје родило, нело 
се огроњало, че се покрши од род.

огруби свр. учини ружним, поружни. – Убаво да ми почишаш овој моје унуче, 
немој да га огрубиш, па че га најесен женимо, а мож га и проженимо с мотку ако 
неје добар.

огрубнеје свр. постане ружан, поружња (упор. огаднеје). – Некоја се проубави 
кат се ожени, а некоја огрубнеје, ако је ко девоћа била убава.

огрули (трп. пр. огрулен, -а, -о) свр. скине кору са плода ораха. – Очукамо и 
огрулимо ореси има за две врече. Нема кьд да огрулим ореси, па си још стоје тека 
негрулени.

огужвује несвр. одуговлачи, пренемаже се. – Мука да те увати кад он почне да 
огужвује, и да се разнемагује. Сви се спреме и појду, он још огужвује. Огужвује да 
каже истину.

огулен, -а, -о огуљен. – Дете које млого трклетује иде с огулена колена и лактови.
огули свр. 1. ољушти кожу. – Падал из дрво, па си све огулил кожу на грбину. 

2. фиг. ошиша до главе. – Да га ошишаш на нуларицу, да га огулиш ко јаре, да не 
блазни свет с тољћи косељак. 3. фиг. премлати. – Има те огулим от ћотек ко горчиву 
краставицу.

огусти свр. учини густим. – Не знам каква испаде чорбата, чини ми се да сам ју 
малко огустила.

од(и) предл. од. 1. значења предлога од. – Ђаци из Горњи Стрижевац су сваћи дьн 
пешачили четрнајес километра, седом километра до школу у Бабушницу, и седом 
километра от школу до село. От стра несьм смејала ни да бекнем. Оди тија цир-
кузани и не мож ништа боље да очекујеш, само гледају старога човека да зајебу. 
Разликује се штрапка от старог човека и штрапка оди дете. Нумеје цињће оди нос да 
си обрише, та мани нешто друго. 2. значења предлога о. – Напиши ми малко и оди 
деду и бабу, дејане ли се, како су сас здравје.

ода ж ход, начин ходања. – Још издолек знам да си ти, познавам те по оду.  
поода.

одабере (трп. пр. одабрат, -а, -о) издвоји бирајући из више јединки или могућности. 
– Кад неси умејала да одабереш за куга че појдеш, са че трпиш, кво ти ја могу. Шесе 
души су изђинули, послегњи регрути који су одабрати.

одава несвр. одаје, открива тајне. – Чу ти казујем, а ти немој да ме одаваш да ти 
ја преносим кво причају о[д] теб.

одава се1 несвр. открива своје тајне. – Немој да се одаваш, кво си намислила и 
кво си уработила тој само ти да си знаш.
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одава се2 несвр. упушта се у недоличне радње, одаје се пороцима. – Беше добар ко 
дете, али после поче да се одава у пијанство и мангупльк.

одавна прил. одавно. – Знала сьм, ал сьм забоварила, тој одавна било, неје јучер 
било.  ододавна.

одавначка прил. одавна у дем. значењу, прилично одавно. – Оно ни онија рат неје 
бил одавначка, а дрући се веч спрема. Било је одавначка, не могу се све сетим.  
одавначко, одавначће.

одавначко прил. в. одавначка. – Неје било скоро, одавначко се тој беше десило.
одавначће прил. в. одавначко. – Тај бобо-Раја из Риџоњинци одавначће је умрла, 

ал је имала смешне досетће. Масло благо, не оратим да неје, ал одавначће се нама-
нуло да се бучка млеко.

одавнашањ, -шња, -шњо давнашњи, некадашњи. – Тија Славко беше сас једну 
руку малко чољав, тој тека носи од онија одавнашањ рат. Одавнашња сам ја, несьм 
јучерьшња, па да ништа не знам.

одаде свр. изда, прокаже (упор. издаде). – Одаде ме таја кучка, а овам се све праји 
да ми је најбоља друшка, и да је све што оратимо ко у зевњу закопано.

одаде се1 рет. свр. уда се. – Одаде се девојче, па једно време немаше никакви мира-
зи да давају уз њега, после почеше да давају: нећи иљадарку, нећи петстотин бањће, 
нећи неко њивче.

одаде се2 свр. преда се неком послу, или пороку. – Има понећи се одаде на льк жи-
вот, на сћитњу и шволерацију, па си запостави и дом и породицу.

одалек1 прил. издалека, из приличне удаљиности. – Одалек се чују прапорци, који 
почеше да се приближавају комто нашу кућу.  поодалек.

одалек2 прил. заобилазно. – Кажи вој, али одалек, да се не пресече кад чује да вој 
је башта нестал.

одалечи се свр. просторно се удаљи. – Одалечимо се, не виџављамо се често, че 
почнемо да се заборављамо, а близак смо род.

одалечује се несвр. фиг. емоционално се удаљава, хлади се према коме. – Примечује 
како се одалечује од њу, како му очи лутају негде настран док је сас њу.

одаљава несвр. одужује, отеже (казивање). – Ја гледам да га не одаљавам млого, 
а ти ме затрачкујеш да причам све по ред.

одаљава се несвр. 1. физички се удаљује. – Не одаљавајте се млого от кућу, може 
ћиша да почне. 2. емоционално се хлади према коме. – Примечујем да иде по жену, 
да се одаљава од нас, ако смо му родитељи.

одаљи свр. удаљи. – Млого си одаљил клозет, ако човеку пригусти може се трипут 
унереди док стигне до њега.

одаљи се свр. просторно се одвоји, удаљи се. – Одаљи се од њега, видиш да неје 
бьш све акьлан.

одамна ЛЗ прил. одавно (упр. одавна). – Одамна беше здрав народ, неје како са, 
па када заиграју девојке и момци оно че, чини ти се, да пропадне земња.  одамно.

одамно ЛЗ прил. в. одамна. – Одамно било, ја сам тој заборавила.
одангуби свр. учини да ко бескорисно изгуби време. – Млого ме одангуби, доста 

ме затрачкува, триста работе ме чекају, пуштај ме да си идем.
одангуби се свр. бескорисно проведе време посветивши се чему. – Занесомо се у 

орату, па се одангубимо, че ни се љуте дома.
одане свр. одахне, одмори се. – Седни малко да оданeмо, а и да нешто поједемо. 

 одьне.
одапне1 свр. 1. уклони напетост, ослободи оно што је запето. – Одапни га да се 

исправи, да се неје тека повило. 2. фиг. умре. – Драга Горолом одапел начьс, бише 
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му ѕвоне сабајле. 2. натегне, растегне. – Увани га за крај, па одапни натамо, а ја чу 
новамо, да га исправимо.  одьпне.

одапињачка ж део замке који служи за одапињање, окидач код железа. – Пуче 
Рашкова двоцевка, курјак рипну увис, настану на одапињачку на железа, и клисну 
преко плот.

одасиња несвр. испушта ваздух, одише. – Гума на бициклу ми негде помалко 
одасиња, па без пумпу не смејем да појдем нигде.  одашиња.

одашиња несвр. в. одасиња. – Чим тој заврше, одма се вурња затвара, а окол по-
клопацат се маже сас каљиште, а често и сас лајна, да не одашиња.

одьнгуби свр. учини да неко протраћи време узалуд. – Одьнгуби ме, пуштај ме да 
си идем, работе ме чекају.

одьзве се свр. одазове се. – Томе, о Томе, има ли те дома? – Куј ока толко сабајле? 
– одьзва се Томча.

одьне свр. 1. одахне, одмори се (упор. одане) – Гльтај пукницу, и одьни сас некоју 
чашу рећицу, јер бољ лек од тој нема. Де седнете у ладовинкуву да малко одьне-
мо. 2. испусти ваздух, смањи ваздушни притисак. – Ако се на овцу или на краву 
подује мешина, мора да се сас шило пробуши, да одьне, иначе че липче. 3. осети 
растерећење. – Кат чу да се неси јако повредил, одьну.

одьпиња несвр. 1. ослобађа напетости. – Не одьпињај конопацат док не слезнем 
от кола, да имам за кво да се држим. 2. фиг. пушта ветрове, прди. – Накусају се 
пасуљ, па га само одапињају, убазде целу кућу.

одьпне свр. в. одапне. – Запнем железа у кочину, он ји одьпне, да ме сећира. Море, 
баба теше да одьпне, али се поврну, и са не аје.

одьпне се отегне се до пуцања, одапне се. – Одьпеле се блуза и сукња на њу, 
само што не попуцају.

одбељоше се свр. ослободи се, ратосиља се каквог белаја. – И ми имамо 
дватритројица такви пијандуре у село, улезну ли ти у кућу, а ти се превариш па из-
несеш шише на астал, после се не мож одбељошеш од њи.

одбере1 свр. одабере, направи избор. – Одбери покрупне јабуће, па понеси на де-
цата, и поздрави им се. За вурду требе да се одберу зреле и покрупне попошће.

одбере2 свр. разабере, схвати шта се рекло. – Гледа ме и некво ломоти, ал не 
могу да му одберем кво оче да ми каже. Ломоти некво, ал не мож да се одбере кво 
прича.

одбива несвр. 1. одбија да прихвати. – Поче да одбива једење, само помалко 
водицу пине. 2. одузима на квалитету. – Почеше да ми одбивају на глупос, мора 
да сам остарела и изветрела. 3. одузима на количини. – На свако јагње ми одбива 
на тежину, каже да сам ји посебно наранил пре мерење. 4. одваја младунче од сисе. 
Премлаз прајимо кад одбивамо јаганци, овце се изјагње и очуву јаганци, па куде 
Ђурђовдьн излучимо јаганци на једну страну, овце на другу.

одбива се несвр. 1. обија комаде. – Нема ћиша, зевња се спекла па се не одбива, а 
моруза мора да се окопа. 2. фиг. пролепшава се време. – Почеше да поју пилетија, че 
се одбива време.

одбије свр. одвоји младунче од сисе. – Кат поодрасте теле, или си га маћа сама 
одбије, или га ми одбијемо због музење.

одбије се свр. 1. одвоји се, удаљи се. – Поче га јутром застудује, лето се веч одбило, 
јесен само што неје дошла. 2. фиг. пролепша се (о временским приликама). – Чекамо 
да се одбије време, па да почнемо косидбу.
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одбир м пробрано грожђе које се на промаји обеси за петељке и чува за зимске 
месеце. – Једну таблу напунимо сас одбир, грозје које чувамо за зиму, остало 
смуљамо у вино.

одбира1 несвр. одабира, прави избор. – Одбирам покрупна јајца, па насадим 
квачку, а поситна су за пржење.

одбира2 несвр. разуме, схвата. – Ни разбира, ни одбира. Замомчил се, али још 
ништа не одбира. Ја сам стара, ништа не одбирам кво се прави ни у нашу кућу, 
камоли у државу.  разбира.

одбира се несвр. има обзира, прилагођава се, уклапа се у прихватљиве норме. – 
Џабе му причаш, не одбира се, непревијен, работи кво замисли. Повише су онија 
који се не одбирају, нело који одбирају кво смеју, а кво не смеју.

одблаји свр. престане да блеји (о овци). – Више не рову говеда, више не грде 
свиње, не крекају кокошће, и не вриште коњи, овце одавно одблајале, а козе одвре-
кале.

одблизин прил. изблиза. – Таска каква је издолек, таква је одблизин, жешка ко на-
палена вурња, кад облизне уснице, од муће има да мочнеш у гаче.

одболује свр. 1. проведе извесно време болујући. – Ви сви знајете да који смо куса-
ли у тија тањир да смо одболували, они су одболували, а ја сам наставил, и неје ми 
добро и даньс. 2. фиг. прежали, прегори. – Још не могу да ју одболујем, а још малко 
па чу постанем деда.

одброји свр. одели бројећи. – Одброји на свакога брата кво мислиш да му дадеш, 
па да почнемо да си кућимо наше куће.

одбута свр. одгура. – Одбутај га, па га врљи у долину, кад неје за једьн компир.
одвади свр. извади, одузме део из целине. – Препунила си вречуву, одвади малко, 

да могу да ју подигнем.
одваја свр. фиг. одузима. – Од уста сам одвајала, за њег да има.
одвајкада прил. одувек, од давнина. – Шнајдерльк си је одвајкада бил, само су 

прво били терзије.
одвали (трп. пр. одвален, -а, -о) свр. силом одвоји део од подлоге или из целине. – 

Ако одвалиш тија камен, че попушти темељ. Лека Благуњица беше крупан човек, ко 
от стену одвален, на вола реп је могьл да искубе саде сас једну руку.

одваља свр. откотрља. – Одваљај кацуту на чешму, па ју напуни с воду да се 
затопи. Не могу да га носим, па га ваљам да га одваљам у подрум.

одваља се свр. откотрља се. – Ако нећи падне на овуј низбрдицу, има се одваља 
чьк у долину.

одваљује несвр. силом одваја део од подлоге или из целине. – Раскрише кров, летве 
расковаше, са почеше да одваљују мертеци.

одварка свр. одбрани, сачува. – Ако си решил да се удавиш, сантрач те не мож 
одварка да се не омькнеш у бунар.

одварка се свр. одбрани се, сачува се. – Сречко се прозине, па исцькли сас очи и 
зазре се у њи ко вапир, не мож се одваркају од њег.

одваџује несвр. вади део по део. – Стално одваџуј напомалко, да се не препуни, и 
док не нестане.

одве прил. двоструко, удвостручено. – Спрегни конопацат одве, и цврсто га 
привржи, да не може да се одврже. Бобо-Милева се спрегла одве, погрбила се дозем, 
само з браду што зевњу не доцуцује.

одведе свр. водећи учини да ко дође на одређено место, удаљи. – Беше студент, 
уписа факултет, а он занатлија, електричар, дојде из Немачку и одведе ју с њег, са 
ринтају заједно, а ми им чувамо деца.
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одвеје свр. одвоји зрневље од нечистоће уз помоћ ветра. – Пасуљ се прво одвеје 
на протоку, после на решето. Вршемо с коњи, али и сас волови, по двајес крстине на-
садимо окол стожер, терамо коњи, терамо волови, искарамо вра, после на ветрењачу 
одвејемо дневно по пешес врече.

одвизи свр. наједе се па доконо беспосличи. – Одвизели и узбујали, па по цел дьн 
јебавају сојће и подјебавају једьн другога. Кучиштево се улењавило, нече ни леб да 
узне, одвизело, по цел дьн лежи у ладовину и глоцка се од бује.

одвије (трп. пр. одвијен, -а, -о) свр. открије, склони покривач. – Време је да се 
диѕате! – рече кумица, и одви ни. Умре човек, и одма му се ставља покров на лице, 
и само који си оче да га погледа, он мож да га одвије, иначе онак нема да је одвијен. 
Деца спе одвијена, не трпе да су покријена ни минут, кад оѕебну, после си ми имамо 
муку прекај њи.

одвије се свр. открије се. – Мати ночу улезне да види да ли се неје некоје о[д] 
децата одвило, мен и не погледа.

одвика ж одвикавање, супротно навика. – Има навика, ма има и одвика.
одвика свр. отплаче, плаче извесно време па престане. – Петкана само поче 

испольк да устрза, почеше вој се притрисају рамена, навалимо се једьн на другог, и 
заједно одвикамо. Прво одвика, после пристаде.

одвикне свр. учини да се неко одрекне извесне навике, одучи. – Ако узнем једну 
тојагу, чу те одвикнем ја от сћитање и џаболебарење.

одвикне се свр. престане да чини нешто што му је била навика, одучи се. – 
Човек лько навикне на добар живот, али се лько и одвикне кад мора.

одвлече свр. вукући удаљи, одвуче. – Одвлечи липцотинуту у долину, и закопај ју 
да не базди.

одвлече се свр. одвуче се, удаљи се. – Маћо моја, што ме роди, што црну змију 
неси родила, па узем да се завлече, у густу шуму да се одвлече.

одвоји свр. фиг. подели. – Кад не можете више заједно, чу ви одвојим, па нека си 
сваћи живи посебно како умеје.

одврека свр. престане да се оглашава врекањем. – Више не рову говеда, више 
не грде свиње, не крекају кокошће и не вриште коњи, овце одавно одблајале, а козе 
одврекале.

одвржди свр. фиг. одјури. – Обрну се при порту конто мен, и рече да че ми прича 
о[д] тој кат се врне, и одвржда за варош.

одврже свр. одвеже. – Куче је дьњу врзано, одвржемо га кат појдемо на спање, 
да чува кућу. ⌂ одврже га пусти ветар, прдне. – Вурунче у задругу само тутњи, ора-
та разна, тиће га некој одврже, ел некој некога рчне у ребра, тија се одма рипне и 
упцује, ми се усмејемо.

одврже се свр. одвеже се. – Цврсто га вржи, ако се одврже има усвет да побегне, 
не мож га стигнемо ни у трећо село.

одврзан, -а, -о одвезан. – Само се сћитају и праве штету, ко одврзана говеда по 
поље.

одврзује несвр. 1. одвезује. – Јутредьн одврзујемо дар који смо јучер донели, па 
га напоље простремо, да види народ какьв дар је имало оној девојче. 2. фиг. пушта 
ветрове, прди. – Деда се наврца пасуљ, после да неси близо прекај њега, само га 
одврзује по двор.

одврнди свр. фиг. одјури попут чигре, одзврји. – Како запе да се поткачим на плот, 
претроши се кольц, ја одврнде на ливаду, тео се испьшњачим како бупну.
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одврне 1. преусмери ток воде. – Кад навадиш градину, одврни воду у моју, да и 
ја навадим. 2. одврати поздрав. – На Велигден поздрављамо се: ја теб: Христос се 
роди!, ти мен одврнеш: Ваистину се роди!

одврта несвр. 1. одвраћа. – Ја њој једну реч ако речем, она ми по две одврта. 2. 
говори пренаглашено са намером да остави утисак. – Кад орати, млого га некуде 
одврта и заноси, оче сви у њу да гледају, ко да је она најважна. 3. преусмерава ток 
воде. – Сваку пролет морам да одвртам воду, да ми не улезне у подрум.

одврта се одвраћа се. – Реши се да и ја идем, а Јеленко кад нешто реши, не од-
врта се, па колка вода да налати на њега.

одврти (трп. пр. одвртен, -а, -о) свр. 1. окретањем скине наврнути део, одшрафи. 
– Не могу да одвртим овија шрав, млого зарџавел. 2. припреми белмуж (који мора 
да се варјачом непрестано окреће). – Ако ви се толко једе белмуж, са чу га одвртим, 
имам и младо сирење и морузно брашно. 3. фиг. пусти музику гласно. – Одврти радио 
до крај, па само трешти по кућу, сви че оглувејемо.

одвугне свр. упије влагу, навлажи се. – На сирома суде дупе одвугне, а на суво, а 
на мокро. Мора да је суво, ако је одвугло, нече да гори убаво.

одвугњује несвр. 1. упија влагу. – Дуван почнемо да калупимо ујесен, кат почне да 
одвугњује, а предавали смо га узиму. 2. фиг. попушта зима, облагњује време. – Поче 
да одвугњује време, дуну југ и одма друкше.

одгази свр. газећи се удаљи. – Польк отвори врата и одгази кроз двор, ко да се 
врта ис краџу.

одгаџа несвр. одгађа, помера рок. – Немој да одгаџате за догодин, нело свадба да 
буде најесен, а догодине да крштевамо.

одгде прил. одакле. – Однегде си ми познат, али не могу да се сетим одгде.  
одогде, одокле.

одгегула свр. шатр. одгега. – Омькну Пузља препек на мој рачун, ал га омькну и 
мен сас опкладуту, и одгегула весел на врата.

одглави свр. олабави избијањем заглавке. – Неси добро заглавил косуту, видиш да 
се клати, одглави ју, па ју поново заглави, и заглавку добро наби.

одгладује свр. отрпи глад извесно време. – Млого пути сам одгладувал на појату, 
завану се мојити у работу, па забораве да ми донесу једење.

одгледа свр. отпрати погледом. – Свако јутро кат појдете у школу, ја ви одгледам 
док не заминете иза окуку. Све моје друшће се премене и појду с њини другари, а ја 
ји жално одгледам.

одгмаца свр. оде гмацајући. – Ја польк одгмаца до кућу, кад улезо, има кво и да 
видим – свекрва падла от кревет, и не мрда.

одговара1 несвр. сноси одговорност, гарантује за нешто. – Ја одговарам за све 
ако се деси нешто лоше.

одговара2 несвр. саветује кога да одустане од неке штетне намере. – Она 
бьш даньс запе да иде при доктура, ја ју одговара да идемо јутре заједно, она јок. 
Подговори га једна кучка да иду у Русију, ја га одговара да не иде, али он њу послуша, 
и там се разболе и умре.

одговори свр. посаветује кога да одустане од неке штетне намере. – Чу жалејем 
док сам жива што ју не одговоримо да не појде за тога мангупа.

одговорнос м одговорност. – Сељаци надушили куде је најтьнак, и чим га 
сретну, питују га колко је сати, деда-Рачко тьг с најголему одговорнос им казује које 
је време, ако примети да се шољћају с њега, он им само рече: Исто ко јучер у овој 
време, и више ме не питујте!
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одголен, -а, -о са кога је скинута заштитна изолација од струјног удара (о 
електричном проводнику). – Кад чул да су изабрали жену за кмета, дрмнуло га ко 
кад је пипнул одголену жичку за струју, још па кад видел да је излезла у новине онак 
голодупеста, смрачило му се, ал му сьн побегал.

одграден, -а, -о одграђен. – Заграђују одградену промку да не излази стока. Од-
градена градина је исто ко отворена кућа, па оставена сама.

одгради свр. склони ограду. – Одградим да улезнем с кола, па кад излезнем ја па 
заградим.

одграџује несвр. руши ограду, одграђује. – Лошег комшију имам, ја заградим гра-
дину, он кад мисли да га никој не види одграџује, само да ми пакости.

одгрваља свр. откотрља. – Помогни ми да одгрваљам каменав на меџу, згрваљал 
се у њиву, па смита.

одгрваља се свр. откотрља се. – Паде ми стовна, па се одгрваља низ ливаду, али 
се не строши.

одгребе свр. захвати део количине чега и склони. – Одгреби малко из вречуту, да 
може да се убаво застеља. Одгреби од млекото, да не плиска успут.

одгриба несвр. захвата део количине чега и склања. – Немој више да одгрибаш 
брашно, доста си одгребла, да га не омањимо.

одгрибаљћа ж дрвена алатка са којом се раније одгрибало одвејано жито ис-
под ветрењаче. – Једьн врти точак на ветрењачу да веје жито, а једьн с одгрибаљћу 
одгриба одвејано жито исподи ветрењачуту.

одгрне свр. разгрне, склони покривач. – Одгрни ћебенце оди детето, веч се ознојило. 
Свекрва ми по цел дьн загомиља: Загрни ме, зима ми, одгрни ме, жешко ми.

одгрта несвр. склања какав покривач, одгрће. – Одгртам оџак, да видим да ли веч 
има млади компири.

одгрта се несвр. открива се, одгрће са себе оно чиме се огрнуо. – Не одгртај се 
још, ћиша још мрждори.

одђири свр. јурца бесциљно, хода насумице. Δ – Дојде му тека, па одђире некуде 
по поље, па се чьк увечер врне преморен и изгладнел.

одебелеје свр. одебља. – У стање је ћило рећију да исцевчи, и ништа му неје, 
само му малко очи закрвавеју, и језик одебелеје. Кожа одебелела и збрчкала се, руће 
недьгаве, нође тешће ко олово.

одејечи прил. сад ходајући. – Пропадомо даньс одејечи попланин, а нигде једног 
зајка не видомо.

оделење мн. оделења с одељење; просторија. – Она је оперисана, лежала је две 
недеље на кируршко оделење. На Белоорницу насред пут Суљина ковачница, две 
оделења немалтерисана, на патос зевња и прашина пола метар.

оделењце с дем. и хип. од оделење. – Тата ји одели, они си збраше стварчичи, 
омазаше једно оделењце, унесоше кревет, асталченце и три столичће, људи ако се 
воле и поштују и толко је доста. У[з] стару кућу дозидаше још једно оделењце, да си 
деца имају своју собу.

одели (трп. пр. оделен, -а, -о) свр. 1. подели. – Кад не можете да живите ко браћа, ја 
чу на свакога да оделим њигов дел, па живете како умејете. Имам два сина, једьн је 
оделен, а помладити је остал при мен да ме дочува. 2. одвоји део, разддвоји. – Одели 
и мен малко оди баничкуту. Глава му служи само да му одели уши.

одели се свр. издвоји се из заједничког домаћинства. – Кат се више не волимо, 
боље да се оделимо, па сваћи нека живи како си умеје.  подели се.

оделно прил. издвојено, посебно. – У исту кућу живе, али се оделно ране, такво 
време дошло.



Љубисав Ћирић592

одеља (трп. пр. одељан, -а, -о) свр. 1. дељањем обради, отеше. – Драгутин Солунац 
беше уметник за правење намештај, за прозори и врата, за астаље и клупе, он те мож 
одеља о[д] дрво, и одма францусћи да оратиш. Овеј греде очу да буду одељане кат 
се врнем, иначе ме не чекај у двор. 2. фиг. премлати. – Смири се, јер ако те уванем, 
чу те одељам ко држаље.

одере (трп. пр. одран, -а, -о) свр. 1. огули кожу са закланог брава. □ – Она си сама, 
жена женсћи, свињу закоље и одере, помоћ вој не требе. Ја сам јарац живодерац, 
жив клан, недоклан, жив дран, неодран, жив печен, неопечен. (нар. пр.). 2. фиг. скупо 
наплати. – Продаде ми убаво браниште, али ме одра с цену. Ви, бре, живог ме 
одрасте, ко да сте порешчије.

одере се свр. 1. повреди се тако да ољушти кожу. – Док се провлекомо крос 
тија трњаци, све се одрамо и сцепимо. 2. фиг. плаче узалудно. – Мож да се одереш 
викајечи, да га из мртви дигнеш не мож.

оджељује свр. остане жељан свега. – Даньшња деца сита, са све задовољена, а 
ми смо оджељували за све које сами не произведемо, и не роди се у поље.

оджока свр. шатр. одигра игру у колу, проведе си играјући. – Оджокаше, и ете ју 
Госпава, сеца онога сас кланета за рукав, и доведе га до нас.

одзад прил. иза, позади, са задње стране, страга. – Црни иде сас Госпаву напред, 
а ја сас Белог одзад. Ете ји конопцити, одзад закачени. Такви смо, куде нас како год 
да се обрнеш, гузица ти је одзад.

oдзем прил. 1. од земље. – Нема га високо ни пед од-зем. 2. са земље. – Не подиѕај 
га од-зем, кој знаје кво је унутра, и коме је испадло. 3. о земљу. – Тресни га од-зем, 
па нек пукне ко тиква.

одзива се несвр. одазива се. – Дедо, чујеш ли кво вревим, одзови се. Још кьд 
окамо, никој се не одзива, а кућа им отворена.

одзове се свр. одазове се. – Е, туј се Влада пробудил, и помислил да њега окају, па 
се одзвал: Са чу, само да си најдем шашир.

оди несвр. хода, корача. – Ми смо ко деца цело лето одили боси, чьк подјесен 
почнемо да се обувамо. До преди неку годин још је имало живи љуђи куји су 
пантили и причали како је за опкладу одил на руће оди Драгинац до Бабушницу. 
Чу отидем у шуму, па има да одим, одим, јега га најдем. Види се да је одено и да су 
ћидени гроздови, имали смо незвано госје у лозје. ■ одење гл. им. – У мене је са скупо 
одење, а док бео млад по цел дьн не седам. Нигде се неје журила, польк одеше, ко 
да је тела сас такво одење и живот да успори.  дооди, заоди, изоди, наоди, отоди, 
пооди, приоди, прооди, уоди се.

одигне (трп. пр. одигнут, -а, -о) свр. подигне са тла на неку вишу подлогу. – Помог-
ни ми да одигнем бурево одзем, да му подметнем подлогу да не трулеје. У подрум 
му је чисто ко у апатеку, буришта одигнута на дрвену подлогу, и сортирана посебно 
за вино, посебно за рећију.

одигра свр. 1. заврши игру у колу. – Нема да се пуштамо ис коло док не одиграмо 
прошетушку. 2. фиг. превари, насамари кога. – Пријетељ си ме одигра, узе паре на 
зајам, после одрече да је узел за њега, нело да купи креденац за децата, и не врну ми.

одигра се свр. фиг. деси се, случи се (обично нешто непријатно). – Тека се одигра 
сас Велику: од девоћу за коју су се момци отимали, постаде девојчура от коју сви 
одвртају главу.

одија несвр. одише, испушта ваздух. – Одија негде, види се да излази пара, а не 
би смејало.  одиса.

одијало с 1. отвор кроз коју истиче ваздух. – Негде ми се избушила гума на би-
циклу, неје големо одијало, али без пумпу не смејем да појдем негде подолеко док 
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ју не закрпим. 2. место где избијају подземни гасови, зими се око њега не задржава 
снег (упор. и дијало). – У сливовачћи атар има неколко одијала. 3. фиг. стражњица, 
дупе. – Који прдну, па толко засмрде, у одијало му га њигово набутам.

одијалце с дем. од одијало. – Има одијалце, па стално помалко испушта пару.
одиса несвр. одише, испушта ваздух (упор. одија). – Оцутра напумпа све четри 

гуме на трактор, а једна веч мека, негде одиса.
одистинсћи истински, стварно (упор. истинсћи). – Мен од тој припадне мука, па 

собујем две-три рећије, и малко ми полько, а баба одистинсћи одболује.
одјадује свр. тугује извесно време. – Наприча ми свашта, па си излезне, а ја после 

не могу да одјадујем, и да се смирим гоџа време.
одјебе свр. вулг. 1. обави сексуални акт. – Кат си настран, и ако ти се укаже при-

лика, само одјеби и зајеби, јер ако те курве подвате, има да останеш и без гаче и бес 
кошуљу. 2. фиг. заборави што, дигне руке од чега. – Одјеби ти тој што знаш, него 
паре да си ми врнеш, да се не повлачимо по судови.

одједьнпут прил. 1. одједном, одједанпут. – Олга се одједьнпут рипну, отрча та 
затвори воду, па се врну. 2. у исти мах, у исто време. – Овој нече на добро да из-
лезне, мисли се у себе Суља, овака ми никад неје било и лоше и добро одједьнпут.

одједе се свр. 1. огади се једнолична храна. – Одједе ни се мрснина, сварете посан 
пасуљ, да се једнуш убаво наједемо. Напред, бре, имаше зајци колко оч, па ни се 
одједе зајчетина кат се отвори лов, а са нема нигде да видиш зајка. 2. наједе се до 
миле воље, насити се. Кокошћеве има све да прејебем наједнуш, и да дојдеш да им 
се одједемо. Гарча само плези језик и облизује се, Моравка му наврљала комати леб, 
одјел се и он.

одједньг прил. 1. одједном, у један мах. – Одједньг се рипну и отиде, не теја се 
ни оѕрне, камли да се поздрави. Ћута, ћута, па се одједньг диже, и залепи вој шамар 
прет сви. 2. истовремено. Мораш да си ил сељак, ил господин, одједньг да будеш 
обе при нас тој не може.

одједно прил. изједна, у једном комаду, једноструко (упор. и одве). – Ако је ћебето 
одједно тьнко, ти га спрегни одве, па покри детето, да му неје ладно.

одједнуш прил. изненада, одједном (упор. и одједьнпут). – Бог неје врана, он не 
вади очи одједнуш, него польк. Девојчето се одједнуш диже, и пријде при бабуту.

одјечи свр. заврши јечање, замукне после јеке. – Ееееееј! – окну нећи от Крс, 
одјеча планина од Редак комто Дрмбину ливаду и Букавицу, па се још повише утиши.

одјутре прил. почев од сутра па надаље. – Че гледамо да дојдемо одјутре натам, 
даньс никако не можемо.

одјутро прил. од раног јутра, од сванућа. – Сльнцево се усили, поче да припица 
још одјутро. Ако почнете одјутро, че га окопате, ако се разнемагујете нема га окопате 
ни за два дьна.

одлага несвр. одуговлачи, одлаже за касније. – Петкана откада ми ока да вржем 
маије на кућу да се не сурине, ал ја све одлагам, све претицају некве друђе работе, а 
и олабавил сам си окол работете, остарело се.

одлаје свр. отпрати лајањем. – Овце се одједнуш збише у гомилу, ми се уокамо, 
а пцета одлајаше вукатога комто Трештеницу.

одлати несвр. јурца лево-десно, трчакара, скакуће с места на место, вуцара се 
(упор. и налати). – Мати ми надроби леб у млеко, па се наврцам и само одлатим 
по двор. Тека кат се преваре понекад па дојду, черка ко да се подмлади, одлати по 
кућу ко криво вретено. Тој њино девојче малко шькнуто, одлати по село, дом се не 
сврчује. Одлати ко жетварска стовна у празне канате. ■ одлатење гл. им. – И Илија 
леже на брашно, и њигово одлатење по Лужницу пројде.  одлита.



Љубисав Ћирић594

одлькне свр. постане коме лакше, психички се растерети. – Кад ми је најтешко, 
ја на жену опцујем матер, оно ми малко одлькне.  олькне.

одледи се (трп. пр. одледен, -а, -о) свр. ослободи се леда, открави се. – Беше се 
от стра скроз заледила и укочила, али польк поче да вој се врта снага и руменило, ко 
упролет на одледену врбу зеленило.

одлежи свр. 1. проведе неко време лежећи. – Одлежа ја три месеца у бувару, али 
су ме добро запантили. 2. дужим стајањем добије бољи укус. – И вино и рећија су 
бољи кад одлеже неку годину у буре, али при нас тешко могу да трају и једну годину.

одлепује се несвр. одлепљује се. – На нас Срби клупе се не одлепују оди дупе, али 
тека и имамо све, несмо ми Немци који стално работе, а ништа немају.(ирон).

одлети свр. летећи се удаљи (упор. одлати). – Тео некво да ти кажем, али ми одле-
те от памет, па са да ме убијеш не могу се сетим.

одликување с одликовање. – За даньшњу работу коју сте завршили заслужили 
сте одликување, и тој муда с мачеви.

одликује (трп. пр. одликуван, -а, -о) свр. да коме одликовање. – Били добри, па 
некоји одликували, а на некоји дали наградно осуство. Мој деда Душан је бил три 
пути одликуван за војничће заслуђе.

одлита несвр. јурца лево-десно, трчакара, скакуће с места на место, вуцара се 
(упор. одлати). – Убавшко и веселшко детенце, једне, пине, па само одлита по двор. 
Дом се не скаџује, само одлита по село ко крна крава.

одличьн, -чна, -чно одличан. – Деда ми је бил одличьн човек, и добар мајстор 
бил, дуњђерльк је радел, па га затој грбина болеше.

одлунѕа свр. одлуња, одскита. – Одлунѕа негде, и нема ју цел дьн дом да дојде.
одлунѕа се свр. одлуња се, одскита се. – Одлунѕаше се негде још одоцутра, ни 

знам куде су, ни када че се врну.
одлучи свр. одвоји јагњад у посебну просторију. – Јаганци припуштамо јутром и 

вечером да сисају, па ји после одлучимо. Увечер обавезно одлучимо јаганци, овце 
да наберу млеко за јутре.

одљуља свр. одњише. – Каква те љуљћа заљуља, таква те и одљуља, сирома на 
почетак, сирома на крај, тека је од век и свет.

одљути се свр. престане да буде љут, одобровољи се (упор. и разљути се). – Неје 
стално, али понекад ме толко наљути, да по неколко дьна не могу да се одљутим.

одма прил. одмах. – Одма да си дошьл, да ја не доодим по тебе, че буде после зло 
и наопоко.  ододма.

одмага несвр. чини коме сметњу, одмаже (супр. помага). – Ако неч да ме помагаш, 
бар немој да ме одмагаш.

одмаје се свр. одскита се негде. – Ма куде ли се џевоса оваја жена, одмаје се 
нанегде, штукне ко да је узем пропадла, па ју ти чекај, ако немаш другу работу.

одмами свр. одведе мамећи. – Одмами овцете у кошару па ји затвори, и пушти 
јаганци да сисају.

одмане свр. одмахне. – Ја ју погледа, она само одману с главу, и обрну ми грбину. 
Нече ни да ми одговори, само одмане с руку, и настави да си работи кво је започел, 
мене ко и да нема.

одмарање с одмор, предах. – Притисну ни работе, па до који ред не седамо леб 
да једемо, а на одмарање и не мислимо.

одмаује несвр. одмахује. – Саде одмаује сас главу, подигне руку и затрепче, ко да 
че да завика, вели да му ништа неје, али га снага издава.
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одмькне свр. одмакне, склони, удаљи. – А најмладити син веч беше одмькал 
напред. Размазано детиште, па им само командује: примькни ме, одмькни ме.  
поодмькне.

одмькне се свр. одмакне се, удаљи се. – Одмькни се од мен, коњу један, да те не 
друснем да ти глеци излету. Одмькнете се од огьњат, да и друђи пријду да се огреју. 
 поодмькне се.

одмьциња несвр. одмиче, склања. – Ја вој примьцињам једење, она га одмьциња, 
расрдила се па нече да једе, ко мен да че нашкоди.

одмьциња се несвр. одмиче се, склања се. – Куде се работи – одмьциња се, куде се 
једе – примьциња се, такьв је он, а такьв му и башта беше.

одмекне свр. омекша, опусти се. – Лебав се стврднил, тури га на пару да одмекне, 
да мож да се једе.  одмекнеје.

одмекнеје свр. в. одмекне. – Деда ни вреви ни мрда, али чини ми се малко се 
отпушти и одмекнеја.

одмена ж онај који долази као замена у вршењу посла или дужности. – Ти си моја 
радос у младос, а одмена у старос. Оћопавемо и онеможемо, а работа си нас чека, 
одмену немамо.

одмени свр. замени у вршењу посла или дужности. – Сваћи мора да трпи кво му 
је судено, и колко му је дадено, нити ја теб, нити ти мен мож да одмениш.

одмењује несвр. замењује на послу или дужности. – Комшичево услушно дете, 
пази ни ко да смо њигови, има му препишемо у Главињинци њиву и браниште, а ти 
се нема љутиш, оно са теб одмењује. ■ одмењување гл. им. – Сваћи си напуни своју 
дувку, туј нема одмењување.

одмери свр. фиг. одреди коме вредност. – Чим ју погледам, ја ју одмерим колко 
вреди, туј ме око не издава.

одмет м учинак у послу. – Работи, никако не седа, али неје окретна, нема одмет у 
работу. ⌂ неје на одмет није вишак, не смета. – Нече да будеш на одмет да и ти појдеш, 
побрзо че натоваримо и докарамо дрва дом.

одмета несвр. ради брзо и спретно. – Убавка Гороломска куде жње, туј жетва 
одмета, жње за двојицу, ко с метлу да мете.

одмива несвр. испира после прања. – С једну руку миј, сас другу одмивај.
одмита несвр. метући метлом одбацује смеће од себе (упр. и смита2). – Свако 

јутро морамо да одмитамо снег, да можемо да пријдемо до шталу да намиравамо 
говеда.

одмица несвр. одлази, удаљава се, одмиче. – И тека дьн си поче одмица, онија који 
су пораншће дошли отидоше си, остадоше само девојчето и дедата.

одмица се несвр. одмиче се. – Ја се примицам, она се одмица, али се не буни 
млого.

одмота свр. мотајући одвије оно што је намотано (упор. и размота). – Одмотај 
ћенарнуту трубу, да видим како је изьткано платното.

одмотује несвр. одмотава. – Немој да одмотујеш лебат, тамьн што сам га извадила 
из вурњу и умотала да му омекне корица.

одмрзне се свр. отопи се лед, одледи се. – Чекамо да се одмрзне вода, па тьг 
појимо стоку.

одмузе свр. набрекло виме кратком мужом ослободи притиска. – Кравава 
набречала, па че вој пукне виме, одмузи ју малко, да вој лькне.

одмукује свр. престане да мукује (упор. премукује). – Не може да одмукује што 
вој син јединьц ману све што су стварали за њега, па се сћита негде по свет.
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однадвор прил. споља, од вани. – Можда би Сузана још некво вревила, али залаја 
Гарча, а некој се уока однадвор: Госпаво! Оооо, Госпаво!

однаокол(о) прил. около, изокола. – Мини однаокол, да те не уплаше пцета. Суде 
однаоколо наседали госјањи, и чекају да се пререже колач, па да почне слава.

однапред прил. доста времена раније. – Са нема стогови сено и шума у сваћи двор 
ко однапред, а нема ни стока. Још однапред је мен ћунуло да требе да се записује 
нашава ората.

однегде прил. однекуд. – Они су ододавна однегде населени, али одокле никој не 
знаје. Однегде си ми познат, али не могу да се сетим одгде.

однекуде прил. из неког правца, однекле. – Ете га однекуде дојде Буба Клашњар, 
још поцрн оди њега.

однемајкуде прил. из нужде, што се тако мора. – Ја га питујем како су деда и 
баба, а он ми одговара тиће однемајкуде да су малко болни, ал че пројде.

однесе свр. носећи премести на друго удаљеније место. □ – Раздува се ветрина, 
пообара крстине, теше и нас да однесе. ⌂ однесе га добије батине – Видим ја кво ме 
чека, ал немам куде, некој га нагазил, а ја чу га однесем ко петьл у расад.

однесен, -а, -о фиг. који није баш сасвим у реду, који је мало „откачен“. – Ја 
се понада да се врта доктурат, кад оно јадац, неје доктурат него онија однесенини 
наставник, што се стално лези, и ка[д] требе, и кад не требе.

однигде прил. ниоткуда. – Примање немам однигде, а држава си тражи редовно 
двапут годишњо порез.

одниско прил. на малој висини, са мале висине. – Ја не смејем да се качим у дрво, 
па берем црешње које могу одниско да доватим. Свако дете често пада, али падне 
одниско, па се не утепа ко кат стар човек падне.

одново прил. поново, испочетка. – Озида две оделења, па му се нешто не 
допадоше, разида ји, па ји одново сазида.

односи несвр. носећи премешта на друго место. износи. – Ако муж доноси у кућу, 
а жена односи, туј напредльк нема.  поодноси.

односи се несвр. има одређен однос према коме или чеми, тиче га се. – Односи се 
према мен ко према бесно куче, добра сам му само ка[д] требе да се работи.

одобри се свр. одобровољи се. – Деда се одоцутра нешто млого одобрил, не знам 
на кво че тој да излезне.

одовам прил. са овдашњег места. – Примакни се, одовам се боље види и чује.
одовде прил. из овог правца, са ове стране, одавде. – Ми смо си сви одовде наши, 

по орату се види да смо Лужничањи.  одовдека.  одовуд.
одовдека прил. в. одовде – Беше најубав момьк у село, такьв не беше одовдека до 

Бабушницу, и одовдека до Паланку, па чьк и понатам.
одовуд прил. из овог правца, са ове стране (упор. одовде). – Ја чу се прикраднем 

одовуд, а ти изотуд, јега га уванемо на легало. ⌂ одовуд-одонуд овако-онако, лево-десно, 
горе-доле. – Малко ја, малко ти, одовуд-одонуд, некако га спекљамо.  одовуде.

одовуде прил. в. одовуд.– Одовуде смо си сви, нема да се срамујемо једьн од 
друђега.

одогде прил. одакле (упор. одгде). – Одогде дојдоше, одогде се одједнуш створише, 
никој не виде, али како дојдоше, направи се џумбус.

ододавна прил. од давнине. – Они су ододавна однегде населени, али одокле никој 
не знаје.

ододма прил. одмах у почетку. – Ододма га приметим да ли је пил, чим проорати.
одозгор прил. 1. с горње стране, одозго (упор. озгор). – Седим на терасу, пијац, 

људи навалили и[з] села, ужурили се, волим кад ји гледам одозгор. 2. фиг. који је 
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горе, на небесима. – Нека му суди онија одозгор, који све види и све може. ■ поодозгор 
комп. мало више одозго. – Тури га поодозгор, да мож да га лько дованеш. ■ најодозгор 
суперл. на највишем месту, на самом врху. – Одозгор бел везен чаршав виси скоро 
дозем, а најодозгор убава црга.  одозгоре.

одозгоре прил. в. одозгор. – Облечем шловијанку, па кошуљу, па ванелу, па јелек, 
па одозгоре кожув.

одоздол прил. с доње позиције навише, од доле. – Одоздол иде Витан, некво си 
орати сам и усмивка се. ■ поодоздол комп. мало ниже одоздо. – Кућа им је малко по-
одоздоле испод цркву. ■ најодоздол суперл. на најнижем месту, на самом дну. – Ро-
гожу турим најодоздоле, па врз њу цргу мутавџику, и још једну цргу врз њу, па се 
покријемо.  одоздоле.

одоздоле прил. в. одоздол. – Ене га деда иде одоздоле, и носи јагње. Облечем 
кошуљу и панталоне, а одоздоле поткошуљу и дльђе гаче.

одока свр. дозове, позове. – Убава жена незвано госје одока. Ако човек у болницу 
нема с куга да се разговори док чека да га одокају за преглед, има повиш да оболеје 
него кад је пошьл при доктури. Још кьд ви окам, једва ви одока.

одокле прил. са ког места, из ког правца, одакле (упор. одгде). – Излезне прет 
капију, па гледа негде нис пут, негде удаљин одокле нићи не дооди, а сваћи натам 
иде. Држава само тражи, а одокле, бре, мен паре, кьв чу компир ја да продавам, па 
њим да давам?

одоко прил. отприлике, насумице, одока. – Обоје панталоне ми ократил, ко да неје 
мерил, нело кројил одоко. Па несу ји мерили, него онак одоко, које је двајес ћила, 
они пишу тријес, које је тријес, они пишу педесе, матрапази су тој. Има ју, брат 
брату, овак одоко најмање сто и педесе ћила.

одокол прил. са свих страна, унаоколо. – Стари људи настањували одокол, и 
гледају младињу како игра у коло.

одокује несвр. гласно се одазива на нечије дозивање. – Што се не не јављате, одра 
се окајечи, а никој ми не одокује, да не залаја кучево, не би ме чули.

одолек(о) прил. 1. из далека, са велике удаљености. – Вука сам видел само одолек. 
Поче да свитка одолек, али се још не чује да грми. Одолек видела да се деда врта, 
напрајила се болесна, па брже легла у кревет. Одолеко се уокаше и уцвркаше, да ји 
чујемо да иду и да носе дар. Одолеко се чују џипови на милицајци како вужду. 2. фиг. 
заобилазно, изокола. – Немој одма да му кажеш што си дошьл, нело почни одолек, 
да га не препаднеш. Че почнеш одолеко, па по ред, док не дојдеш до оној које ме 
мен интересује.

одолечи се свр. удаљи се, отуђи се. – Одолечимо се и разродимо се, још малко па 
нема ни да се познавамо.

одолечко прил. нешто ближе од онога што значи одолек. – Виде ји она одолечко, 
још од мос кад заврнуше наовам, па им ћима сас руку да поитају.

одолечује несвр. удаљава. – Не одолечуј ми влашуту, да могу и сам да се послужим 
ако ме заборавиш.

одолечује се несвр. отуђује се, емоционално се удаљава. – Несу ни куће толко 
долеко, али се ми почемо одолечујемо, отуд-одовуд па ти кошија дојде пород од 
прави род.

одоми свр. уда кћер или сестру у туђ дом, обезбеди коме дом. – Ја сьм ко девоћа 
побегла за удавца, затеко четри деца сирочета, и ишчувамо ји, иженимо ји, одомимо 
ји, и тека.  удоми.
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одоми се свр. 1. удајом стекне нов дом. – Све три смо се једна по другу ижениле, 
одомиле и деца издобивале. 2. женидбом заснује домаћинство. – Човек се одоми кат 
се ожени, неожењен човек је момьк навек.  удоми се.

одонамо прил. са оног места. – Ајдемо онамо на оној брденце, одонамо се 
најбоље види цело наше село.

одондак прил. од онога времена, после онога времена, одонда. – Наодили смо се 
под црешњу у њино лозје, док ју једнуш не видо с другога бьш туј, одондак манумо 
да се наодимо.

одонде прил. из оног места, са оног места, оданде. – Прво се населили у Бердуј, 
па се одонде преселили у Љуберажду.

одонуд(е) прил. са оне стране, одонуда. – Немци су гаџали одонуд от Сливовачћи 
вр, а Руси одовде от Шанац. Ако одонуде наиде црн облак, град смлати сво поље. ⌂ 
отуд-одонуд овако-онако, окрени-обрни, узми-остави. – Ако ти је родбина долеко, ил 
ако се транчи, отуд-одонуд па ти комшија дојде најбољ род. ⌂ та одонуд да не може 
боље / да не може горе. – Па како да не, дете им пострада, ожалостени та одонуд. 
Ама је родна година, родило све та одонуд. ⌂ па одонуд добар да му нема равног. – 
Јеленко беше муж, муж па одонуд, јак ко вол, и знал је на сваку снашку куде вој је 
муж на печалбу.

одорати свр. искже, исприповеда. – Оно мож да неје бьш тека све било, ал ја се 
овак сечам, па чу ви тека и одоратим. Успут ми шьпче како има некву орату да одо-
ратимо, ал никој да не чује, неје за свачије уши.

одорлеца свр. одлуња, одлута, одскита. – Женица му млада, па одорлеца у бел 
свет, одвлече ју некьв граџанин, увати ју бесујица и направи бељај за целу вамилију.

одотле прил. са тога места, из тога места, одатле. – И ја сам одотле одокле си и 
ти. Ми одотле точимо воду само за стоку, веле да се нећи некада удавил у тија бунар.

одоцни свр. закасни, окасни. – Овуј годин одоцнише овце с јагњење, че има млада 
јаганци за Џурџовдьн.

одоцни се свр. закасни се, окасни се. – Одоцни се с обед, свекрво, прегладнемо.
одоцутра прил. јутрос рано. – Одоцутра сабајле у Падину појдо, али само до 

Тошинска браништа дојдо. Јучер викамо з бабу заједно, и начьс, и одоцутра, таква 
несрећа се једнуш дешава каква нас снајде. Обично се први дигне, али га одоцутра 
не видо да се дигал.

одоцутрашњи, -шња, -шњо који се односи на одоцутра, који се десио одоцутра. 
– Одоцутрашњи снег, а гле кољћи је нападал, не мош се излезне на врата.

одработи свр. одради. – Деда Миша цел век проведе на печалбу по туџину, али 
одработи, зараде пензију, врну се у село, и са ужива.

одрабочује несвр. одрађује што је унапред задужено. – Лека ни зими снабдева с 
комињак, а ми му лети одрабочујемо у копање лозје.

одрани свр. отхрани, подигне. – Мене су деда и баба одранили и очували, башту 
несьм запантил, пођинул преди да се родим.

одрано прил. 1. од ранога јутра. – При куга сврта, та си наћисал тека одрано. 2. 
пре уобичајеног времена. – Одрано поче жега, че буде гладна година.

одрапи свр. шатр. одреди превисоку казну, разреже превисок порез. – А мож ме и 
тија, којито ме лаје, некада некво уапал, па си је сам допринел да га одрапим. Она 
тој поумеје да работи, одрапила би га на суд. Мене одрапили најголем порез, ако 
има побогати.

одрасал, -а, -о израстао, постао зрео човек. – Неси дете пеленче да те носим 
на-руће, нело одрасал муж. На њег се видело да је постар и попаметан, да је одрасал 
човек.
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одрасте свр. заврши растење, порасте. – И не чекају да одрастем, малко ли по-
одрастем, веч ме упреѕају у работу, прво да чувам јаганци, па овце, после на орање 
и жетву.  поодрасте.

одрева несвр. одгрће лопатом снег. – Напред беоше снегови големи, па морамо с 
лопату да одревамо да излезнемо ис кућу и дојдемо до шталу и плевњу.

одред прил. једно за другим, редом, без разлике. – Тија човечина беше млого га-
дан, малко ли га нећи наљути, псује му све одред по кућу, и живо и мртво.

одреди (трп. пр. одреден, -а, -о) тачно утврди, определи, назначи. – Мене одре-
дише да будем туј годин домашњар, а бата да иде на печалбу. Сас једьн венчьк 
ћитеоше ведро у које че се музе млеко, а сас друђи јагње џурџил, које је одередено 
да се коље на Џурџовдьн.

одрези свр. макне резу да отвори врата (упор. и зарези). – Одрези резуту, па ми 
отвори да улезнем, мен обе руће заузете.

одреме свр. одрема извесно време. – Обедујемо, па легнемо та малко одремемо, па 
се дигнемо и наставимо работу.

одрече свр. порекне већ договорено, оспори дато обећање. – Рече да оче, па 
одрече, али нече ми остане дужна. Договоримо се да будемо ортаци у воденицу, он 
после одрече.

одрече се свр. 1. лиши се чега. – Ја се одреко и од пијење и од пушење, забранише 
ми доктури. 2. престане да признаје кога за свога, огласи неку родбинску везу 
прекинутом. – Има да се одречем од њи преко новине да ми несу више син и снаа, 
па чу тражим другога да ме дочува.

одреџује несвр. одређује. – У вршу домачин одреџује куј че у плевњу, куј че гура 
сламу, куји че да носе пуни џакови у амбар, а пописменог тури при вагу да записује 
колко се намери овршено жито. Моји сељаци одреџују по месечину кво че време да 
буде јутре, гледу на коју страну се „српан“ (’млади месец’) обрнул.

одриза несвр. 1. одсеца, реже комад по комад. – Одризај поситна парчетија, да 
има за сви. 2. фиг. пушта ветрове, прди. – Деда се накусал пасуљ, па га само одриза.

одрине свр. уклони лопатом снег или балегу. – Одрини ђубрето где му је место, да 
се не разноси по рдвор. Снег напада, а нема кој да га одрине, па смо у кућу ко у апсу.

одрипа несвр. одскаче. – Кат се пробуши лопта, она омекнеје, и нече да одрипа ко 
кад је била напумпана.

одрипи свр. одскочи. – Ајде, сињће, буди се, доста спање, сльнце високо одрипило, 
сва деца јаганци пуштила да пасу, а твојта само блају у појату.

одрита свр. отера кога шутирајући га. – Море, одритај туј рђу ис кућу, да ти се 
душа смири.

одрита се свр. засити се шутирања лопте. – По цел дьн децава само ритају 
лопту, никако да се одритају, па да престану.

одрица несвр. пориче, одриче. – А, умеје она и да вреви и да ђаволује, али са се 
нешто срамује, па одрица све кво вој се каже. Тај роспија неје јако одрочљива, не 
одрица она од муштерије.

одрица се свр. одриче се. – Одрицам се от све, све је ваше, само ме не остављајте 
самога у четри дувара.

одрњћа свр. одзвони (о будилнику). – Ујутру ме уватил дльбок сьн, сатат одрњћал, 
ал мен онак окупаног унело, те га несьм чул.

одроди се свр. отуђи се од родбине, раскине родбинске односе. – Одалечимо се, 
одродимо се, деца ни се више не познавају, могу да почну, долеко било, да шетају 
једно с друго.
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одрочљив, -а, -о који не одриче, који радо прихвата шта му се каже и предлаже. 
– На добро једење и пијење никој неје одрочљив. Добро, несьм ни ја одрочљив на 
онуј работу, поготово ако је невестицата убава.

одроџује се несвр. одрођује се. – Браћа су род док се не ожене, кат се ожене почну 
да се одроџују, јер им женете несу род.

одрпавеје свр. постане дроњав. – Одрпавели смо, оголели смо и обосели смо, 
једемо тиће кво стигнемо, једва састављамо крај с крај.

одртави свр. остари. – Одртавело па само загомиља: те тојте, те овојте, те онојте, 
ко да нећи има време само њу да слуша.  одртеје.

одртеје (рад. пр. одртел, -а, -о) свр. в. одртави. – Кат човек одртеје постане ко дете, 
па и грђи од њега. Почемо се прореџујемо, еве, од мојву кућу па конто село нагор 
преко двајес куће празне, нема никој, нема сас куга да се проорати, а и у теј куће 
куде има понекој, све глетави и одртели, кото асли ја. Остарело се, одртело се, чека 
се крај.

о[д]трпа свр. склони нешто чиме је био затрпан. – Голем ни снег затрпа, па еве 
сьг морамо да се о[д]трпамо, а оно само сас лопату иде тешко.

одужи свр. врати дуг, обави нешто што се сматра као дужност. – Војску сам 
ослужил, на државу сам одужил дуг, са само још Богу душу што дугујем.

одужи се1 свр. врати оно што се коме дугује. – Дужан сам преко главу, никако да 
се одужим, а дугови само расту.

одужи се2 свр. учини се дугачким, продужи се. – Најтешко је кат чекаш некога, дьн 
се одужи, па никако да пројде, а ноч па још и повише.

одузимачка ж дечја игра одузимања у којој се губи један по један реквизит игре. 
– На сокак мушкарчета играју одузимачку, а девојчетија небо.

одузне свр. на силу узме што, одузме. – Запрети ни нова влас да који не плати 
порез на време све че му одузну, а прво че почну од волови ис шталу. Ако не врнемо 
дуг, све че ни се суцћи одузне, па куде це после денемо.

одузне се свр. изгуби моћ, постане одузет, парализује се. – На сељаци се одузоше 
нође кад видоше кво Бугари спремају. Куде ли је са, да ли је с некуга, да ли га воли? 
– задњото кад помисли, руће ми се одузоше, ко да се улогави.

одука ж одвикавање. – Има наука, али има и одука.
одучи свр. учини да се неко одвикне од чега. – Дете мораш за њигово добро на 

време да одучиш да не тражи све кво види у друђега, ил кво му падне напамет.
одучи се свр. одвикне се. – Мамо, от са има да ме окаш само Радисав, у војску се 

одучи да се одзивам на друго име.
одучује се несвр. одвикава се. – Поче бођим да се одучује от пушење, два дьна 

ману да купује цигаре, трећи дьн га видо с цигару у уста, пропушил.
ођа узв. за пујдање пса. – Óђа, Гривчо, држ га, ођа-ођа-ођа!
ожали свр. оплаче мртвог, покаже жалост за њим. – Разболе се, леже и не диѕа 

се ис кревет, па сам га наживо ожалила, и овикала.
ожали се свр. ојада се, повери коме своје јаде. – Идем да ти се ожалим од онога 

мојега бесника, па се синоч напил, и па лом прави по кућу.
ожалости (трп. пр. ожалостен, -а, -о) постане жалостан, доживи жалост. – 

Пођину ми муж, ни месец дьна несмо били заједно, па ме ожалости и уцвели за цел 
век. Дете им пострада, па су ожалостени, та одонуд.

ожеднеје свр. ожедни. – И че обосеју и че оголеју, и че огладнеју и че ожеднеју 
кат се само сћитају, а за работу се не поватају. Препил, па ожеднел, па не знаје колко 
би воду попил.
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ожени свр. 1. наће сину жену и приреди свабу. – Имамо три сина, сви смо ји 
оженили, и на сви куће направили. 2. уда кћер и приреди свадбу. – Обе черће смо 
оженили, једна живи у Пирот, једна у Ниш. 3. фиг. изудара мотком. – Море, ожени га 
с једну мотку, да мане да се сћита.

ожени се свр. 1. узме жену, ожени се. – Оженили ме у шеснајес године, и узели 
ми девојче из наше село. 2. узме мужа, уда се. – Нема да га обртамо на госпоцћи, 
сељањће смо, туј смо родене, туј смо се ожениле, туј смо век прекарале. Мојта 
сестра се оженила за наставника, и че живе у град.

ожењен, -а, -о 1. који је у браку, ожењен. – Не замлачуј се, ја сам ожењен човек, 
и башта могу да ти будем. 2. удата. – Имамо три черће, две су у ожењене у Крњино, 
а једна у Калџарело.

ожет, -а, -о српом посечен, пожњевен – Ожето жито, зденуто у крстине на њиве, 
чека свозење и вршу. Наше поље је сво ожето, али је снопје још у крстине по њиве, 
и чека свозење.  неожет.

оживеје свр. фиг. добије нову снагу, испуни се животом. – Дојде пролет, и све 
оживеје, стока излезне на пашу, жене беру покриве за мишчетија, пилетија се упоју 
још от сабајле.

оживи свр. оживи, врати се у живот. – Оживе и Маноил кад осети како срченце 
на бебето поче да бије.

ожилави свр. учини да постане жилаво. – Накопамо зевњу, па у њу туримо плеву, 
па сипујемо воду и газимо док ју ожилавимо, после с њу омазујемо кућу.

ожње свр. пожање. – Зберемо се па ожњемо по целу њиву. Тамьн ожњеш, ајде 
врша, тамьн овршеш, ајд угарење.

ожољавеје свр. омршави. – Беше пуначак, са ожољаве како га вану грип, ал че се 
оправи пак.

ожуљи свр. начини жуљ, огули кожу. – Ожуљише ме ципеле па ме растурише, све 
ми одраше кожу на пете.

озад прил. иза, одостраг, са стражње стране. – Озидаше кућу, па озад озидаше 
и две помоћна оделења, да си деда и баба туј живе на комоцију.  оѕад.

озгор прил. одозго, са горње стране (упор. одозгор). – Снесоше га озгор о[д] 
таван, па га унесоше у подрум. ■ поозгор комп. нешто више од ’озгор’, мало на вишем 
положају. – Лук и вода ни рана, на тој цел дьн работимо од сьвњушку до стьвњушку 
да заимотимо, да смо малко поозгор от комшије. ⌂ озгоре.  одозгор, озозгор, по-
озгор.

озгоре прил. в. озгор. – Војска иде озгоре комто село, а ми бегамо нагоре у шуму.
оздол прил. одоздо, са доње стране. – Оздол лед, озгор снег, па се не мрда, једино 

за деца добро.  оздоле.  одоздол, озоздол, поодоздол.
оздоле прил. в. оздол. – Доведоше ју оздоле. Оздоле испот кућу је шљивар, туј сам 

највише волела да седим у ладовину.  озоздоле.
оздравеје свр. оздрави. – Човек док је здрав на све мисли, а кад заболује почне да 

мисли само на једно – како да оздравеје.  пооздравеје.
озебал, -а, -о поим. прид. који је нахлађен. – Е сьг га стреви, паре ми требу ко на 

озеблог сльнце. Чекам те ко озебал сльнце.
озебне свр. добије назеб, нахлади се. – Озебоше ми и руће и нође, чини ми се и 

душа ми се смрзе.  оѕебне.
озеленеје свр. постане зелен. – Шума озеленела, пилетија се уцвркала, дошла 

пролет.
озеленеје се свр. озелени се. – Дојде пролет, млада травица појде, све се озеленеје, 

ми деца искарамо јаганци на пашу, па се по вьздьн играмо.
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оземчес, -та, -то онизак. – Женицата му оземчеста, али трклета, вредна. Црни, 
онак малецьк и оземчес, само лоче ко Гарча пресно млеко, бре, куде ли му стањују 
тољћи шприцери.

озида свр. сазида, сагради зидањем. – Кат човек кућу озида и покрије, само је на 
половин пут да се усели, све остало до уселење је друга половина.

озлачи се свр. 1. поједе први плод у сезони. – Вала Богу, даньс се севте озлачимо 
овуј годин с краставицу. Овце се озлачише с младу траву, и одма придадоше млеко. 
2. поједе нешто уопште, проба нешто. – Деца оберу сву црешњу, за нас стари не 
оставе ни да се озлачимо.

озноји се свр. облије се знојем, постане знојав. – Нумеје да се чува, озноји се, па 
легне на голу зевњу, бар нешто да простре под њега.

озозгор прил. одозго, са горње стране (упор. озгор). – Тури и овој дрво на кола 
озозгор, али га привржи да не падне.  озозгоре.

озозгоре прил. в. озозгор. – Кад је клизаво пострашно је да се слази низбрдо 
озозгоре, нело да се иде узбрдо нанагоре.

озоздол прил. одоздо, са доње стране (упор. оздол). – Носили су се бревенеци, 
гаче неје имало озоздол.  озоздоле.

озоздоле прил. в. озоздол. – Само кошуља, озоздоле се неје носило ништа, после 
искочише шловијањће.

озрне се свр. обазре се, погледа унаоколо. – Замајала ме, па нумејем ни да се 
обрнем, ни да се озрнем, ни да се снајдем куде сам и какво работим. Озрни се да те 
видим који си.  оѕрне се.

озрта се несвр. гледа унаоколо, обзире се. – Утрча у ауто, и све се озрта около, ко 
да му је швалерка.  оѕрта се.

оѕад прил. в. озад. – Тури и овој џакче оѕад, ал га привржи да не испадне успут.
оѕебне свр. в. озебне. – Чувај се да ти крстетина не оѕебне, тој мож да буде опасно. 

Ако те ударим, че ти оѕебну трепће.
оѕида свр. озида. – Кућу оѕидаше за једно лето, и јесенту се уселише у њу, алал 

им вера.
оѕира се несвр. осврће се, обзире се (упор. и уѕира се). – Улезне и седне ускрај, и све 

се оѕира да ли некому смита. Иде, и оѕира се да види идем ли по њег.
оsове се свр. одазове се. – Уби се окајечи, а никој нема да се оsове. Не це оsову, 

џабе ји ми окамо колкоможечћи.
оѕрне се свр. в. озрне се. – Она малко застану, оѕрну се около, уздьну, па си па 

појде. Кад је тврдо за копање, ми копамо, копамо, кат се оѕрнемо по нас – ми смо си 
туј, ништа несмо одмакнули.  пооѕрне се.

оѕрта се несвр. в. озрта се. – Топрв се беше развиделило, ја штрапам и оѕртам се, 
нигде нићег, саде по мен идеше нашено кучиште Сурча, не пошло га дабогда.

оиште с руда на дрвеном ралу. – Оремо с рало, оно је дрвено, само је ралник 
гвозден, ал неје голем ко на плуг, плитко оре, позади има ко реп за који држи орач, 
напред је оиште, па се на њег тури дльг јерм, па једьн вол иде над бразду, а једьн по 
орање.

ој узв. за одазивање. – О, Момчиле, има ли те! – Ој! Има ме, има, еве ме у подрум, 
јела овам да мунемо по једну.

ојагњи свр. донесе на свет јагње. – Тај овца сваку годин ојагњи по две јагњети.
ојагњи се свр. добије јагње, омлади се (овца). – Начьс се ојагњиле две овце, и обе 

близниле. Мушко јагње које се прво ојагњи, коље се на Џурџовдьн, и тој јагње се 
зове џурџил.
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ојаден, -а, -о ојађен. – Да неје држал маузер у руће, бил би само једьн ојаден 
сељак, ко и овија двојица што стоју иза њег.

ојади свр. нанесе јад, унесрећи. – Умре башта, ојади ни и зацрни ни, да тугујемо 
по њег док смо живи.

ојалови се свр. постане јалов, побаци (о женки животиње). – Ојалови ни се овуј 
годин крава, трипут ју водимо код бика, и ништа не би.

ојачка свр. ојача у дем. значењу, прилично ојача. – Ја сам ко пилето: испилило се, 
лежало у гњездо, маћа га ранила, појила, кад му крила ојачкала, прнуло, пролетело 
и одлетело у свет.  поојачка.

оједе се свр. добије се оједина између ногу од многог ходања или мокрине. – Детево 
ти стално умочано, све се ојело меџу ножице.

оједотина ж рана настала оједањем услед трења или мокрине. – Требе да купиш 
„павловићеву маз“ да му мажеш оједотине меџу ножице.

ојужи несвр. отопли. – Ојужило га, па га разљизгало, не мош се мрдне ис кућу 
бес чижме.

ојха узв. којим се изражава раздраганости. – Пречукамо убав трактор, такьв се 
више не купује, ретровизор очепен, стакла потрошена, утепа ме ветар у орање, ви 
кат седнете у њега, ко да сте у авијон седли, немате душу, само ојха, тееерааај!

ока мн. оће ж стара мера за течност, запремину и тежину (1,28 kg). – Ока на 
момка, тека се пило у моје време, али рећија домаћа, мека, неје ко овај даньшња 
куповна, што се потру народ сас њу.

ока (прил. сад. окајечи) несвр. 1. виче, галами, ларма, дерња се. – Кат почне да 
ока, у груди ми се притресе от стра. Ја си, бре, окам по волови, не окам по тебе. 
2. дозива. – Још кьд ју окам, али ме не чује. Уби се окајечи, а никој нема да ми се 
оsове. 3. именује. – За једьн вашар Тоза се пременил, накривил шеширчьк, ушиљил 
брци, и тека нађиздан кренул на вршу, тека он ока вашар, друђи вашарују, а он 
врше (’краде’). Окају га Тома Тапало, а не знам што га тека окају. ■ окање гл. им. – 
Престани више да окаш, тој твоје окање уѕвери свет. Нададоше окање, мислиш са 
че се потепају. Врата беоше отворена, и она зачу крупно окање ис кућу. ⌂ надигне 
окање подигне глас, почне да се свађа. – Људи се набили по иже, и саде обртају на 
калабьльк, нема-нема па понећи надигне окање, ко да га вану џурће.  заока, изока, 
надока, наока, одока, поока, приока.

ока се 1. зове се. – Тој дете се ока Јовица, има пет године, а лукав и акьлан ко 
да је факултет изучил. Постар чича од башту се однапред окал стари башта. Изведе 
ме на бину и шьпну ми у кво да оратим да ме сви чују, ја не упанти како се тој ока. 
2. међусобно се позивају на породичне свечаности. – Још се приказујемо једни на 
друђи, и окамо се за славе и свадбе, ако смо долечна рода.  наока се, разока се, 
уока се.

окабати свр. окриви. – За све кво згреше моји браћа и сестре родитељи мен 
окабате. Окабати си жену да је она крива што још немају деца, и искара ју, а она 
одма по тој доби дете с другога мужа.

окагача ж тех. греда у грађевинарству (упор. и венчаница2). – Наредимо и уцвр-
стимо тавањаче, а по њи се положено и попреко нареде окагаче.

окади свр. надими тамјаном. – На Бьгњу вечер стареја окади вечеру, и седнемо 
узокол на сламу и вечерујемо.

окаже несвр. искаже, исприповеда. – Сечам се, ал нумејем да га окажем све по 
ред, за тој требе школуван човек. Виде ме бесног и потиштеног, и ја вој оказа моје 
муће.
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окаже се свр. ода се. каже оно што други не би требало да знају. – Запију се, и 
што више рећија нестањује у шише, они повиш блантају, нићи ји не тера, рећија ји 
тера те се све окажу куји куга зајебал, и који коме кво украл.

оказује несвр. показује, износи у јавност. – Гледам да не оказујем млого обличја 
која смо правили с мојеве пијанице, ал нумејем да си ћутим.

оказује се несвр. показује се, представља се. – Польк излезо, а не оказујем се куји 
сам, саобраћајацан се накострешил, ма че ни једе, кат се оказа куј сам, он слеже с 
рамена и удаљи се.

окаје се свр. искупи грех кајањем. – Несмо ти се надали, Милунка те замалко 
теше врљи, гоџа деца и[з] село тека не видоше бело видело, можда је и грешила тьг, 
мош се је веч и окајала, јадница.

окалаише свр. превуче калајем. – Двапут годишњо су додили у село Цигањи 
калаџије, та окалаишу све што имамо бакрено по куће: тигањи, тепсије, котлетија.

окамени се свр. учини се непокретним, ућути се. – Кад га видиш љутитог, ти се 
окамени докле га не пројде љутина, после можеш с њега како очеш. ⌂ скамени се.

оканик м стаклена боца веће запремине (упор. и ока). – Чим се испразни оканик, 
домачин одма слази у подрум и пуни га сас вино, па кад га унесе у собу, вино се 
искри у њега, ко да вика што че га убрзо попијемо.

окапе свр. фиг. проживотари, проведе улудо живот. – Кад је будала нек се при-
ване на матер за сукњу, па нек окапе на село, а њојне друшће све отидоше у град.

окапе се свр. фиг. заседне па не зна да пође. – Тија пијандуре, где улезну окапу се, 
па не знају да си појду.

окапница ж лимени симс на прозору. – Погодимо се с лимара да ни направи и 
постави олуци и окапнице на прозори и окол димњак на кров.

окапоше се остане сам, изолује се од других људи. – Нема да излезнеш нигде кад 
неси за нигде, туј има да се окапошеш, и само у двор смејеш да искочиш.

окастри (трп. пр. окастрен, -а, -о) свр. окреше лиснате гране да би њима хранио 
стоку. – Еве понесо и сећирче да окастрим грањак, има иза нашето голем слог, па 
све урасло. Овој браниште окастрено, а сва окол њега неокастрена.  оластри.

окица ж бела овца која има црну вуну око очију, и име таквој овци. – Овцу која 
има црно окол очи крстимо Окица.

окичка ж хип. од окица. – Наша Окичка сваку годин близни, и добро си очува 
јаганци.

оклапина ж оно што се бадава поједе и попије. – Само гледа куде мож да се оче-
ша, да најде неку оклапину, устури се уз некуга, дом си замине само каве да искара, 
такви има при нас гоџа.  оклапчина.

оклапчина ж в. оклапина. – Слуњају се, па где најду оклапчину, не знају колко че 
поједу и попију. Живи све на оклапчину.

окльца свр. омлати, стуца (о граду који уништи усев). – Јављу да че град да 
пада, и ми цел дьн и целу ноч жњемо да град не окльца пшеницу.

оклембеси се свр. опусти се, обеси се да виси, отромбољи се. – Оклембеси ми се 
на рамена да га носим, а ја ни себ не могу да носим.

оклиман м деран, поодрастао дечак (упор. кобрцан). – Па ете како, удума се 
девојћа за некога оклимана, па ка[д] дојду сватови, изведу ју, и она на свакога свата 
даде по некакьв дроњьк, а они њу подаре по десет паре, већином грош, и ништа 
више.

оклопи (трп. пр. оклопен, -а, -о) свр. прекрије са свих страна. – Нема да скрати 
косу на овуј жегу, нело га оклопила ко трмку да има на главу. Вечером, док маћа 
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намирава окол стоку, ми се шмугнемо у собу, да ни не види како смо оклопени сас 
лед.

окљевушти свр. удари, одалами. – Бегај од мене, да те не окљевуштим, да ти три 
дьна уши поју.

окне свр. 1. подвикне. – Ти си му башта, окни му, теб че послуша, од мен он нема 
стра. 2. гласно позове. – Који како окне на порту, они одма истрчу. 3. замоли, поручи. 
– Чичини че јутре да беру лозје, па ни окнули да идемо да им помагамо.  подокне.

око мн. очи с анат. орган чула вида. □ – По око га познавам. Погледај ме у очи, да 
видим льжеш ли. Пуне очи, празно срце. Две ми очи, не льжем те. █ слепо ~ бочни 
делови лобање од ува до чеоне кости, слепоочница. – Све га удара по слепо око, да 
га оћорави, а да не остану модрице. ⌂ вата око (кога) допадне се на први поглед. – Сви 
се веселе, а ја само чекам када че да улезне Љубомирка, да видим вата ли ми ју око. 
⌂ западне за око буде запажен, свиди се коме. – Западла њигова жена на главешинуту 
за око, она убава, пустиња, ко гороцвет, и мојег Живорада поједе њојната убавиња. 
⌂ под око испод ока, кришом. – Они се занели, па ме не примечују, а ја све под око 
гледам кво работе. ⌂ вата на-очи лако подлеже урокљивим очима. – Мьлечко дете лько 
вата на-очи, и најбоље дом да си седи. ⌂ ваде си очи свађају се. – Како су после знали 
које је чијо сено, кад га ветар све помеша, ни са ми неје јасно, ал несу си због тој 
вадили очи. ⌂ врљи очи баци поглед. – Врљи очи натам-наовам, и видо га под шупу, 
где седи сас покојну ми маћу. ⌂ заклопи очи умре. – Деда-Душан заклопи очи још 
ланску годин. ⌂ замаже очи завара чим, потцени кога. – На сви купи по некьв дроњьк, 
а мен замаже очи с вишек бомбоне. ⌂ замазује очи вара, потцењује кога. – Льже ме, 
замазује ми очи, ко да сам ћорава, па не видим да ме вара. ⌂ искара си очи нешто што 
је мале вредности. – Добро, ајде да му и тој урачунамо у цену, мада си неје искарало 
очи. ⌂ кута очи крије поглед, осећа грижу савести. – Бугари се узмували, понекоји 
закрвавили с очи ко курјаци, понекоји кутају очи. ⌂ маши очи баци пооглед. – Ја маши 
очи конто крушкуту, она расцепена и гори, ударил гром у њу, расцепил ју и запалил. 
⌂ напари очи нагледа се женскиња. – Ако је стар, и он још воли да напари очи. ⌂ севне 
с очи баци брз гневан поглед. – Како вој тој реко, Нада ме севну с њојнете крупне очи, 
и целу вечер се срди. ⌂ омије очи умије лице. – Ја га посипем да омије очи, и тека тиће, 
без залок леб, сабајле појдемо. ⌂ поваде си очи жестоко се посвађају. – Скараше се 
сас Петкану, очи да си поваде, помињаше си и која је штрокна, и која дропна, и која 
сапетљива, и на коју почели бркови да расту. ⌂ погледа у вр очи погледа испитивачки 
право у очи. – Најстара сестра седе на столицу, и увати башту за руку, он обрну 
главу, и погледа ју у вр очи. Гледа ме у вр очи, и льже ме, ко да сам ја шунтав, па 
не примечујем. ⌂ преврне очи преокрене очну јабучицу као израз каквог телесног или 
душевног стања. – Напил се, па легал насред двор и преврнул очи, ко да је умрл. 
⌂ склони очи склони поглед. – Има понекоје овчетине лијари, зачьс шмугну у пакос, 
само ли склониш очи од њи. ⌂ склопи очи 1. заспи. – Спим до половин ноч, от половин 
ноч очи не могу да склопим. 2. фиг. умре. – Мати пролетос склопи очи, а нас остави 
саме да се снаодимо како умејемо. ⌂ стьвни се пред-очи замагли се пред очима услед 
неке мучнине. – Донеси ми водицу да пинем, нешто ми се стьвни пред-очи. ⌂ укрсти 
с очи добије поглед пијаног човека, поднапије се. – Напуни се вејник, сви ми некви 
поклони давају, сви се разасмејали, маћа врнди натам-новам, башта веч укрстил с 
очи. ⌂ две ми очи тако ми моја два ока (заклет.). – Неје, неје да ми се баба са освечује 
некво, ма јок, она је подушевна од мен, две ми очи. Две ти очи, истин ли је тека 
било. ⌂ тако ти две очи закл. кажи истину два ти ока. – Кажи ми право тако ти две очи, 
видела ли си га сас другу да шета? ⌂ усвитка сас очи ужагри очима. – Како куга мужа 
сретне, усвитка сас очи ко мачка ночу. Гледа ме у вр очи, а усвиткал сас очи, мен се 
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нође оцекоше, поче зевња де се измациња под мен. ⌂ шара с очи избегава да погледа 
кога у очи, избегава да се сретне са истином. – Немој ми шараш с очи, нело казуј 
куде си се смуцала до овија ред.

окови м мн. гвоздени оковратник са шиљцима који се ставља псу око врата да 
га штити од вукова или других паса. – На нашога Гривчу окови смо турили чим је 
почел да иде с овце.

оковује несвр. окива, ставља оков. – Били су Цигање мајстори, клепа ралници, 
прави плоче говеџе и коњсће, после су почели кола да оковују. ■ оковување гл. им. 
– Напрет су се све с дрвена кола служили, после почело оковување кола сас шине.

окози свр. коза донесе младо на свет. – Сека је окозила три јаретија. Имаше козе 
које и по три јарети окозе. Једна коза беше окозила четри јаришта.

окози се свр. 1. коза се омлади. – Оцутра се коза окози, а ене јаренце се веч игра. 
2. фиг. намучи се на неком послу. – Окозимо се док сцепимо тија пьњ.

окол прил. означава приближно доба узраста, приближно време неког дешавања, 
приближну количина чега. – Свињава ју има окол двеста ћила, више неје за ранење. 
Има веч окол педесе године, а још момьк. Че дојдемо окол Преображење.  изокол, 
одокол, наокол, узокол.

окол(о) предл. означава заузимање положаја са свих страна онога што значи реч 
у ОП. – Немој да обикаљаш окол мене, ко Марјан окол кубе, нело кажи кво те мучи. 
Наседамо окол астал, и чекамо да ни мати постави да једемо. Стари љуђи се скарају 
окол меџу, па че се потепају, а са млади и не знају где су им њиве, а камо ли меџе. 
На Јеремију обикаљамо около кућу, чукамо у лопату с острушку и оратимо: Беште 
змије у море, Јеремија у поље.  наокол(о).

околиште мн. околишта с мања кружна површина. – Детелина убаво изникла, 
али се туј и там појавила вилина косица на околишта. Окол рануту где ме уапало 
кучето се расцьвтело месо, а околиштето помодрело, па на местети дори поцрнело.

околчес, -та, -то округласт. – Имамо две браништа, једно је околчесто, а друго 
дльгњовесто.

окомузи се свр. упреподоби се, умуси се. – Окомузил се ко млада невеста кат 
прдне прет кума.  укомузи се.

окопа (свр трп. пр. окопан, -а, -о) копајући огрне земљу око стабла. – Окопали смо 
педесе ара морузу дьньс сами баба и ја. Ништа нема поубаво упролет од њиву под 
морузу, која је убаво окопана, па се модреју редови ко пот коньц.

окоравел, -ла, -ло огрубео, који је као прекривен кором. – Војин испружи око-
равелу руку, тврду од работу, увати ју за браду, па ју подиже и загледа вој се у очи.

окоравеје свр. скори се, огруби, постане храпав и отпоран. – Малко че је тешко 
док ти руће и снага окоравеју, после иде.

окорњак ДЛ м ивер. – Дељамо греде, па направимо големи куп окорњаци, че 
имамомо гоџа време за потклаџу.  треска.

окосен, -а, -о покошен. – Окол мен окосен шљивар, сливе зреле и почеле да 
опадају, ја гледам и контам колко казана че има да се опечу.

окоси свр. покоси. – Јутре да окосиш онуј ливатку у Главињинци, да ју не напуш-
те овчари, а убавшка отава се родила.

окоти свр. 1. донесе на свет младунче (мачка, кучка, вучица). – Галка окотила три 
кутретића. 2. пеј. роди дете. – Лько је да ји окотиш, па да дигнеш главу и ванеш свет, 
а баба и деда да ти чувају деца.

окоти се 1. омлади се (мачка, кучка, вучица). – Море, да видиш чудо, и кучка и 
мачка се окотише у исто време, па са пун двор сас мачетија и кутретија, једно мауче, 
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једно скуцка, главу да си вржеш. 2. пеј. роди се дете. – Знам те от како си се окотил, 
боље да се окотило кутре, бар би од њег било нешто вајда.

ократеје свр. окраћа, постане кратак. – Имам једьн џемпир, кад га оперем он 
се збере, па ми и ократеје и отеснеје, али се брзо пак рашокља. Порасал оклиман, 
ократеле му панталоне.

ократен, -а, -о фиг. који је ниског раста. – Невестицата му убавшка, а он малко 
ократен, а има и шћембе.

ократи (трп. пр. ократен, -а, -о) свр. скрати приликом израде или обраде. – Даньшње 
девојће ократише сукње, па само дупетија што им се не виде, и тека си иду, бьш ји 
брига. Ократена гредата, морамо да ју наставимо, а неје добро да се греда наставља.

окрачује несвр. окраћује, скраћује. – Кад украјаш гредете, немој да ји окрачујеш, 
па после да морамо да ји настављамо.

окречи свр. учини што белим прамазавши раствором креча. – Слава иде, требе 
бар голему собу да окречимо.

окриви свр. 1. почне да храмље. – Ја остаре, а неје само тој, нело и окриве и 
оћораве, па не могу сама да се слушам. 2. фиг. свали кривицу на другога. – Ти отиде 
по снашкуту у град, ја ти продумам да дојдеш оваг-онаг, ти се расрдиш па не доодиш 
по неколко месеца, башта ти ману да се трезни, мен окриви што не доодиш.

окрндак мн. окрндаци м предмет коме је одломљен један део. – Све чаше и 
вилџањи су им окрњене, пију из окрндаци.

окрндљак мн. окрндљаци м поломљен или каријесом изједен остатак зуба. – У 
главу ми остали само још два окрндљака. Не могу се раним с окрндљациви, а за при 
зубара требу паре, па сам си повише гладна.

окрни свр. обије рог браву. – Немој да га удараш по рогови, да га не окрниш.
окрни се свр. обије себи рог. – Лијар крава, суде се завлачи, па се негде окрнила, 

остала без једьн рог.
окрњен, -а, -о коме је откинут један део. – И са имам на таван једно окрњено 

грне, стоји си тека, жал ме да га исврљим.
окрњи свр. одломи парче са неког предмета. – Пази како точиш воду на чешму, 

да не окрњиш дулич на стовну.
окрњи се свр. одломи се парче са неког предмета. – Испаде ми грне, и окрњи му 

се дршка, али се оно не разби.
окрпи шатр. изудара, излема. – Ако те ја окрпим, нема скоро леб да ти се приједе.
округал, -а, -о округао. – Дебела и округла ко бьчва, двојица ју не мож обвате, 

али њему си добра.
округлес, -та, -то овалан, лоптаст. – Најдемо округлести каменчичи, па с њи 

играмо бапће.
окрупни свр. учини што крупним, окрупња. – Ја сам ти платила да ми нацепиш 

дрва ко за у шпорет, а ти си ји окрупнил ко за у вурњу.
окршљак мн. окршљаци с 1. остатак поломљењног зуба (упор. и окрндљак). – 

Остали само окршљаци, али си и с њи једем, кво чу, морам тека. 2. одломљени део 
чега, крхотина. – Дадо му острило да се послужи у косидбу, он га пребил, и врну ми 
два окршљака. 3. фиг. онемоћала стара особа. – Млади који могу да работе отишли, 
остали само окршљаци да се слепутају по пут ко крне краве.

октомбар рет. м октобар. – У октомбар почињу славе, а прва је Петковица.
окубњак мн. окубњаци ДЛ м цепаница погодна да стане у ложиште кубета. – 

Кад цепиш дрвата, гледај да буду окубњаци, да не морам после ја да ји кратим.
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окука ж извијени део пута или реке, завој, кривина. – Он заметну пакетче на 
рамо, уцврсти корак и појде, она га одгледа док не замакну на окуку, па се польк 
врну дом.

окуми се свр. постане коме кум, узме кога за кума. – Најчесто се окуме онија који 
негде заједно работе и другују.

окупе (имп. окупи – окупете, трп. пр. окупан, -а, -о) свр. окупа. – Ја га купем, оно 
мрда, сву ме испрска док га окупем. От како сам дете постал, мајћа ме окупе, па ме 
премени, па ме води при башту у недељу тамо на бачију, и сваку недељу сам бил 
окупан и премењен. Окупи га, па га премени, да заличи на дете.

окупе се свр. окупа се. – Пушти оцутра свиње та се окупаше у каљиште. Лети се 
заванемо у поље, па не стигнемо ни да се оперемо ни да се окупемо. Згрејемо воду з 
бабу, па ја станем на калкан у шталу, она ме посипује, и окупем се тека ко стар човек.

окуси свр. сасвим скрати, учини што веома кратким. – Некоја скрати сукњу 
до колена, па вој убаво стоји, а некоја ју окуси скоро до расове, да те срамота да ју 
погледаш.  поткуси.

окутри се свр. оштени се (упор. и окоти се). – Једна кучка беше седом кутретија 
окутрила.

окући се свр. сагради или купи себи кућу. – Лужничањи где год да су, прво гледају 
да се окуће, да имају свој дом, па после све остало.

окуша несвр. проба за укус, једе уопште. – Четри голема поста, и сваку среду и 
сваћи петак блажно несмо окушали.

окце мн. окцетија / окцетића уз бр. окца с 1. дем. и хип. од око. – Нарусило си 
окце, па се само чеша. Затварају му се окцетија, спи му се. Наспало се, па му весела 
окцетића. 2. пупољак на виновој лози. – Кад орезујеш вињагу, три окца мораш да 
оставиш на прут, остало одрежеш. 3. каменчић у прстену. – Девоће приоде, па 
заглеџују имају ли прстенчичити окцетија.

олабави свр. 1. учини нешто лабавим, попусти. – Олабави конопацат да 
подметнем још неко дрво, па га пак затегни. 2. фиг. омлитави, ослаби, попусти са 
послом. – Петкана откада ми ока да вржем маије на стару кућу да се не сурине, ал ја 
га све одлагам, све некво друго претица, а и олабавил сам си окол работете.

олаби свр. 1. ослаби. – Да причекамо да олаби ћиша, па че појдемо. Олабише 
болови, могу и да спавнем помалко. 2. прореди, смањи неку активност. – Мораш да 
олабиш и пијење и пушење ако оч још малко да поживиш.  поолаби.

олага несвр. сагиба кичму, покорава се. – Немој никоме да олагаш грбину да те 
бије, него се и ти њему обрни.

олага се несвр. лежећи се сакрива и осматра. – Олага се ко лисица на слог, мисли 
да га не видим где се крије.

олади (трп. пр. оладен, -а, -о) свр. учини да неко или нешто постане хладно, 
расхлади. – Оладете млеко у шољу, и дајте на дете да пије. Море, ја си волим и 
оладену жешку рећију, важно да ју има. ⌂ олади га умртви га, убије га. – Ка[д] га 
тресенем, чу га оладим, да ни жена нече може да га згреје више.

олајује несвр. олајава, трачари. – Нема у село кога неје олајувала тај жмукна 
жмукава.

олалија ж гужва, метеж, вриска и писка. – Отидемо на седењћу у нечију кујћу, 
зберемо се девојчетишта, па дојду момчетишта, иде смеј, иде појање, иде шала и 
олалија до који ред, у наше време тој беше најубаво на село.

оластри свр. 1. окреше гране са лишћем (упор. окастри). – Половин браниште че 
оластримо овуј годин, а половин че стоји за догодин. 2. фиг. осуши од батине. – Не 
задевај се, да те не оластрим ко церику.
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оластри се свр. оправи се, одјури, скокне. – Роднине излезли при чешму, пљускају 
се с воду, засмивају се, почушкују се, са још малко па че тргну у Бабушницу да си 
купе новињће, а мош се оластре и до Звоначку бању, да се малко пробрчкају.

олькне свр. в. одлькне. – Еве, неколко дьна како ми олькну, болови олабише, поче 
и да работим понешто уруће.

олько прил. на лак начин, без напора и потешкоћа. – Ако је имал муће, ко и сви, 
некако је олько проодил кроз живот.

олькша се свр. обави велику нужду, олакша се. – Иди у долину па се олькшај и 
испрди, немој туј пред сви да попрчкујеш.

олькшица ж оно што олакшава живот, осећање лакоће, олакшица. – Даньшња 
деца оче живот на олькшицу, нече да се муче, ко што смо се ми мучили.

оле-мале прил. безмало, око, отприлике, приближно, горе-доле. – Убаво вепре, 
има га оле-мале педесе ћила, ако неје и малко нагор.

олеби се свр. фаза у развоју житарица када почиње да се формира зрно. – На 
гледање убаво жице, али му штуро зрно, неолебило се добро, не паде му ћиша кат 
поче да исврља класови. Моруза се олебила, још малко па че кршимо зеленци.

олежи се свр. олењи се, дуго остаје у постљи. – Не вељаје кат се човек олежи и 
усмрди у кревет, прво си за њег не вељаје.  улежи се.

олењави се свр. олењи се. – Млого раниш мачћете, че се олењаве, па че поганци 
уши да ви изгризу.

олечи свр. ослободи кога болести, врати коме здравље (упор. излечи). – Тај ба-
бичка ме је лекувала с травће, и олечи ме. Бог да помогне о[д] тога доктора, он ме 
залечи, и олечи.

олечи се свр. излечи се. – Болес зачьс улезне у човека, али док се излечи, види 
триста муће.

олеши свр. пре употребе стругањем уклони нечистоћу из свињских или телећих 
црева. – Црева прво олешимо, па правимо кобасице. ⌂ олеши га шатр. премлати кога. 
– Немој да ми стањујеш на муку, ако те уванем чу те олешим од бијење.

олитеје свр. искрза се, похаба се. – Олители ти рукави на џемпират, само што ти 
лактови несу испадли.

оложи свр. фиг. сагне главу. – Кат га јако ване бес, ја оложим уши, и чекам да га 
пројде бесночата, после ко да ништа неје ни било.

оложи се свр. залегне, опружи се по земљи. – Ако примети да смо и ми њега 
приметили, он се оложи иза грман, и у стање је тека цело препладне да прећути.

олош м збир. најгори слој људи, или један појединац из тог слој. – Сви колко ји 
има у кућу су олош, али најмладата им черка је олош што га у целу околину нема.

олошави свр. постане лош. – Млого олошаве, поче да пије, напраји се на никак-
во, и о[д] дом побеже.

олошарија ж збир. дангубе, преваранти. – Збере се олошарија, наседају на терасу 
пред „Црни вр“, па се засмивају и ћикоте, поштен човек не мож да мине да нешто не 
изорате на њигов рачун, а камоли женица која је дошла нешто да пазари.

олошка ж зоол. врста инсекта, ухолажа Farfi cula auricularia (упор. ѕонѕар). – Пази 
кад једеш грозје, да не поједеш и неку олошку.  ѕонѕар.

олук мн. олуци м жлеб или лимена цев којом отиче вода. – Погодимо лимара да 
напраји и постаји олуци на нову кућу. Сипује ко низ олук.

олупен, -а, -о ољуштен. – Дворови пуни сас обрану морузу, жльтеје се олупено 
класје, наврљано на купови,

олупи свр. 1. скине кору или љуску, ољушти. – Вуча загладнел, па му не могу 
надвијем, како ја олупим јајце, он га тиће цело тури у уста, и прогlне. Зеленьц се 
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олупи, и мож да се вари, или да се пече на жар. Компири се олупе, насечу на колутови, 
и туре у тепсију. 2. фиг. изудара, премлати. – Моја мати беше остра, док сеје брашно 
кроз сито поглеџује конто мен, а ја све си мислим: чим просеје брашното, има ме 
олупи ко краставицу.

ољага свр. оклевета, осрамоти. – Не мож дьн да мине, а да ме при некуга не 
ољага.

ољигави свр. обалави. – Доста ме целивува, сву ме ољигави.  уљигави.
ољћа несвр. скита, лута бесциљно. – И да је жењен, он би си ољћал. Нема да се 

сврту дом, нело по сву ноч ољћају по село. ■ ољћање гл. им. – Ливаде му неокосене, 
нема кьд од ољћање да ји окоси. Триста работе ме чекају дом, а и мука ме голема 
налегла, неје ми за ољћање и замлачување, а ти си узбујал.

ољћа се несвр. измотава се, спрда се. – Што не аеш кад ме чујеш, него се с мен 
ољћаш и шољћаш?

ољуска свр. ољушти глеђ или емајл са посуде. – Дадо вој нову шерпу да се по-
служи, она ју ољускала, па ми ју такву ољускану врну, и још вели да ју такву и узела 
од мене.

ољути свр. стави превише љутог зачина у јело. – Што си ољутила оволко 
пасуљав, који може да једе оволко љуто, сама има да си га једеш.

ољути се свр. осети љут укус јела, дотакне језиком што љуто. – Ољути се с по-
пошкуву, па ми сльзе потекоше. Ољути се, па само устрѕа.

омаа свр. 1. омлати мотком, обори са гране. – После се и ја досети да је он за 
озбиљно дошьл с моткуту да ми омаа орејат, ко да је њигов. 2. халапљиво поједе све 
што му је надохват руке. – Колко год да изеде, он вели да једе малко, а све кво је 
турено пред њега омаа ко мечава. 3. фиг. убије. – Чујем ли још једьнпт да си ми дирал 
девојче, има те омаам да не постојиш. 4. фиг. опељеши, украдне. – Све кво му очи 
виде омаа док трепнеш.

омаже (трп. пр. омазан, -а, -о) свр. премаже танким слојем неке масе, фиг. 
омалтерише. – За једно лето озидаше кућу, покрише, омазаше ју споља и изнутра, и 
уселише се. Кошарина је трмка исплетена от павит, па с говеџа лајна омазана, горе 
тесна и има дрвце савијено како кука, да мож да се обеси, туј се чувају челе.

омазује несвр. премазује слојем неке масе. – Накопамо зевњу, па у њу туримо 
плеву, па сипујемо воду и газимо док ју ожилавимо, после с њу омазујемо кућу.

омај м некакво зло митолошко биће које се врзма око усамљених људи, дух 
умрлога. – Омај омаје човека, укачи му се на грбину, па га целу ноч јаша по путишта 
и долињаци. Остарел и пропадал, направил се на омаја.

омаје (трп. пр. омајан, -а, -о) свр. доведе у стање ошамућености, зачара, омађија, 
омами. – Док вој Цигањће вражукају, моја маћа им исприча све кво има ново по 
комшильк, које су се комшиће скоро скарале, које се мрзну, све, и вражалицете после 
крену, и цело село омају, и с пуне торбе се врну дом. И тека, ко омајан од сечање на 
приче што су ми причали идем узбрдо, и чини ми се ако малко пожурим чу преварим 
месецьт да му се примькнем, и да га уватим.  омајоше.

омајоше свр. доведе у стање ошамућености, зачара, омађија, омами (упор. омаје). 
– Омајосала ме, па идем по њу ко слутан, ако знам да воли другога.

омалеје свр. окраћа, смањи. – Че се наспимо и одморимо назиму, кад омалеје дьн, 
а ноч оголемеје. Кат омалеје рећија у влашу, знам да ми је нећи помагал, да неје сама 
омалела.  омали.  омањи.  поомалеје.

омалеје се свр. смањи се, бројчано се умањи. – Омалејамо се, не знам да ли смо 
остали педесе човека у село, сви стари ко ја.  омали се.  омањи се.
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омалечак, -чка, -чко доста мали, омален. – Деда Рачко беше омалечак човек, 
малко погрбен, с ушиљени брчичи и с очи ко пробојци. Невестицата му омалечка, 
ама цврста и набијена, што веле у једьн образ да удариш, друђити има да пукне.  
омьлечьк.

омали свр. в. омалеје. – Порасло дете, омалеле му аљињће, па преносује братњове. 
Лебовити си омесила големшћи, требала си да ји омалиш. Омалимо и једење и 
пијење, а на онуј работу и заборавимо, беше наше.

омали се свр. в. омалеје се. – Људи се омалише по села, и тој што остало све 
недьгаво.

омаљује несвр. смањује, умањује. – Почеше воде рано да омаљују, че буде сушна 
година.

омаљује се несвр. смањује се, умањује се. – Омаљујемо се, сваћи дьн понећи мре, 
поповити че се обогате.

оманда свр. фиг. уради нешто набрзину. – Боље ти је дом да си седиш, и омандаш 
наште срце једну љуту домаћинску, која от све лечи, него да идеш при доктуриви. 
Ја не мога да га окосим, па дојде детено из Радошевац, и зачьс га оманда. ⌂ оманда га 
изудара, премлати кога. – Боље си седи миран, јер ако се рипнем, има да те омандам 
ко трлица грсницу.

омањи свр. окраћа, смањи (упор. омалеје). – Крава омањи млеко, че почне да тра-
жи бика.

омањи се свр. окраћа се, смањи се (упор. омалеје се). – Беомо десет члана у кућу, 
са се омањимо, остадомо баба и ја сами.

омасни свр. омасти. – Зете, немој да се уводиш, на једење срам нема, ете, још 
неси ни тањир омаснил. Туј да сврнете да омасните бркови, туј све има, а људи су 
пречекљиви.

омациња несвр. фиг. намењује, пребацује. – На јетрву дума како неје никаква жена, 
али га на свекрву омациња.

омачи се рет. свр. омаци се, мачка донесе на свет мачиће (упор. и окоти се). – Мач-
ка се омачила на таван у сено.

омаџија свр. омађија (упор. омаје). – Уцьклил у мене, и не помера очи, ко да оче 
да ме омџија. Омаџија ме, па си намрзо и башту, и матер, и браћу и сестре, не могу 
никога да гледам, само да сам насамо с њу.

омаши свр. фиг. подбаци у приносу, не ддонесе добар род. – Пшеница омаши, ако 
и моруза омаши, че буде гладна година.

омашљак м 1. фиг. батина, тољага. – Мора му врнем, да сам имал омашљак у 
руће, спровел би се он и друкче, ал му не оћута, човек се мож с реч појако удари него 
с тојагу. Смири се, да не узнем једьн омашљак да те изрепчим. Трча док трча, па се 
соплете од једьн омашљак, и увика се. 2. фиг. ударац омашљаком. – Кад би му ударил 
једьн омашљак, он би се смирил. ⌂ умоча омашљак вулг. умокри се од батина. – Ако 
ти се притепа излезни на врвину, и нећи че те нагази, че умочаш нечији омашљак.

омькне свр. 1. гурне што да падне или упадне у нешто. – Омькни га у вират нек 
удави дупе, да му дојде памет. Наш деда пијеше рећију на дутку, па кад нећи наи-
де он ју тиће омькне у буре, да га не види што пије. 2. фиг. попије на искап. – Мен 
одредише да прајим салате, а оне морају да се пробују какве су за сол, па какве су 
за зејтин, ја после свако пробување омькнем по једну рећију. ⌂ омькне му га вулг. гурне 
му га; скреше му у лице. – Увечер проорати код бабу кво сам намерачил да се јутре 
распитујем, она се прекрсти, и омькну ми га како сам изветрејал.

омькне се свр. 1. упадне се у нешто. – Омькнула се овца у пропас, и несу ју ни 
нашли више. Стопли се и заспа, ко да се омькну у некву рупу, жешку ко напалена 
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вурња. 2. фиг. изговори се, каже нешто што није требало да се каже. – Омькну ми 
се, па му каза кво неје требало да знаје.

омьлечьк, -чка, -чко в. омалечак. – Да ми продадеш овој прасе да га чувам за 
домазльк, ако је омьлечко.

омациња несвр. фиг. халапљиво гута. – Прво се чукаше с чаше и наздрављаше 
си, после почеше да ји омацињају без ред. ⌂ омациња му га вулг. гура му га, упућује му 
непристојне речи (упор. и муа му га). – Јеленко се усмеја, онак изазивачћи, због не-
кво мрзне овога комшију, па поче да му га омациња.  поомациња.

омекне свр. омекша. – Немој да ми тураш сол на рану, ти си исти ко и он! – муа га 
Ружа и на мен, али че омекне. Омекнел ко варена џиђерица.  омекнеје.

омекнеје свр. в. омекне. – Пуздраво месо се вари сас зеље да омекнеје. Лебови се 
изваде из вурњу, увију сас голем пртен чаршав, који је само за туј работу, унесу у 
кућу, и оставе да отстоје, омекнеју и оладе се.

омера несвр. намерава, спрема се. – Омера да га ударим да не млати више, па реко 
да немам кво да бијем од њега, њега си је Бог утепал. Омерамо да идемо у дрва, оно 
поче да грми, ми га разманумо.

омеси (трп. пр. омесен, -а, -о) свр. умеси. – Ако омесим леб, све комшиће ме вале 
(„Како на сльнце да си га опекла!“), само на свекрву не ваљаје. Омесила сам пет 
леба, че имамо за три дьна. На село нема омесен па обесен, нело мора да се работи 
о[д] тавнин, до тавнин.

ометач м крпа на дугом штапу којом се мете напаљена фуруна пре убацивања 
хлеба. – Вурња се напали, па се сас ометач измете и очисти от пепел, после се сас 
лопатицу наврља леб унутра да се пече.

омете1 свр. спречи кога у чему, онемогући извршење чега. – Теомо да ожњемо и туј 
њиву, дојдоше Београђани, па ни ометоше, заседеше се, па си нумеју појду.

омете2 (трп. пр. ометен, -а, -о) свр. 1. почисти метлом, помете. – Пре него да улез-
не вршалица, двор или гувно мора добро да се омете. Кућа окречена у бело, пот про-
зор оградено градинче с разно цвеће, двор стално ометен, да те је мило да погледаш. 
2. фиг. једући почисти све што је постављено на сто. – Никој не воли да седне до 
њега на славу, он на брзину омете све докле с руку може да довати, а да ли че има за 
онија до њега га неје млого брига.

ометиљави се свр. постане метиљав, оболи од метиља. – Немој да пушташ овце 
у ѕукар, да се не ометиљаве.

омеџи свр. обележи међу, омеђи посед. – Поделимо се, уселимо се у засебне куће, 
омеџимо њиве, ливаде и шуме, постадомо комшије.

омеџи се свр. омеђи се. – Поделимо се сас брата, и омеџимо се, са смо сваћи свој 
газда.

омије (трп. пр. омијен, -а, -о) свр. 1. перући учини чистим део тела, умије. – Овој 
да врљиш у воду која истица ис кладенац, после си оми руће и лице, и пини воду ис 
кладенацат. 2. перући учини чистим неки предмет, опере. – На шпорет има жешка 
вода, узни та оми тањири и ложице. Прво отребиш пасуљ оди шушљак, па га омијеш 
најмалко у три воде, и после туриш да се вари. Шерпа беше пуна с пуњене попошће, 
са стоји празна и отопена од маз ко да је омијена, све сам појел.

омије се свр. 1. спере прљавштину са себе, умије се. – Мојва се омила, сварила 
каве, и вреви ми да требе да идемо да заламамо ђиже у лозје. Наша њива се омила, 
очешљала, оплела, а и друђе све тека. (благосиљање приликом дожињања последње 
њиве, односно свршетка жетве за ту годину). 2. окупа се. – Баба ме ружи, кад ни се 
јаве децата да че дооде, да се омијем по снагу и да се преоблечем, а ја јок, неје да 
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инаџисујем, него несьм научил. 3. фиг. спере грехове. – Ти колко си грешан спром мен, 
не мош се омијеш ни сас светену водицу, та кам ли сас обичну воду.  поомије се.

омилеје свр. постане драг, омили. – Че ти омилеје, ако му са наодиш ману.  
омилнеје.

омилкује се несвр. умиљава се. – Детево се омилкује окол мен, а ја немам кво да 
му пружим из руку. Кат почну унуће да се омилкују, морам да им дадем пару, баба 
сам. Немој да се омилкујеш, неч да добијеш, неси бил добар.

омилнеје свр. в. омилеје. – От како је ишла при помладотог сина у варош нагосје, 
она не пропушта да носи у џеп од опрегљачу коцће шићер или шарене бомбоне, и да 
дава на деца, мисли тека че им омилнеје, повиш че ју воле.

омилује свр. стекне наклоност према коме, заволи. – Стиже вој черка, па се пре-
мени у најубав забьн, он се само сија, и отиде у Брестов Дол на летњу Трновицу на 
славу, па ју је све омилувало, она је доста убава, али доста па и онај ношња убава.

омита1 несвр. чисти метлом метући укруг и око чега. – Ма да ли че ти дојде 
срамно госје, та толко цело јутро омиташ окол кућу.

омита2 несвр. спречава кога у чему, омета. – Не омитај ме више, работе ме чекају.
омица несвр. 1. фиг. халапљиво гута (упор. омьциња). – Прва чаша ми дојде малко 

заборљива, а после ји омицам једну по другу ко низ буку. 2. вулг. угурава, смешта. 
– На черку нарица (’намењује што лоше’), а на снау га омица (’а снахи га смешта’).

омка мн. омће ж лабава петља канапа или конопца која се намиче на што, омча 
(упор. и кукљај). – Направи на једьн крај омку, па му намакни на рогови, а друђи крај 
вржи за жеглу и пободи ју у ливаду, па нека пасе.

омлати свр. 1. обори млаћењем. – Деца обраше присади, а лубеничарће дибидус 
омлатише. 2. фиг. победи у карташкој игри. – Кад испечем јагњето, има да дојдете 
сас Петкану при мен и Русанду на вечеру, да поседимо, и да те омлатим нећи таблић.

оморина ж спарно време пред кишу, запара, спарина (упор. задушчина). – Оморина, 
све се ућутало, пцета се услешчала, једино људи морају да се зноје и работе.

оморчина ж пеј. од оморина. – Овај оморчина више не може да се трпи, бар ветар 
да оче малко да дуне.

омраза ж међусобна завада, мржња, нетрпељивост. – Доведомо снау, не пројде 
млого време, поче се ствара омраза меџу нас, почемо да се не трпимо, и морали смо 
да се двојимо.

омрзне свр. испуни се мржњом према коме, или чему. – Омрзал сам коњи кат 
сам видел који и какви ји све имају. Омрзну ми месо, једем га на славу, па на славу. 
(ирон).

омрклица ж потпуни мрак (упор. мрклица). – Дремка ме увану, а омрклица ми 
паде на очи. Стунтило се млого арно, рано назрну омрклица на врата.

омркне свр. затекне се негде кад падне мрак, заноћи. – Куде омркне, туј не ось-
вне. При једну омркне, при другу осьвне, такьв му је живот.

омрси се свр. 1. поједе мрсну храну, почасти се мрсом. – Прасе сам испекал да се и 
ми омрсимо малко, и у нас је душа, доста смо живели на црцорће и пасуљ. 2. огреши 
се о правила поста. – Омрсила сам се на Распети петак, некако сам погрешила, и 
цела тај година ми је ишла наопоко.

омршавеје свр. постане мршав, смрша. – Омршавела, па се једва држи на нође, 
а беше жена ко горун.

омуља фиг. ошиша. – Штрц-фрц, штриц-фриц, штрц-фрц! – свире ножици прекај 
уши ко откована коса у детелину, омуља ме баба док си рекьл овьс.

омуси се свр. растужи се, сневесели се, снужди се. – Сви поју, играју, цвркају, 
једино се он омусил настран. Кој ти је ђавол, што си се омусил ко ћуран на плот.
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омутавеје свр. остане без моћи говора, онеми. – Што неч да оглувејеш и да 
омутавејеш, да ми се једнуш душа смири. Остадо сама у четри зида, немам с куга 
реч да продумам, омутаве начисто.

омчица ж дем. од омка. – Одрежемо от коњсћи реп длаку, па на једьн крај 
напрајимо омчицу, а друђити крај вржемо за некакво дрво, и пшеницу врљимо тека 
да мора да пројде кроз омкуту, како покуша да доване зрно, омката се затегне, и 
жlтуњћа је наша.

он, она, оно, они, оне, она (ОП њи, ји, њега, га, њу, ју, Д њим, им, њему, му, њовој, 
вој) л. зам. он. – И он, и она су ми за срце прирасли, моји су. И родитељити убави, али 
па детенцето, оно убаво ко лутка. Он се задужил с његови стари, са се њему све исто 
врта. С њи смо се скарали, и не оратимо више. Видо ји, отоше нагоре. Њовој душа 
оче варошанина, не сељака. Моја стрина ме је гадно клела, али се све њовој врнуло. 
Псује вој све по списак, али и она му не остањује дужна.

онак прил. 1. на онај начин, онако. – Намести га ко што беше, онак боље беше. 
Удари ме за ништа, тиће онак, да се пред друђи направи важан. 2. на други начин, 
друкчије; у супротном случају (упор. иначе). – Кат се овца подује, мора да вој се сас 
шило пробуши мешина да одьне, онак че липче.  онака.

онака прил. в. онак. – Кад га виде онака ознојеног и побелелог у лице, пресече 
се. Овај се уплашила, па онака гола истрчала насред двор и лелече: Лељће, Бошће, 
какво се тој деси! Има куј све види и све знаје: што је овој овака, а што оној неје 
онака.

онакајете прил. баш онако, баш на онај начин. – Онакајете га обрни, на лице, ко 
што беше. Има да буде ко што ја кажем, а не ни овакајете, ни онакајете.

онакьв, -ква, -кво пр. зам. онакав, -ква, -кво. – Тетка тамьн омесила леб, и изнесе 
овчо сирење, чини ми се да онакьв убав леб и сирење несьм у живот јел.

онам(о) прил. у оном правцу, на оном месту (упор. и нонам, нанонам, одонам). – 
Кво да се работи, даньшњица, напред је било куде муж, туј и жена с деца, а са муж и 
жена овам при једну бабу, а деца онам при другу бабу. Ене ји онамо у градину, беру 
попошће.

онамјете прил. баш онамо, баш на оном месту. – Кад од иворку Пиздицу у 
Бласкун погледаш на онамјете комто Сутеску, има једьн најголем шиљав камен, туј, 
веле, има закопане паре.

онамњи, -ња, -њо који се налази у оном крају, онамошњи. – Ви че преспите у овуј 
кућу, а ми че идемо у онамњу, да се не гурамо. Отоше на онамњу страну, само што 
замакнуше преко рид.

онаџује се несвр. нада се са стрепњом, суздржано се нада, има танку наду. – Ја 
се онаџува да нече за мој живот тој да се деси, ал од несрећу нема бегање. И Брана 
и Ратко су се још онаџували да че се узну, ако је он бил верен.

оньг прил. недавно, пре извесног времена (упор. и овьг-оньг). – Оньг додише да се 
распитују за наслество, од некуга чули да смо млого болесни.

ондак прил. у оно доба, за оно време. – Била су прво дрвена рала, па дрвени 
плугови, ондак се појавише гвоздени плугови обртачи, по њи излезоше трактори и 
фрезе.  одондак.

онде прил. на оном месту. □ – И онде они купили имање, и населили се у Стри-
жевац. ⌂ онде-овде ту и тамо, ретко. – Госје пуна соба, једни отоде, друђи доо-
де, музиће свире, тека беше, са нигде човеци и ситна дечица, само онде-овде нећи 
пошьл нагосје.  ондек.  донде, одонде.

ондек прил. в. онде. – Трчи овдек, трчи ондек, сеј морузу, сади пасуљ, врљај ђубре 
на жито, нема скаџување док не падне снег.
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ондрца несвр. вуче ноге у ходу, гега се. – Још сам жива, још ондрцам по кућу и 
двор, али несьм легла, па да мора све да ми се приноси.

оневољи свр. престане да ваља, разболи се. – Са, бре, Бранчо, оневоље, па и 
ослепе, па и оглуве, па ми оцекоше и уо, четри пути сам аперисуван.

онедьгавеје свр. јако остари и онемоћа. – Онедьгавела сам, немам руће ни очи 
да си омијем, та камоли да се чешљам и премењујем. Куј куга да помага кат смо сви 
онедьгавели.

онемеје свр. изгуби моћ говора, постане нем, онеми. – Да онемејеш и да 
загркавејеш, па само да зеваш, а глас да ти се не чује. Онеме у овија четри зида, 
немам с куга реч да продумам.

онеми се свр. престане да може да се говором споразумева. – Оћути се, онеми 
се, реч више да ти се не чује.

онеможе свр. онемоћа. – Остаремо и онеможемо, али си леб једемо. Онемого, 
вати ме неква болес, па не могу ис црђе да се дигнем.  онемоћнеје.

онемоћнеје свр. онемоћа (упор. онеможе). – Кат човек излапавеје и онемоћнеје, 
боље да га нема. Остарел и онемоћнел, врљи три засевнице, па седне да одмори.

онерасположи учини кога нерасположним. – Колко да сам расположна, свекрва 
је у стање да ме онерасположи.

онерасположи се учини себе нерасположним. – Чим га погледам таквог ујетог, 
онерасположим се, па ми неје до ништа, а тој неје једьн дьн тека.

онеспособи (трп. пр. онеспособен, -а, -о). свр. лиши кога способности, учини 
кога неспособним. – Боље ти је да се на закачујеш с мен, јер ако те ударим, има те 
онеспособим застално. У туј борбу сам онеспособен у десну руку.  унеспособи.

онеспособи се свр. учини себе неспособним. – Сава Пашалата беше падал из ореј 
и начисто се онеспособил, кичму си повредил, и морал је све да лежи.

онизак, -ска, -ско прилично низак, омањи. – На рас је бил онизак, али на снагу је 
бил јак ко зевња. Тодор висок, Обренка ониска, а деца им сва висока, на башту се 
метнула.

онија, онај / онаја, оној / оноја ГЛ / онова ДЛ, мн. онија, онеј, онај (ОП онога, 
онуј, Д онијам, онејам) пр. зам. онај, она, оно. – Онија човечина ме стално заглеџује и 
плаши. Онија људи се сваде, па се после помире. Онаја жена ме изльга. Оној време, 
оној здравје и онија живот нема да се врне. Полага га једна кучка из Црну Траву, па 
отоше у онова там, у Русију, и там се поболе. Гледам како се онај деца пременила 
и пошла у коледу, па ми мило. Од онуј вечер како сам легла, несьм се више диѕала. 
Онеј године се више нема врну. Две јаганци од онеј две овце. Погледа у онеја две 
жене, и с руку им даде знак да улезну. Примькни се онијам онам, и послушај кво 
шьпчу, на нешто се спремају. ■ онијате чл. ф. онај о коме смо говорили, или који је по 
нечему познат. – Милан и синат му, онијате што му беше име Лека, додише при нас 
на славу. ■ оној(а)те чл. ф. оно познато, оно о чему смо говорили. – Она сврљи онојате 
крпче што имаше на дупе, а ја се аметом истрови. Ја још девојче ни за руку несьм 
уватил, а камли па да ме питујеш за онојате друго. Одртавело па само загомиља: те 
тојте, те овојте, те онојте, ко да нећи има време само њу да слуша.

оно речц. 1. за допуштање. – Морамо тека, оно како чемо. Ти польк, оно те нићи 
не јури. Вол рије, оно си му на шију пада. 2. за потенцирање умањеног квалитета 
кога. – И оно се устура да ми буде момче, а ја могу у зуби да га носим. Ма оно 
одртело, па не знаје ни кво оче, ни где му је место. Оно си је било очепљак от како 
се је здало.

оноди (трп. пр. оноден, -а, -о) несвр. значења овога глагола зависе од говорне 
ситуације, која се виде из контекста. – Какво онодиш? (чиниш, радиш, правиш…) 
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Мисле нешто да онодим по градину, па се сети да је празник, и разману. Ти мора 
да неси скоро онодена, па ти сви смитају, и на све наодиш ману (вољена, бијена...). 
■ онодење гл. им. – Ја мислим да је онодење сас жену најблаго од све на свет.  за-
оноди, изоноди, прионоди.

оноди се несвр. оноди себе, или се оноде измећу себе. – Магаре се оноди (бије) 
док је у калиште, кад излезне из њега, побегне, па га не мош стигнеш. Затекли ји у 
Светомирову плевњу куде се онодили (сексали), па пукла брука.

онолицак, -цка, -цко онако мали, мајушан. – Онолицко детенце, а триста ђаволије 
знаје.  оноличак.  онолкачак.

оноличак, -чка, -чко в. онолицак. – Оноличко дете, а онолко ђаволије да знаје, да 
се зачудиш!

онолкачак, -чка, -чко онолико мали, мајушан (упор. онолицак). – Онољћи човек, 
може на вола реп да искубе, а има онолкачку женицу, ни до рамо му неје.

онолко прил. у оној мери, онолико. – Дарували смо онолко колко смо могли, али 
је сваћи сват подарен с понешто.

онољћи, -лка, -лко пр. зам. онолики. – Онолко село пројдомо, а нигде човека не 
сретомо, нити ни па куче залаја. Скрамо онољће паре за ништа, али вода донела, 
вода однела.

ономад прил. пре неки дан, недавно. □ – Еве неколко време жена не спи с мене, 
туши ми се што сам ономад насамо попричал с комшику, а њи две оне се не подносе. 
Ми ти загодимо девојче ономад, надали смо се че дојдеш понапред.

онуде прил. оним правцем, онуда. – Минете онуде кроз ливаде, немојте по пут, 
млого је каљиштаво.  одонуде.

ооо узв. којим се командује живинчету да се заустави. – О, Белчо, ооо!
оп узв. којим се означава скок или поскок, хоп. – Прво рипни, па тьг речи оп! 

Опасна ловџика тај наша мачка, легне на ђубре и направи се мртва, кад вој се 
приближи варабьц – оп! – ване га и однесе на мачетија.

опа узв. којим се израшава задовољство, усхићеност. – Опа, ситно, дрш се 
снашће за мене, да ми срце не вене!

опада1 несвр. 1. откида се од чега и пада на земљу. – Почеше сливе да опадају, требе 
да се збирају и носе у кацу. 2. смањује се ниво воде. – Суша голема, воде почеше да 
опадају, понећи кладенци и бунари почеше да пресушују. 3. мршави, смањује телену 
тежину, или квалитет. – Разболе се, сваћи дьн мршавејем и опадам, постала сам ко 
већа. Стока малеје, а цена опада.

опада2 несвр. клевеће, опањкава. – Куга сретне или стигне опада ме да сам оваква, 
да сам онаква, а њу си не види. ■ опадање гл. им. – Само једно карање, опадање и 
мрзос у народ, али тој си је тека од век.

опадне свр. оклевета. – Опадла ме да сам вој обрала градину, па са не знам да ли 
да идем да се бијем с њу, ел да ју тужим.

опази свр. спази, угледа. – Опази ме одолек да идем, па дотрчи да ме сретне.
опајдава несвр. оговара, цинкари (упор. и опада2). – Такьв смо си народ, изроди се 

некоје од нас, па ни опајдава при пуравелницити.  опањђава, опањкује.
опајдара ж зла жена, неваљалица. – С туј ли си опајдару нашла да се дружиш, 

нема ли за теб нека боља друшка.
опакости свр. оштети, нанесе штету. – У Јечмиште се населила коритњичка 

говеда, и све опакостише јечьм. Само гледа кога да опакости, да туџо приграби.
опаламуди свр. фиг. измлати, испребија. – Ако те ја опаламудим, нече више да ти 

падне на памет да ми деца наводиш на пакос.



617Речник говора Лужнице

опали свр. 1. повуче обарач, пукне. – Кат се оћишеше, деда Светомир узне пушку, 
па излене насред двор, и опали из обе цеви увис, и тека-тека и стварно стане ћиша. 
2. фиг. удари шамар, ошамари. – Море, опли му једьн шамар, да видиш како це одма 
оћути.

опамечује несвр. чини кога паметним, опамећује. – Мен опамети деснава нога, 
от како ју утепува, она поче да ми опамечује главу да манем сћитање, да се скрасим 
и дом да гледам.

опањћава несвр. оговара, цинкари (упор. опајдава). – За Петкану орате да је акьлна 
жена, а од мен си плакне уста како сам лењав и нерадник, они мисле че ми накриве 
шашир ако ме тека опањђавају.

опањћује несвр. оговара, цинкари (упор. опајдава). – Еве, ако мен не верујеш, а ти 
питај комшичево што ти леб из варош доноси, и оно је слушало како ји он опањћује 
у кодник у болницу.  опьњћује.

опари се свр. добије однекуд и ненадано паре (упор. огазди се). – Море, че ви буде, 
ви се опаристе и огаздисте, а ми си остадомо сиротиња, ко што смо и били.

опасан, -сна, -сно 1. који узрокује пропаст, погибељан. – Раздува се опасна 
ветрина, пообара цреп от кровови, а за ошав и другу штету по поље и да не спомињам. 
2. фиг. који је кадар и вичан за неки посао. – За кровови је бил опасан мајстор Санда 
Кличко, за арматуру Мима Чедин, за бетон се натураше Ђура Лећин, а за дрвенарију 
Тома Орта.

опасе свр. пасући поједе сву траву на одређеној површини. – Тија пакошчија, 
намерно пуштил овце, па ми опасле сву отаву у Луку.

опасник м 1. агресиван, опасан човек. – То[ј] је једьн опасник што га нема, с куга 
се степа не гледа где удара. 2. фиг. вешт човек, обешењак. – Беше опасник за жене, 
свака је волела да буде с њега, или барем у њигово друство.

опасница ж она која је опасна, која проузрокује опасност. – Опасница је она 
голема, не само да се кара и опада, нело оче и да се бије, а воли и да украдне.

опасује несвр. 1. везује око паса, припасује. – Опасували смо се с каиш, а који 
нема каиш, он сас сиџимку. 2. фиг. удара танким прутом по телу. – Кад улезне у 
учионицу, он се поусмине, ал му брзо некво свитне у очи, и почне да ни опасује с 
прут, ко да ни је затекал у градину да краднемо краставице.

опасуљи се свр. фиг. дође к себи, освести се, снађе се. – Седо у кревет, и поче се 
разглеџујем, још се не могу опасуљим куде сам. Че се и ми опасуљимо, али кад ни 
се кола скрају у јендек.

опати свр. испати, прође кроз патњу, намучи се. – Е, са-ч га опатиш, мој Јеленко, 
овој копилашче не дооди пензију да ти донесе. Дојде ред да га опатим и ја, пријде 
при мен, стану изнад мен, ја сам се смрзал усред мај, насечам несрећу.

опатрави свр. оболи од ишијаса, постане хром. – Несьм се родил патрав, пот 
стари дни опатраве, увати ме болес у леву ногу, ја у болницу не мога да идем, и 
остадо тека ћопав.

опаучи шатр. свр. удари, одалами. – Ако те опаучим с песницу меџу рогови, има 
се само прозинеш.

опаше свр. 1. обавије што око паса. – Причекај ме да опашем опрегљачу, па да и 
ја појдем. Још зором сваћи опасал реденик, и води палашку, али се наоде изван село, 
да ји нићи не сретне кат појду у лов. 2. веже преко средине. – Опаши колата и преко 
средину, да не попада сено успут. 3. удари бичем. – Опаши га неколко пути з бичат, 
да видиш како че потрчи.

опаше се свр. веже се око паса. – Што ти си се распасал, опаши се да ти не спадну 
панталонете, ионак нема кво да се види.
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опашина ж ситна плева и изломљена пшенична зрна као отпад при тријерисању. 
– Сипе се жито у кош на тријер, једьн почне да обрта ручицу, жито ис кош пада у 
добош, а добош има сито које одваја жито које вољаје од опашину.

опьнак мн. опьнци м сељачка лака обућа од коже или гуме која се притеже око 
ногу каишима, опутом или врпцпом, опанак. – Носили смо: горе памуклија, па озгор 
прослук, па дреја или капучак, доле бревенеци, панталоне искочише после, све од 
клашње, гаче неје имало озоздоле, на нође чорапе плетене, али имаше и везене на 
ђулови, опьнци свињсћи сас црне врце, ретеко да видиш да је нећи купил правени 
опьнци у Пирот, на главу шубара, жене су облачиле зьбање, сукна и дльђе пртене 
кошуље, на главу су носиле шамије, на нође исто опьнци. █ говеџи ~ опанци од 
говеђе коже. – Говеџи опьнци су најопасни, спечу се, па ји не мож обујеш док ји 
не наквасиш, а прзаљају се. █ свињсћи ~ опанци од свињске коже. – Сваћи дьн смо 
носили свињсћи опьнци, а говеџи и правени смо купували у Пирот. █ правени ~ опанци 
које је израђивао занатлија опанчар. – Правени опьнци смо купували у Пирот при 
опанчари, и носили смо ји само кат појдемо негде на славу, ел на нећи сабор. █ 
ковани ~ опанци од комада камионских гума исковани ексерима, тешки и гломазни. 
– Одма после ратат носили смо ковани опьнци, или ковењаци, од камионску гуму, 
па исковани с јексери. █ плетени ~ опанци занатске израде, најелегантија врста 
опанака од испрепелтаних кожних каишића. – Плетени опьнци су ко сандале, њи 
су волеле жене да носе кат се премене. █ гумени ~ опанци од гуме фабричке израде. 
– Гумени опьнци се појавише после онија рат, правили су се у фабрику „Тигар“ 
у Пирот, ис прво време смо ји звали „ципељће“. █ цекићеви ~ в. гумени опьнци. – 
Гумени пироцћи опьнци ис прво време су се звали „цекићеви опьнци“. ⌂ коме капа, 
коме опьнци шта коме допадне, шта ко добије. – Све ми се чини да је дошьл земьн да 
наплатимо дугови, да се раскусуримо, па коме капа, коме опьнци. ⌂ налети на поголеми 
опьнци зетекне жену са љубавником (угледа туђе опанке пред вратима). – Изгоре ме 
кад ми рече да сам ујет и приглупачак, и да чу кат се врнем од печалбу да налетим 
на поголеми опьнци. ⌂ однесе нечији опьнци он умре, а неко други је на реду. – Дедо, 
однесе ти твој исписник опьнци, са је на тебе ред. ⌂ поткове некоме опьнци подвали 
коме. – Ако се прави да је добар, само гледа коме да поткове опьнци. ⌂ потковује 
некоме опьнци подваљује коме. – Такьв је он, све с теб циле-миле, а овам ти потковује 
опьнци.

опьнчак мн. опьнчичи м дем. од опьнак. – Деца су носила опьнчичи от свињу, 
ко и стари. Која девоћа је најсиромашна, она облече суканце, прос забьн, просте 
черапе, опьнчичи свињсћи, која какво имала, па си одлати у коло, бьш ју брига.

опьнчар мн. опьнчари м занатлија који израђује опанке. – Опьнчари је имало у 
Пирот, при њи смо купували правени и плетени опьнци.

опьнчотина мн. опьнчотине пеј. од опьнак. – Де, не замлачуј се, у гумени ли 
опьнчотине да идем у Београд на телевизију, има им усмрдим телевизијуту на лајна.

опьњћује несвр. оговара, цинкари (упор. опањћује). – Прави се да ми је најбоља 
другарица, не одваја се од мен, а знам да ме опьњћује где стигне.

опеклотина ж опекотина. – Опеклотине се најбоље лече с петлиџањи, нарежу се 
на кришће, и турају на изгорено место, они најбрзо извлаче ватру.

опељеши свр. уништи, покраде. – Увек некој опељеши градину, али га не знамо 
који је.

опељужи свр. први снег који напада тек толико да најави прави долазак. – Ночу 
беше опељужил снег, а осьвну ведро и огреја сльнце, па се льснуло беше, дори не 
мож да гледаш.
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опепели свр. фиг. зна, уме. – Учитељ га питује, а он ни да опепели. Доведоше снау 
размазану, па нумеје ништа да опепели да работи.

опере свр. перући уклони нечистоћу са веша или постељине (упор. измије). – Лети 
кад буде, однесем црђе на реку, па ји запуцам з буаљћу та ји оперем, и тој им је до 
догодин.  поопере.

опере се свр. перући уклони нечистоћу са свога веша или постељине. – Лети 
се заванемо у поље, па не стигнемо ни да се окупемо, ни да се оперемо, само се 
промијемо надве-натри, па трчи на работу.

оперињави се свр. закорови се пиревином. – Једни копају ровови, друђи саде 
пирак, да се оперињави зевњиштето, да се не свлачи. Оперињавиле се њиве, нема 
кој да оре и копа.

опече (имп. опечи – опечете) свр. 1. зготови на ватри, термички обради. – 
Опечи га убаво, ал немој да прегори кожица, само да је зацрвела да рска под зуби. 
2. дестилацијом комине произведе ракију. – Овуј годин опекомо рећију ко гром. 
Опечете убаву рећију, да има и за вас, али и за нас да понесемо оваг-онаг. 3. јако 
угреје време. – Опече жега, че узреју морузе, а још се несу ни олебиле како требе.

опече се свр. задобије озледу излажући се дејству ватре, или вреле паре. – Који 
се с огањ игра, лько може да се опече.

опива несвр. опија (кога). – Рећија, мученица сас коју се крстимо и мозак опивамо 
да ни муће полькьчће буду.

опива се несвр. опија се. – Пије, али се не опива често.
опиздри свр. шатр. удари, одалами. – Мани ме, ако ти опиздрим једьн утиљњак, 

има се прозинеш.
опиња се несвр. опире се, отеже се. – Опиња се ко могаре на ћуприју, не дава му 

се тољћи мираз, али нече га измурџи.
опипа свр. сазна чулом пипања, пипањем утврди стање чега. – Опипај му чело 

да ли гори, ако је млого жешко, одма да га водимо при лекара.
опипа се свр. превлачећи прстима испита болесна места на телу. – Опипај се да 

видиш куде те боли, па ми кажи.
опипом прил. 1. пипајући. – Опипом идете да се не заглобите у каљиште. Излазе 

по тьвнину и опипом отварају капију. 2. фиг. опрезно, заобилазно, издалека. – Сас 
човека требе опипом, изокол, да се не увреди, а з будалу може како оч.

опира се свр. 1. одупире се. – Видим да вој се допадам, али се још опира да 
призна, тврди пазар. 2. ослања се на кога или што. – Припрта узбрдица, а поледица, 
па морамо да се опирамо једьн на другога док излезнемо на вр. ■ опирање гл. им. – 
Мати без опирање пристаде да слезне у варош, и да ју брат и ја чувамо на ред.

опита свр. детаљно се распита о свему (упор. испита). – Кад дојде, да га опиташ 
куде је све сћитал, и на кво је све потрошил онољће паре, све по ред да га опиташ, а 
он све по ред да ти оприча.

опичи свр. вулг. 1. удари. – Ако те опичим по њокалицу, че видиш који је овде 
главан, и који мора да се слуша. 2. започне. – Опичи, да видимо који че први да 
стигне. Тамьн опичимо коло, нестаде струја, и музиканти престадеше да свире.

опкаља несвр. окружује са свих страна (упор. обикаља). – Почеше да ме опкаљају 
тројица, видим – спремају се да ме бију.

опклада ж тврђење или предвиђање од чије тачности зависи добитак при 
клађењу. – Ајде да се кладимо који може више да попије влаше пиво, који изгуби 
опкладу плачује рачун.



Љубисав Ћирић620

опклади се свр. уговори, склопи опкладу са ким. – Седо при башту ми на терасу, 
каве му се беше веч оладило, цимну га на двапут, и рече: Дуван несьм палил от како 
се опкладимо с Ацу Виџиног.

опколи (трп. пр. опколен, -а, -о) свр. постави се у круг око кога или чега, окружи 
(упор. обиколи) – Кад носимо крсти по трипут опколимо окол цркву. По три девоће 
Рашу пригрнеоше, по три га овак опколе, па ми думају: Бабо, ајд ни дај Рашу. Никој 
ни не воли, опколени смо с лоши комшије, а можеби да си и до нас има кривица.

опкрочи свр. опкорачи. – Једьн опкрочи свињу и почне да ју дере, а друђи му 
придржава кожу. Обори га назем, опкрочи, и поче да га удара по главу.

оплавајзи свр. шатр. удари песницом. – Са видим да сам требал да га оплавајзим 
сас овуј сељачку песницу по излапелуту тинтару, да га зачьс раставим сас живот.

оплаздина ДЛ ж део њиве који је при орању остао непооран. – Чим праји оплаз-
дине, никакав орач неје. Суша, земња испуцала, нође да искршиш по рупе, с плуг не 
мож да улезнеш у њиву, оплаздине по орање колко оч.  оплазина.

оплазина ГЛ ж део њиве који је при орању остао непооран (упор. оплаздина). – У 
Грујину бару ни остаде голема оплазина, каменито зевњиште, па исврља плуг. Који 
је слаб орач, кад оре оставља млого оплазине.

оплакни свр. овлаш пропере већ опрано, или мало запрљано посуђе. – Оплакни 
чашете и сипуј, рећија че ји и тека испере. Тањирити су чисти, само ји оплакни от 
прашину.

оплакни се свр. пропере себе на брзину. – Еве ме идем, само да се оплакним над-
ве-натри.

оплеви свр. 1. очисти од корова. – Оплевимо целу градину за два сата, али се 
несмо усправиле. 2. фиг. пребије, убије. – Од њег су свакакве приче ишле по народ, 
боље да му не стањујеш на сењћу, мош те оплеви ко петьл расад.

оплен м два дрвена дела запрежних кола, предњи који може да се окреће укруг, 
и задњи непокретни, на њих се постављају расколци који придржавају канате или 
литре (упор. и воловска кола). – На кола има прегњи и ѕагњи оплен, а на њи се удену 
расколци да држе канате или литре.

оплете свр. 1. плетењем поруби ивицу неког дела гардеробе. – Нека ми баба 
оплете ранфлу на рукави од џемпир, почели се расплитају. 2. фиг. опсује. – Дојде 
тека дьн кат пцујем ко замлатен, само да ми неси на очи, има те оплетем да не знаш 
одокле си. 3. фиг. удари, пребије (упор. оплеви 2). – Скараше се за ништа, кат си га 
овија оплете с тојагу, онија тиће паде.

оплете се свр. уплету се гране у плот, коса у кике, цвеће или класје жита у венац. 
– Побију се колчичи овак, па се с трње оплете, да не улазе кокошће у расад.

оплетен, -а, -о трп. пр. који је ојачан оплетеним прућем. – Беше на вашар купил 
два оплетена балона, једьн от пет, једьн од десет ћила. Неоплетен балон је ко гол 
човек, зачьс се строши.

оплит м оплетена заштита обично од прућа око балона. – Напред је оплит раден 
само от врбово пруће. Купил балон от педесе ћила сас пластични оплит.

оплита несвр. 1. плетењем порубљује неки део гардеробе, оплиће. – Оплитам 
рупице на џемпир, што га синоч доплето, да обрадујем унуку. 2. фиг. псује свакога, и 
псује све по реду. – Док ја тека оплитам по државни и општинсћи курајбери, однегде 
се истресе Тика порешчија. 3. фиг. кажњава, уништава. – Држава оплита сас порези, 
Бог оплита сас жеђе и поплаве, за сељаци нема заветринка да се малко осоколе.

опличи се свр. добије пликове по телу. – Сине, немој да се завираш бос по 
копривљацити, че те изгору, па има све да се опличиш.
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оплувњак мн. оплувњаци м нерадник, готован. – Вьздан се померамо из једну 
ладовину у другу ко два оплувњака. Оплувњаци једни, само би јели и пили, а за 
работу се не сечају.

опне свр. 1. затегне, развуче (упор. и разьпне). – Опни конопацат, па га цврсто 
вржи, да се не истресе сено успут. 2. запне, навали да оствари што. – Беше ни 
син опел да му купимо армунику, и једно лето сам само за њу rмбал. 3. притегне, 
притисне, сколи. – Опела жега, све живо да подави.

опне се свр. отегне се, разапне се. – Три дьна славимо, стомаци ни се опели ко 
тупањи.

опогани свр. учини кога неваспитаним. – Док неје почело да се дружи с тија 
олошњаци, беше дете за пример, са га опоганише, па не знаје коме кво дума, и како 
се понаша.

опогани се свр. 1. постане поган, рђав, искварен. – Опогани се народ, сваћи 
свакога оговара, сваћи свакоме завиџује, да могу појели би се. 2. сврши велику 
нужду. – Чека да угасим сијалицу, па дојде да ми се опогани пот прозор, па још 
прдне, да га чујем што је он.

опоје (трп. пр. опојан, -а, -о) свр. одржи опело. – Кад нећи умре, збере се рода, опоје 
га поп, и тера се у гробишта да се копа. ■ опојување гл. им. – Попови се огаздише, 
једно опојување шес иљаде динара, и оно не траји ни пола сат, па куде тој има!

опоји свр. опије, омами акохолом. – Рећија те опоји одма, а вино каже: Иди ти, ја 
чу те стигнем.

опојује несвр. омамљује, ошамућује. – Леб у који има врат опојује, човек који једе 
такьв леб се заноси кад иде ко да је вртоглав.

ополомоћник м онај који је опуномоћен, опуномоћеник. – Имамо адвоката 
ополомоћника да ни брани од мирашчије, који ни туже имање да ни поделе.

ополомоћи свр. даде коме пуномоћје, опуномоћи. – Сина да ополомоћиш да те 
заступа, где-ч ти стар да се повлачиш по судови.

опомене подсети, упозори. – Да ме неси опоменула да је празник, ја би си и 
даньс работила ко и друђи дни.

опомене се свр. присети се. – Свадба им је била у брање морузу, тој добро пантим, 
ал не могу да се опоменем коју годин беше.

опорит, -а, -о насилан, својеглав, себичан. – Мића Миладинов беше зграбљив и 
опорит човек, све да је њигово, и све да буде како он каже.

опосни свр. недовољно омасти што. – Свекрво, што си оволко опоснила пасуљав, 
што га неси покварила с некоје парче месо ел сланинку. Манумо да врљамо ђубре, 
али њиве опоснеше, мануше да раџају ко напред.

оправан, -вна, -вно лак, једноставан, непроблематичан. – Кад је у кућу слога, и 
у поље је оправна работа.  неоправан.

оправи (трп. пр. свр. оправен, -вена, -вено) свр. 1. доведе у исправно стање, 
поправи. – Поквари ми се сат, па га сајџија оправи, са ради ко нов. 2. упути на добар 
пут, добро васпита. – Деца смо оправили на добар пут, сва завршише које школу, 
које занат, и сва се запослише. 3. поправи здравље, поврати снагу. – Како дојдем у 
село, оправим здравље. Беше ни пут скроз пропал, али са је оправен, могу лимузине 
по њега да иду.  опраји.

оправи се свр. 1. здравствено се опорави. – Прекара туј зиму у кревет, кат се 
запролети, она се малко оправи, поче да излази пред врата. Оправи се Дивна по 
бајањето, ману ју нога. 2. материјално се опорави. – Поче да печали, раздужи се, 
и поче да приправља једно по једно, оправи се кућа. 3. врати се старим навикама, 
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почне стари начин живота. – Како почемо да идемо по народ, ја се пај оправи на 
пијење, ете кољћи ми је карактер.  опраји се.

оправија ж писмена или усмена исправа, документ. – Бил је малко бесан на мен 
кад доби оправију да идем у Аустралију куде моју сестричину. Време приоди, а он 
си ћути, не дава ми никакву оправију да знам на кво сам, да се спремам, ел да се не 
спремам.

оправља несвр. 1. поправља. – Мајстор кварља, све оправља, само да ти не дооди 
у кућу. 2. организује, уводи у ред. – Родитељи деца оправљају, највише од њи зависи 
какви људи че постану.

оправља се несвр. 1. поправља се. – Времиштево се поквари, па никако да почне 
да се оправља. 2. организује се. – На орату крај нема, него ајде да се оправљамо на 
работу.

оправно прил. без потешкоћа, као по лоју. – Кад је газда исправан, и работа иде 
оправно, кад је он врдалама, и мајстори почну да врдају.

опраји свр. в. оправи. – Доктури га опрајише, он ји послуша, ману и рећију и 
цигаре, и умре човек на правду Бога, онак би си мож поживел још коју годину. Ако 
багач пожури, па гурне одједнуш цел сноп и загуши вршалицу, тьг потраји док ју 
опраје.

опраји се свр. в. оправи се. – Кад овцу уапе змија, расечемо вој малко уо, па с прут 
бијемо по уото док крв не плине, она по неколко дьна куњаје, па се опраји.

опраси се свр. донесе на свет прасиће. – Наша свиња се сама начьс опрасила, 
тринајес прачинка опрасила, сва жива и веч сисају.

опрашта несвр. 1. прелази прко чије кривице или грешке. – На сву моју браћу и 
сестре су опраштали каквогод да уработе, једино сам ја јел ћотек за сваку грешку. 2. 
фиг. ослобађа, даје опроштење. – Ни на једну не опрашта, само ли му падне у руће.

опре свр. запне (упор. и упре). – Опри колко год мож, и ја чу опрем колко год могу, 
јега свршимо работу. ⌂ опре добро не забушавај. – Они запињу, зноје се, а он место да 
помогне завитлава ји: Опрем добро!

опре се свр. 1. одупре се коме. – Опри му се, ако је појак, немој му се дозваљаш да 
те гази и по[т]цењује. 2. ослони се о што. – Опри се од зид, па гурај колко си јак док 
га заковемо, после че јексер да га држи.

опрегљача мн. опрегљаче ж део женске гардеробе који се припасује спреда, 
кецеља, прегача. – Олга извади руће испод опрегљачу, па ји погледа како су 
поцрвенеле и испуцале. Ни смо носиле сукно, па јелек, па џемпир, па шамија, и 
припасувале смо везене опрегљаче сас големи ђулови.  прегљача.

опрзне се свр. оклизне се. – Понећи камен се расклимал, а она боса, сас мокре 
нође може лько да се опрзне и да падне. Опрзо се и падо, и обе стовне строши.

опрзоли свр. фиг. изневери, превари, изложи подсмеху. – Млого му верује, све ми 
се чини че ју опрзоли, па че ју остави. Само гледа да ме некако опрзоли, да ми се 
смеју, ко рогови да че му о[д] тој порасту.

опрзоли се свр. оклизне се (упор. и опрзне се). – Опьнци ми се прзаљају, ако се 
опрзолим на поледицуву, че се разбијем ко тиква.  опрзољи се.

опрзољи се в. опрзоли се. – После кат си појдемо дом, заледе ни се бркови от 
студ, малко ни и рећија соплита, штрапамо напамет ко сањити, понећи се опрзољи 
па бупне, али и тој је за љуђи.

опријетељи се свр. ступи у родбинску везу брачном везом, ороди се са ким 
женећи или удајући члана породице. – Ми имамо момче за женидбу, а и вашето 
девојче пристигло за женидбу, па да се ми најесен опријетељимо.
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оприча исприча не изостављајући ни један детаљ. – Кат се врну Петкана, кад ми 
оприча како ју Душанка превела жедну преко воду, ја напцува и Петкану и Душанку, 
па си јутредьн купи пилетија у Ветеринарску. Несьм га причала, несьм му вешта, не 
могу да ти га опричам по ред.

опрли (трп. пр. опрлен, -а, -о) свр. 1. опали пламеном, опрљи. – Кокошку очерупам, 
па ју опрлим на пламен. 2. ожари копривом. – Опрли му дупе с коприву, па друђи 
пут да облачи гаче. 3. фиг. мраз спаруша младе биљке попут ватра. – Ретко коју 
годину да ни шевтелију не опрли слана у цавтење. Изненада паде слана ко снег, све 
градине опрлене, ко да су сас жешку воду посипуваване.

опрлија м други назив за Светог Илију. – Свети-Илија се зове и опрлија, што 
ретко пројде а да нема грмење и севање на тија дьн. (2. август).

опроба свр. пробом испита, пробом провери што (упор. испроба). – Док једнуш 
опробаш онуј работу, после се не мож заситиш.

опробује несвр. пробом испитује, испробава. – На дватрипут опробува да се бије с 
мен, па кад виде да само он једе ћотек, ману се, са смо најбољи другари.

опрост опроштај. – Одма по Нову годину иде Божич, тьг сви требе да се помо-
лимо за опрост, и душу некако да си прочистимо.

опроштење с дозвола, допуштање. – Ти му се, с опроштење, сама качиш и на-
мешташ, после ти ђавол крив. Камен који гаџамо се зове бебњак, требе да је малечьк, 
повисочьк, а тьнак, с опроштење. С опроштење, има онуј ствар ко могаре.

опруди се свр. оједе се кожа измедју ногу од влаге или зноја. – Бебе мора да се 
маже с „павловићеву маз“ меџу ножице и испод мишће да се не опруди.

опршљак мн. опршљаци м 1. недозрео и закржљали клип кукуруза. – Крос целу 
морузу има опршљаци. Опршљаци се не турају у салаш с остало класје. 2. фиг. 
младић заостао у расту и развоју. – Еве га Тошинсћиви опршљак, виде ли га одо-
цутра сас какву лимузину дојде, поткокорил се ко министер, а башта му и маћа иду 
голи и боси.

опсети се свр. шаљ. подсети се. – Опсети ли се кво очу да ти кажем, ел да ти тој 
истинсћи покажем.

опсече свр. исече оно што штрчи, или што је укварено. – Ако је леб малко 
забуђавел, ми га не врљамо, опсечемо оној које је буђаво и врљимо, а друго си једемо.

опсица несвр. исеца оно што штрчи. – Исковемо дьсће, па опсицамо крајеви да 
су равне по дужину.

опстане свр. одржи се, сачува живот. – Морали смо селсће свиње да чувамо, 
само да некако опстанемо.

оптрчи свр. трчећи обиђе около. – Ако се уштркљају говеда, оптрчиш половин 
рудину не мож ји стигнеш, док се сама негде не сьпру.

опузне свр. покисне до голе коже. – Опузомо до кожу, колка си ни ћиша завати 
упланин. Опузал ко маче на пљусак.

опупа дет. свр. поједе што у сласт. – Сине, опупај тој што сам ти поставила на 
астал, па иди да се играш.

опустеје свр. учини да што постане пусто. – При мен живу он о[д] другу жену 
носи слику у новченик, да опустеје дьн када сам га видела, да опустеје ноч када сам 
га сањувала. Село опустејало, врвине зарасле у бурјан, павит и копине прекај сваћи 
праг, оди дувари отпадал креч, ћеремида оди кров. а левине се навалиле ко да ји је 
вода носила.

опута ж танак каишић, или јачи канап, којим се везује опанак за стопало. – Мој 
деда Доца је имал лимено лонче, врзано сас опуту за кајиш от панталоне, он из друго 
неје пил воду.



Љубисав Ћирић624

опушљак мн. опушљаци м остатак од попушене цигарете, опушак. – Напрет 
се палила лула и тегљило ис чибук, ил се замотувало у новинску артију оној што се 
истресе из опушљаци. Ђора ковач је имал специјалну кутију оди дрво за опушљаци, 
и у туј кутију сви који пуше су остављали опушљаци.  пикавац.

опушти свр. 1. попусти, ослаби (о мразу). – Опушти време, још малко па че 
почнемо да риљамо по градине. 2. испусти. – Држ га цврсто за рогови, ако га 
опуштиш, не мож га стигнемо више.

опушти се свр. ослободи се напетости, опусти се. – Најтешко је кад мати 
сарањује дете, да вој не беоше дали инекцију да се опушти, и њу би закопали.

опцигује свр. издвоји, одузме из збира, опсигује (упор. апцигује). – Плати ми 
даньшњу надницу, и опцигуј ју кат се будемо на крај раскусурували.

опцује свр. опсује. – Кад опцујем на жену матер, одма ми полько, а њовој тој дојде 
ко да сам вој рекьл „добар дан“.

опшије (трп. пр. опшијен, -а, -о) свр. 1. нашије нешто по ивици, поруби. – Црга се 
изаткаје на разбој, после мора да се на-руће опшије с дебел коньц, да се не разресује. 
Тија сандьк напунише кад ју испрачуваше о[д] дом, у њег беше: кадивен забьн и 
јелек, неколко беле кошуље с рукави сас чипку опшијени, и још сва премена за њу 
и за мужа вој, труба сас ћенарно платно, и још једна сас пртено. 2. обложи стрехе 
куће даскама или летвама, оплати. – Зграда је поубава кат се стреје опшију сас 
дьсће или летве, а тека се и штити да ветар не наноси ћишу и снег на таван.

опште рет. прил. уопште. – Ма опште сам све заборавила како је напред било, 
било па прошло. Наша баба видела од нас, па и она у петак опште не блажи.

општинар м који је запошљен у општини, општнски службеник. – Најбоље пла-
те и најубаве куће имају општинари.

ора мн. ораси ДЛ, ЛЗ м бот. орах, воћка и плод Juglans regina. – Мати врљи назем 
ораси и жито, а колеџањи цупају с тојаге и благосиљају: Кокац, кокац, коледо, да је 
кућа пуна с деца, штала з говеда, кошара с овце, кочина сас свиње, да се роди све 
кво се посеје и посади…  ореј.

орало ДЛ с примитивни дрвени плуг. – Напрет смо орали с орала, после искочи-
ше плугови, они ору подлибоко, са њи заменише трактори, ретко кој да још оре с 
плуг.  рало.

орањави се свр. прекрије се ранама. – Човек се орањави ако дуго лежи непокре-
тан. Овце се орањаве по прљицу ако пасу док је још росељак по траву. Орањавил се, 
да те гад ореј да му узнеш из руку.

орање с фиг. узорана њива. – Учење ми иде ко вожња з бициклу по орање.
орасница ж врста колача од умућених жуманаца, шећера и насецканих ораха. – 

Жlчће се умуте сас шићер и насецкани ореси, обликују се у полукруг, па се на тијо 
суше у релну.

орасположи се свр. постане расположен, уђе у добро расположење. – Очу да ми 
свирите, и да ми појете, очу једнуш и ја да се орасположим, и муће да заборавим.

ората ж 1. говор (упор. врева). – Наши људи се одма познају по орату. Нешто 
ми орати, али му не разбирам оратуту. Ја га по орату познавам да ли је пил. 2. раз-
говор. – Ајде да се растурамо, на орату крај нема. Што Петкана и ја повиш оратимо 
сас животињће, а помалко иде ората меџу нас, тој нумејем да ви кажем. █ крупна ~ 
галама, свађа. – Улезоше у крупну орату, дај Боже да не дојде и до бијење. █ женска 
~ женски разговор. – Што се ти мешаш у женску орату, што те тебе брига кво жене 
интересује, и от кво најчесто воле да орате, гледај си своју работу, и не мешај се где 
ти место неје. █ мушка ~ мушки разговор. – Ти се не мешај у мушку орату, ти си гледај 
шпорет, и мисли да ли су ти деца нарањена, и свиње напојене. ⌂ обрне орату окрене 
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тему разговора. – Не обртај орату, нело казуј какво се тој десило меџу вас. ⌂ разврже 
орату поведе разговор нашироко и без журбе. – Који се не журе остану, развржу ора-
ту, па си натанане једну и пину. ⌂ замита у ората греши у говору, замуцкује. – Кад га 
виде како иде кроз авлију сас нацерена уста ко шугаво кучиште, Петкана пребледе, 
и поче да замита у орату.

оратаџија мн. оратаџије рет. м 1. говорљива мушка особа. – Душко Спасић беше 
голем оратаџија, кад дојдеше у село да држи збор никој неје могьл да га надорати, 
њигова реч је била прва и послегња. 2. момак који је у емотивној вези са одређеном 
девојком. – При нас се каже да су оратаџије момче и девојче кат се засимпатишу, па 
се заорате. Тека сьм чула: тија и тија одотле је оратаџија с туја и туја одонде.

оратаџика мн. оратаџиће ж 1. говорљива женска особа. – Оратаџика је жена која 
млого орати. Море, ти си оратаџика и-по, куде ја могу с теб да се надорачујем, ја 
бльнтим, бльнтим, па ће некакво сьглам продумам. 2. девојка који је у емотивној 
вези са одређеним момком. – Још ко момьк у свако село имаше оратаџику, а и са се 
неје млого изменил.

оратежљив, -а, -о говорљив, брбљив. – Тај моја тетка беше млого прикажљива и 
оратежљива, њу сам најволела.

орати (прил. сад. оратејечи) несвр. 1. усмено саопштава о каквом догађају, припо-
веда, говори (упор. вреви). – Ја си оратим нашинсћи, госпоцћи нумејем да оратим. 
Немој се замлачујеш, него убаво орати. Орати се по село да че буде рат. Уста ми се 
осушише оратејечи, али немам коме да оратим, никој ме не слуша. 2. фиг. саветује. 
– Слушај си башту, он ти паметно орати, он те нече наведе на лош пут. 3. забавља 
се, љубавише. – Петрована черка орати с момче из Ниш. Одавна орате, али се не 
узимају, нешто има меџу њи. ⌂ орати кроз зуби говори тихо, са страхом. – По кућу 
појем гласно, а оратим кроз зуби, ко кроз цедилку. ⌂ дебело орати говори гласом ни-
ских тонова. – Промени глас, па дебело орати, да га не препознају. ⌂ крупно орати го-
вори гласом високих тонова, галами. – Има женицу, малко-малко па почне крупно да 
орати с њега, а он миран човек, олага уши, да не дојде до погоре. ⌂ преграбује кад орати 
говори брзо пропуштајући да изговори покоју реч. – Кад орати малко преграбује, па 
му не мож разбереш бьш све кво оче да каже. Преграбује у орату, истрчи се, па каже 
и оној што неје требало да каже. ■ оратење гл. им. – Остадо без глас од оратење, ал 
ништа не помага, ко на дувари да причам, она си знаје кво си знаје: он, па он.  до-
орати, заорати, изорати, надорати, наорати, одорати, поорати, преорати, при-
орати, проорати, уорати се.  прича.

оратница ж дугачка мотка са ракљом на једном карју која се испуни сламом или 
старим гумама, привеже, запали и витла њоме увече уочи Белих поклада. – Увечер 
уочи Покладе деца врту оратнице, и прерипују запалену сламу која испадне из орат-
ницете.  оретница.

орач м онај који оре. – Ја сам рано стала без мужа, па сам била и мати и башта, и 
орач и косач, и све по кућу што је требало да се уработи.

орачьк мн. орачичи ЛЗ м дем. и хип. од орах. – Саберемо се окол огњиште, слама 
је турена назем, покровьц је врљен преко њу, и ми наседамо туј, мати ни даде ора-
чичи, кравајченце, медьк сипне малко, ми топимо, једемо, крстимо се, молимо се 
Богу.  орејчьк.

орашчьк м зоол. птица певачица из породице грмуша, царић Troglodytes tro-
glodytes. – Орашчьк је мьлечко пиленце, суро ко славујче, живи по трње, оно је 
најмалечко пиле.  орьшчьк.

орашче с врста егзотичног зачина, мускатни орашчић Myristica fragrans. – 
Орашче нарендишемо, па турамо у колачи.  орешче.
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орьл мн. орлови м зоол. орао Aquila. – Иш, пипка ви изела, упропастисте ми 
градину, да оче да долети однегде орьл, па све да ви однесе.  оrл.

орьшчьк м в. орашчьк. – Орьшчьк је пиленце исто ко славуј, али помалецко од 
њега.

оргинал рет. м који је у свему исти са неким другим. – Када га погледаш, оргинал 
Дона, тека оди, тека надокује, тека воли да пине, не зову га џабе Љуба Донин.

ордија ж војска, фиг. многочлана породица. Δ – Ми смо били двајес члана у кућу, а 
тај ордија требе трипут дневно да једе, па жена пропадне само леб месејечи, а мани 
што требе да спреми нешто и за уз лебат.

оре (имп. ори – орете) несвр. обрађује земљу плугом. – Напрет смо орали с рала, 
после искочише плугови, они ору подлибоко, са њи заменише трактори. Кат се обере 
моруза, оре се за жито. Кад би могло: ори – мељи – јеџ, сви би били сељаци. ■ орање 
гл. им. – Дојде пролет, почне орање за морузу, почне пцување говеда, почне карање с 
комшије. И за орање требе мајсторльк.  дооре, заоре, изоре, пооре, преоре, разоре, 
соре.

ореже свр. секући одстрани сувишне гране на воћки или лози. – Ја му платим по-
штено да ми ореже вињагу, а он ју ореже какодаје, па си отиде.

орезили свр. обрука, осрамоти. Δ – Пропи се, прокоцка се, прокурва се, орезили 
целу роду. Орезилил девојче, па га са нече, тој тека нече да може.

орезује несвр. одсеца сувишне гране на воћки или лози. – Ошав почнемо да 
орезујемо у фебруар, а лозје у март, зависи каква је зима.  ориза.

ореј мн. ореси ГЛ м бот. орах, воћка и плод Juglans regina (упор. ора). – У колачи иду 
ореси. На Бьгњу вечер се једу ореси и пије се вино. Комшија из инат насадил два 
ореја близо до меџу, па како расту, тека ми праве ладовину на њиву.

орејов, -а, -о који се односи на орахе, који припада ораху. – С орејове корће жене 
чине преџу.

орејовача ж ракија са укусом младих ораха потопљеним у њој. – Наберу се млади 
орешчичи, засечу сас нож, натурају у теглу, посипу сас шићер и налије се рећија, 
требе да стоји на сльнце четерес дьна, тегла се не отвара, ал се повремено кломка, 
после се процеди и сипује у влаше.

орејовина ж дрвна маса ораха. – Орејово дрво је скупоцено, орејовину држава 
откупује да прави кундаци за пушће.

орејчьк мн. орејчичи м дем. и хип. од ореј (упор. орачьк) – Овај година лоша за 
ореси, нече да има ни једьн орејчьк да поједемо. Еве, донела ти баба орејчичи, па да 
ми порастеш голем.  орешче1.

орејче мн. орејчичи с младица ораха. – Сви орејчичи ми се приванули који сам 
лани посадил. Деда-Џурџа и њигова баба обедују на њиву поди једно орејче.

орети свр. остави већи размак између редова или садница, прореди. – Немој да 
оретите морузу у копање, она може и погусто добро да роди. Оретисте додење, још 
малко па че ни заборавите.

орети се свр. смањи се број присутних. – Оретимо се, остадомо малко у село, и 
сваку годин смо све помалко.

оретница ж в. оратница. – На Покладе прајимо оретнице од расовеста дрвја, 
павит и сламу. Најбоље оретнице се праве од овсену сламу, гори дуго време, и не 
истриса се.

орешчьк м бот. подземни кртоласти плод грахора, подземни орах Lathurus tube-
rosus. – Орешчьк је удлабин, али је благ, изгледа ко компирчьк, наоди се где је висок 
отсечен слог.
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орешче1 мн. орешчичи с дем. и хип. од ореј (упор. орејчьк). – Наберу се млади 
орешчичи око двајес комада, па се натурају у теглу, посипу сас шићер, и насипу с 
рећију.

орешче2 с в. орашче. – Орешче се тура у колачи за мирис и укус.
ориз м пиринач. – Речи вој да понесе ориз ако има, стра ме да ми не буде малко 

овија да напунимо попошће за славу.
ориза несвр. одсеца сувишне гране на воћки или лози (упор. орезује). – Јабуће, сливе, 

праскове и шевтелије почнемо да оризамо од Сретење, а виноград од Младенци.
оризьк м хип. од ориз. – Пуњене попошће су поблађе ако има да им се тури 

млевено месце, ако нема оне си пројду само сас оризьк, компирчичи и лучак.
ориште мн. оришта с 1. њива која се једну годину не обрађује да се земља одмори. 

– Овуј годину њиву у Раменовац че оставимо да буде ориште. 2. трајно запуштена 
њива. – Ориште је њива која мане да се работи. Даньс су скоро све њиве постале 
оришта.

оријаш мн. оријаши м раса крупних питомих зечева. – Веч пет године чувам 
питовни зајци оријаши, а чул сам да постоје некакви оријаши, који су млого поголе-
ми од овија који ја чувам.

орбљак м мршава овца. – Што чуваш овија орбљаци, нити се јагње, нити давају 
млеко, нити вуну имају.

орл м зоол. орао Aquila (упор. орьл). – Док да се ми уокамо, орл зграби најголемог 
петла и однесе. Требе да су орлови живели по Орлову чуку, чим је тека крстена.

орле мн. орлетија с младунче орла, орлић, фиг. дете. – Орл изведе две орлетија, 
али које је појако убије оној које је послабо, да само остане у полог. Нече да пљује на 
дотагьшњи леб, који је сас својега човека јела, башту на њина две орлетија.

орлеца несвр. трчи, скита, одлиће. – Кад остареје, човек не може да орлеца по 
работе и башибозлуци ко некада кад је момче бил. Само орлеца, дом се не сврчује. 
■ орлецање гл. им. – Здравје се изгуби од орлецање по работе по туџбину, ал колко да 
створиш, сас тој не мож здравјето да си купиш.  одорлеца.

орлов, -а, -о који припада орлу. – Еј, дабогдаде да те нападне пчешка шуга, па да 
не мож ни с орлови нокти да се ишчешаш.

орница ж необрађена њива, пуста пољана, пропланак у шуми (упор. арница). – 
Орница је њива, а около шума. Кум кумицу насред орницу.

оро с народна игра у којој се играчи држе за руке (упор. коло2). – Излезнемо на 
Велигден горе при цркву, оро љуља, три кола оро. Учинимо тија обичај онам на Крс, 
и идемо си дома та ручамо, после идемо на оро. Ми поврљамо кудеље, па се ванемо у 
оро, па осьвнемо тека. ■ невестино ~ коло које води млада по доласку сватова и пошто 
ју је брат „продао“ деверу, игра се смирено, како и приличи невести. – У невестино 
оро се највише ватају девоће и невесте које су до скоро биле девоће. ■ свекрвино ~ коло 
које води свекрва у момковој кући пре поласка сватова по младу. – Кат се сватови 
зберу, свекрва поведе свекрвино оро, одиграју га, и пооде по невесту. ■ шарено ~ врста 
народног кола као елеменат свадбеног церемонијала којим се симболично завршава 
транзиција девојке преко младе у удату жену; игра се око пола ноћи поред дрвљаника, 
кума невести скине са главе вео, повеже је марамом, одигра се шарено оро, а онда се 
младожења и млада утркују ко ће први да стигне до кућнога прага, како би се видело 
ко ће у браку бити „старији“. – Кат се сви обичаји заврше у некоје доба ночу игра се 
шарено оро, кат се оро одигра гледа се куј че први да улезне, куј че први да штрапне у 
собу, младожења или невеста, тија че буде главан у брак.

ороди се ступи у сродство брачном везом (упор. и разроди се). – Сечаш ли се, 
Ђуро, кат се ородимо, како те ни зајебавамо гор по Дебелу чуку?
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орожница ж зашиљена пречанка на лојтрама. – Црђе искарају на кола, па ји за-
каче на орожнице, и под њи лежимо на њиву, жњемо по месечину.  рожница.

ороси свр. попрска, покваси. – Крсти носим, Бога молим, да удари ситна ћиша, да 
ороси наше поље, наше поље и другоме, Господе, Господи, помилуј! (песма крсто-
ноша док у литији опходе поље).

орта м хип. од ортак. – Врнуше се Моћа и Тоћа из печалбу, али почели једьн 
другога да окају „орта“, не окају се више по име, при исту жену им било свртиште.

ортак мн. ортаци улагач капитала у заједнички посао, пословни партнер, 
компањон. – Ми смо три ортака у туј воденицу, и мељемо на ред на по недељу дьна, 
који колко заради, њигово је. Ми смо ортаци, још наши дедеви се уортачили.

ортакльк м ортаклук. – Кратко им трајал ортаклькат, још несу ни почели, они 
се разортачили. Пејча и Бранка работе у ортакльк, прво идеш куде Пејчу зуб да ти 
извади, па по тој куде Бранка, вилицу да ти намести.  ортачина.

ортачи се несвр. пословно се удружује са ким. – Петкана ме овдак-ондак пресече 
сас белцити, надуша кво ми се мен под трепће сањује, и не би се ортачила с комшиће 
у жетву, ал такьв је ред.  разортачи се, сортачи се, уортачи се.

ортачина ж ортаклук (упор. ортакльк). – Моћа и Тоћа постали ортаци, па се 
почели окају „орте“, били у ортачину при исту жену.

ортачћи, -чка, -чко зајенички, који припада већем броју ортака. – Ортачку 
кобилу ни пцета нече да једу. У ортачку воденицу сваћи ортак си знаје ред када че је 
воденичар, и што заради њигово је.

оружа свр. 1. обуче, одене. – Јутром прво намирим стоку, па оружам деца и дадем 
им да једу, па после мене гледам. 2. опреми кућу намештајем. – Све су си оружали 
кућу с нов намештај, и по најнову моду.

оружа се свр. 1. обуче се, одене се. – Кат Лужничанин почне да се оружа он прво 
облече пртену кошуљу дльгу до колена, па бревенеци, ели панталоне на брич, горе 
ванела и прослук, озгор дрешка сас гајтанчичи, на нође везене черапе и опьнци 
врзани за ногу сас козињаву врцу, и у њи навошта. Оружајте се убаво, даньс че је 
цврста зима. 2. опреми намештајем (новосаграђену кућу). – Народ остави села, поче 
да се запошљује и да слугује по градови, куће изнаправљаше ко касарне, нема да 
мож да ји оружају никад.  разоружа се.

орутавеје свр. постане длакав, урасте у браду. – Видел од друђи, па и он престал 
да се бричи, орутавел у лице ко мајмун.

оса ж зоол. инсект с отровном жаоком на затку. □ – Кад једеш грозје, пази да те 
на уапе оса. █ сливина ~ шљивина оса. – Сливе се прскају од сливину осу кад че веч 
да доцьвте, али да не прецьвте, да могу да ји челе опраше.

осакати (трп. пр. осакатен, -а, -о) свр. нанесе врло тешку озледу, учини сакатим 
(кога). – Све га по главу бијеш, че га осакатиш тека, душманине. Осакатен сам у рат, 
остадо без једну ногу, затој одим сас штакље.

осакати се свр. нанесе себи врло тешку озледу, учини себе сакатим. – Осакати 
се, сама сам крива, бркну с руку у ћипеч воду, рука се згрчи, и тека остаде до даньс.

осамари свр. стави самар, фиг. свали сав терет на кога. – Осамарил ме, па од 
работе немам кьд ни да си очи омијем, а он си сћита по Бабушницу.

осамеје свр. остане сам, осами се. – Остаремо и осамемо, да неје овај комшика 
доле, не би имал кој да ни види и водицу принесе.

осами се свр. удаљи се да остане сам, или са ким блиским. – Момчетија крадну 
вретена и повесма, па ји кутају, а девојчетија се божном љуте и срде, али се одма 
дизају да ји траже, само да се одмькну од огањ и да се осаме у тьвнину.
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осат м бот. врста дивљег овса Avena sterilis. – Плевење најтешко беше, слагнеш се 
и цел дьн плевиш, а кроз жито трава колко оч: врат, граор манистор, осат, шушњар…

осьвне свр. осване. – На Џурџовдьн још ночу појдемо да беремо цвеће, па 
осьвнемо упланин, а здравац се умирисал, пилетија се упојала – милина божја. Седо 
вој при нође, и тека осьвну, ал душу не мога да вој сьпрем.

осьвњује несвр. 1. дочекује зору будан. – Ја и мој покојни таст смо млого добро 
живели, млого пути смо осьвњували уз чашку, и кад ни понесе ората. 2. стигне на 
посао пре свитања. – Ми смо на њиву осьвњували, а дом од њиву поодили кат се 
притьвни, а са младиња спи до пладне, и не знаје где су њивете.

осьт м бот. назив за неке бодљикаве биљке из породице главочика (упор. боцка). – 
Могаре воли да пасе осьт. И козе воле осьт, али оне му само цвет одгризу.

освести свр. фиг. саветима уразуми кога. – Дьн и ноч смо вој сви солили мозак, 
док ју освестимо да се мане од тога пробисвета, иначе теше ју одведе некуде усвет, 
да ју више не видимо.

освести се свр. врати се у свесно стање. – Била сам заштукла од болови, повртали 
ме целу ноч, једва ме освестили.

освети1 свр. изврши обред освећења над чим, посвети. – Стрижевачка црква беше 
начисто пропадла, са ју обновише и поново осветише, али малко народ остал да се 
моли у њу.

освети2 свр. осветли, обасја. – Принеси поблизо лампуту, освети ми да видим 
куде идем и кво работим, да не пипам по мрак ко слепьц.

освети3 свр. у име жртве казни злочинца, осветом задовољи правду. – Башта ти 
је на правду Бога пођинул, а знаје се и који га је убил, и оставил ти је аманет да га 
осветиш.

освети се свр. прибави задовољење осветом, казни некога из освете. – Ти ми се 
убаво зајми, али зајам брашно врта, чу ти се осветим ја, па кьд-тьг.

осветлење с уређај за осветљавање, расвета. – Што ви је у кућу оволко тьвно, 
ко да немате никакво осветлење.

осветљив, -а, -о осветољубив. – Он је душманит и осветљив, а панти и не 
заборавља који му се када и с какво зајмил.

освечује несвр. врши обред освећења, освећује. – Попови мануше да освечују 
водицу, али ударише цену на опела.

освечује се несвр. кажњава некога из освете, освећује се. – Неје да ми се баба са 
освечује некво, ма јок, она је подушевна од мен, две ми очи, али ми не мож заборави 
како сам гледал у њојнуну друшку из Београд, кад беше првин туј при нас.

освоји свр. надјача, почне да доминира. – Жена је ночња кукавица, од њу мораш 
да се чуваш да те не освоји, узне ли команду у руће, готов си. Вилина косица освојила 
детелину у Бербеч, морамо да ју преоремо, и морузу да насејемо.

осевери се свр. освести се, проборави се, дође к себи. – Вртам се ја малко ћевлисан, 
и куде Ресничку ћуприју тамьн реко да мочам, нели се од Белу Воду некво стунти, 
па у мен, удари ме те ме расипа, искара ми дь, још се не могу осеверим кво је било.

осем предл. осим. – Снег голем, не мож да пројдеш, осем по пртину.
осеча несвр. 1. осећа. – Синоч је седела до који ред, чешљала је кльчишта, па и са 

осеча у уста ко да је јела пуздер. Не прооратише ни једну реч, а ко да су све рекли 
кво мисле, и она и он тој осечају. 2. предосећа. – Бре, братми, овцава осеча да це 
ојагњи, припази даньс на њу.  потсеча, предосеча.

осеча се несвр. 1. показује извесно осећање изазвано неким поступком, или 
ситуацијом, осећа се овако или онако. – Никад ме несу приватили ко њиног, ко да 
сам губав, осечам се ко туџиньц. Не осечам се добро, а кој ми је ђавол не знам. 2. 
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одаје од себе непријатан мирис. – Месово почело да се осеча, неје више за употребу, 
дајте га на куче. Чорбава се осеча, сипи ју у помије, а ми че једемо кво најдемо.  
досеча се, потсеча се.

осили се свр. постане осион, охол, дрзак. – Узеше влас, осилише се, па само 
дрпају, нити гледају народ, ни се боје Бога. Осили се снашка, узе команду у руће, не 
знаје се који вој се више плаши, муж ел свекар и свекрва.

осило мн. осила с осињак. – Не смејеш да га дирнеш, ако га дирнеш ко у осило да 
си дирнул, одма налати да бије.

осиљ збир. м бодљике на житном класу, осје. – Кад вршемо, коса ни се напуни с 
прашину и осиљ. Куде си се ваљала, та ти се толко наватал осиљ по дронци.

осиљав, -а, -о који је пун осја. – Има жито које је млого осиљаво, а има и које 
скоро да нема осиљ, рж је најосиљаво жито.

осиромашеје свр. остане без богатства, постане сиромах. – Па де, ветар га 
однел, нече да осиромашејемо ако спремимо једьн ручьк, комшије да позовемо на 
честито, унука смо добили.  осиромаши.  осиротеје.

осиромаши свр. в. осиромашеје. – За једну влашу пиво горе-доле нема никој да 
осиромаши. Беоше некада први газде у село, па како се промени влас, осиромашеше.

осиротеје свр. остане без богатства, постане сиромах (упор. осиромашеје). – 
Осиротеше, па дори за леб немају, муче се ко црвик у рану како деца да преране.

оситни свр. учини ситнијим него што треба. – Кад режеш месо немој да оситниш 
парчетија, да се види да има и месо, а не да је само голо зељиште.

осица мн. осице ж зоол. дем. од оса. – Вињагуву нападле осице, не мож да пријдеш 
од њи да о[т]ћинеш нећи гроз.

о[т]сица свр. завршава печење ракије и почиње са разлагањем казана (упор. 
разлага). – Осицај казан, рећија је истекла, са само патока иде.

оскомина ж осећај киселости и трњења зуба када се једе недозрело воће (упор. 
оскомина). – Деца кусају ћиселицу, а на стари иде оскомина.  оскомина, ускомина.

оскоруша ж бот. листопадно дрво из породице ружа са истоименим јестивим 
плодовима Sorbus domestca. – Оскоруше се мож једу само кад угњилеју. Стиска уста 
ко оскоруша.  скоруша.

оскубави се свр. очерупа се, остане без чега му је стало. – Сушна годин, у дупе 
ју јебем, оскубавимо се овуј јесен.

оскубе свр. ишчупа. – Порасал мужетерина голем, може на вола реп да оскубе. 
Врнумо се дом, Петкана да ме оскубе ко кокошку, никад таква наострена неје била.

оскубе се свр. фиг. очерупа се. – На село ти је задруга и продавница и откупно 
место, и место за збирштину, и место куде се сељак оскубе ко кокошка. За јужетија 
се оскубе најубаво и највисоко жито.

оскубљак мн. оскубљаци м 1. шугава или мршава овца са проређеном вуном. – 
Овце му оскубљаци, говеца му мршава ко вејће, никакьв домачин неје. 2. очупани 
прамен вуне на трну куда пролазе овце. – Нареде ми да збирам оскубљаци по трњаци 
куде се овце завирају док пасу.

оскудан, -дна, -дно који оскудева у чему, који је у оскудици. – Наш бунар има 
млого добру воду, али је оскудан, понекад и начисто пресуши.

оскудација ж немаштина, оскудица. – На овуј оскудацију мој син запел да му 
купим мотор, да се вози натам-новам, а и тој гориво чу морам ја да плачујем.

оскуди свр. приштеди. – Ако оч да ти потраји, да имаш повише дни да износиш 
на астал, мораш малко да оскудиш, а не вура-вура, па јутре кура.

оскупеје, свр. поскупи. – Причају да че све да оскупеје, ко да је до са било све 
џабе.
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оскуџује оскудева у нечему. – Голотували смо и босотували, ал за рану несмо 
оскуџували, имали смо имање големо, а гледали смо да га убаво и уработимо да ни 
роди.

ослабеје свр. смањи количину и запремину, ослаби. – Лети водицата ослабеје, па 
само црцори, али никад не пресушује.

ослепеје свр. ослепи. – И ти че ослепејеш, ко што сам ја ослепела, па који че ни 
тьг воду приноси, и говна износи.  оћоравеје.

ослобаџа несвр. ослобађа. – Виден Станковић је сас добровољци и активну војску 
ослобаџал Лужницу о[д] Турци.  ослобоџава.

ослободен, -а, -о ослобођен. – Льжу ни док дојду на влас да че будемо ослободени 
од разне даванције, а после само придавају нове.

ослобоџава несвр. в. ослобаџа. – Једни ни ослобоџавају, а друђи не давају, веле да 
смо и овака незгодни ко народ. Куга друђи ослобоџава, тешко њему.

ослужи свр. обави своју војну обавезу. – Брат неје ослужил војску јоште, ја сам 
три године постара од њега.

ослути свр. повреди, онеспособи. – Немој да се задеваш с мене, да те не ударим 
с кольцав да те ослутим за цел век, па има да се влачиш слутан ко пребијена змија. 
 очанчи.

осмакоти (трп. пр. осмакотен, -а, -о) свр. снажно удари, унакази ударцем. – Кат си 
ју, бре, осмакоти с песницу, она паде. Степали се окол меџу, па једьн прошьл и тека 
и тека, а друготога свог осмакотеног одвезе санитет у болницу.

осмина ж 1. осми део чега. – Ја сам наследил осмину од наше имање, и морал сам 
да почнем, што веле, све испочетка. 2. осморо чланова каквог колектива. – Ми смо 
у кућу осмина: ја и жена, мати и башта, и наша четри деца.

осмуди (трп. пр. осмуден, -а, -о) свр. пламеном опрљи космате делове тела. – Неје 
се млого изгорел, само си малко осмудил веџе и бркови. Тебе ко да су на рожьњ 
пекли, ел те гром ударил, сьв си осмуден.

основа ж нити пређе намотане на вратилу и провучене кроз брдо и набрдила, 
кроз њих се провлачи потка при ткању. – Основа је намотана на кросно и има зев, 
кроз њега се провлачи совељћа сас потку, а с набрдила се прибива, и тека се ткаје 
на разбој.

основе свр. 1. оснује основу за ткање. – Основа се прво основе, а за тој требе да 
си мајстор, па се навије на кросно и уведе у нитће и брдо с набрдила, после се ткаје. 
2. размери и кочићима обележи темељ зграде. – Мајстор основе темељ, после иде 
копање, па пунење с бетон, на крај иде зидање.

осовина ж део кола на који се стављају точкови. □ – Напрет су кола имала дрве-
ну осовинну, направену од јасен или брес, после су искочила кола сас гвоздену осо-
винну.

осом бр. осам. – Наша кучка беше окотила осом кутретија.  осум.
осомдесе бр. осамдесет. – Баба напуни осомдесе године, и још види да удене 

коньц у иглу.  осумдесе.
осомнајес бр. осамнаест. – Били смо осомнајес члана у кућу.  осумнајес.
осопуљави свр. 1. постане сопуљав. – Вата ни грип, па сви осопуљавемо по кућу. 

2. учини да неко постане сопуљав. – Немој да га целивујеш такво сопуљаво, да и теб 
не осопуљави.

осотоњи (трп. пр. осотоњен, -а, -о) свр. залуди, зачара, омађија, хипнотише. – Ко 
да ме осостоњи, несьм знала ни кво сам оратила, ни кво сам работила. Прича ти, 
ћити и умотује у обланде, док те намести, а после че ти пребаје некво да те осотоњи, 
и да ти бркне у џеп. Осотоњи га тај курвештија, и одведе га за Русију, и там настрада. 
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Причају да је имало теј сотоње, оне осотоње човека, и суноч га јашају по долињаци, 
он осотоњен и не знаје куде иде, кад запоју петлови, оне се изгубе, а онија човек 
после одболује.

оспи се свр. касно се пробуди, касно устане. – Ма ништа ми неје, кој ви је ђавол, 
само сам се малко оспал.

осрами свр. нанесе коме срам, обрука, постиди. – Кад ми тој рече, ко да ми шамар 
удари, осрами ме пред цело госје.  осрамоти.

осрами се свр. обрука се, постиди се. – Несмо ви богзна како пречекали, осрамимо 
се, али толко се могло.  осрамоти се.

осрамоти свр. нанесе коме срамоту (упор. осрами). – Срамота га да једе, а неје га 
срамота да се први ване за чашу, суде ме осрамоти с туј њигову пијанку.

осрамоти се свр. нанесе себи срамоту (упор. осрами се). – Несмо се осрамотили 
сас дарување, а и цела рода задовољна сас дарови који су добили.

осрегњи, -гња, -гњо осредњи. – Бранислова, какву ју Бог здал, била је осрегња у 
све работе, ни прва, ал никад ни послегња.

осрећи свр. учини кога срећним, усрећи. – Окол куга се она оврти, и куга она 
осрећи, тија си је јебал век. Млого се осрећимо ја сас теб, и ти сас мен, ја сирома, 
ти још посирома.

осрећи се свр. учини себе срећним, усрећи се. – Осрећи се што купи туј краву на 
вашар, бојађи млада и млечна, а она дава млеко колко коза, а бика уопште не тражи.

остава ж помоћна просторија где се држе ствари које нису потребне свакога 
дана. – Имају голем подрум, али имају и оставу где остављају ствари које би смитале 
разврљане по кућу.  ћилер, шпајез.

остави (трп. пр. оставен, -а, -о) свр. 1. метне, стави. – Остави га на видно место, 
да га мож најдеш ка[д] ти притребе. 2. фиг. одреди, намени. – Једьн син че је овчар, 
једьн печаловник, а најмладога че оставимо да је домашњар, и да ни дочува. Вурда 
која је оставена за зиму не развршује се док снег не падне. Књиђе разне стоју на 
асталче тека како су оставене. 3. поклони, остави у наследство. – Који се урече од 
синови да ме дочува, њему чу оставим сво имање још за живот. 4. прекине, напусти. 
– Остави школу, одаде се у мангупльк, одлута негде по свет, и више се и не врну у 
село.  остаји.

остави се свр. занемари да се снабде чим. – Лани се оставимо без јака дрва, 
мислели смо да поминемо сас лисковине, па измрзомо, овуј годину нечемо тека.

оставка ж дем. од остава. – Покојна Стана причаше: ѕвонци накачени на чивильк 
у ћилерче, оставка ко трем, тека га ни зовеомо, па вапират дојде ночу и приклима ји 
да ни плаши.

оставља несвр. занемарује (супротно од остави). – Млого сам почел да кашљем, чу 
морам да остављам пушење. Да једете, и да понесете, без једење се немој остављате. 
За длан од њиву се ђинуло ако ти некој малко преоре, чуда су остављана по село, а 
са све њиве пустолије.  наоставља.

остаји свр. (трп. пр. остајен, -а, -о) в. остави. – Требе да остајиш неку пару настран, 
за старос да ти се најде. Реко: Бре, ја несьм дошьл да остајим паре у кафану, нело сам 
дошьл да зарадим пару. Семе које је остајено за садење се не пипа.

остал мн. остали м сто (упор. астал). – Цвета ме муа сас колено поди остал, и 
некво ми шьпче. Ајде да се пребрисују остали, и да се поставља мезе, госјањи че 
почну веч да пристиѕају.

осталче мн. осталчетија с мањи дрвени сто за ситно послужење, сточић (упор. 
астлче). – Начуљили уши ко лисице, и натквесили се над осталче, и гњету ли, гњету. 
Кад жена почне да троши грнци и рита осталчетија, мора да ју је уватил нећи бездир.
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остане свр. 1. задржи се негде и даље, не оде нигде. – Остадомо саде баба и ја у 
кућу, остали се растикаше по свет. 2. не добије што. – Пожури, да не останеш без 
једење. Ако тека наставиш, че отидеш без остани збогом, видим ја. 3. доспе у неко 
стање. – Крава ни остаде стелна, али се пред телење исаби, отели мртво теле. ⌂ луп-
не па остане жив изговори глупост. – Нема меру кво прича, лупне нешто и остане жив. 
 заостане, изостане.

остањује несвр. остаје. – Све појечте, да не остањује по шерпе и по тањири. Баба 
ме увек ружи кат се мешам у политиће, оно тека си је, за тој су љуђе остањували без 
главе. Какьв си, ко да су те прваци прајили на ручни рад од каљиште! – не остањује 
му ни она дужна.  изостањује.

остар, -тра, -тро 1. који својом танком ивицом добро сече, оштар. – Имам остар 
нож, па зачьс нарежем кво ми требе, и колко ми требе. 2. који има шиљаст врх. – Тој 
брдо има остар вр, па се зове Остри вр. 3. који нагло заокреће. – Налетел на остру 
кривину, па не могьл да ју савлада, и слетел у реку. 4. који је лако раздражљив, прек, 
строг. – Деда беше остар човек, при њег нема очу – нечу. Пази се да те не уапе, 
тој куче остро. 5. који је по квалитету и интензитету изнад обичног и просечног. 
– Има остар поглед, кад ме погледа, прећинем се от стра. ■ поостар комп. оштрији. 
– Башта ми је бил остар човек, да поостар од њег чини ми се неје могло да буде. ■ 
најостар супрел. најоштрији. – И најостро куче воли да се понекад помилује.

остареје свр. остари. – Деца се растикала по свет, ти си остарел, а и ја чу 
остарејем, па куде це денемо после оба недьгави.

остареје се свр. остари се. – Човек не требе да се подава док је млад, а кат се 
остареје, тьг је како друђи кажу. Остарело се и онемоћело се, ал душа тражи и да 
једне и да пине. Бре, Трајко, па кво ако смо остарели, сви стареју, а кат се остареје, 
човек не мож да рипа ко момче кад је бил.

остарина ж старији свет, стари људи уопште. – Наш век пројде, а теб је и 
омладина и остарина капу стурала.

Остатовица село у Лужници; Остатовчанин, Остатовчанка, Остатовчанче мн. 
Остатовчани етн; остатовачки, -чка, -чко ктет.

остьн м дугачак зашиљени штап, или са гвозденим шиљком на врху (в. бьд) којим 
се гоне волови. – Остьн је дльг прут, али на вр има бьд, од клиньц направено, а 
на друђи крај има копраљу. Рада Лојнсћи имаше обичај да каже за волови кад га 
наљуте: Море, нану им јебем, кроз оџак ји има прокарам сас остьн.

остьнче мн. остьнчетија с дем. од остьн. – Еве, деда че и теб да направи остьнче, 
да тераш волови.

остьнченце с хип. од остьн. – Робаџија натькне остьнченце у рупу на процеп 
куде је јерьм, да му на њега закаче пешћир и черапе, да се види да је робаџија, и да 
вози невестини дарови.

остине свр. 1. охлади се. – Само што сам стурила шерпу од огьњ, малко да остине 
пасуљ, па чу ви сипем да једете. 2. фиг. престраши се. – Кад ме погледа љутито с 
њиговини белци, ја остинем от стра.

острви се свр. навади се, полакоми се. – Беше се острвил на жене, само ли је 
убава, не питује чија је, докле му не шчукаше рогови, па постаде миран ко бубаљћа.

острежи се свр. охрабри се, добије самопоуздање, острви се. – Ис прво време иде 
тешко док се не острежиш, после кољеш све што је за клање, от кокошће до волови. 
Деда Славко једно време се беше уплашил че умре, са се острежи, па поче да си иде 
и по поље.

остри несвр. чини да нешто буде оштро, оштри. – Стар, па мора често да остри 
косу, да му боље реже, да не запиња млого. Поче да острим сећире, спремам се 
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да почнем овија дни да берем дрва. ■ острење гл. им. – Вртимо тоцило, скапемо од 
вртење док Ђора изостри тој кво има за острење.  изостри, наостри, подостри.

остри се несвр. 1. брусом се тањи рез, оштри се. – Свако сечиво с које се нешто 
сече мора да се с време на време остри. 2. фиг. јуначи се, храбри се. – Ете, колко је 
човек тупав, планира некво, и мисли тека че и да буде, остри се за песму и веселење, 
а оно му дојде викање.  заостри се, наостри се, уостри се.

остриже (рад. пр. остригал, -гла, -гло, трп. пр. острижен, -а, -о) свр. ошиша. – Остри-
гал га на откоси ко јарца, а не ко човека домачина у године. Кад чу да че ни дојду 
унучетија нагосје, Петкана узе онија ножици што стрижемо овце, и остриже ме, да 
ме деца не затицају неостриженог. Острижи га на нуларицу. Са све жене острижене 
ко мушкарци, а напрет су носиле косе дльђе скоро до дупе.

остриже се свр. ошиша се. – Млого сам бучава, мора да идем да се острижем. 
Овце се прво пострижу кат се малко стопли време, после се острижу скроз, иначе 
че поцрцају од жегу.

острило с камен за оштрење косе, брус. – Косач врже за ногу тутулицу, у њу 
сипе воду и тури острило, и кад му се утупи коса, он ју наостри с острилото, и про-
дужи да коси.

острилце с дем. и хип. од острило. – Имаш ли некакво острилце да натргнем 
ножав, нече да ване да сече.

остро прил. фиг. строго. – Деца требе да се воле, и требе да им се купује кво им 
требе, али с њи мора остро док не разазнају, да ти се не укаче на грбину, после ји не 
мож стуриш одотле.

острога ж висока мотка са више ракљи од пресечених бочних грана која на бачији 
служи као чивилук. – Омијемо ведра сас жешку воду, па ји накачимо на острогу да 
чекају ново музење.  соа.

остроуман, -мна, -мно оштроуман. – Брана беше остроумна женица, брза и сас 
памет и сас језик, нема при њу четри-пет, нело кво на ум, тој на друм.

оструже (рад. пр. остругал, -а, -о) свр. 1. скине што стругањем. – Кожа прво мора 
да се оструже о[д] длаку, па тьг да се праве опьнци. 2. фиг. учини да се осети глад. – 
Остругала ни рећија, па почемо да преглоџујемо косће по тањири.

острушка ж метална шипка на једном крају повијена у виду куке за подстицање 
ватре и стављање и подизање сача са црепуље, а на другом проширена у виду 
троугласте плочице за вађење печеног хлеба из црепуље (упор. кука). – Вршњак се 
напече и сас острушку се поклопи леб у црепњу да се пече, и још му се натура жар 
врз њега. Уз огњиште је и острушка да се потстькне огањ, или стури вршник кад је 
леб опечен. Биљано, немој да чекаш да застудеје, чьчкај сас острушкуту чим ти се 
учини да се ладе дувари.  пострушка.

острц м ивица (столице, клупе). – Ако отиде при некуга, све се склања и снебива, 
седи на острц, и срамује се да узне с кво га понуде.

оступа несвр. одступа, повлачи се. – Српска војска је морала да оступа преко 
Албанију, сила ју била притисла с три стране.

оступи свр. одступи, повуче се. – Нечу да му оступим ни за пед, има да се дели 
подједнако на два дела. Наши наступише, а Бугари оступише.

осугари се касно се ојагњи. – Тај овца ми се овуј годин осугари, друђе овце се 
изјагњише још у фебруар, а она се ојагњи се чьк у мај.

осуди (трп. пр. осуден, -а, -о) донесе пресуду, изрекне неповољно мишљење о чему. 
– Нашава ората је и тека осудена да се затре, а овак че бар некво да остане за некуга 
куји тој воли. Не иде ми у главу: како тој може да човек због орату десет године 
лежи у затвор, а неје осуден.
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осум рет. бр. в. осом. – Имам на дом пет свиње прасиље, двајес и осум прачина, и 
једног веприну, алесина.

осумдесе рет. бр. в. осомдесе. – Ја сам Јеленко из Бабушницу, оно неје бьш из 
Бабушницу, него из Калџерело, имам осумдесе и три године, са чу напуним за 
Петровдьн осумдесе и четри.

осумнајес рет. бр. в. осомнајес. – Кад напуниш осомнајес године мож да се жениш, 
али прво војску требе да ослужиш.

осуство с одсуство. – Три године сам служил војску, а само једнуш сам бил на 
осуство.

осуче свр. 1. упреде неколико тањих конаца у дебљи. – Еве, узе да осучем конци за 
свече, иду задушнице. 2. оклагијом истањи тесто у коре за питу. – Осучу се обђе, 
па се туре на плотну да се запечу, па се налага баница у тепсију.

осуџује несвр. осуђује, одређује заслужену казну. – Милиција ји апси, ал ји суд не 
осуџује, веле да су малолетни, и после два дьна поново крадну.

осуши свр. 1. учини да што постане суво, ослободи што влаге. – Јела, бре, да 
осушимо по некоју чашу, једанпут се живи. 2. фиг. премлати, осуши од батина. – Чу 
те бијем, и нема да престањујем док те не осушим от ћотек.

осуши се свр. 1. сушењем се ослободи влаге. – Месо је поблаго кат се осуши, а 
и дуго се мож чува кад је суво. 2. фиг. омршави. – Осушила се, па ју нема ништа, 
станула кожа и кос.  усуши се.

отава ж омлађена трава ујесен, трава која се коси под јесен по други пут, каткад 
и трећи пут. – Ливаде се сасушиле, саде туј и там по заветину и прекај шумаци 
зеленеје се отава.

отави се свр. подмлади се, накнадно израсте. – Кад отидо у виноград, оно има 
грозје које се отавило, ја узе та ћину које сам видел, и колко сам стигал.

отавица ж хип. од отава. – Моје кравице несу виделе ни трице куповне, а камоли 
концентрат: детелинка, отавица, напарим јим некада и сламицу сас солчьк, и тој им је.

отака несвр. точећи одваја вино из комине, отаче. – Грозје се муља на муљачу, и 
одма отака ако се оче бело вино, а ако се оче црно вино, оно престоји два-три дьна 
у комину.

отам прил. с друге стране, преко. – Мојни комшија што је отам реку за ништа се 
не сећира, бьш му га уз матрак кој че дојде на влас.

отамо прил. из тог правца, с те стране, одатле, с тог места. – Поче да сева од 
Ракош, отамо кад дојде облак најчесто ни град бије.  отуде.

отани (рад. пр. отанел, -а, -о) свр. отањи, учини тањим него што треба. – Пази 
како дељаш, да не отаниш гредуту. Скроз отанела водицата, мож ју дете пречапка.

отањћа свр. 1. скроз утањи. – Отањћал једење и пијење, крајат му се наблизил. 2. 
фиг. умре. – Момчил Бранковсћи начьс отањћал, бише му звоне оцутра.

отаросује се несвр. одбацује што, ослобађа се кога или чега. – Од лоше друство 
се отаросуј на време, док те не увлече у некакву лошотију.

отароше се свр. ослободи се од кога или од чега, ратосиља се. – Не могу се 
отарошем од њу, залепила се за мен ко таксена марка. Куде ме год спази залепи се 
за мен, па не могу да се отарошем од њега. Нападоше ни вьшће, па закасамо, једва 
се отаросамо од беду.

о[д]тьг(а) прил. од тога времена, отад. – Замалко без ногу да остане, доктури ју 
спасише, али му отьг неје бьш саглам. Приметил како Турчин замашил да посече 
Драгутина, и сас голу руку уватил сабљуту, отьг му руката недьгава. И о[д]тьга ми 
се живот загрози, не мили ми се да улезнем у кућу.
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отьни свр. 1. отањи, ослаби. – Отьнила си чорбицуву, само водица, да си вој 
турнула неку сушеничку да ју позгустиш. Пази да не отьниш греде кад ји дељаш. 2. 
фиг. осиромаши. – Отьнемо начисто, куде погледаш по кућу суде празно, али најгоре 
што и сас здравје отьнемо.

отьни се свр. отањи се доходак, ослаби се материјално. – Како отидо у пензију 
отьни се с динар, па ми све не достиѕа, а напред несьм оскудевал за пару.

отьњћеје свр. истањи се, изгуби пуноћу и чврстину. – Панталоне му отьњћеле, 
само што несу прогледале на дупе и на колена.

отьпче свр. фиг. тапкајући ногама оде до негде. – Жега, не жега, пут под нође, па 
отьпчем до село.

отврдеје свр. постане тврд. – Кравај печен у пепел је најблаг сас сирење, али 
само док је жежак, кат се олади отврдеје, и неје више тека благ.

отврља несвр. одбацује. – Жене врзују главе сас шамије, а које че отврљају сит-
ну сламу испод дреш турају тьнка шамичетија на уста, да ји прашина не задави. ■ 
отврљање гл. им. – Има ли нешто за отврљање, ел да све товаримо.

отврљи свр. одбаци. – Млого сам покријен, отврљи једну цргу од мен. Тела би да 
отћине и да отврљи туј муку от себ, и да па прогледа.

отврљи се свр. фиг. удаљи се. – Како се који отврљи от село, више се у њега не 
врта.

отврљћа ж оно што се одбацује, фиг. сперма. – Има да те отврљим од мен ко 
отврљћу, кад неси за ништа.

отврљује несвр. одбацује. – Немој да ме отврљујете, ја ако сам стара, још могу 
огањ да кладем, деца да пазим и кокошће да ишкам по двор.

отегне свр. истегне, пружи у дужину, опружи, протегне. – Једна одовуд, друга 
отуд, па отегнете платното да видимо како је изьткано.

отегне се свр. опружи се. – Отегне се колко је дльг у ладовину, и цел дьн спи, а 
башта и мати му црцају од работе. 2. фиг. умре. – Џабе се чивташ, има да буде како ја 
кажем, па тамьн да се отегнеш. 3. одужи се. – Дьн се отегал ко гладна година, сльнце 
упекло, а ти си се слагнул дозем и жњеш.

отежи свр. 1. отежа због гојазности. – Удебелил се ко вепар, отежал, па једва 
оди. 2. отежа због бременитости. – Крава отежала, неје више за упреѕање у јерьм.

отеза несвр. отеже, зановета, одуговлачи. – Немој да отезаш, нело се дизај и 
пооди. Да ти се стужни кат почне да отеза у орату, требе с кљешта да му се вади реч 
из уста.  отеѕа.

отеза се несвр. отеже се. – Отеза се ко кучка кад ју поведу на шприцање. Ајде, 
ајде, улази, кво се отезаш, куче ни је врзано, а мечку немамо.  отеѕа се.

отеѕа несвр. в. отеза. – Немојте толко да отеѕате конопацат, да се не прећине. Ајде 
не отеѕај, нело давај какво си обећал да дадеш.

отеѕа се несвр. в. отеза се. – Пини, пини, не отеѕај се, рећија не трује. Сипи, бре, 
Јеленко, сипи от препекат, кво се отеѕаш ко снајка радодајка кад тврди пазар, чим 
сам ју испразнил, неје лоше да је пуна. Отеѕа се ко Радошевка, не може још да се 
пресрами.

отеклина ж отечено место, оток. – Има отеклину под око, уапала ју оса, па са 
тура ладни облози да спадне отеклината.  оток1.

отекне свр. набрекне, надује се, створи се отеклина. – Препили, па им отекле 
очи, ко да су с бумбари ратували. Отерети си руку, па гле колко је отекла у зглоб.

отели се свр. 1. крава донесе на свет теле. – Наша Цвета се начьс отелила, 
отелила женско теленце. 2. фиг. премори се. – Отелимо се док извадимо и сцепимо 
тија пьњ, али зимус кубе има само да дудњи.
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отени рет. свр. учини да коме постане лакше, направи места и за друге. – Малко 
се мрднете, отенете ми да могу да пријдем. Једни улезну, запале свечу, малко се 
задрже, па отоде, да отене место друђи да могу да улезну.

отепа свр. фиг. поједе у сласт, слисти. – Да му дадеш вурњак леб и шерпу сас 
пуњене попошће, све има да отепа, и да му је малко. Најечте се убаво, па ударете по 
једно оладено пивце, па ако ви је малко, ви отепајте још по два-три комада.

отепа се свр. освети се коме добрим батинама. – Море, гњасни га назем, па му 
се отепај, кад неје добар. Почеше да ни заобикаљају, че ни се отепају. Ко да ни нећи 
наврља цигансћи пепел у дупе, скарамо се сас сви на свет, па се сви сабраше да ни 
се отепају.

отерети (трп. пр. отеретен, -а, -о) свр. оптерети. – Отерети јучер краве у орање, 
али одма смањише млеко, ни половин не намузо колко обично музем. Он је бил још 
ко дете отеретен с работу. Отеретена ми рауката, па ме побољћује с време на време.

отерети се свр. оптерети се. – Млого се отеретимо док покримо кућу.
отеснеје свр. постане тесан. – Било какьв дроњьк отеснеје кат се опере. Поче се 

поправљам, отеснејаше ми све дреје.
отесни (трп. пр. отесњен, -а, -о) свр. учини тесним, постане тесан. – Исплела 

ми убав џемпир, само га малко отеснила. Мајстор ко да неје мерил кат ти кројил 
панталонете, у појес отесњене, а ногавице ократене.

отет, -а, -о фиг. прек, оштар, брз на свађи. – Свекар ми беше отет човек, с њег 
расправа неје имало, на сви ни је држал дициплину, ко да смо у војску. Отето 
детиште, сва деца га мрзну, и ниједно нече с њега да се игра.

отетивује несвр. испашта, плаћа туђе рауне. Δ – Чек, чек, одма да се разбере-
мо, несьм ја суртук, па да терам рабуш који је засечен пред толће године, куј си је 
напрајил рабуш, тија нек си га отетивује.

отече свр. удаљи се текући. – Док не отече вода, и док се не просуши, у градину 
нема улазење.

отиде (рад. пр. отишьл / ошьл, -шла, -шло) свр. 1. оде, отпутује. – Отишьл при зета 
и черку нагосје, али затекал закључена врата, па си се врнул дом. Млади људи ото-
ше у град, село опусте, куће пропадају, њиве урасле у трњаци, отиде све у мајчину. 
У мој живот несьм ошьл ни на седењћу, ни на игранку. Са је друга мода, невеста се 
оженила, пре месец дьна за момче ошла, па после вој праве свадбу. 2. фиг. умре. – 
Отиде и Мира Гороломска, Бог да ју прости, а беше најстара у Стрижевац. ⌂ отиде без 
остани збогом оде без поздрава. – Надурли се, седе у кола и отиде без остани збогом. 
⌂ отиде ко посран оде постиђен. – Почемо да га брукамо, он ћута, ћута, па се диже, и 
отиде ко посран.  изотиде, разотиде.

отима несвр. силом узима. □ – Мој чича ми је отимал све кво је могьл, на крај ме 
и ис кућу испидира на печалбу, али ни он неје млого процьвтел. ■ отимање гл. им. – 
Кућа се не кући с отимање, нело сас запињање.  изотима, наотима.

отима се несвр. 1. брани се, нећка се. – Поздравимо се, чьк ме изока у кавану на 
каве, ја се отима, насечам крв че да ми пине. 2. измиче се једно по једно из руку без 
моћи да се то спречи. – Осечам, поче ми се отима једно по једно, батали и рећицу, 
једино још понекоју цигарку ишчурим, тој ми је сво уживање. 3. јагми се, граби 
се. – Живујте си сас комшије, не отимајте се за паре и имање, не будете зграбљиви, 
ништа се не носи на онија свет.

отимачина ж отимање, грабеж, пљачка. □ – Овољћи порези, овољће даванције 
и отимачина неје било ни кат су Турци владали.
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отица1 несвр. удаљава се текући. – Прокопамо канал, да може вода да отица ис 
подрум. Упролет се наш бунар у градину напуни до вр, па почне вода да отица из 
њег, ко да је кладенац.

отица2 несвр. добија отоке. – Нође ме нече слушају, почеше да отицају, па бес 
штап не могу да одим.

откадьшањ, -шња, -шњо одавнашњи, одвајкадашњи. – Кој знаје откадьшња је 
тај црква, никој не панти када је правена.

откаже свр. одбије, одрекне, раскине оно што је договорено. – Договоримо се з 
брата да ортачћи купимо плац, ја се задужи и спреми паре, он тиће отказа договор.

откаже се свр. фиг. одрекне се чега. – Човек како стареје почне да се отказује од 
једно по једно, док се на крај не откаже и од живот.

отказује несвр. одбија послушност. – Чим попорасте че почне да отказује 
послушнос, нело ти притезај док још мож. Поче ми отказује алатка, а ја све мислим 
да сам још млад, и да могу, ко што сам некада могьл.

откани се свр. одрекне се кога, одустане од неке намере. – Откани се ти, черко, 
од њега, он је мангуп, и само те лььже. Он кад навали да пије, нумеје да се откани, 
ко да му је пред-главу.

откара свр. отера. – Разбра и који су га откарали у затвор, и зашто су га откарали, 
и помисли си: нам друђи злотвори не требу, ми смо си доста. Откарај краве да попасу 
до куде пладне, па ји укарај у шталу и затвори.

откача несвр. откачиње закачено. – На другу страну џакови закачени за дреш, па 
како се који напуни, откачају га, турају на вагу, мере, и носе у пресек.

откачен, -а, -о ненормалан, луд. – Добар је, ал је малко откачен. Бегај долеко од 
њега, видиш да је скроз откачен, с њега ни милиција не воли да има млого работу.

откачи свр. 1. откачи закачено. – Ене га конопацат где је закачен на дуд, откачи 
га и понеси да вржемо сено кад натоваримо на кола. 2. раздвоји састављено. – 
Откачи прегњишта, у воденицу терамо мливо на крљешку, ѕагњишта ни не требу. 3. 
фиг. скине кога с врата, ослободи се кога. – Откачи тога мангупа, и не јављај му се 
више. 4. фиг. умре. – Петар Врнда га начьс откачил.

откачи се свр. 1. ослободи се кога или чега. – Залепила се ко чичьк, не могу се 
откачим од њу да ми једнуш сьвне. Е, вала, кат се откачи о[д] тија дуг, више се никад 
нечу задужујем. 2. сиђе с памети, полуди. – Слободан Бранковсћи се беше скроз 
откачил, никога не познава, морали су да га сместе у старачћи дом у Димитровград.

откашље кашље са паузама, кашље извесно време па престане, па почне поново. 
– Залулил мој Милутин „мораву“, чур окол њег ко да је вабричћи димњак, откашље 
једну партију, понамршти се, па тргне оди цигаруту, па почне пај кашљање.

откьткада прил. ко зна од када, још од давнина. – Још откьткада те чекам, тамьн 
помисли да неч да дојдеш, кад видим идеш, клатиш се отуд. Откьткада је тај црква, 
још су Турци били кад је правена.

отклапа несвр. 1. скида поклопац. – Месо се задуши у лонац, и само се с време на 
време отпклапа да се види да ли је почело да се одваја от кости. 2. отвара врата, 
откључава. – С који кључ отклапате подрум?

отклати се свр. фиг. оде клатећи се, оде гегајући се. – Е, добро и пинумо и посе-
демо, време је да се польк отклатимо дом.  откленѕа се.

откленѕа свр. оде, одјури. – Ја се рипи како сам лежал у кревет, навре опьнци на 
босе нође, па брзачћи откленѕа на порту, и наврат-нанос стиго при галамуту. Диго се, 
предреши се, и некако откленѕа до доктурити.

откленѕа се свр. фиг. одлута се, удаљи се. – Има и море, и друга поарна места где 
човек може да се откленѕа, и да малко одьне од работе.
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отклецка свр. оде клецајући, одгега, отхрамље. – Веља, љут што га несу чекали 
за ручьк, диже се и отклецка у задругу да се смири с неку мученицу.

откlца свр. ударцем утуца прст. – Откlца си прс док кова тарабе. Пази да си не 
откlцаш прс с чукат.  отlца.

отклопен, -а, -о 1. коме није ставњен полкопац, отклопљен. – Што стоји откло-
пена шерпа, могу да дојду мачће да излочу млеко. 2. који није затворен, отворен. 
– Излезне, и остави отклопена врата, све друђи требе да вој иде по дупе и затвара.

отклопи свр. 1. подигне поклопац. – У крајчьк стојеше поголемшьк сандьк, Ѕвезда 
пријде, и польк га отклопи. 2. отвори врата. – Врата заклопена сас катанац, а ја сам 
уватила катанацат и гурам кључ да га откључим, да отклопим вратата и да улезнем 
у кућу.

отклопи се свр. отвори се (сам по себи). – У некоје добо мрдну некаква дльга 
шипка, и врата се малко отклопише колко да пројде једьн човек.

откован, -а, -о коме је истањен рез искивањем (упор. накован). – Изрипише ми и 
деда и башта пред очи, искоколили на мен, наострили се ко откована коса, стрељају 
ме сас очи како сам дозволил кућа да ми се сруши.

откове свр. 1. раскује оно што је заковано. – Ја заковем тарабу, деца ју откову да 
се провлаче да беру црешње. 2. фиг. наоштри се. – Донесе ћилаш да се отковем сас 
некоју љуту, па да окосим двор.

отковује несвр. раскива оно што је заковано. – Отковује ми комшија тарабе, бак-
суз човек, само да ми пакости.

отковрчује несвр. шатр. прави се важан служећи се рогобатним речима. – Ма 
кажи га да те разумимо, кво га отковрчујеш.

отколка свр. откотрља. – Дојди да ми помогнеш да отколкамо кацуву до чешму.
отколка се свр. откотрља се. – Једну вечер она колну клувче комто њег, ко 

случајно вој се отколкало, да вој га донесе, ел она да пријде да га узне. Оди топ цев-
ка се расцьвтела, а точкови се отколкали низ ровину чьк у Рачавац.

откопује несвр. откопава. – Била неква црква некада, почели вој откопују темељ, 
па баталили, а мож су и злато тражили.

откорави се свр. фиг. омекша, открави се. – Понуди га с цигару, сипи му рећију, 
понашали се с њег док се откорави, после че ти прича све кво те интересује.

откос м 1. ред косом покошеног жита или траве. – Искарал десет откоса, и умо-
рил се. Трава се коси на откоси, они се превртају сас дрвене виле, кат се осуше 
добије се сено. 2. косидба по реду пристизања траве за косидбу. – У први откос се 
добије највише сено, у друђи помалко, а ако има и за трећи откос, тој сено се зове 
отава.

открека свр. фиг. отпева, надрља. – Суди ни једна женица, има ју брат брату пре-
ко сто ћила, гадна ко циганско магаре, ал кат поче да се уѕрта у мојви бркови, видо 
да чу да открекам.

открије (трп. пр. откријен, -а, -о) свр. уклони покривач са себе, или покривку са 
куће. – Откри се, што си се толко умотала у црђе ко у сред зиму. Спиш откријен, затој 
си наѕебал, нело ти да најдеш неку да те покрива.  разоткрије.

откроји свр. фиг. одвоји, одлепи. – Једва ју откројимо од њега, омајал ју, па се дом 
не сврчава, књигу батали начисто.

откроји се свр. одвоји се, одлепи се. – Куде се откроји зевња од брдо, и почне да 
се свлачи, ми тој место зовемо свлачотина.

открши свр. одломи. – На Младенци идемо у дрењак и откршимо гранчицу оди 
дрен и оди врбу, и с њу ударамо укућани да су здрави ко дрен, и да су жилави ко 
врба.
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откуде прил. откуда. – Откуде се појави само, да ми је да знам. Кој ти га знаје 
откуде је. Откуде ти тољће паре, казуј!

откуњаје свр. откуња. – Че куњаје неколко дьна, па че откуњаје, али че се пак 
напива, знам га ја.

откуп м откупљивање, продаја. – Женсково теленце чу си чувам, а овај две муш-
ка че иду на откуп.

откупи свр. купи целу количину чега, или све колико га има на броју. – Да се по-
годимо за цену, да ти ја откупим ђутуре и овце и козе колко имаш, кат си веч решил 
да ји продаваш.

откупује несвр. откупљује. – Тија накупац из Димитровград откупује јаганаци и 
овуј годину, а још ланска неје исплатил. Напрет су откупували и сирове коже, а са 
нече никакве.

отlца свр. ударцем утуца прст (упор. откlца). – Удари се по прс, па га отlца, за-
малко нокат да ми отпадне.

отне свр. силом одузме, отме. – Тија саможивник је у стање да ти отне залок из 
уста. Док су ни владали Бугари, беше гадно, бију, дојде у кућу и отне ти кво му се 
свиди, и ништа му не смејеш.  преотне.

отне се свр. отме се, одбрани се. – Маноил настави да пије из влашу, и кресну 
танџару, танџарата трзну руку, ко да оче да се отне. Уватимо га, али се оте, и побеже 
ни.  изотне се.

отода ж полазак, тренутак поласка. – На отоду они се исцеливују, и обавезно 
попију још по једну чашу за срећан пут.

отоди несвр. 1. одлази, путује. – Ја ото на спање, а ти седи целу ноч ако оч. Госје 
пуна соба, једни дооде, дрући отоде, тека цел дьн. Ората му у ветар отоди, никој му 
млого не верује. 2. фиг. умире. – Овој да знаш и да упантиш: кад га Бог неје уредил 
да си заједно отоде који се воле, срећа је при оног који први отиде. ■ отодење гл. им. 
– Диго се некако, препалка се, ништа ми неје, видо да несьм још на ред за отодење, 
сачувал ме Бог.

оток1 м отечено место (упор. отеклина). – Има оток на ногу, уапала га змија, па 
прима инекције.

оток2 м квалитетно вино оточено из комине (упор. и шиљер). – Немој да славиш 
славу сас шиљер, нело изнеси отокан, да се панти како си славил Светог Јована.

отопи (трп. пр. отопен, -а, -о) свр. парчетом хлеба очишсти масноћу са дна посуде. 
– Влаја довати шерпу и вурњак леб и отепа све, после узе и отопи и маз ис шерпу. 
Погледа у судови, шерпа стоји празна и отопена од маз ко да је омијена.

отопи се свр. истопи се (о снегу). – Снег се отопи, да се само малко просуши, па 
почиња орање.

отоплеје свр. попусти хладноћа. – Че чекамо да малко времето отоплеје, па че 
дојдемо нећи дьн да поседимо при вас.  отопли.

отопли свр. в. отоплеје. – Отопли га времето, че му се радују Цигање. Отопли 
време, требе веч да пострижемо овце.

оточ прил. мало пре. – Ја оточ доди, али вас нема, па се врну. Ако до са неје знала, 
оточ је све чула. Некуде се изгуби, до оточ беше туј.  оточка, оточће.

оточи свр. 1. излије, точећи одвоји вино из комине (упор. и преточи). – Овуј годин 
оточимо двестотин ћила вино. 2. одлије, точећи избаци вишак течности. – Оточи 
малко вино из бурето, да не истрчи кад почне да прећипује.

оточка прил. в. оточ. – О, Миличће, куде је Радисав? – Оточка излезе, па га још 
нема, можда је у нужник у гувно!
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оточњи, -а, -о малопређашњи. – Ја несьм оточњи, па да ми ти солиш мозак како 
очеш. Ајде да ми отпојете оточњуну песму, а по њу да заиграмо прошетушку.

оточће прил. в. оточ. – Оточће, само што се изврза ис цедилку, кат се свекрва уока 
ис кућу што ме нема, а време вој за једење.

отпадне (рад. пр. отпадал, -дла, -дло) свр. 1. одвоји се од чега, спадне са чега. – 
Скркну осовина, и отпаде ми прегњи точак от кола. 2. фиг. остане без чега. – Отпа-
доше ми руће од мрзлицу. Отпадомо од наслество ко тринајесто прасе от сису.

отпати свр. проведе извесно време патећи се. – Сас мајку смо лепо живели, које 
имамо делимо, које немамо ми че сви да отпатимо, текој смо проживели наш век.

отпекља свр. одреши петљу, откопча, одмрси. – Како си га запекљал, тека че га 
и отпекљаш. Упекљало се ко пиле у кlчишта, па не могу да га отпекљам. Отпекљај 
му кошуљу под гушу, да се не зноји толко.

отпекља се свр. откопча се, распетља се. – Отпекља се, па заборави да се 
запекља кад површи работу, нело си иде тека распекљан, блазни свет.

отпекљује се несвр. откопчава се. – Попорасте веч, само поче да се облачи и об-
ува, само се запекљује, само се отпекљује.

отпере свр. фиг. опере, оправда, очисти. – Нече Лужница да може да те отпере, ако 
се дознаје да си тој чудо напрајил.

отпере се свр. фиг. оправда се, одбаци кривицу са себе. – Ако Петкана чује за овој 
с комшикуву, нема се отперем док сам жив.

отпије свр. 1. попије део пића. – Деда Драга отпи једну гlтку из влашуту, па ју 
суну мен. 2. попије свој део, због болести или старости заврши са пићем. – Пини, 
пини, за теб си је, мен не требе да наздравујеш, ја сам моје отпил.

отпије се свр. попије више него што теба, засити се пића. – Човеку се понекад 
отпије пијење, мож да му приносиш кьв оч пијельк, не вреди, само га погледа и 
одврне главу.

отпира се фиг. пребацује кривицу на другога. – Колко год да се отпираш, неч да се 
опереш, доказано је да си тој ти украл, видели те љуђи.

отпиши свр. отпуши, отчепи. – Каменка извади шише сас воду ис цедилку, 
отпиши га и гlну једну гlтку, беше га запишила сас кордељ умотан у артишку.

отпиши се свр. отпуши се, отчепи се. – Запишил му се нос, па никако да се 
отпиши, па мора на уста да дише.

отплачује несвр. отплаћује. – Дуг је зьл друг, лько је да се задужиш, али после 
требе да отплачујеш и дугат, и камату.

отпоје свр. доврши певање, отпева целу песму. – Ма, отпојем ја и успут док се 
вртамо ночу од госје, што па да не појем, несьм украл, несьм излгал. Све бољће и 
бриђе пројду ка[д] ти поп отпоје њигову песму.

отпојује несвр. певањем одговара ономе који пева. – Лека Благунка поје, Тодора 
му отпојује, а госјањи се ућутали, и слушају.

отпонапред прил. нешто раније од пре (упор. напред). – Отпонапред доодеоше 
почесто, са дојду једнуш годишњо. Причаше ми отпонапред како иза тој брдо има 
људи исти ко ми, ал ако ји сретнемо, они че помру.

отпоново прил. изнова, испочетка. – Кад би могло човек кад остареје, да се врне 
у младе године, па отпоновно да почне живот, ал не може, а нећи не би ни волел.

отпоран, -рна, -рно који пружа отпор, који се одупире свему што га сналази. – 
Ја сам отпорна и на болес и на назеб, мен доћид не би имало, само да ме не мори 
задушка.
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отпорано прил. нешто пре од раније, у ранијим временима. – Отпорано народ је 
бил понеписмен, али попоштен, краџе неје било толко ко са, слуга је живел з газду, 
а газда неје могьл бе[з] слугу.

отпрапора свр. откаса прапорајући прапорцима. – Војислав ману с руку, пуче 
бич, отпрапораше прапорци из двор, чьк до друм су се чули прапорцити на коњатога.

отпрачи свр. избаци из праћке. – Кад дојде време родна кућа ни сви отпрачи у 
свет, па понећи одлету долеко, и там постану големе главе, а понећи не прелете ни 
капију, и туј си остану да трају, док трају.

отпрачује несвр. отпраћује. – Ја сам печалбара и отпрачувала и дочекувала, само 
зими што смо били заједно с мужа ми, онак све одвојени.

отпре се свр. одупре се. – Отпри вој се, немој да дозволиш да те гази, ако је 
свекрва.

отпред прил. спреда. – Отпред мазно, оѕад гњездо, ете тека он знаје да се очешља.
отпријатељи се свр. раскине пријатељство. – Који реше да се отпријатеље од 

мен после овуј орату, нек тека и уработе, боље и за мен и за њи.
отприлиће прил. слободно процењено, приближно, отприлике. – Знам ли га колко 

се тура, ја тој работим отприлиће, али никад јело несьм ни пресолила, ни прељутила, 
ни прећиселила.  сприлиће.

отпролет прил. почетком пролећа. – Де да презимимо, па отпролет че се обртамао 
на работе, нече ни побегну.

отпуди свр. истера, прогна. – Башта доведе другу жену, добише деца, мене и 
брата отпудише ис кућу, тека ти је тој с мачаву.

отпуне свр. дахом избаци, отпухне. – Сви знајемо да је живот ко чур от цигару, 
отпунеш конто небо, и крај.

отпушти свр. пусти кога да оде, ослободи службе. – Још малко, па че ме отпуште 
из војску, и више се нема рстављамо. Сви који су били запослени, отпуштише ји, и 
са си тека седе дом без плату.

отпушти се свр. опусти се, престане да буде напет и љут. – Деда ни вреви ни 
мрда, али чини ми се малко се отпушти и одмекнеја.

отрадија ж чистина, пропланак, брисани простор. – Ливада ви напролет чека, 
гола отрадија, мора ис темељ да почнете да се кућите. Искарај овцете на отрадију, 
оне воле ветрометину, па да видиш како има само да кроте.

отранчен, -а, -о забачен, скрајнут. – Почемо да прајимо пут кроз једну отранчену 
малу, дигли тија из малуту џеву како се код њи не мож ни пешћи оди од лочће и 
камање, а како смо ми друђи на асвалт искочили.

отранчи свр. испружи руке или ноге у страну. – Станула испред бабу, отранчила 
руће да си не умьшка аљинче, гледа ју, и чека да вој одговори кво ју је питала.

отранчи се свр. издвоји се из групе, удаљи се. – Косељак ко трмчило, свако влакно 
на по једну страну се отранчило. Сачека га, и тамьн да лапне једно шиљеже које се 
беше отранчило од овце, ја изрипи с прутлено, па кад га ишврска.

отранчује се несвр. издваја се из групе, изолује се. – Сви идемо заједно, делимо 
кво имамо, смејемо се и тугујемо заједно, једино се он отранчује.

отргне свр. силом нагло одвоји, откине, извуче се из неког стања. – Отргну ме 
мати од жену, па са одим неопран и незакрпен по свет ко прошљак. Немој толко да 
ме сецаш, че ми отргнеш рукав.

отргне се свр. ослободи се из чијих руку, отме се. – Дете ти стеѕај док ти је у руће, 
отргне ли се из руће, нема га више поврнеш.

отребен, -а, -о очишћен требљењем, отребљен. – У лонац се пржи насечен лук и 
шангарепа, па се насипе сас воду, и додаде се једна шољка отребен ориз.
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отреби свр. пребирајући очисти од сувишних комадића чега. – Прво узнеш пасуљ, 
отребиш га оди шушљак, омијеш најмалко у три воде, и приставиш на шпорет да се 
вари. Отреби се пшеница, па се попари с ћипелу воду.

отреби се свр. фиг. прореди се, бројчано се смањи међусобним уништавањем. – 
Почемо да се требимо, ако овак наставимо че се отребимо начисто.

отрезни се свр. истрезни се. – Пине некоју повише, завезе се, после док се не от-
резни гледај му чудо, он је и најгазда, и најпаметан, и најјак, сви остали му несу до 
колена.  поотрезни се.

отресан, -сна, -сно отресит, енергичан, сналажљив. – Ситна женица, ма отрес-
на, кво мисли одма ти га каже, нема при њу очу-нечу и циле-миле.  поотресан.

отресе свр. 1. тресући учини да што отпадне. – Требе да отресемо сливеве, да не 
чекамо да ји ветар пообара, и друђи збере. 2. тресући стресе нешто са некога или 
нечега. – Отреси снег надвор од аљине, па тьг улази у кућу. Укачи се, па отреси неку 
сливу да поједемо.  поотресе.

отресе се свр. 1. стресе са себе. – Отреси се од сламољакат, да га не уносиш у 
кућу. 2. отараси се кога или чега. – Ка[д] ти се утресе у кућу, не можеш се отресеш 
од њега. Малко се отресоше от сиротињу, одма дигоше главе, не мож им се пријде. 
 поотресе се.

отресно прил. отресито. – Отресно орати, и знаје кво че да каже, роден да 
командује.

отрза се несвр. отеже се. – Отрза се ко млада невеста прву вечер, ко да вој је први 
пут.

отри прил. троструко. – На вашар срето једнога мојега исписника, заједно смо 
у војску служили, јадан, савил се отри колко га кочине уболеле. ⌂ спрегне се отри фиг. 
погрби се скоро до земље. – Остарела, па се спрегла отри, само з браду што зевњу 
не доцуцује.

отријери свр. очисти и сортира жито тријером. – Семе се отријери, па се 
опрашкује од главњицу да не главњичеје.

отриса несвр. отреса. – Ја отрисам сливе једну по једну по ред, а оне збирају 
и сипују у буришшта натоварена у канате. Уздану и стресе се, ко да отриса некьв 
голем терет от себ. Цвета му стура од грбину сламће које је понел из шталу, чука га 
и отриса.

отриса се несвр. отреса се. – Почеше да се отрисају од немачину, деца пристигла, 
па и она привреџују које колко може.

отркаља свр. откотрља. – Помогни ми да отркаљамо кацуву на чешму, да ју на-
пунимо с воду да се затопи.

отркаља се свр. откотрља се. – Отркаљаше се младете године ко празне канате 
низ брег, и нема се врну. Младожења ритне котле с помије, оно се расипе, и отркаља.

отрља свр. трљањем уклони неку прљавштину. – Насоли сас пепел где је заго-
рел казанат, па узни остру четку и отрљај загоротинуту, само сас крпу не мож да ју 
отрљаш.

отрља се свр. 1. очеше се у пролазу. – Како мине, отрља се мазно од мен ко мачка, 
усмине се, и одврне главу. 2. фиг. спере са себе кривицу. – С песак да се трљаш, па се 
не мож отрљаш, сви знају каква си, и коме си се све зајмила.

отров м фиг. оно што је веома љуто, опоро и преко. □ – Мани се од њега, тој отров 
човечле, има те изеде кат се најмалко надаш. Овој неје рећија, овој отров, ма појака 
и од отров, али блага, пустиња, чим ју пинеш, одма ти омилеје живот.  трујало.
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отромбољи свр. опусти, оклембеси, пусти да виси. – Прлеја свири у ретишку, 
отромбољил усницу ко топлодолсћи басаџија. Отромбољил дољњу усницу, ко да је 
целу ноч дувал у бас.

отромбољи се свр. опусти се, оклембеси се. – Зуби коњести исцерил ко вапир, 
дољња усница му се отромбољила ко у басаџију, да ти се леб не приједе два дьна 
кад га видиш.

отроши свр. изложи кога трошку. – Ајде и ја да те отрошим с једно пиво, кат си 
веч решил да частевљаш.

отроши се свр. 1. изложи себе трошку. – Овуј јесен се млого отрошимо, на чер-
ку свадбу правимо, а сина на факултет пратимо, али нека смо живи, и нек иде све 
тека на добро. 2. одломи се, одвали се део. – От камен се мож отроши парче, али от 
сиротињльк не може.

отрпи свр. поднесе што неугодно трпећи. – Он има живци дебели ко конопци, 
може млого да отрпи. Отрпи, али панти, и врта дугови.

отрси (трп. пр. отрсен, -а, -о) свр. 1. искрчи секром шуму и шибље. – Понекад про-
дадеше браниште на кречари, они га отрсе дозем, за десет године не мож да пркне. 
Њиве урасле у трње, сливе се осушиле, виногради отрсени, никој не сади ново. 2. 
очисти мотиком коров. – Отрсимо траву, па наредимо снопови окол стожер, па уве-
демо коњи, они га овршу, после сметемо жито и вејемо.

отртави свр. добије велику задњицу, раскрупња се у задњем делу тела. – Разголе-
мил се и отртавел ко мечьк. При нас девојчетија не једу тртицу, да не отртаве.

отрти свр. избаци гузицу у игри борења (упор. борење). – Он мене увати за каиш, и 
ја њега, мало отртимо дупе и ја и он, и боримо се док једьн другог не пребори.

отрти се свр. истури стражњицу, нагузи се. – Отрти се ако смејеш, да видиш кво 
че те снајде.

отрује свр. усмрти отровом. – Да ли те комшије напише, што те бар не отруше, 
отрулница те изела! ⌂ отрује га преувеличано каже, или уради нешто веома добро, 
или веома лоше. – Ма направил буренце од мерак, отрул га начисто. У бре, па куде 
нас оди Ниш до Софију нема да сабереш три иљаде говеда, а он се вали да сам има 
пет иљаде, отру га од льжу.

отрулница ж фиг. једнолична свакодневна храна. – Црни лебац, наша пукница и 
отрулница, па и њега нема стално. Не загомиљај млого, него јеџ отрулницу и пукни-
цу, ако вечем не једеш лајна и тричњаци.

отрчи отиде трчећи. – Отрчи да видиш што се улелекаше децата, да ли се по-
бише.

отсаља несвр. 1. смањује концентрацију соли. – Кат се проба, ако је пресолено 
оној кво се вари у грне, отсаља се тека што му се нареже још нећи компир. 2.фиг. 
ублажава претеране лажи. – Она льже и пресаља, а ја се, сирома, трудим да 
отсаљам колко могу.

отседи свр. 1. задржи се дуго седећи уз разговор. – Заоратимо се тека понекад, па 
отседимо до сьвњушку. 2. фиг. остане код родитеља неудата. – Боље би вој било да 
си је отседела при башту и матер, него што је отишла за тога пропалицу.

отсели се свр. промени место живљења, пресели се. – Отселили се који куде по 
Србију, највише по Београд, село остало пусто, ко што видиш.

отсеца свр. 1. одвуче. – Кат се некада просевери; разбра: комшичево ме нашло, 
отсецало ме у кревет, наклало огањ и сварило ми чај. 2. с муком однесе. – Укачил 
се Лека на вр границу и кастри грањће одозгор, Тодора ји доле збира и тькми на 
купчьк, па наметне на грбину и отсеца до пут.
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отсече свр. 1. секући одвоји комад, одсече. – Отсечи тьнак и прав прут да измеримо 
колко још има рећија у бурево. 2. прекине печење ракије кад више нама довољно 
алкохола у њој. – Ја препек отсечем кад измерим двајес и три града, па налагам нови 
казан.  о[т]цече.

отсечно прил. јасно, енергично, недвосмислено. – Отсечно му кажи да престане 
тека да се понаша, да види да и ти постојиш.

отсипе свр. одлије део течности. – Отсипи малко од млеко ис канту, да могу да 
ју носим.

отсипује несвр. одлива део течности. – Сипује у чаше, па из једне отсипује, а у 
друђе досипује, гледа да су све подједнако пуне.

отсица несвр. прекида печење ракије кад више нема довољно алкохола у њој (упор. 
отсече 2). – На двајес и три гради ми отсицамо препек, после потече још малко 
патока, па разлагамо казан. Ја обавезно градирам рећију, и чим буде двајес гради, 
отсицам да не тече више.

отскркне свр. отшкрине. – Отскркни вратата да улезне малко чистинка, че се по-
гушимо од овија дувансћи смрад.

отскуцка свр. оде скичећи (о псу). – Кад негде појдем, Чапа ме обавезно испрати, 
кад му покажем да мора да се врне, он тужно отскуцка комто дом, а кат се однегде 
врнем, први ме сретне сас радосно лајање.

отсlне свр. учини да до некога допре више светлости, одсени (упор. и засlне). – 
Отсlни ми, да и мен огреје сльнченце. Отсlни ми, немој ме засlташ, да и ја видим 
кво се дешава пр њи.  о[т]цlне.

отсме прил. од смеха. – Будала кад види малко брашанце, исћида се отсме.
отсмеје се свр. орасположи се смејући се. – Ајде, бабо, испричај како је било кат 

си била млада невеста, да му се отсмејемо још једнуш.
отсоли свр. смањи концентрацију соли у јелу. – Манџа може да се посоли и 

пресоли, а може и да се недосоли, али тешко може да се отсоли.
отспи свр. одспава део ноћи, одспава један сан. – Увечер рано легам, и одма 

заспим, али колко отспим до први петли, тој ми је, више ме сьн не вата.
отсрди се свр. одљути се, престане да се срди. – Детиња работа, лько се расрди, 

али се брзо и отсрди.
отстоји свр. 1. стајањем ода пошту. – Задужил је и мене и моја деца, заслужил је 

да му на сваћи празник запалим свечу и отстојим при гроб. 2. стоји мало у саламури 
да се устоји, да добије на квалитету. – Усолено месо требе да отстоји десетина дьна 
у саламур, па се тьг суши.

отстран прил. са стране. – Кад би ни човек отстран погледал, помислил би да 
смо малко замајене: баба некво орати ли орати, а девојчето позинуло, гледа у њу и 
не трепче.

отстрани свр. 1. уклони, истера. – Булка улезла у године, неје више за работу, а 
и млеко поче да дава малко, требе да ју отстранимо, па другу да купимо. 2. одвоји, 
удаљи. – Муку видомо док ју отстранимо од тога мангупа.

отсуде прил. са сваке стране, из сваког правца, одасвуд. – Отсуде се народ збере 
кад је вашар. И командиран акьлан, распореди милицајци тека да ји има отсуде.

отсукује несвр. фиг. пушта гласне ветрове, прди. – Деда се накусал пасуљ, па га 
само отсукује.

отћивка свр. одјури кевћући (о ловачком керу). – Испод ћуприју изрипи зајак, и 
пцета отћивчаше по њег преко Селско браниште.

отћид м прекид, застој. – Слама поче да испада из вршалицу на отћид, мора да 
је се унутра некво загушило.
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отћида несвр. насилно трга, откида. – Бьш ти је убаво цвећенцево, немој да га 
отћидаш, нек си цьвти.

отћида се несвр. одваја се, откида се. – Спекла се зевња, па тврдо за копање, не 
отћида се кад удариш с матику. При њег неч да најдеш оклапчину, од њег се ништа 
не отћида.

отћине свр. отргне кидајући, насилно одвоји. – Ако те уванем још једнуш у лозје, 
главу чу ти отћинем ко на врапца. Иди отћини једну краставицу и две-три попошће 
да направимо ћиселину за обед. Стареја отћине залок оди зељаникат, па га врљи 
утьвнин и изока: Ајде, мечко, дојди на вечеру!

отћине се свр. 1. насилно се откине што. – Не затеѕај га толко да се не отћине. 2. 
фиг. растане се од живота. – Те кво ти је човек, тићем се отћине ко лис од грањћу 
ујесен, падне у каљиште, и иструлеје.

отћисне свр. набубри и омекша у води, откисне. – Зберем постилци, па ји увечер 
натопим у жешку воду да отћисну, па јетредьн перем.

отћути свр. отрпи увреду. – Мари дојде да се обрне, па да ју залепи сас лебат 
преко сред лице, нело неје таква, отћута и овија пут свекрвино загомиљање.

отуд прил. из тог правца, с те стране, одатле, с тог места (упор. отамо). – Отуд 
се врнумо, али ни овде бољ живот не затекомо. ⌂ отуд-одовуд како год окренеш, с 
ове и с оне стране, на сваки начин. – Несу ни куће толко долеко, али се ми почемо 
одолечујемо, отуд-одовуд па ти кошија дојде пород од прави род.  отуде.  
изотуд.

отуде прил.в. отуд. – Дојдомо отуде, и више се тамо не вртамо.
отура несвр. одузима, склања део по део. – Ако жена с иглу отура ис кућу, муж 

вој не мож надвије, па с вречу да уноси у кућу. Ако једьн притура, а друђи отура, туј 
напредльк нема.

отури свр. 1. макне што са нечег, одузме део чега. – Ујачи се огьњат, отури 
поклопку да не преоди манџата ис шерпу. Отури малко од дрвата ис кола, да ји не 
збирамо успут. 2. одгурне, удаљи од себе. – Дојди, мори, да си пооратимо, малко 
муку о[д] душу да си отуримо.

отуџи се свр. отуђи се, удаљи се. – Ми смо близак род, али се не стављамо често, 
још малко па смо се веч отуџили.

отуши се свр. искали гнев, освети се, врати дуг са каматом. – Нече ми остане 
дужан, чу му се отушим, да ме запанти за цел век. Опечете убаву рећију, а ми че 
дојдемо назиму да вој се отушимо.

отфикари шатр. свр. одсече. – Че ни отфикаре струју што несмо платили, па увечер 
има да одимо по тьвнину ко ћораве кокошће.

отшатри свр. оде гегајући. – Нође ме болу, па ми требе половин сат док отшатрим 
да нешто донесем ис подрум.

отшьпче свр. доврши шаптање, отшапуће. – Видо ја: овеј отшьпчаше кво 
шьпчаше, и комшика отиде да увати петла, а комшија да доточи у кондирчето рећију.

отшрави свр. одврне шраф, отшрафи. – Убаво зашрави шравовити, да се не 
отшраве успут да останемо без точак. Не подмазује редовно кола, запекло се, па се 
тешко отшравује.

отштрапа свр. оде ситним корацима. – Деда одма пушти дльђи кораци, а баба се 
потути и ситно отштрапа по њег.

отшрафен, -а, -о фиг. који је мало уврнут, ненормалан, отшрафљен. – Мани се од 
њега, видиш да неје цел, да је малко отшрафен.
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отшушка свр. оде шуштећи одећом. – Младата Циганка се подиже на прсти, 
па ме, онак необриченог и смрдљивог, цмокну у образ, па ме цуну у уста, и брзо 
отшушка на врата по маћуту.

оћебуси свр. опусти, оклембеси. – Жито оћебусило класје, веч дозрева за жетву. 
Оћебусил мешину ко да је у девети месец. Бриђе ју налегле, оћебусила рамена, 
спекла се од работу и сећирације.

оћебуси се свр. опусти се, оклембеси се. – Ми трчи горе, он се оћебусил на плот. 
Оћебусили се облачотине на небо, па висе ко муда кроз сцепене гаче.

оћелавеје свр. постане ћелав, оћелави. – Оћелавел сам затој што ми и башта бил 
ћелав, а видим да ми је и син почел да ћелавеје, таква ни сорта.

оћемузи се свр. постане замишљен, сневесели се. – Што си се оћемузил, ко да ти 
несу све овце на број.

оћисели свр. укисели. – Зимницу спремамо от Петковицу, натурамо пипер и 
петлиџање у воду, па оћиселимо с ћиселину от крушће, а некој купеше аксенцију 
да оћисели.

оћити (трп. пр. оћитен, -а, -о) свр. украси цвећем, зеленилом или чим другим, оки-
ти. – Најблиска рода невесту оћити с понекоју голему пару на груди. Кат се врша 
заврши, послегња кућа у коју се врло вршалицу оћити с цвеће, и тека ју оћитену 
испарате сас шише рећију, џеву, вреву и благосиљање да догодине па дојде, и да по-
виш работу имају.

оћити се свр. окити се. – Оћитила се ко додолица, па дигла главу, да те Бог сачува.
оћиши се свр. окиши се, заокупи да пада киша. – Оћишило се, али че пројде, неје 

први пут. Млого се оћиши, никако да стане.  расћиши се.
оћопавеје свр. постане ћопав. – Оћопавемо и онеможемо, а работа си нас чека, 

одмену немамо. Морам да заменим ков на волови да не оћопавеју.
оћоравеје свр. постане ћорав, ослепи (упор. ослепеје). – Најтешко је кат човек 

оћоравеје, ко ја што сам оћоравела. Дабогдаде да оћоравеје, па бело видело да не 
види.

оћорави свр. ослепи. – Душана Стамењћиног вол оћоравил на једно око. Ја, еве, 
ко што ме видиш, остаре и оћораве, па не могу сама да се слушам, тој ми најтешко.

оћути свр. 1. учини да неко заћути. – Оћути се, престани да крекаш, да те ја не 
оћутим с песницу. 2. прећути. – Реко му нешто што неје требало да му кажем, али 
он оћута, ништа ми не одговори.

оћути се свр. престане да говори, ућути се. – Ћути, Јеленко, не оћутал се никад, 
че те чују душмање, има те поједе тьвнина ко Живорада. Што си се оћутал ко усран 
голуб, кво ти је малко у празну кућу. ⌂ нумеје да се оћути непрекидно прича, зановета. 
– Овија старчотина нумеје да се оћути, по цел дьн загомиља, све му смита, и на све 
ману наоди.

оћучује несвр. прави се да не чује, ћутке прелази преко чега. – Понекад ме заболи 
кад ми нешто каже, али ја оћучујем, највише због деца, да њи не пореметимо.

оћучује се несвр. престаје да даје гласа од себе. – Гледамо си с бабу телевизор, 
научи се баба на овеј серије, а оно у серијете само за викање, бабава се не оћучује, 
кат стане да вика устрза и ночу, па и мен пробуди и запитује како че са оној детенце 
без маћу, и такво, ујутру она отекла у очи, ко да су ју стршљени апали.

оцьт м течност кисела укуса која се добива од вина, воћа, алкохола или сувом 
дестилацијом дрвета, а служи као зачин јелу, и као средство за конзервирање. – 
Грозјево ћисело ко оцьт. Јабукава ћисела, па вишти ко оцьт.  сирке, сирће.
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оцьтарка мн. оцьтарће ж зоол. врста ситне мушице која се јавља приликом 
алкохолног врења Drozofi la melanogaster. – Подрум пун сас оцьтарће. Кат се појаве 
оцьтарће, комина је почела да прећипује.  цртарка.

оцврсне свр. очврсне. – Девојчетија сва окупана, прозртају им се блушчетија, 
виде им се сишчице тамьн оцврснуле.

оцедан, -дна, -дно терен који се лако ослобађа воде, са кога се вода брзо оцеди. 
– Појата требе да је на оцедно место, и у заветрину. ■ пооцедан комп. оцедан у већем 
степену – Горњата ливада је пооцедна, а доле је гмичкаво и у сред лето.

оцеден, -а, -о оцеђен. – У оцедено и посолено ћисело млеко натурају се зреле 
свеже попошће, тој се нареди у каче, кат сташе, вурда може да се једе.

оцеди свр. учини да оно што може да тече прође кроз што капљама или у танком 
млазу. – Ћисело млеко оцедим крос крпу да буде густо, па га посолим, додадем му 
зреле попошће и редим у каче ел канту.

оцеди се свр. постепено се цеђењем ослободи сувишна течност. – Кат се млеко 
потсирило тури се у крпу, а она се натькне на тојагу да виси, да се оцеди сирутка.

о[т]цепи (трп. пр. оцепен, -а, -о) свр. 1. цепањем отргне. – Оцепи крпку од нешто 
да му вржемо рануту, да стане крв да тече. Сина си добил, пијење има да даваш, и 
дом има да дојдеш с оцепени рукави. 2. фиг. пусти ветар, прдне. – Слобода је кад 
могу да се натепам и нагњетем, па да легнем, и да га слободно оцепим.

о[т]цепи се свр. одвоји се, отуђи се, отцепи се. – Поче се распада Југоиславија, 
републиће се почеше оцепују, а држава се рацепује ко упрдене труле гаче.

о[т]цече свр. в. отсече. – Оцече ми кришку леб, и намаже ју с маз и посоли сас 
сол и алев пипер, најчесто ме је тој чекало кад дојдем ис школу. Са, бре, Бранчо, 
оневоље, па и ослепе, па и оглује, па ми оцекоше и уо, четри пути сам аперисуван. 
Оцеко багренче да направим косило.

о[т]цlне свр. в. отсlне. – Оцlни ми, немој ми засlташ, не довиџујем да уденем 
коньц у иглу.

оцрни свр. фиг. наружи, оцрни, прикаже у лошем светлу. – Син никако да најде 
работу, пријави се, они га откаче, зајмил сам се, стигло га мојто заимање код људи, 
нема кога несьм оцрнил. очамчи.

оцрни се свр. фиг. унесрећи се. – Оцрни се што појдо за њега, а са нема вртање на 
оној што је било.

оцутра прил. јутрос. – Наша Булка се оцутра отелила. Једва два таса млеко помузо 
оцутра. Осети како ју бьцка њигов образ, неје се оцутра обричил.  одоцутра.

очамчи свр. наружи, оцрни, прикаже у лошем светлу (упор. оцрни). – Има такви 
љигави нечовеци, па те подзькну да се излетиш, па одма трчу кот пуравелници-
ти да те ојаде, па ајд што им шьпну тој кво си ји очамчил у оратуту, него га још 
понафилују.

очанчи свр. повреди, онеспособи (упор. ослути). – Неје ме стра од мречку, оно кад 
би тело одма да се умре и готово, али ме стра некво че ме начне, че ме очанчи, па 
после ни натам ни новам, куј че ме после гледа и преврта.

очьчка свр. чепркајући по чему покупи све на шта наиђе. – Начисто ме очьчка, 
остави ме без динар. Све очьчкају кво има за једење по кућу, а траже и да им се 
нешто тури у торбу да си понесу.

очьчка се свр. фиг. остане без ичега. – Давамо док имамо, па се очьчкамо до крај, 
остадомо без динар у кућу. У свако ћоше сам имала склоњено и да се поједе и да се 
попије, али са се очьчка начисто све кво је било склоњено.

оче несвр. пом. гл. хоће (през. очу – чу, очеш / оч – чеш, оче – че, очемо – чемо, 
очете – чете, оче / оте че; аор. = импф. тео – теше – теше / те, теомо – теосте, теоше, и 
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(ређе) теја – теја – теја, тејамо – тејасте – тејаше; рад. пр. тел – тела – тело, тели – теле 
– тела; имп. оч / очи – очете). – Не питају има ли, само: очу и дај. Паре на куп колко 
очеш. Молимо те и плачувамо ти да играш, а ти нечеш. У село девојће и момчетија 
колко оч, неје ко са. Оче га срећа ко магаре патка. Некој паре оче, а некој намирнице. 
Даньшња деца си оте живот на олькшицу, нече да се муче ко што смо се ми мучили. 
Који оте они појду, који нете, они си седе дом. Тел сам да умрем. Теоше да се избију. 
Пријетељу, како чемо? – Пријетељице, лько чемо. Ја теја да пријдем, па ману, да не 
речу како немам срам. Што не теја да цркне тија бесник, да се једнуш смирим. Не 
тејасте да једете, а ја сам ви се толко надала и спремала. Молимо га, али он не те да 
појде сас нас. Тетка ти неје тела да дојде. Оч ли, ел неч, ако оч узимај, ако неч немој. 
Очи да ме поведеш с тебе на корзу? Очете ли ви да работите, ел нечете, једење нема 
џабе. ■ пооче комп. хоће у већој мери. – Оче Каравилка Ибру, Ибра Каравилку још 
пооче, али нече Каравилћин башта Ибру за зета. ⌂ оче да је вероватно је; можда је. 
– Óче да је тека, ма све ми се чини да је ко што га ја знам. ⌂ очу-нечу може тако, а 
може и овако. – Ситна женица, ма отресна, кво мисли одма ти га каже, нема при њу 
очу-нечу и циле-миле.

очекује (рад. пр. очекувал, -а, -о) надајући се чека кога или што. – Че ви очекујемо 
за славу, а ви обавезно гледајте да дојдете. Појевтино ни га продадоше от колко смо 
очекували.

очепен, -а, -о настран. својеглав, чудан. – Што не манеш да се дружиш с туј 
очепену будалу, видиш да њега сваћи избегава. Сви у кућу су помалко очепени, мал-
ко осем свет, али деда највише.

очепи (трп. пр. очепен, -а, -о) свр. одвали, одломи. – Ако се наљутим, нос чу ти 
очепим. Пази да не очепиш дршку на стовну док точиш воду. Очепи ми чепку од 
мушкатлуту да и ја посадим. Ветар очепил грањћу пуну сас зреле крушће. Пречука-
мо убав трактор, тој се више не купује, ретровизор очепен, стакла потрошена, утепа 
ме ветар у орање.

очепи се свр. одвоји се, удаљи се. – Волели су да се очепе из друство настран, да 
буду сами, и да никој не знаје њине тајне.

очепљак1 м крхотина разбивеног стакла. – Срча је очепљак од стакло, па си с 
њега измазниш тојагу, да је мазна.

очепљак2 м особењак, чудак. – Она си је очепљак от како се је здала, па вој и 
деца таква.

очерупи свр. фиг. узме коме све на картама, очерупа. – Има те очерупим ко кокош-
ку, само ли пристанеш да играш карте с мене.  ошури.

очетине ж мн. аугм. и пеј. од очи. – Ка[д] ме погледа с онеј њигове очетине, стра 
ме ване.  очурде.

очетри прил. четвороструко. – Да ми исплетеш џемпир од дебелу преџу, очетри 
уврткану, да згрејем кочине.

очеша свр. фиг. изудара, истуче. – Ка[д] те ја очешам с некоју лисковину, нема да 
ти се три дьна леб приједе.

очеша се свр. фиг. окористи се. – Сви гледају да се очешу от сељака, али држава 
највише.

очешља свр. 1. чешљањем доведе косу у ред. – Што не очешљаш косељакат, нело 
блазниш свет таква бунџава ко сотоњак. 2. огребена вуну или кучине. – Има вуна пуни 
џакови, али нема куј да ју очешља, а вуновлачаран у Бабушницу више не работи.

очешља се свр. 1. чешљајући се доведе косу у ред. – Пременимо се, и очешљамо 
се, па ајд на оро.
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очисти свр. (трп. пр. очистен, -а, -о). 1. учини чистим, почисти. – Кад је вурња 
очистена, и све спремено, дооди још једна жена да помогне да се леб побрже наврља 
у вурњу. 2. фиг. отме, одузме, покупи све. – Било ја ратно време, па налезе вијска у 
Сурачево, патоси по куће повадише па погореше, стоку поклаше, све очистише. 3. 
фиг. прекине трудноћу. – Имало је жене које су знале да очисте жену која је занела, а 
нече да роди.  поочисти.

очита свр. 1. изговори речи молбе којима се верници обраћају Богу и свецима. – 
Коме поп очита молитву, тија је пребринул све бриђе, и преболел све бољће. 2. фиг. 
изгрди, изудара. – Убаву молитву че ми очита башта, само ако чује за овој.

очитави се свр. постане читав, фиг. истрезни се. – Пројде Нова година, тамьн се 
очитави, ете ти га Божич. па по њег Српска нова година, не мож човек да се отрезни.

очичи с мн. дем. од очи. – Да неје озебло детето, стално му дрљаве очичи.
очни, -а, -о који се односи на очи. – Има некву очну болес, очи му стално 

задрљавеле.
очовадник м који вади очи, зла и безобзирна особа. – Тија очовадник, душу ми је 

изел и здравље упропастил, ко да му несьм била жена, нело робиња.
очовидно рет. прил. очевидно. – Ма тој је очовидно, сви видимо, нема кво да ни 

убеџујеш.
очу-нечу ж, бот. русомача, тарчужак Capsella bursa pastooris. – Тај травка има 

пуно листовчичи, ти ћинеш једьн по једьн и причаш „оче ме – нече ме“, на послегњи 
кво се падне покаже да ли те воли, ел те не воли, затој се и зове очу-нечу.

очув м очух. – Óчув ми је бил, али је добар човек бил, и ко роџеног сина чувал и 
саветувал.

очува свр. припази, причува кога или што одређено време. – Очуваш човека од 
ћило месо, а да берем знаш за кво, да се мучи, ете за кво. Какво прајите, што се не 
јављате, ја маћа ли сам, мачава ли сам, раџала ли сам ви, ил несьм, куј ви је очувал, 
а?  поочува.

очуван, -а, -о који се добро држи, који је здрав, држећ. – Очувана жена, још неје 
за врљање, и да се не погледа.

очука (трп. пр. очукан, -а, -о) свр. 1. омлати плодове зрелог воћа. – Овуј годин 
смо очукали три врече ореси. Овија шљивар очукан до зрно, не може човек да најде 
једну сливку да се озлачи. 2. омлати олуја жито из непожњевног класја. – Сваћи 
домачин се жури да што пре ожње жито, да му га ветар не очука. 3. омлати грснице 
на трлици. – Грснице натопимо у топила, па ји извадимо та се осуше, па ји очукамо 
на трлицу да добијемо кlчина. 4 фиг. попије одређену количину неког пића. – Ми 
тројица синоч очукамо целу гајбу пиво.

очуљен, -а, -о који је без увета. – Беше у Стрижевац једьн очуљен човек, Влада 
му беше име, па га окаомо Влада Чулко.

очуљи свр. 1. отсече коме уво. – Не мрдај док су ми макази у руће, да те не 
очуљим. 2. окрњи тестију или кондир. – Који очуљи сиску на стовнуву, па са 
незгодно да се пије из њу.

очурде ж мн. аугм. и пеј. од очи (упор. очетине). – Они га ко бађим нападају, он се 
ко бађим љути и искоколи очурде ко совуљага.

о[т]чушка свр. гурањем помери с места. – Виде да сам стара баба и сама, па 
польлк, польк очушкаше ме до врата, а они се распиштољише.

о[т]чушкује несвр. гурањем удаљава од себе. – Немој да ме очушкујете од вас, ако 
сам стара, ја ви могу још понешто помагам.

о[т]чушне свр. одгурне. – Ја ју пригрнем, она ме очушне, видо ја да туј нешто 
има.
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оџа м хоџа. – Причаше деда да је слушал како је оџа из џамију у Врање окал: 
Беште, Турци, у Турску, тој је све њино било, и њино че си и остане.

оџак1 м димњак. – Укачи се баба на кров, узе малко вурдицу, и кроз оџак пушти 
деди бьш у скут. У наше село остадоше малко оџаци који се још чуре.

оџак2 м јамица у којој се сади кромпир. – Посадила сам шесе оџака компири.
ош узв. за терање свиње. – Ош, не грди више, никако се не најидаш, але те убиле. 

На свињу се каже „ош“, па се разбере, а човек нече.
ошав м воће. – Даньс ошав ако се не прска, најесен нема кво да најдеш, а напред 

никој неје ни знал за прскање. Ошав неје више благ, а леб бел, али горчив. █ варен ~ 
кувано воће. – Варен ошав може да буде сас шићер, и бес шићер.

ошавчак м хип. од ошав – Неработни су, па им деца жељују за свакакав ошавчак 
који стигне за једење.

ошамоглави свр. ударцем по глави помути свест. – Мани ми се од главу, ако те 
ошамоглавим, нема се три дьна просвестиш.  ошамути.

ошамутен, -а, -о који је помућене свести, ошамуђен. – Који су били паметни, они 
на време побегоше у варош, по села остадоше само недьгави и ошамутени старци.

ошамути (трп. пр. ошамутен) свр. ударцем по глави помути свест (упор. ошамогла-
ви). – Чу те ошамутим, само ли продумаш још нешто за њу. Кад једе леб у који има 
врат, човек постане ошамутен, заноси се ко пијан.

ошантави свр. постане хром. – Остаремо, оћоравемо, оглувемо, ошантавемо, за 
ништа више несмо, само да оче Бог да ни прибере поскоро.

ошара свр. обоји шарено, учини што шареним. – Кад кречиш, ошарај малко зидо-
вити, колко да се јако не белеју.

ошашави свр. постане шашав, луцкаст. – Пун месец може да ошашави човека, 
тиће се дигне ис црђе и појде нанегде. Били га милицајци, па га ошашавили.

ошвице ж мн. 1. посувраћени део огрлице капута на грудима, ревери. – Ајд, овам! 
– рече и увати ме за ошвице, и угура у некькьв кодник. 2. део женске одеће на 
прсима, обично украшен везом или шљокицама. – Жене су облачиле ћенарне кошуље, 
забьњи сас парице на ошвице, на главу шамиче, а на нође свињсћи опьнци и везене 
чарапе врзане сас пекљу.

ошеднуш прил. још једном. – Погледа га ошеднуш, убаво девојченце, ама га не 
познавам,

ошени се свр. очврсне, постане отпоран на напор, стекне кондицију. – Упролет 
ни све боли кат почнемо да работимо по поље, после се ошенимо, па ни више ништа 
не боли.

оширочен, -а, -о који је направљен шире него што треба. – Мајсторе, што су ми 
оволко оширочене панталоне, могу још једнога у њи да примим пот ћирију.

оширочи свр. сашије или исплете што шире него што треба (упор. и отесни). 
– Оширочил ми панталоне, ко да је од другога узимал меру. Оширочили смо малко 
голему собу, али смо тели да има комоција и за славу, и за свадбу.

ошка несвр. тера свиње вичући „ош“. – Ја чу да ошкам одовде, а ти оздоле, да 
накарамо туј алетину у кочину, да не рије више по двор.  изошка, наошка.

ошкобавеје свр. измршави, телесно пропадне. – Говеца му млого ошкобавела, не 
рани ји добро, а стално на тешку работу.

ошкрби (трп. пр. ошкрбен, -а, -о) свр. окрњи, оштети. – Дадо вој нову ђувечарку 
да спреми за вршачи салату, она ми ју после врну ошкрбену. 2. фиг. одузме од погођене 
цене. – Погодимо се да ти уработим за толко паре, ја уработи поштено, а ти ми ош-
крби от парете, и ћутиш си, бар да ми кажеш зашто.
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ошкрби се окрњи се, оштети се. – Паде ми врчва из руће па се ошкрби, још не 
могу да прејадујем.

ошљак мн. ошљаци м веома безобразна и некарактерна особа. – Најубава девоћа, 
а узела ошљака. Сас тога ошљака немај работу, не поступа сас жену добро, матер 
си цвели, а на башту налати да га бије. Тија ошљаци саде гледају како да преваре 
човека.

ошљачи свр. шатр. ошамари. – Ошљачи га неколко пути, залепи му неколко 
шљакавице, па да видиш како це смири.

ошне свр. отера свињу викнувши „ош“. – Иди ошни свињуну да не улезне у гра-
дину.

ошприца окречи шприцањем. – Кућу омалтерисамо, али не постигомо да ју ош-
прицамо.

оште прил. још (упор. и јоште). – Оште једнуш ли чујем да се тека изражаваш 
спром матер, има да излетиш ис кућу. Оно малечко дете, оште на осом године било, 
отиде у воденицу, па га плашила караконџа.

оштипе свр. штипајући откине део чега, најчешће пера младог лука. – Оштипи 
от перцата за салату, видиш каква су млада и крта. Који дели, мора малко да оштипе 
и за себе, тој си је тека от свет.

оштрбеје свр. остане без зуба, постане крезуб. – И ти че оштрбејеш ко ја, па че 
видиш како је кад не мож ништа да гризнеш, а једе ти се.

оштрби1 свр. остане без зуба. – Како оштрбе, стално сам си гладна, леб се не 
наједо.

оштрби2 (трп. пр. оштрбен, -а, -о) свр. окрњи што, откине део од чега. – Ти ли 
оштрби вилџањав, да те не знам што буде, такви вилџањи се више не наоде. Имам 
пет вилџана, и они сви оштрбени.

оштроконџула ж опака, зла и свадљива жена, оштрокоњђа. – Таја оштроконџула 
никако не склапа уста, свакога оговара, и на све наоди ману, а њу си не види. Ти си 
тој све замесил, да туј оштроконџулу неси довлекал на славу при пијаног Данила, 
све би си било како требе.

оштуреје свр. 1. постане пуст, опусти. – Моје имање веч оштурело, али и 
твоје че оштуреје, и теб деца мануше да дооде. Све че оштуреје, само змије и вуци 
има да обикаљају празне појате, док се и оне не затру. Оштурело га дабогдал овој 
имањиште, живу че ме закопа. 2. посенили од самоће. – Оштурела сам у четри дува-
ра, живим тека од даньс до јутре, сама ко пьњ.

оштуротина мн. оштуротине м/ж пеј. запуштена особа, осамљеник. – У Горњу 
малу остали неколко оштуротине, док се и они не прекарају, и крај.

ошугавеје свр. зарази се шугом. – Прачина ми ошугавеше и мануше да једу, па 
појдо при ветеринара да ми даде да ји с нешто напрскам.

ошужби свр. издвоји зрна из махуне. – Боб се једе док неје узрел, кад узреје, зрна 
му се ошужбе, па се чувају да се варе зими.

ошуждавеје свр. излапи, посенили (упор. оштуреје 2). – Ошуждавела сам у главу, 
нити кво разбирам, нити кво пантим.

ошури свр. 1. полије врелом водом и стругањем скине длаке. – Напрет су се само 
прачина шурила. а свиње се драле за опьнци, даньс ошуре и свиње и прачина. 2. фиг. 
измами коме новац на превару (упор. очерупи). – Не ватај се у њино друсто, че те 
ошуре на карте да останеш без панталоне на дупе.

ошути се свр. обије рог, остане без рога. – Тија наш овьн бил млого бодљив, ма 
се ошутил, остал без једьн рог, затој смо га и прозвали Шутко.
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ошушка свр. фиг. покупи сав новац од кога (упор. и ошури 2). – Дојду ми унуци, па 
траже да им се купи све кво виде, и ошушкају ме до динар.

П
па прил. опет, поново. – Пременил се Илија, па си па тија. Излечише ме бођи, а 

болес се па поврну. Немој да ми па замьшкаш лаворат, једва сам га омила сас жешку 
воду. Она малко застану те се оѕрну около, уздьну, па си па појде.  пај, пак, пь, пьк.

па везн. па у саставним реченицама. – Оберемо сливе, па опечемо рећију, па ако 
очемо да је појака, ми ју препечемо.

павит м бот. биљка пузавица Clematis. – Кошарина је трмка исплетена от павит, па 
с говеџа лајна омазана, туј смо чували челе.

павитак м место где расте павит. – Иди у павитак, оцечи и донеси неколко 
павита да исплетемо гужву за капију. Овце воле да пасу у павитак, туј им ладовина.

павук ДЛ, ЛЗ м зоол. в. паук. – Павук ме облазил. Кућа празна, от павуци не мож 
да се спасиш.

павун м зоол. крупна јужноазијска птица из породице фазана са шареним перјем 
и великим репом у мужјака, паун Pavo cristatus. – Постој, постој, сльнце, почекај ме, 
/ да навезем брату на рукаве, / да навезем очи соколове, / а на среди перо павуново. 
(нар. п.).

павучина ЛЗ ж в. паучина. – Наватала се павучина, па не може да се мине.
пад м косина брега, нагиб земљишта изражен разликом висине. – Вода тече низ 

брег јер има пад. Направили Шанац на брдо Јеремију, па ако нападну Бугари, они 
одотле бију с топови, има пад, па бију а на овуј страну, а на туј страну.

пада (прил. сад. падајечи) несвр. сваљује се повучен сопственом тежином. – Који 
високо лети, ниско пада. Некој беше дошьл да рече како је деда Радисав падал 
от коња на асвалт у Грнчар и пођинул. Ћишава се па растури падајечи, никако да 
престане.  запада, испада, напада, опада, отпада, попада, пропада, упада се.

пада се несвр. 1. бива у сродству на основу брачне заједнице. – Пада ми се зет, 
узел ми је сестру о[д] тетку. 2. право на део наследства. – Ми смо тројица брата, 
свакому се пада трећина од целокупно наслество. 3. бива по реду у каквом послу. – 
Пада ми се да сам овчар сваћи друђи дьн, затој што су половин овце у буљук само 
моје.  испада се.

падалиште с место на које се ко смести да преноћи, или се привремено настани 
(обично о Циганима чергарима). – Што не изветрите собуву, нело се усмрдело ко у 
циганско падалиште.

падина геогр. ж 1. коса, нагнута површина, обронак, страна брда. – У наше село 
су гробишта на једну падину над цркву, Житарова падина се зове. 2. широки спуш-
тени део тла између два брда. – Најбоља дрва смо брали у Горунову падину.  
распадина.

падинка мн. падињће ж геогр. дем. од падина, падиница. – Кућа им је малко 
издвојена у једну падинку, ал неје млого долеко от село.

падинчина геогр. ж пеј. од падина. – У туј падинчину ретко кој залази, у њу се 
коте курјаци.

падне (рад. пр. падал, -дла, -дло) свр. свали се повучен сопственом тежином. – Чо-
век падне ис крушку, па седне да се одмори. Неје страшно да паднеш, али је страшно 
да се после не мож дигнеш. Прича деда: Укачи ми се некво на рамена, и ја идем ко 
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мртьв, ајде, ајде, ајде, ајде, кад запојаше петлови, оно падло некуде, ујутру видели 
тој штото падло, оно се направило ко на љиђе. Ти па, Петкано, ко да си ис крушку 
падла, па познаваш си, ваљда, љуђе по село. ⌂ ниско падне изгуби углед, сроза се у 
моралниом погледу. – Који високо лети, ниско пада.  допадне, западне, испадне, 
нападне, опадне, отпадне, припадне, пропадне, упадне.

падне се свр. западне, падне у део. – Кад закољемо кокошку, највише сам волел 
да ми се падне крилце.

паждрак мн. паждраци м дроњак, непопрани комад одеће. – Недеља је дьн кат се 
перу паждраци, тьг струја јевтина.

пазар м куповина и продаја, трговина. – Направимо убав пазар што купимо овој 
браниште у Лужину бару, ем на приодно место, ем га па не платимо скупо. ⌂ тврди 
пазар погађа се, углављује цену. – Видим да вој се допадам, али се још опира да при-
зна, тврди пазар. Ма кажи га право, немој да увијаш ко снашка кат тврди пазар.

пазари свр. купи. – Вале се да су пазарили плац у Пирот, ал га несу још све ис-
платили. ■ пазарење гл. им. – Тьг поче пазарење: мој брат Мирча поче се погаџа с 
Љубомирћиног брата за колко че продаде Љубомирку, да ми купи невесту.

пазари се несвр. погађа се, ценка се. – Ја нумејем да се пазарим ко нећи, купујем 
на кво прво налетим, и за цену коју ми потраже.

пази (трп. пр. пазен, -а, -о) несвр. 1. надгледа, осматра. – Пазе ме да ли сам пијан, 
и да ли чу паднем. Сама чу си пазим овце. Од јутре га има окамо да пази овце с нас! 
– задевају ме женете. Овце се пазе да не пасу где је забрањено, а чувају се да ји не 
нападне вук у планину. 2. стара се о коме. – Имам два недьгава старца, па морам 
да ји пазим, нема који друђи. От како се је здал, он је ален и пазен. ■ пазење гл. им. – 
Досади ми твоје пазење и куде сам пошла, и с куга сам станула, и када се вртам дом, 
ко да сам дете.  запази, опази, припази, спази, упази.

пазука мн. пазуће ж 1. унутрашњи удубљени део раменог чланка, пазухо, недра. – 
Кат се озноји, стури капу од главу, па ју тури пот пазуку, и гологлав настави да иде. 
Девојчето дотрча, пригрну бабу, поћута тека уз њојне пазуће, па се отргну и отрча. 
Тури руће у пазуће, / туј че најдеш две јабуће, / нит су зреле, нит зелене, / бьш тамьн 
су за гризење. (нар. п.). 2. дојка. – Кад ми дете умре, кад му уста помодреше, усану ми 
лева пазука. Једна ји маћа родила, на једне пазуће дојила, сас исти повој ји повијала.

пај ДП прил. в. па. – Пременил се Илија, он си пај тија. Одморимо се, па продужимо 
пај. Куде је текло, пај че си тече. Цеди млеково, и пај има русје у њега.

пајес, -та, -то који је без једног тестиса (упор. и једнопајес). – Нема да се жене, 
нело буцају ко пајести јунци.

пајташ шатр. м друг, другар. – Кад улезо у кућу, има кво да видиш, назбрала се 
селска бунѕина коледа, све пајташи од њиговог сина.

пак ГЛ прил. в. па. – Куде је вода текла, пак че си тече, куде је било село, пак че си 
буде. Тесто се покрије с чис месаљ, и постоји да надојде, кад надојде размешује се и 
направе се лебови, и пак се остаји да још једьнпут надојде, после се пече.

пакьл м пакао. – Ја чу у рај, а ти че завршиш у пакьл, цел век си грешила душу 
с мене. Тьвно ко у пакьл.

пакет мн. пакети м један или више предмета повезаних у омот, пошиљка. – 
Испрати ми пакет, ал да неје без шише препек, и неколко сушенице.

пакетче мн. пакетчетија с дем од пакет, пакетић. – Кад дојдоше до кривину, 
он се обрну, узе пакетчето од њу, застану малко да поубаво начини пакетчето под 
мишку, уцврсти корак и појде, она га одгледа док замакну иза кривину.
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паклица мн. паклице ж кутија цигарета. – Цигаре се купују на паклицу, али се 
купују и на комад: Свако јутро мора да му се купи паклица цигаре, иначе нече да иде 
на работу. Дај ми десет цигаре, да имам колко за даньс.  пьклица.

пакло с паковање од десет кутија шибица или паклица цигарета. – Шибице 
купујем на пакло, а цигаре на паклице.

пакос мн. пакоси 1. лом, неред, штета. – Коњоштипи ни направише голем па-
кос у градину. Жена је ко лијар овца – кад ју не гледаш, она побегне у пакос. Деца, 
будете добра, немој да правите пакос по кућу, ја се нечу забавим. 2. фиг. забрањена 
љубав. – Затекли ји у пакос у Светомирову плевњу, тамьн почели да работе работу.

пакосан, -сна, -сно који има пакости у себи, пакостан. – Он је једьн пакосан 
човек што га нема, од њега не мож да очекујеш ништа добро.

пакосльк м штеточинство. – Комбај стрви жито, по њег прва ћиша кат падне 
стрниште се зазеленеје, пакосльк, нема си га боље от срп, туј се свако зрнце збере.

пакосник мн. пакосници м особа склона прављењу покости, штеточина. – Тија 
Славко беше пакосник што не постоји пушти овце, па си иду куде оче. Несу деца ко 
деца, нело пакосници, све потрошише по кућу.  пакошчија.

пакосница мн. пакоснице ж зла и подмукла жена. – Ако се прави да је мелем на 
рану, од њу се чувај ко од змију, пакосница је што не постоји.Теј пакоснице су млого 
мужи затрле, и деца им направиле сирочетија.

пакости несвр. смишља и прави пакости. – Има, тека, понећи здаден само да 
пакости, и да прави давије по село.  напакости, опакости.

пакошчија м особа склона прављењу покости (упор. пакосник). – Голем је 
пакошчија, јучер ми утепа кокошку. Урош Ћиринсћи беше голем пакошчија, пушти 
овце у сампас, и не гледа да ли некоме праве пакос.

пакује несвр. (рад. пр. пакувал, -ла, -ло) 1. слаже што на гомилу, или везује у 
свежањ. – Цепимо дрва, па ји пакујемо пот шупу, да су ни наруку за узимање зими. 
2. фиг. подмеће коме што да му напакости. – Пази се од њу, она умеје да пакује 
човеку и оној које ни у сьн не би уработил. ■ пакување гл. им. – Ја сам мојег печалбара 
пакувала, испрачувала и дочекувала цел век, у пакување и распакување ми је прошьл 
живот.  запакује, напакује, распакује, спакује, упакује.

палавери несвр. оговара, трачари. – Иде по село и палавери једнога-другога, док 
вој нећи не изброји ребра нече да се смири.

палаверка ж алапача, торокуша. – Палаверће по село колко ти душа оче.
палако прил. без журбе, полагано. – Кат се пече рећија, требе да се огањ кладе 

палако, натенане, да не загори казан. Палако, че паднеш, не трклетуј толко.  пьльк, 
пальк польк.

паламарка ж дрвени штитник за руку при жетви у виду рукавице (има три рупе 
у које се увуку три средња прста, напред кљун којим се хвата руковет, а одозго 
дужу страну која штити надланицу од српа). – Ја без паламарку нумејем да жњем. 
Паламарка чувала да се човек не пореже са срп, а кроз жито имало паламида која 
боде.

паламида ж бот. коровска биљка са листовима који имају бодљикаве зупце, расте 
по житима, осјак Cirisum arvense. – Плевење најтешко беше, слагнеш се и цел дьн 
плевиш, а кроз жито паламида колко оч, па ни све руће избоде.

паламуди несвр. шатр. брбља, прича глупости, преувеличава. – Стужни се човеку 
кад почне да се вали и паламуди како од њега нема погазда у целу околину.  
опаламуди, спаламуди.

паламудоња м брбљивац, хвалисавац. – Кво можеш да научиш о[д] тога 
паламудоњу, видиш да ни он не верује у тој кво те льже.
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паланѕа ж ручна вага са два таса за мерење робе мањих тежина. – Напрет смо 
мерили све на кантар, а са искочише паланѕе сас два таса, али оне мере само до десет 
ћила.

палаш м ловачки кер. – Имам и палаша и палашку, не знаш који боље тера зајка.
палашка мн. палашће ж женка палаша (упор. и загар). – Бес палашку се не иде у 

лов. Ућивкаше се палашће у Страње, сигурно су искарале зајка, и са га јуре.
палашка несвр. фиг. претражује, трага. – Воли да ми палашка по џепови, али чу 

вој једнуш учукам рогови за тој.  препалашка.
палашче мн. палашчетија с младунче палашке. – Куде појдем, он по мене ко 

палашче, а сто пути сам му рекла да га нечу.
пальк прил. без журбе, полагано (упор. палако). – Ја пальк, пальк, па отидо та се 

вати у коло до њега. Баба се пальк измькнула, па си отишла.
пали несвр. 1. изазива горење ради грејања, кувања, светлости и сл. – Чим се 

стьвни, очу да сте дом, палете лампу и кудеље у руће. 2. фиг. пуши. – Ја сам почел 
да палим још ко дете, мене си је деда научил да пушим. 3. фиг. потстрекава раздор. 
– Она га пали да си мрзне родитељи, и польк-польк начисто че га одвоји од њи. 4. 
фиг. пролази, успева. – Тој кво си наумил код мене не пали, тој на другу страну да 
тражиш. ■ палење гл. им. – У наш крај неје било палење из освету, са се и тој појави, 
тиће чујеш: ономе запалили сено, ономе шталу, ономе појату.  запали, припали, 
распали, упали.

палка несвр. опипава, претражује пипајући. – Ја врљи панталоне назем, па поче 
да палкам доле, меџу њојне нође.  препалка.

палка се несвр. опипава се. – Диго се некако, и поче да се палкам, да видим има 
ли негде крв да ми тече.  препалка се.

памет м/ж способност човека да мисли, схвата и расуђује, разум, ум, 
интелигенција. – Малецак човек, али има голем памет. Жена има дльгу косу, а 
кратку памет, али воли да се праји попаметна од мужа. Испердашили га у милицију, 
па му дошла памет. █ детиња ~ недозрело расуђивање. – Стар човек, а још има детињу 
памет. █ коњсћи ~ незгодан карактер, тврдоглава особа. – Ватил коњсћи памет, па му 
се ништа не доказује. ⌂ држи у памет има способност запамћивања, памти. – Остаре, 
ништа више не држим у памет, не памтим кво сам јучер обедувал. ⌂ искара из памет 
преплаши, изненади. – Ис памет ме искара Моравка кад цвркну, а труба се огласи. 
⌂ искараује из памет распамећује. – Дечиштана ме искарују ис памет, па ни ми се иде 
на работу, ни знам куде це девам. ⌂ искочи из памет полуди, посенили. – Искочила ис 
памет, ништа не разбира. ⌂ истрови памет изгуби разум. – Немој да беснејеш, ако си 
малко попил, памет си неси начисто истровил. ⌂ заврти памет залуди, опчини. – По-
стадомо граџање, ја купи ново одело, она се поче качи на висоће штикле, госпођа ко 
ис филм, памет да ти заврти. ⌂ литка му памет понаша се лакомислено. – Још вој литка 
памет, још мисли да се једе све што лети. На младити литка памет, а после на стари-
ти иде оскомина. ⌂ врља се с памет разбацује се памећу. – Прејде у град, измазни се, 
проорати грацћи, и поче се врља сас памет. ⌂ скрене с памет полуди, сиђе с ума. – Скре-
нул с памет от пијење. ⌂ стане му памет пренерази се. – Ко са да гледам: кат почнеше 
ветрина да савија врбе и да носи црепови от кровови, памет да ти стане. ⌂ отиде от 
памет заборави. – До са сам га знала, и, еве, отиде ми от памет. ⌂ помера сас памет сила-
зи с ума, луди. – Ћине се о[д] тугу по њојног човека, ко да че сас памет да помера о[д] 
толку жалос. ⌂ помери ис памет ошамути ударцем у главу. – Чу те померим ис памет 
ако ти ударим с песницуву једьн утиљњак. ⌂ неје при памет није нормалан. – Џабе му 
казујеш и клепаш кад неје при памет, да је акьлан, такво не би работил. ⌂ никој никому 
неје у памет не зна ко шта мисли. – Никој никому неје у памет да знаје кво мисли, и 
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на кво се спрема. ⌂ прдне му на памет досети се, донесе одлуку, роди му се нека мисао. 
– Тиће му прдне на памет да се кара с комшије, ако га никој не дира. Понекада ми 
прдне на памет да све оставим, па да отидем у-свет, али ме жал за деца. ⌂ посмете 
с памет скрене памећу, полуди. – Неје бьш читав, малко посмел с памет, па не знаје 
кво бланта. ⌂ плитачьк у памет приглуп, необразован. – Женицата му плитачка у памет, 
али кротачка, вредна и послушна. ⌂ соли памет досађује непотребним саветима. – Ти 
че ми солиш памет, а не знаш ни нос да си обришеш. ⌂ узима се у памет приводи се 
памети. – Радивојо, узимај се у памет, овој може да излезне на големо. ⌂ не стура се 
от памет не изилази из памети, стално је у мислима. – Не стура ми се от памет куде 
иде, и кво работи сама у тољћи град, а први пут се одвојила од кућу.

паметан, -тна, -тно који има способност расуђивања, који је здраве и проницљиве 
памети. □ – Паметан, само му вали једна даска. ■ попаметан комп. паметнији. – 
Поштује ме, али воли да ми се потсмивка, жена воли увек да се праји како је по-
паметна од мужа. Млад човек, а попаметан од мен, и би ми мило. ■ најпаметан суперл. 
најпаметнији. – А черката им, ко свако намучено дете, беше најпаметна от сва деца 
у разред.

паметњаковић м шатр. онај који се прави паметан, будала. – Свашта мож да 
чујеш о[д] тога паметњаковића, али никако нешто паметно.

паметује несвр. мудрује, расуђује. – Не могу они с мен да паметују, парил сам ја 
разне виле.

пампур м запушач од плуте (упор. и пишало). – Кат се сок ладне, сипује се у вла-
ше, и оне се затворе сас пампур.

памук бот. јужна биљка из породице слезова из чијих се плодова добива памучно 
влакно Gossypium. – Све од пртено платно смо носили кошуље, а са и не знају кво 
је тој, после почемо да ткајемо ћенарна платна от памук. ⌂ мек ко памук нешто што 
је лепо, мекано и пожељно. – Моја мати кад омеси леб у вурњу, мек ко памук, да му 
се не наједеш. ⌂ вади душу на памук поступа бездушно са киме. – Бил ме је, месил ме 
је ко тесто, вадил ми је душу на памук, е, са квекнул, са ја требе тека да работим с 
њега, ал ја тој не могу.  помук.

памуклија м старинска мушка и женска горња одећа постављена памуком без 
рукава (упор. капутле). – Памуклије су забанџије правили. У зевњицу стоји ковчег 
сас премену: клашњене и пртене панталоне, памуклија, џемеданче, везене чарапе и 
гаче.  џубе.

пандурација ж шатр. полиција. – Оче да најуре преко иљадо учитеља, а да запосле 
комуналну пандурацију, боље им је да се ману от ћораве работе.

пандурин мн. пандури м полицајац. – Ако се наљутим, че те згужвим ко пандурин 
тужбу.

паница ж чинија из које се једе чорбасто јело. – Мати ми надроби у паницу леб 
у млеко, па се наврцам, и само одлатим по авлију. █ дрвена ~ дрвена чинија. – Кат сам 
бил дете кусали смо из дрвену паницу. █ зевњана ~ чинија од печене земље. – Јели смо 
из зевњане панице сас дрвене ложице, а варило се у зевњани грнци уз огњиште.

паниче мн. паничетија с дем. од паница, чинијица. – У једно паниче грутка 
сирење, а у друго чварци и спржа. У два казана вари се пасуљ и чорба, ми носимо 
паничетија па ни сипују.

паничетина мн. паничетине аугм. и пеј. од паница. – Што неси омила овеј пани-
четине, нело си ји оставила мен да чекају.

паничка мн. паничће ж хипок од паница. – Свако дете си је знало која је њигова 
паничка, и неје давало да некој друђи једе из њу.

Панталеј м вер. пр. Свети Пантелејмон. – Панталеј се слави у Радешевац.
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панталоне ж мн. доњи део мушког одела, у новије време и женског комплета. 
– Ис прво време мужи су носили бревенеци, после искочише панталоне, са и жене 
почеше да ји носе. █ клашњене ~ панталоне од домаћег вуненог сукна. – Спреми ми 
клашњене панталоне и ћенарну кошуљу, остало знаш и сама. █ пртене ~ панталоне од 
кудељног платна. – Лети смо носили пртене панталоне, а који несу имали пртене, 
они су си и лети носили клашњене. █ панталоне на брич панталоне које имају бочна 
проширења од појаса до колена. – Башта излезе ис кућу тазе избричен, панталоне 
на брич, бела кошуља, нов шешир, тьг видо колко ми је убав башта, асли краљев 
гардиста. █ панталоне на бокови в. панталоне на брич. – После рат једно време су и 
стари и деца носили клашњене панталоне на бокови, после сви почемо да носимо 
дуз панталоне. █ дуз панталоне панталоне са равним ногавицама. – Дуз панталоне 
немају бокови, оне су сматране за помодерне от панталоне на бокови, у Стрижевац 
њи је први почел да шије Сречко Ѕуцка. ⌂ испразни панталоне омршави. – Одоцутра 
у задругу видо Божу Капетана, онога што мечкуну тресну на грбину на Тројцу на 
вашар, испразнил панталоне, станул ко пручка. ⌂ истресе из панталоне премлати. – 
Вати га за шију, и не пуштај, док стигнем да га ја истресем из панталоне, па се више 
нече сети да крадне.

панталонетине ж мн. пеј. од панталоне. – И зими и лети сеца исте панталонетине, 
сас закрпће на дупе и на колена.

панталоњће ж мн. дем. од панталоне, панталонице. – Облекла панаталоњће 
трофртаљће, ко да је у реку стојала кад ји купувала.

панти (рад. пр. пантил, -а, -о / пантел, -а, -о) несвр. памти. – Све пантим ко да 
је јучер било. Пантимо и кво је било добро у наш век, али повиш пантимо које 
неје било добро. Пантил је до скоро, са поче да заборавља. Какво сам видела, све 
сам пантела. ■ пантење гл. им. – Направимо и прекарамо убаву свадбу, што велу: 
свадба за пантење, али се доста и задужимо. ■ попанти комп. боље памти од кога. – 
Тој бабу да питаш, она попанти од мене, ја не пантим ни кво сам јучер обедувала. 
■ најпанти суперл. најбоље памти од свих, или само неке одређене догађаје. – Гоџа 
сам заборавила, али најпантим како смо ишле по сабори и по седењће.  запанти, 
упанти.

пантивек прил. одувек, одвајкада. – Тај водица туј извира от пантивек, и не панти 
се да је некада пресушувала.

пањушка мн. пањушће ж 1. пањић одсечен или одваљен од кореновог дела стабла. 
– Пањушће несу за поткладу, оне су да држе огањ целу ноч. Деда спеше у сопче, па 
кад накладе кубе с пањушће, мораш да спиш откријен. 2. обао комад дрвета сличан 
лопти којим се играла игра свињице (или свињће). – Мушка деца су играла свињицу, 
напраје рупу у зевњу, па имају големе тојађе, кривак га зову, па врље пањушку, и с 
кривото доле га укарују у рупуту, а једно пази рупуту.  пьњушка.  чутучка.

пањче мн. пањчетија с пањић (упор. и пањушка). – Видо једну крушку, дојдо до 
њу, преврљи штрангуту преко грањћу, тури једно пањче, и укачи се.

папак1 мн. папци м домаћа собна обућа сашивена од домаће чоје (упор. папуча). 
– Папци су се шили от клашње или от шајек. Ја сам бил шнајдер, па сам потплатил 
папци с кожу, и у њи сам ишьл и[с] Сливовик у Паланку на вашар.

папак2 мн. папци м 1. рожнато стопало код неких животиња. – Кат се свиња 
закоље, нође се о[т]цечу до колена, па се папци врље, а оне ошуре и чувају за питије. 
2. фиг. нога. – Не задевај ме, чу се врљим с тојагуву да ти строшим папци. ⌂ литну 
папци умре. – И на деда-Влајка Тошинскога начьс литнули папци. ⌂ одапне папци умре. 
– Да неје тој, ја би одавно одапела папци, одавно би ми искусали пасуљ. ⌂ откачи 
папци умре. – Баба убледела и ућутала се, изгледа брзо че откачи папци.
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паперје с збир. меко и нежно перје на телу птица које се прво појави по излегању, 
и накнадно по клању и черупању. – Кокошку закољемо, па ју оскубемо и нат пламен 
пропрлимо да не проникне паперје, омијемо у студену воду, и режемо на парчетија.

папиран, -рна, -рно који је од папира, папирнат (упор. артишан). – Црвене 
попошће се нанижу на коньц, и накаче на сльнце да се суше, осушене се турају у 
папирни џакови, и они се накаче на ладно и промајно место.

паприка ж бот. вртна биљка са плодовима оштрог или благог укуса, који се 
употребљавају као зачин или храна Capsicum annum (упор. попошка). □ – Има паприће 
от сорте: једне су љуте, друђе несу, једне су добре за туршију, друђе за вурду, треће 
за ајвар, једне за низање, друђе за кlцање. █ алева ~ млевена паприка за запршку. 
– Напрет смо си саме кльцале паприку, а са си купујемо алеву паприку. █ кльчена ~ 
туцана паприка за запршку. – Ја си све турам у јело домаћу кльчену паприку, коју 
си ми кльчемо у чутуру. █ жива ~ свежа паприка. – У лонац се насече лук, шангарепа 
и жива паприка. █ пецкана ~ паприка која је овлаш испечена на плотни, која је само 
мало опрљена. – Нема поблага салата од заћиселену пецкану паприку наредену у 
тегле.  поприка;  пипер.

папуча мн. папуче / папучи / папучета ж врста лаке обуће занатске или фабричке 
израде. – Напрет смо лети одили боси, а са сваћи носи пластичне папуче. Кот сина 
ми сви имају папучи, и само с њи иду по стан. █ собна папучета папучета за ходање по 
кући. – Мен свекрва беше купила везена собна папучета.

папучка мн. папучће ж дем од папуча. – Ако будеш добра, на вашар чу ти купим 
папучће.

папуџија м мајстор који прави папуче (и лични и породични надимак). – Бил 
нећи Пера папуџија из Дољњо Крњино, па по њег прозвана тај фамилија Папуџије.

папчичи м мн. исплетене патофне за сасвим малу децу. – Добимо прво унуче, па 
му баба исплела папчичи и рукавичће, а деда че му даде пару.

пар мн. парови уз бр. пара / пари м 1. две особе које су повезане нечим заједничким 
(мушка и женска особа као једна целина). – Ја млада, он млад, ма нема кво, бьш 
смо си пар. Лека и Тодора се млого слагаоше ко муж и жена, али не беоше пар, он 
висок, јак, она ниска, па се још потутила. 2. две истородне животиње истог или 
различитог пола. – Уз Богородицу смо увек морали да четверимо по два пара волови 
да извлечу вршалицу. 3. два истоврсна предмета који се употребљавају заједно. – 
На сва деца исплето по три пари черапе, само за мене једьн.

пара1 ж гасовито стање у које прелази течност при испаравању. – Тврд леб од 
неколко дьна турамао на пару да омекнеје, онак се не мож једе.

пара2 мн. паре новац уопште. – Не знам с коју пару држава работи, та мани друго. 
Подокујеше ме кат појдем у школу, па проодим прекај њигову кућу, суне ми пару и 
ћути, једнуш ми тека даде дудуче. Пун сам с паре ко жаба з длаку. (ирон.). █ артишна 
~ папирна новчаница. – Са и најмалецко дете се вата за артишну пару, и оно знаје да 
она повише вреди. █ железна ~ метални новчић. – Железнете паре, ситнуријуту, чувај 
си за тебе, мен дај артишнете паре. █ пуста ~ проклета пара, пара до које се тешко 
долази. – Имало је по село и поголеми ореси, али ји исекоше матрапази, пусте паре 
че ни затру. ⌂ не вреди ни две паре нешто што је мале вредности. – Не вреди ни 
две паре. Две паре не дава за школу и учење. ⌂ ишчьчка се до једну пару остане без 
пребијене паре. – Ишчьчкал сам се до једну пару, пре че ми очи испадну из главу, 
нело динар из џеп. ⌂ сврти пару уштеди коју пару. – Работим, печалим, шпарам, ама 
не могу да свртим пару, колко да зарадим и ушпарам, жена и деца потроше. ⌂ тьнак 
с паре нема довољно пара. – Ти тој ауто не мож да купиш, голема му је вреднос, а ти 
си тьнак с паре. ⌂ потпре с пару новчано помогне. – Потпри ме с неку пару са кад ми 
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најтребе, дупло чу ти врнем, само да ме не откарају у апсу. ⌂ лежи на паре који има 
много новца, који је веома богат. – Лежи на паре, а стално кука како нема жlту 
банку. ⌂ попари га пара (новац) сустигне га зла судбина. – Дабогдаде те попариле теј 
паре, које сам зачувувала за старос, а ти ми ји узе. Попариле га паре по-срце (клет.).

парабаба ж дедина или бабина баба (упор. пребаба). – Парабаба и парадеда су ми 
јоште живи, ја сам њин параунук.

параграв м одломак неког текста, обично законског, који има самостално 
значење, и знак § којим се обележава такав текст. – Не задевај се с мене, чу те 
жьбнем да те искривим ко параграв.  параф.

парадаес рет. м агр. повртарска биљка и плод те биљке који се употребљава као 
људска храна, парадајз. – Парадаес се млого једе у наш крај, и лети свеж из градину, 
и зими из влашу.  петлижан, петлиџањ.

парадајчак мн. парадајчичи м хип. и дем. од парадајз. – У градину веч почели да 
зреју парадајчичи.

парадеда м дедин или бабин деда. – Парабаба и парадеда су ми јоште живи. Он 
ми је парадеда, ја сам њигов параунук.

парајлија м која има доста пара. – Парајлија је, ама циција, пре чеш да му 
ишчьчкаш око из главу, нело пару из џеп.

парампарче мн. парампарчетија с комадић разбивеног предмета, крхотина. – 
Испаде ми стовна из руку и разби се на парампарчетија.

парампарченце мн. парампарчетића с дем. од парампарче, комадић. – Ако те 
дованем, нема ни парампарченце да остане оди тебе.

парамида ж пирамида од високих стубова испуњена сламом, постављала се на 
највишим котама и палила у случају објаве рата. – Теј парамиде су се постављале 
на висока брда, једна парамида је била поставена на Сливовачћи вр.

парасина ж 1. запуштена имовина. – Куде су биле најубаве њиве, са све стануло 
парасине. Била кућа, са парасина. 2. фиг. запуштена особа. – Што се не предрешиш, 
нело си се направила на парасину.

параунук м унуков или унукин унук. – Доживи деда-Веља да види и параунука.
параунука ж унукова или унукина унука. – Имам три праунуће, и једну параунуку.
параф м одломак неког текста, обично законског, који има самостално значење, 

и знак § којим се обележава такав текст (упор. параграв). – Ако не платиш порез на 
време, има те репну по параф, и има да платиш ко свети-Петар кајгануту.

парешљак мн. парешљаци м аугм. од паре, гомила новаца. – Кат се врне от печал-
бу, истресе парешљак ис торбу на кревет, па ме дира како чу от са да спим на паре. 
Тека Свилени кад дојду откупи на јаганци и телчина накалупи убави парешљаци.  
парешњак, парушљак.

парешњак мн. парешњаци м аугм. од паре, гомила новаца (упор. парешљак). – Кој 
че му мантрак тољће парешњаци кад не види подолеко од нос.

пари1 несвр. излаже дејству вреле воде или паре. – Кад ни понестане рана, ми 
почнемо да паримо сламу, помешамо ју с малко трице, и тој давама на говеда.  
испари, напари, попари, припари, успари се.

пари2 несвр. саставља у пар два грла ради заједничког рада, спарује. – Ми и 
Борејинци смо парили нашу Цвету сас њину Булку, и работили смо на ред сас њи. 
 распари, спари, упари.

парица мн. парице ж дем. од пара, новчић. – Баба ми суну парицу, и рече да ју 
турим на бебето на чело. Гочка робу испродали, и збрали убаве парице.

паричка мн. паричће ж хип. од параица. – Погодимо се, он ми наброји паричће, а 
жена ји смота, и одма ји скута некуде.
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парка несвр. боде роговима. – Бодљив вол, чим му пријде нећи непознат, нарогу-
ши се и оче да парка с рогови.  напарка.

парлог мн. парлози м 1. њива која се намерно не обрађује једне сезоне да се 
земља одмори. – Остаили смо три парлога, па чемо догодин да насејемо јечьм. 2. 
запуштене и закоровљене њиве. – Са готово цело поље парлози, ретко где да видиш 
поорану и посејану њиву.

парне свр. убоде рогом, или каквим шиљатим предметом. – Немој да му приодиш 
близо, да те не парне с рог. Мани ми се, да те не парнем с ножав да те испашњачим.

парник мн. парници м фиг. парњак, близак и поверљив пријатељ. – Сас Миросло-
ва си беомо парници, ко говеда у јерьм, суде си идеомо заједно, а сьг како чу сам да 
излезнем на крај сас њи две.

парничар мн. парничари м једна од странака у судском спору, човек или жена 
који воли да се парничи. – С њу ти не мож льсно да излезнеш на крај, она је једьн 
парничар што не постоји.

парог трећи или четврти окомити парожак на вилама (упор. рог). – Баба се 
беше набола на парог, па си је повише лежала, а на мен беше падла сва работа.  
чапур.

парокија мн. пароћије ж најмања црквена управна јединица којом управља парох, 
парохија. – Стрижевачка црква је имала седом села у парокију, па поп-Радисов на 
коња идеше по парокију, после га смени поп-Чеја, али он идеше сас ауто.

партизанштина мн. партизанштине м погрд. партизан (борац против четника у 
II св. рату). – Има који су си тајом славили славе и кад било загуљено от партизан-
штинете, пресечу си колачьк, помоле се за здравје Богу и на свеца којег славе, и 
преславе си.

партијаш м члан неке политичке странке. – Све што је уработено по ратат у 
Лужницу добро и лоше, коловође су били тија партијаши.

парушљак мн. парушљаци аугм. од паре, гомила новаца (упор. парешљак). – Цена 
убава, дупла, кантар рџав, и они се намааше парушљаци.

парцањ мн. прцањи рет. м поцепани комад одеће, али и нов са потцењеном 
вредношћу (упор. дроњьк). – Зберем парцањи, па згрејем воду, и у корито ји про-
перем надве-натри.

парцањчак мн. парцањчичи дем. од парцањ. – Сльзе више немам, него де ти да 
си ме прибереш, да си ти ја водицу доносом, једењице приносим, судови премивам 
и парцањчичи препирам.

парцела ж мали комад земљишта као део једне целине. □ – Јова си њигов дел 
наслество продаде, само једну парцелу у Сулиманово не може да продаде.

парцелка мн. парцелће ж дем. од парцела. – Браћа решише да деле сваку парцелу, 
па од једну почеше да праве четри парцелће, сваку мож дете да прерипи.

парче мн. парчетија с 1. комад, део чега. – Кртина се изреже на ситна парчетија, и 
пржи у тигањ. 2. назив за мању парцелу. – Овуј годину саде једно парче смо посадили 
с компири. 3. фиг. згодна девојка. – Добро парче, али доста помладо од њега, ко черка 
да му је.

парченце мн. парчетића с дем. од парче. – Само ми дај једно парченце да пробам 
какьв укус има. Месо се изреже на парчетића, за свакога по једно.

парчетор м збир. комади, парчад. – Донеси парчетор од црепови да подравним 
вагу да се не клима, да тачно мери.

парчиште мн. парчишта с аугм. од парче. – Ја ти реко да ми оцечеш парче, а ти си 
ми оцекла парчиште, не могу га поједем до јутре.
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пасамце мн. пасамцетија с пређа скинута са мотовилчета; пошто је мотовличе 
одређене дужине (лакат, метар или метар и по) тачно се зна колико пасамцета 
треба за одређену дужину основе платна које треба се исткаје. – Напрела сам 
двајес пасамцетија за шајак. Ка[д] требе да ткајемо, ми туримо пасамце на чегрк, па 
насучемо цевће, које после турамо у совељћу.

пасе (трп. пр. пасен, -а, -о) несвр. 1. налази се на паши хранећи се травом. □ – Овце 
пасу и кротују, а ја свирим у дудуче и уживам. 2. напаса стадо, чува га док пасе. – 
Сви моји другари отоше који куде, мене оставише да пасем овце. Знаје само да пасе 
овце, за друго ништа неје. У вртоп трава до појес, ни пасена, ни мрсена.  запасе 
се, напасе се, опасе, попасе, препасе.

пасе се несвр. оплођава се кобила. – Наша кобила се пасла пролетос куде Џур-
џовдьн.

пасен непр. прид. 1. који је велик таман колико треба, пасент. – Сашил ми 
панталоне пасен, ко да сам се родил с њи. 2. који је углављен како треба. – Кад га 
углавиш, води рачун да буде пасен, да нема лувт.

пасира несвр. збива се, дешава се, полази за руком. – Виџевљал сам вуци млого 
пути, али неје ме пасирало да ми удаве овцу на бачију. От све работе највише му 
пасира да легне, и да га нићи не дира.

паском прил. пасући иде. – Кат сльнце буде на заоду, овце си саме појду комто 
село паском, и гледају да се што више напасу.

пасне свр. пасе у дем. значењу, мало попасе. – Јутром још нигде си изведем говеда 
да пасну прекај слог, па ји врнем у шталу, после се са жену обртамао на другу работу.

пасов мн. пасови м настрешница ограђена плотом у склопу појате где овце бо-
раве током летњих месеци. – Ја и Бошко беомо на појату у Мрљаћу, па смо вечером 
поспали, када одједнуш грмнуше овце, чини ми се колиба се потресе, ја истрча, оне 
се набиле једна преко другу у пасов, кат погледа – два вука стоје поди плот.

паспаљ м врло ситни прах од брашна који настаје кад се жито меље. – Обелела 
му коса, ко на воденичара кад му напада паспаљ по главу.

пастир м општи назив за особу која чува стоку. □ – Пастир чува сваку стоку, а 
овчар само овце, козар само козе, говедар само говеда, свињар само свиње. И дете 
си тражи пастира, ко и стока.

пасторак мн. пасторци м син из пређашњег брака брачном другу из новога брака, 
своме очуху или маћехи. – Ја приведо две моја деца, и затеко два пасторка, па смо ји 
с мужатога очували и одомили, разлику меџу њи несмо правили никакву.

пасторћиња мн. пасторћиње ж кћи из пређашњег брака брачном другу из новога 
брака. – Оженише ме за удавца овде у нашу малу, па затеко пасторка и пасторћињу, 
после и ја природи моја две деца.

пасторче мн. пасторчетија с дете из пређашњег брака брачном другу из новога 
брака. – Овај деца нема пасторчетија да буду, она свој дом и својег башту имју и 
знају.

пастрма ж меснати производи од заклане свиње. – Закољемо по две-три свиње, 
па имамо пастрму до пролет, а маз за целу годину.

пастув м неушкопљен коњ, пастух. – Не мож га удрже ко пастува, по целу ноч 
сћита, дом се не скаџевља.

пасује свр. одговара мери, одговара величини. – Óчу да ми опьнци пасују, да не 
клипчу и диѕају прашину по мене где појдем. Тај греда овде пасује.  упасује.

пасуљ м бот. врста биљке чији се зрнасти плод употребљава као људска храна 
Phaseolus. □ – Пасуљ може да се вари посан и запржен, сас суво месце ел сланинку, 
може да буде редак, а најблаг је кад је гус и запечен у релну. █ бел ~ пасуљ беле боје. – 
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Највише садимо бел пасуљ. █ иглија ~ пасуљ са црвено-белим зрнима.– Иглија пасуљ 
има зрна сас црвене шаре, и млого је укусан. █ каџав ~ пасуљ браон боје. – Каџав 
пасуљ је млого благ. █ шарен ~ пасуљ са пегастим зрнима. – Најблаг је шарен пасуљ, 
а њег најмалко садимо. █ лозар ~ пасуљ са врежама које се пењу уз притке. – Лозар 
пасуљ садимо по њиве, он пушта лозу и иде до вр струк од морузу. █ пешак ~ пасуљ 
без врежа. – Пешак пасуљ не пушта лозу, а зрна су му шарена. █ ситничко ~ пасуљ 
белих ситних зрна. – Ситничко пасуљ је најстара сорта, прво смо њега садили. █ 
тетовац ~ новија сорта пасуља крупних зрна. – Тетовац пасуљ има најкрупна зрна, 
и добар је да се запече у релну. █ пљочак ~ пасуљ са округлим пљоснатим зрнима. – 
Зрно на овија пасуљ је крупно, и дојде округло и пљосно, па га једни зову пљочак, а 
једни тетавац. █ пребранац ~ густ пасуљ запечен у рерни. – Напрет се неје често варил 
пребранац пасуљ. Пребранац је поукусан од чорбас пасуљ. █ гус ~ пасуљ који се кува 
док не постане довољно густ да се једе виљушком. – За гус пасуљ зрна требе да 
остану цела кат се сваре, и обавезно се запечу у релну. █ чорбас ~ чорбаст пасуљ. – 
Стари љуђи си млого воле чорбас пасуљ. █ запржен ~ пасуљ са запршком. – Ако очеш 
запржен пасуљ, требе ти једна ложица маз и једна главица црвени лук да се направи 
запршка с коју се запржи пасуљ. █ посан ~ пасуљ без запршке. – Саде свариш пасуљ, 
прет крај му се тури некоја сува попошка и нареже малко бели лучак, запршка се 
на праји. █ запечен ~ пасуљ запечен у рерни. – За запечен пасуљ ти требе башка и 
повишће нарезан црвени лук, кад оцедиш варенити пасуљ, сипеш преко њега лукат, 
и запечеш га у релну. ⌂ пасуљ на притће в. лозар пасуљ. – Пасуљ на притће садимо окол 
градину, он расте високо ус притће, па изгледа ко ограда. ⌂ искуса гус пасуљ (некоме) 
присуствује нечијој сахрани. – Море, ја чу теб да искусам гус пасуљ, а не ти мен. 
⌂ куса му гус пасуљ присуствује нечијој сахрани. – Кад ми почну лазе бробинци низ 
грбину, бегајте долеко оди мене, може лько да се некоме куса гус пасуљ.

пасуљьк м хип. од пасуљ. – Ако је посно, свари се зељице, пасуљьк, чорбица, 
ђувечьк, али се не запржује с маз.  пасуљчак.

пасуљина м пеј. од пасуљ. – Још несмо збрали пасуљину од њиву.  пасуљчина.
пасуљица ж бот. врста пасуља ситног зрна (упор. ситничко). – Пасуљицу варимо 

за Бьгњу вечер, али ју ретко који сади.
пасуљиште с осушене и омлаћене стабљике пасуља. – Кат се обере пасуљ, прво 

се остаји на сльнце да се напече, па се с вилу чука да се одвоје зрна от пасуљиште, 
после се веје крос протоку, зрна се чувају за варење, а пасуљиште се дава на стоку.

пасуљчак м дем. и хип. од пасуљ (упор. пасуљьк). – Кад је пос варимо пасуљчак, 
чорбицу, такво нешто посно, без запршку.  пасуљчьк.

пасуљчьк м в. пасуљчак. – Нане, свари пасуљчьк, да се једнуш наједемо ко љуђи.
пасуљчина м пеј. од пасуљ (упор. пасуљина). – Нечу да ти једем више пасуљчину, 

сваћи дьн само њега једемо.
патарице ж мн. други дан славе. – Ми смо си увек имали госјањи и на патарице
патен, -а, -о намучен, напаћен. – Ете таква је била бобо-Тула, мучена и патена 

душа, а пак је имала некво човечно, те ју се још сечам.  напатен.
пати несвр. има какву болест, осећа бол због нечије жалости. – Млого знаш, затој 

млого и патиш.  испати, напати, опати, отпати, пропати.
пати се1 несвр. налази се у лошем стању. – Четрнаесту годин окупираше ни Бу-

гари, патња колко оч, патимо се, мучимо се, гладујемо, највише смо јели морузу и 
ливацко зеље, кад га има.  препати се.

пати се2 несвр. множи се. – Вилина косица куде се усели млого брзо се пати, у 
стање је да за једно лето уништи целу њиву с детелину.  запати се.
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патиће ж мн. обућа коју носе спотристи приликом тренирања, али и остали, 
патике. – Диго се порано, тури на главу пијачарсћи сламен шешир, обу патиће, па 
ајт польк комто село.

патка мн. патће вулг. ж мушки полни орган (упор. курц). – На врзано куче и зајак 
патку диза. У туџога татка, поголема патка. Стара патка воду не држи. ⌂ зашиљи 
патку укрути пенис. – Зашиљил патку ко првак плавез, па би само бодал. ⌂ шиљи 
патку јуначи се, показује храброст према слабијему. – От како је свет и век сељак 
си је сељак, на њега и зајак шиљи патку. Почеше и зајци да шиље патку на нас. ⌂ 
усере патку изневери очекивања. – Можда че сьг новиви политичари да ни помогну да 
одьнемо, али и они усраше патку начисто.

патока ж ракија са малим процентом алкохола која истече при крају дестилације. 
– Патоку не врљамо, нело ју сипујемо у дрући казан који налагамо. Патока има десе-
тину гради, неје бьш асли вода.

патокуша ж слаба ракија, нешто јача од патоке. – Ко гром рећица, па нечу ја 
теб да сипем патокушу, с твоју вамилију смо се поштовали увек, дедеви наши су 
заједно прегазили Албанију

патос мн. патоси м површина од даска или каквог другог материјала по којој се 
хода у некој просторији. – Било ја ратно време, па налезе бугарска војска у Сура-
чево, патоси по куће повадише па погореше, стоку ни поклаше, рану сточну што 
најдоше све очистише.  под.

патосан, -а, -о који је са уграђеним патосом. – Имају две патосане собе, а две још 
несу стигли да патошу.

патосира свр. шатр. обори на под. – Сипа му од најјакуту рећију у голему чашу, и 
смејем се у себ како че га патосира. Не задевај се да те не патосирам.

патосница поњава која се ставља испред кревета. – Испред кревет турила па-
тосницу, да ми је топло на нође кат се дигнем.

патосује несвр. поставља под од дасака. – Са почеше и по село да патосују собе, 
а понећи купују и теписи.

патоше свр. постави под од дасака. – Решил сам да патошем све просторије кол-
ко ји има у кућу, само у помоћно оделење че остане бетон.

патрав, -а, -о који је са деформисаном ногом, шепав. – Ја сам се таква патрава и 
родила, лева ступаљћа ми отишла настран, па кривим кад одим.  шатрав.

патрави несвр. храмље. – Оболе од ногу, па еве патравим по двор, колко да несьм 
стално у кревет.  опатрави.

патравштина мн. патравштине м/ж пеј. онај који патрави. – Онија патравштина 
па се довлекал да ни замајава у оволку работу. Патравштине несу за овија свет.

патуљћо м пеј. који је заостао у расту, патуљак. – Имају два сина, па једьн убав, 
напредан, а друђити заостал, прави патуљћо.

паук ГЛ м разред зглавкара са жлездама у трбуху које луче танке нити, паучина 
Arachnida. – Некакви крупни пауци исплели паучину у подрум, па не мож да се 
улезне.  павук.

паучина ГЛ, ДЛ ж танке нити које настају од лепљивог сока који паук излучује, 
и мрежа од њих. – Место мозак има паучину у главу. Решила да среди кућу, и почела 
да среџује от подрум: изнела све што стоји там кој знаје од када и вата паучуну.  
павучина.

пацко м други назив за јарца. – Сваћи јарац је пацко, а мамиш га: паце-паце!  
пьцко.

пачавра ж 1. крпа којом се што пере или чисти, прљава крпа. –Шпорет очистила 
оди пепел, па га избрисала сас мокру пачавру. Чис ко пачавра. (ирон). 2. фиг. онај који 
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ништа не значи, који се ни за шта не пита. – Пачавра сам била, ко пачавру че ме 
и врље у сандьк. При нас орате за онија који мисле да су најпаметни да су пачавре.

паче вулг. с дем. од патка (упор. курчьк). – Море, изедеш си паче, ти ми нешто 
знаш. Црно мече дупе пече, на паче му вода тече. (заг. казан за печење ракије).

паченце вулг. с хип. од паче. – Родил се дедин коколан, дедино паченце.  пачица.
пачица вулг. ж в. паченце. – Леле, кьв ми је убав, изеде му баба пачицу. ⌂ пита си 

пачицу није га брига ни за шта. – У Прекоп Санда дене стог сено, поје колкоможечћи 
„Дико дилберче“, и пита си пачицу за цел свет.

пачиште вулг. с аугм. од патка. – Јесеньс доби унука у Краљево, па идо на 
честито, и да му цунем пачиштето.

паша ж 1. напасање стоке. – Лети док је распус моја работа је била да изводим 
краве на пашу. 2. добра и квалитетна трава, пашњак. – Овцеве набречале, мора да 
су нашле негде добру пашу.

пашальк м плата пастиру у натури или новцу. – Цел век сам бил овчар, а 
пашальк ми је бил рана и једни опьнци.

паше1 несвр. одговара, пристаје. – Паше ли ти да га поведемо ако обећа да нече 
да смита, само да гледа.

паше2 несвр. обухвата појасом, опасује. – Дочека деда да му унук сабљу паше, и 
војску води . опаше, потпаше, сопаше.

пашибозлук м распусно понашање, расипништво (упор. башибозлук). ▲ – Све је 
растикал на пашибозлуци, и кућу, и покућину, и имање, све што је наследил отишло 
у невиделицу. .

пашитан, -тна, -тно брав који се истерује на испашу, коме се не угађа као браву 
који је у радној или репродуктивној обавези. – Имали смо краве, али су биле пашитне 
краве, а не ко даньшње, што ис шталу не излазе. Најзгодно док су пашитне свиње, 
нема им се угаџа.

пашиште с анат. желудац код преживара. – Кат закољемо јагње које је почело да 
пасе, ми пашиште врљамо, а нећи га исперу и праве чорбу од њега. ⌂ истресе пашиште 
фиг. проспе црева коме. – Ако те још једампут затечем у моју градину, има да ти 
истресем пашиште.  пашњак.

пашњак м желудац код преживара, фиг. и код човека (упор. пашиште). – Пашњак 
је на сви исти, и не пуниш ли га како требе, и на време, он теб прејебе, па ти друђи 
искусају пасуљ.

пашњачи несвр. вади пашиште. – Тамьн што закла овцу и поче да ју пашњачим, 
кат си се уокаше по мен што сам бьш туј овцу заклал.  испашњачи.

пьк прил. в. пак. – Пил сам, и напивал сам се, и пьк чу пијем, док има, и док се 
траји.

пьке узв. за дозивање овце. – У пладне накарам овце у пладниште у Донћину 
падину, и оне туј пладнују до куде два сата, после ји раскарујем и мамим: – Пьке-
пьке-пьке, тпррр, јела ми ја!

пьклен, -а, -о паклен, као у паклу. – Мој живот ти је црн, па пьклен, тьван ко 
тьвна ноч усред зиму. Пьклене муће сам видела док сам била за тога пијаницу.

пьклица ж в. паклица. – Навали се на буку, па извади из џеп пьклицу цигаре и 
запали, а нас не понуди.

пьльк прил. без журбе, полагано (упор. палако). – А ја пьльк, пьльк, док се 
примькну да чујем кво причају. ■ попьльк комп. лаганије, лакше. – Олаби малко, 
попьльк, никој те не јури, где си запел толко.

пьњ мн. пьњови м пањ. – Остадо сама у кућу, ко обгорел пьњ у поље. Намучимо 
се док извадимо тија пьњ, али два казана рећију испекомо с њег.
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пьњьк м дем. од пьњ, пањић. – Тури нећи пьњьк у огьњат, да не загасне док се 
врнемо.

пьњћа несвр. гуњђа (упор. гьњђа). – Само пьњћа и загомиља, мука да те ване, дојде 
ми да ванем свет од њу, па ника[д] да се не врнем.

пьњћач м пеј. изведен од пьњћа, закерало. – Он је голем пьњћач, на све наоди 
ману, и ништа му неје по вољу.

пьњушка ж в. пањушка. – Увечер накладемо огањ сас пьњушће, па ни целу ноч 
топло у собу.

пьпче несвр. опонаша бректања мотора. – Деца се играју вршу, колечће су им 
мотор, а голема столица вршалица, па једно пьпче: Пуп-пуп-пуп!, а друго вужди: 
Ву-ву-ву!

пьс узв. којим се гони мачка, шиц. – Мати мислила мачка је улезла, па узела по-
струшку из ижу: Пьс, болес те изела, пьс, очи ти испадле!  пис, шьц, шиц.

пьсмина ж група животињских или биљних примерака у једној врсти, с наро-
читим особинама које се преносе на потомство, пасмина. – Ми смо чували наше 
си овце, несу давале по млого вуну и млеко, али беоше цврсте и отпорне на студ и 
болес, после се појавише меримће-овце, и са само туј пьсмину имамо.

пьце узв. за дозивање козе (упор. и пьке). – Пьце, пьце, јела ми, јела при деду.
пьцко м в. пацко. – Сваћи јарац је пьцко, а мамиш га: пьце-пьце!
пьшка несвр. пушта безгласне ветрове. – Ако уванем тога који пьшка, дупе чу 

му запишим с кордељ. ■ пьшкање гл. им. – О[д] твоје прдење и пьшкање цела кућа се 
убаздела.  упьшка се.

пьшкољ мн. пьшкољи м безвучно испуштени ветар. – Излезни надвор па пьшкај, 
да не удишемо твоји пьшкољи овде у собу. Мота се по кућу, ко пашкољ по бревенеци.

пьшља м пеј. онај који квари ваздух пуштањем безгласних ветрова (упор. прдља). 
– Ти, пьшљо, помалко пасуљ да једеш, од твоје пьшкање се не може живи.

пьшна ж она која квари ваздух пуштањем безгласних ветрова (упор. прдна). – 
При туј пьшну се не приоди от смрад, жељудац вој оболел, па прди и пьшка и где 
иде, и где стане.

пьшне свр. пусти безгласни ветар. – Који пьшну та оволко засмрде. Који пьшне, 
да не дьшне.

пьшче несвр. дахће, тешко дише, стење. – Пребледел и само пьшче, не знам кво 
му је. Пијан ко зевња, запенил на уста ко вепар, само дува на нос и пьшче.  препь-
шче, припьшче, упьшче се.

певаљка ж шатр. кафанска певачица. – Тупан бије, певаљка се увија ко павит окол 
сливу, народ се умлатил с пиво и рећију, црвендаћи само лету.

певка несвр. пева у деминутивном значењу, певуши. – Певка си тија мајстор и 
лепи плочице, па си отвори пивце, седне та одмори, и настави. Забогати се Свилеии, 
накриви шеширчьк и певка, а жене и даље мисле да дигитрон нумеје да погреши у 
рачунање.

пегало с нонсенс из дечје разбрајалице. – Једногало, двогало, трогало, чевргало, 
пегало, шегало…

пегас, -та, -то пегав, који је посут пегама. – Овцу која има пегасту прљицу, шаре 
ко зрнца, зовемо Зрноша.

пед мн. педови м мера за дужину која одговара раздаљини између размакнутих 
врхова палца и малог прста, педаљ. – Нечу да му уступим од меџу ни за једьн пед.

педала мн. педале ж полуга којом се уз притисак ногом покреће какав механизам. 
– Отшрави се падала и отпаде, па сам морал да идем пешћи, и још и бициклу да 
гурам.
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педесе бр. педесет. – Само у Сурачево имало је преко педесе млада девојчетија.
пек м 1. врелина. – Пек да те удари, па да се спечеш и оћутиш. (клет.). 2. терен 

изложен сунцу са плитком спеченом земљом. – Имамо једну њиву на пек, па се жице 
и родне, али моруза слабо буџује ако нема почесто ћиша да вој падне.

пеклица ж летња врелина. – Што се не соблечеш, нело си се натронтала толко 
на овуј пеклицу.  пекница.

пекља мн. пекље ж 1. омча, тешко раздрешив чвор (упор. кукљај). – Завржи га 
с конопче, али на пекљу, да не мож лько да се одврже. 2. врпца којим се везује ча-
рапа уз ногу да не спада. – Жене су облачиле ћенарне кошуље, забьњи сас парице 
на ошвице, на главу шамиче, а на нође свињсћи опьнци и везене чарапе врзане сас 
пекљу. ⌂ има пекљу има храброст. – Ајд удари ме ако имаш пекљу, па да видиш кво 
има после да те снајде. ⌂ ћине пекљу скидањем запонца (пекље) на јагњећем печењу 
сматра се да је свршен посао, готова работа, фиг. уговори веридбу, уопште сврши 
успешно неки посао. – Са, кад и девојћа пристаде, можемо да ћинемо пекљу, и да 
пијемо крчму. Ајде да ћинемо пекљу, па да бегамо.

пекља несвр. 1. животари, кубури, сналази се којекако, петља. – Пекљам колко 
могу, што веле – животињарим некако. 2. ради нешто, шепртља око чега. – Бабата 
ми сипа рећију, пита и за каве, па си отиде по двор да пекља кво си има. Пекља ко 
Савета на танац. 3. ради неке сумњиве радње. – Да ли је Раде некво пекљал што неје 
требал, тој не знам. Мирослов је пекљал сас некви приватници, и што је там чапал 
он ни преврљал овам.  запекља, отпекља, распекља, спекља, упекља.

пекља се несвр. 1. меша се у нешто што га се не тиче. – Они су млади, нечу да 
се пекљам у њине работе, да ми не речу „пристал деда уз говеда“. У све воли да се 
пекља, да буде у свако грне мироџија. 2. бави се, бакће се нечим. – От све работе 
највише волим да се пекљам окол стоку, окол животињће. Рашиле му се панталоне 
на дупе, па си тека иде, нема жену да ји сашије, а њег мрзи да се с тој пекља.  
запекља се, отпекља се, распекља се, спекља се, упекља се.

пекљавина1 ж замршен, мучан и безизгледан посао. – Сами си направимо овуј 
пекљавину, упекљамо се ко пилетија у кlчина, па са како че излезнемо на крај Бог 
свети знаје.

пекљавина2 м спетљана и надобудна особа, мешетар. – Једьн пекљавина из 
моје село се валил како је чувал ћурће толко големе, да је морал на астал да им тура 
рану да једу. С тога пекљавину се не замешуј, кој знаје кве све мутне радње он ради.

пекљори несвр. пекља у дем. значењу, животари. – Док сам работил, имал сам и 
за мене и за друђи окол мене, са тиће пекљорим, колко да преживим.

пекмез мн. пекмези 1. густа слатка маса која се добива укувавањем воћа. □ – 
Правимо пекмези и сас сливе и от шипци, али је побољ пекмез од шипци. 2. фиг. 
размажено дете, плачљивко. – Доста вика, бре, пекмезу један, главу ми проби с тој 
твоје викање.

пекмезара ж фиг. размажена женска особа, плачљивица. – Ако настајиш да 
навикњујеш ко жена, и да устрѕаш ко пекмезара, чу си идем, несьм дошьл при теб да 
ми се јадосујеш, него да си попричамо.

пекне свр. пече у дем. значењу, пече кратко и у малој количини. – Ланску годин 
напекомо пуно рећију, овуј годин ако пекнемо два-три казана че буде пуна капа.

пекница ж летња врелина (упор. пеклица). – Што не соблечеш ванелуту па да 
останеш само у јелек, нело си се натронтала на овуј пекницу и жеглицу.

пелена ж мањи комад платна у који се умотава новорођенче. □ – Ми смо наша 
деца повијале у пртене пелене, па кад ји расповијемо, оно им се снага све ишарала 
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на пручће. ⌂ чис ко пелена ирон. никад није чист. – Знам те добро, чиста си ко пелена, 
купала си се још ка[д] те мати у корито купала.

пеленка мн. пелењће ж дем. и хип. од пелена, пеленица. – Носила сам те у белу 
љуљчицу, па те покријем сас белу пеленку да ти не пада нешто у очи.

пеленче мн. пеленчетија уз бр. пеленчети с дете док је у повоју. – Пеленчето си 
рани, немој си зажмала, немој да викаш, сlзе не ваљају. Неси дете пеленче да те 
носим на-руће, нело муж одрасал.

пелетија с мн. оплодне жлезде, део мушког полног органа у коме се ствара семе, 
тестиси (упор. муда). – Кад закољемо овне, па га одеремо, пелетија му одрежемо и 
врљимо на куче.

пеливан м артист у циркусу који изводи акробатске мајсторије на жици или 
ужету. – Деца, ајде престанете да рипате и да се превртате по кревет ко пеливани.

пелин м бот. биљка из породице главочика јаког мириса и горког укуса, која се 
употребљава у медицини Artemisia absinthium. – Варим корен от пелин, горчи па се 
не трпи, али бьш горчељакат лечи.

пелинчьк м хип. од пелин. – Зетьк ко медьк, а синчьк ко пелинчьк.
пелцује несвр. вакцинише против заразних болести. – Донели закон да сваћи мора 

да пелцује и куче и маче, а тој само ветеринари да узну паре на народ. ■ пелцување 
гл. им. – Деца из Горњи Стрижевац су морала да се воде на пелцување на Белу Воду.

пелцује се несвр. вакцинише се против заразних болести. – И ја сам се трипут 
пелцовала, еве, имам три бопће на леву мишку.

пељеши несвр. шатр. крадне. – Пељеши све кво му падне под руку и око види.  
опељеши.

пељуг м танак слој снега који једва да је покрио земљу. – Паде малко пељуг, али 
се брзо отопи, колко да најави да нече да се забави прави снег.

пељужьк м дем. од пељуг. – Паде пељужьк, колко да потсети онија који још несу 
спремили дрва да пожуре.

пељужи несвр. пада пељуг. – Пре[д]ѕору поче да пељужи помалко, али престаде 
кат сьвну, чьк и сльнце огреја.  запељужи, опељужи.

пембелијес, -ста, -сто љубичаст, ружичаст. Δ – Испратила си на момче 
пембелијесто марамче, па изльгала дом да га истровила. Исплето вој пембелијесто 
јелече, па вој се млого присвиди, и само њег носи. Премена је била убава: модар 
забьн, ћенарна кошуља с везени рукави, опрегљача на ђулови, на главу пембелијеста 
шамија, а на нође правени опьнци и вунене нашаране черапе.

пендрак м полицијска гумена палица, пендрек. – Полете сьс пендрак да бије 
народ, па он изеде поголем ћотек.

пендречи несвр. млати пендреком. – Почеше да ни пендрече с пендраци ко с 
тојађе.  испендречи

пендуј м осушена свињска бешика (упор. дуло). – Колко да смо насећирани, кат 
Курјак заприча њигови дневни доживљаји, по два сата се држимо за мешине, да не 
пукнемо от смеј ко пендуј.  пендул, пендуљ.

пендул м в. пендуј. – Пендул надувамо, па га шутирамо по двор док не пукне.
пендуљ м в. пендуј. – Ако нема с куга да поорати, и да се нашали, човек има ил 

да почне да трулеје, ил да пукне ко надујен пендуљ.
пендури се свр. дури се, срди се. – Што се пендуриш, ако сам те лоше погледал, 

несьм ти башту заклал.  напендури се.
пензионисује несвр. проводи безбрижне пензионерске дане. – Некада Крста 

работеше у државну вирму, са га пензионисује и агалисује.
пенѕија ж пензија. – Не стиsају ни пенѕије до крај месец да преживимо.
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пенѕијица ж дем. и хип. од пенѕија. – Пенѕијица ми малецка, али нешто 
приработим у поље и градину, па се помињује.

пенsиунер м пензионер. – Они пенsиунери, па се вечером зберу, па игру домине 
и карте, праве си разоноџу.

пенsиунерка ж пензионерка. – Деда се двапут женил, имал две бабе, и бабете обе 
биле пенsиунерће.

пени несвр. ствара пену. – Домаћи сапун не пени ко куповни, али дуго траји.  
запени.

пени се несвр. ствара пену, претвара се у пену. – Поче да се пени млеко, пази да 
не прејде ис шерпу.  запени се.

пенкало мн. пенкала с писаљка којом се пише мастилом, налив-перо. – Слагну 
се, и од Чедин капут стури џепни сат и пенкало, и све тој тури у џеп от кожну јакну.

пенџе мн. пенџета с потплат, ђон код ципела. Δ – Кому се пробуши ципела оз-
доле, мора да ју носи при шуштера у Бабушницу да ју закрпи сас пенџе. Ка[д] те 
ударим, че ти одлете пенџета оди опьнци.

пенџер м прозор. Δ – Направил кућу до пут, али му сви пенџери гледају у авлију, 
ни једьн на пут. Навалила се на пенџер, и не слази.

пенџерчьк мн. пенџерчичи хип. од пенџер. – Убава кућа, ма пенџерчичи вој 
мьлецћи, ко на голубарник.

пенџерче мн. пенџерчетија дем. од пенџер. – Сопче има пенџерче, а на њега стоји 
гасарче, кат се запали да не смрди млого унутра.

пенџерчина м пеј. од пенџер. – Овија пенџерчина се не затвара убаво, па бије 
студ од њега ко на цивун.

пенџетира несвр. ставља ђонове на ципеле. – Кат се ципела пенџетира, продужи 
вој се век.

пењава ж грубо откан вунени покривач или прекривач, поњава. – Све тој девојка 
урадела: черапе, кошуље, црђе, чаршави, пењаве, и на свадбу дарује куј је за какво.

пењав, -а, -о покривен пеном, пенаст. – Немој да пипаш чашете сас пењаве руће, 
тамьн што сам ји омила и обрисала.

пењави несвр. пушта пену. – Прејела се детелину, па се подула и почела да 
пењави на уста.  запењави, распењави се.

пењавка мн. пењавће ж дем. од пењава. – Детено заспа, иди преврљи преко њега 
некакву пењавку.

пењак м пеј. од пена. – Сурта се смагли низ Рачавац ко да че му нећи главу 
отћине, и фукну се у грсничиште, а на уста му бел пењак ко пресно сирење. Кат 
почне на врело да избива пењак, знамо да се спрема непогода.

пепел м пепео. – Судови се некьд прали сас пепел и сас уму. Има да поделимо и 
пепел из огњиште. █ цигансћи ~ нагон за несталношћу. – Слуња се по села, ко да има 
цигансћи пепел у дупе. Он је ко вијалица, не скаџује се, саде врнди надол-нагор, ко 
да му је нећи врљил цигансћи пепел у гузицу.

пепелиште с место поред огњишта где се одлаже пепео. – Бобо-Коса Бранков-
ска млого волеше печена јајца: запрета у пепелиште по пешес јајца, па натура озгор 
жар та се опечу, и једе.

пепелница ж врста сићушних гљивица које узрокују сушење листова биљака. – 
Ако је година ћишовита, виноград мора да се прска и пешеспут от пепелницу.

пепелчьк м дем. и хип. од пепел. – Ако има пепелчьк на коричку, јеџ слободно, он 
је добар да те не боли мешинка.

пепељав, -а, -о који је посут пепелом. – Не могу да ти постављам, руће ми 
пепељаве, напаљујем вурњу, узни сам лебац и сирењице, па јеџ.
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пепељара ж 1. метална кутија испод ложишта код пећи на чврсто гориво. – 
Свако јутро прво изнесем пепељару па ју испразним, после закладем огањ, и почнем 
једно по једно да работим. 2. пиксла. – Пепељара му пуна с опушљаци, а у собу се 
замаглило ко у пушницу.

пепељас, -та, -то који је боје пепела, сив. – Нема ми ју онај пепељаста кокошка, 
сигурно ју је однел јастреб, ел лисица. Нашинчено, што ни доноси леб из варош, 
купило лимузину пепељасту на боју, па ме ока да части.  сур.

пепељуга ж бочица напуњена пепелом и окачена на високој мотки коју гађају 
сватови пре него што их пусте да уђу у двор девојке (упор. нишан). – У девојачћи 
двор вржу пепељугу на високу мотку, и док ју не погоде, сватови се не пуштају да 
улезну у двор.

пераљћа ДЛ ж пракљача (упор. буаљћа). – Кат перемо вунене панталоне, црђе и 
пртени чаршави однесемо ји на реку, па запуцамо сас пераљћу да ји ударамо, и по-
времено ји превртамо, све док ји добро исперемо, друкше не може.

перашка мн. перашће ж офарбано ускршње јаје. – За Велигден се чине перашће у 
разне чињће, и сас разне шаре. Највише смо перашће чинили у луковиње от црвени 
лук. Поцрвенел ко перашка. █ писана ~ фиг. жена лаког морала. – Море, ни ти неси 
писана перашка, знаје за теб цела Лужница. █ шарена ~ фиг. в. писана перашка. – 
Повела се по њу, па и она постала шарена перашка.

пердаши несвр. 1. глади свеже омалтрисани зид пердашком. – Малтер се наврља 
на зид с ванглу, па се с облу грубо изравна, и с пердашку пердаши да зид буде мазьн 
ко стакло, на крај дооди кречење. 2. фиг. бије, туче. – Ако те ја пердашим помалко 
че боли, него да те милицајци пердаше, а памет морамо да ти укарама у главу.  
испердаши.

пердашка ж алатка за фино глачање свеже омалтерисаног зида. – С облу зидари 
кад малетерисују равнају малтер, а с пердашку га после пердаше да буде мазьн.

перде мн. пердетија с ограда на трему или тераси. Δ – С време на време црђе 
изнесем, ишчукам и прострем на перде да се проветре.

пере несвр. испирањем у течности уклања нечистоћу са веша или постељине 
(упор. мије). – Ми си већином на село и са перемо на-руће, ретко куји да је купил веш-
машину. ■ прање гл. им. – Набрало ми се за прање белисвет, три дьна да перем, не 
могу да постигнем све да оперем.  запере, испере, напере, опере, отпере, препере, 
пропере, спере.

перес, -та, -то који има уздужне шаре (у виду пера). – Крава је шарена, па ју 
окамо Шарка, а кокошка је или бела, или црна, или переста. Кад не знам како тачно 
да одговорим како сам, ја му кажем: Шарено, па на вр пересто.

перетисује несвр. послује, радуцка, чачка нешто да му прође дан. – Куде си, бре, 
рођо, кво перетисујеш?  перетише.

перетише несвр. в. перетисује. – Еве перетишем нешто по авлију, колко да несьм 
залудан.  шунтоли.

переца мн. переце нов. ж пециво савијено у круг и премазано смесом брашна, соли 
и воде, перетак. – Переце се купују у пекару, њи не месимо.

перивој м ограђено земљиште засађено цвећем и дрвећем намењено за одмор 
и шетњу, врт. – Кућа у коју сам се ја родил више не постоји, али брдо Перивој у 
Горњу малу где је она била, и где сам провел детињство, и даље је на своје место.

перкла мн. перкле ж пертла. – Влачи ципеле два броја поголеме од њигов број, 
никад очистене, али стално с разврзане перкле.

перлон врста синтетичке масе која служи за прављење ужета, платна, 
тканина и сл. – Једно време беоше у моду кошуље от перлон.



671Речник говора Лужнице

перо1 мн. пера збир. перје с 1. рожната цевчица која прелази у бадрљицу с чијама, 
а расте из коже птица и покрива им тело. – Льк ко перо, да га дунеш има да одлети. 
Беше петьл за дику, али га однесе лисица, само перје од њега најдомо.

перо2 с лист кукуруза или лука. – Кад моруза пушти трећо перо, време је за 
копање. Отћини једну краставицу, две-три попошће и пешес пера од зелени лук, да 
направимо салату. █ луково ~ перо празилука, перо лука уопште. – Улењил се, па нече 
да се слагне ни луково перо да отћине.

перо3 с окрајак повезаче, мараме. – На себ је имала увек црне дреје, а главу је 
забраџувала сас жlту шамију, чија пера ретко када је врзувала поди браду, тека си 
вој висеоше низ груди.

перуника ж бот. 1. зељаста биљка са сабљастим листовима и великим реж ња-
стим цветовима љубичасте, беле или црвеносмеђе боје Iris. – Кат перуника проць-
вти, веч се приближава летњи распус, па вој се деца млого радују. 2. фиг. паметно, 
послушно и умиљато дете. – Бьш некој само што си је зьл може да искриви уста, па 
да изльже некво ружно за тој девојче, ко да су њиговата деца перуниће.

перутина ж љушчице од изумрлих горњих делова коже (особито на глави), пе-
рут. – Имам млого перутину, па ме срби глава.

перушан м хип. за петла, петлић. – Нашиви прушан млого убаво поје.
перушина мн. перушине збир. перушиње ж ишчупано птичје перо. – Кла-

мо кокошће, па се разлетеле перушине по двор. Ка[д] те ја доватим, има да лети 
перушиње на све стране.

перушинка мн. перушињће ж дем. од перушина. – Баба узе перушинку оди ко-
кошку, па ме поче сас њу мази по образи, и некво баје у себ.

перушка мн. перушће ж осушено живинско крило са перјем које служи као мет-
лица. – Сас перушку си метемо трошичће од астал.

перце мн. перца с 1. дем. од луково перо. – Лети најчесто једемо пржена јајца сас 
перца от црвени лук. Млого волим перца од зелени лук док су још млада и крта. 2. 
дем. од живинско перо. – Када се рана подљути, па нече да пројде, Баба Ката узне 
од перушиње перце, па с њега обикаља рану и баје: Љуто, прељуто / доста се љути 
/ доста се жали / девојчетија да га откопају / момчетија да га о[т]цечу. 3. метално 
перо за писање. – Она си носи шишенце с мастило закачено за појес, па бркне у њег 
с перце, и некво писује на ртишку.

перчими свр. пресавије врх ексера који вири после закуцавања, али тако да му се 
врх поново закује, како не би могао да се лако откује. – Заковеш сас ексер тарабу, па 
ексерат перчимиш да се не отковује.

першун м бот. биљка из породице штитарки Petroselinum hortense. – Свако јело 
је млого подобро, кад му се тури першун.

песак м сипкава зрнца тврдих минерала, углавном стена. □ – За кречење песак 
требе да се просеје на густо сито. От сећирацију сам добила песак у бубрези.

песакљив, -а, -о који садржи доста песка у свом саставу. – Несьм се у авијон 
возил, и несу ми деверували на море, али знам која њива најбоље раџа, која је 
песакљива, која глетеница, која вододржна, а која посна.

песан рет. ДЛ, ЛЗ ж песма. – Кад је умrл мој Воја, Диса врљи дудук низ Дел, а 
ја моју песан поче да лелечем. Кат се лупи моруза, зберу се неколко лупачће, даньс 
при теб, јутре при мен, па певају, па певају, тој каква песма се не пева, преврта се 
село оди песан. Ђурђовдьн кад је било, туј је песма, туј је играње, премузују се овце, 
турају им се венци, песан на све стране.

песка мн. песће ж количина пожњевњног жита која стане у наручје (упор. и ру-
кољћа). – Песће по целу њиву, после се направе јужја, па се зберу у снопови. Пешес 
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рукољће праве песку, пешес песће сноп, тринајес снопа трећак, а седомнајес снопа 
крстину.

пескуша ж песковита земља. – Лозје поуспева куде је пескуша и припечина. 
Пескуша је неродна, она је добра само за лозје.

песмопојац м мушкарац који лепо пева, певач на гласу. – Сви смо у вамилију 
песмопојци, и волимо да се дружимо.  песнопојац.

песнопојац м 1. в. песмопојац. – Деда ми је бил песнопојац, а кад засвиреше у 
дудуче, копачи на њиву стану да га слушају. 2. фиг. онај који ствара песме, песник. 
– Овољћи учени људи, овољћи песнопојци, сви само од маће писују, а баштеви – ко 
да ји је Бог пратил на овија свет да се помацињају натам-навам, и само да смитају.

песмопојћа ж жена која лепо пева. – Имало ме у све работе, а била сам и 
песмопојћа и играорка на глас.  песнопојћа.

песнопојћа ж в. песмопојћа. – Нада Гачкова беше песнопојћа, кад она запојеше, 
чини ти се Стрльц јечи.

песница ж 1. стиснута шака. □ – Ако те ѕьѕнем с песницу у грбину, чу те 
провалим. 2. ударац песницом. – Ћути, да ти не ѕьѕнем једну песницу. ⌂ покаже 
песницу запрети коме. – Још те раним и облачим, а ти ми показујеш песницу, тој тека 
нече да може. ⌂ насади песницу у тил удари кога песницом у потиљак. – Ако му ти не 
насадиш песницу у тил, он че теб патку у шаће.

песничка ж дем. од песница. – Најбоље је да ти је глава голема, а дупе ко 
песничка, ако неје тека, надрљал си.

пестује несвр. гаји, негује. – Волим све да пестујем, и све ми иде од руку. ■ 
пестување гл. им. – Цвеће, ко и дете, нече бес пестување.  испестује.

петак м пети дан после недеље. – Постили смо сваћи петак и саваку среду, и кат 
су големи постови, повише смо постили, нело што смо блажили у годину. █ Блађи ~ 
вер. пр. Велики петак. – На Блађи петак смо носили крсти крос поље и појали: Крсти 
носим, Бога молим, да удари ситна ћиша, да зароси наше поље, наше поље и друго-
ме, Господе, Господи, Господе.  петьк.

петьк м в. петак. – Биле су по иљадо брави овце, али петьк ли је, среда ли је, пос 
ли је, несу смејали да се омрсе, ако се омрсе, вуци има да дојду да им подаве стоку.

петьл мн. петлови / петли м мужјак кокоши, петао. – Издиѕа се ко кус петьл. 
Средил га ко петьл расад. Учесташе петлови да поју, че почне да савиња. ⌂ први 
петли петлови који буде ранораниоце. – Седењћујемо до први петли, ретко када и до 
друђи. Не могу да заспим до први петлови.

петарда ж од картона и барута направљена бомба која служи само за изазивање 
праска. – Војска имаше с време на време маневру, па смо наодили по нашу рудину 
доста чауре, али и понећи неиспален метак и неексплодирану петарду.

петина1 ж пети део чега. – Ми смо били пет брата, и сваћи је наследил петину од 
имовину кад ни родитељи помреше.

петина2 збир. бр. 1. пет мушких особа. – Ромуника још неје имало, биле су банде, 
тека јо зовеоше, има ји петина у банду: кланеташ, два трубача, басаџија и тупанџија. 
2. петоро чланова каквог колектива. – Ми смо у кућу петина: ја и жена, и наша три 
деца.

петинка ж дем. од петина2. – Петинка смо у кућу, али кат седнемо уз астал 
поједемо за десеторицу.

петица1 ж 1. анат. дем. од пета. – Убоде се дете на јексер, па још накривњује, 
петицата га боли где се уболо.

петица2 ж тех. шири крај косе са отвором за насађивање на косилу. – Кат косиш 
петица мора да лиже зевњу, а не само врови на траву да се скрате.
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петица3 ж највиша школска оцена. – Друђи прешли који с петицу, који с четворку, 
а наш Милосав тиће с тројку, колко да не понавља.

петичар м који има само петице у школи, одликаш. – У школу је била све пети-
чар, а са не може да се нигде запосли.

петко м фиг. мушкарац који се понаша и има склоности као жена. – Што неси на-
шла правог мушкарца, нело си се загледала у тога петка. █ женсћи ~ мушкатрац који 
се дружи више са женама него са мушкарцима. – Наш Мика беше прави женсћи 
петко, сва деца се играју надвор, он седи при жене уз разбој, и мота им цевће.

петле мн. петлетија с дем. од петьл, петлић. – Овој петле одоцутра пропојало. ⌂ 
има петле на срце има бојазан који му не да миран сан. – Имам петле на срце от како 
сам га родила, чим завика, одма се диѕам.  пеша.

петленце мн. петлетића хип. од петьл, петлић. – Излегла се пилетића, половин 
кокочице, половин петлетића.

петлетина мн. петлетине м пеј. од петьл, петлина. – Не приоди близо да те не 
укљуца, тија петлетина гадан. Ако тог петлетину видим још једампут да чепршка по 
градину, има да иде у лонац.

петлижан мн. петлижани ЛЗ м агр. повртарска биљка и плод те биљке који се 
употребљава као људска храна, парадајз (упор. парадаес). – Најбољи петлижањи су 
јабучар и воловско срце.

петлина мн. петлине м аугм. од петьл, петлина. – Погле га кољћи си је онија 
петлина, још малко па ко ћуран.

петличко м пеј. кочоперан човек слабе физичке конституције. – Јованка беше 
висока, бујна, убава, а дадоше ју у Крњино за некаквог петличка. Тија петличко само 
подлати, а неје способан да се сам обује.

петлиџањ мн. петлиџањи ГЛ / петлиџање ДЛ м агр. повртарска биљка и плод те 
биљке који се употребљава као људска храна, парадајз (упор. парадаес). – Насадила 
сам пешес струка петлиџањи у градинче, да су ми близо. Наши петлиџањи веч по-
чели да зреју. Имамо си рани петлиџање под вејник.

петлиџанка мн. петлиџањће ж сорта парадајза од кога се кува слатко. – Од на-
пред си све праеомо слатко от петлиџањће.

петлиџањчак мн. петлиџањчичи м дем. и хип. од петлиџањ. – Кад заједе лебац 
и петлиџањчак од милине да га гледаш. Сирењице и петлиџањчичи кад има, друго 
ми ништа не требе.

петлиџањчина мн. петлиџањчине м пеј. од петлиџањ. – Петлиџањчиневе се све 
здували, па се убаздели.

петловчичи м мн. бот. шумски гроздасти цвет, петловчићи Anemone ranunculiodes. 
– Идемо у цвеће, па беремо кокочице и петловчичи. Петловчичи су бели, а кокочице 
црвене.

петнајес бр. петнаест. – Ни смо чували по петнајес козе, по двајес и пешес овце, 
а имало је љуђе који су чували и по шесе овце и по здватријес козе.

петобанка мн. петобањће ж новчаница од педесет динара. – Имам само једну 
петобанку у џеп, и тој ми је све што имам от паре.

петопарац мн. петопарци м новћић од педесет пара (пола динара). – Кво да вој 
оратим, знаје ме у петопарац, никад ју несьм лагал.

петопрсница ж фиг. шака. – Ложица је алатка и за густо и за ретко, а кому бьш 
требе вилица, он си има петопрсницу.

петори, -е, -а збир. бр. од пет (служи за бројање целина које се састоје из два дела, 
или именице које имају само множински облик). – Исплела сам петоре черапе, на сва 
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унучетија по једьн пар. Годишњо сцепи по петори опьнци. У туј њиву наберемо 
петора кола морузу.

петорица ж пет (о мушкарцима или животињама мушког пола). – Једе за 
петорицу, али и работи за петорицу.

петоричка ж хип. од петорица. – Нараџала баба петоричка сина, и три черће, и 
све ји иженила и одомила.

Петr рет. л. и. Петар. – Петr Стругља беше мајстор грађевинац, да га неје имало 
таквога у наш крај, и сви му синови такви.

петровка ж бот. сорта раних јабука, сазрева око Петровдана (упор. блажичка). – 
Петровће су најблађе јабуће, ал несу крупне.

петстотин бр. пет стотина. – Који вој даде иљадарку, који петстотин бањће. 
Чували смо петстотин брави овце.

пец дет. узв. упозорења детету да не пипа нешто вруће. – Пец, пец, не пипај!
пеца несвр. хвата рибу удицом и пецаљком. – Имало по Мурговицу и рибари, али 

су повише с руће ватали рибе, нело што су с удицу пецали.
пецка несвр. 1. овлаш опече, опрљи споља. – Попошће се пецкају на плотну, па се 

ољуште, и турају у теглу. 2. фиг. боцка, задиркује речима, изазива. – Кат почне да ме 
пецка сас речи, ко да ме змија сас жало пецка у срце.

пецкан, -а, -о који је површински опрљен. – У тегле наредимо пецкане попошће, 
па насипемо ћиселину и посолимо.

печалба ж 1. сезонски рад ван места боравка. – Ја сам ишьл у печалбу најдаље 
до Ниш. Некада се ишло у печалбу у Румунију, са почеше да иду по цел свет, али 
мануше да се вртају. 2. зарада која се оствари печалбом. – Сву печалбу прототља с 
курвештије, па се подјесен дом врне бес пребијен динар у џеп.

печалбар мн. печалбари м сезонски радник ван места боравка. – Знајеш како је: 
човек полати дома, полати, нема ни леб, ни с леб, па му жена спреми пременку у 
торбу, и испрате печалбара, и нема га, нема, па прати писмо и малко парице, да се 
остане живо, подјесен се врне та презими туј, па напролет пај наново.  печаловник.

печалбарсћи, -ска, -ско који се односи на печалбара. – Корав је печалбарсћи леб.
печали несвр. зарађује. – Човек се нада док је млад, док работи и печали, да че 

сас време да му буде све подобро и подобро, и да че стално да му иде напредица.  
запечали, напечали, спечали.

печално прил. жалосно, тужно. – Печално је тој, Јеленко, печално, отидем дом, 
нигде никој, пустиња, нема кој да ме дочека, да ме пита: гладан ли сам, уморан ли 
сам.

печаловник рет. м сезонски радник ван места боравка (упор. печалбар). – Најстар 
брат је печаловник, њигово је торба и печалба, срегњи је појатар, њигове су овце, 
козе и појата, најмалад је домашњар, њигово је поље, а башта је домачин, њигово је 
да се шета нагор-надол.

пече (през. печем – печемо – печу; аор. пеко – пекомо – пекоше; импф. печео – 
печеомо – печеоше; имп. печи – печете) несвр. 1. припрема храну или што друго сувим 
грејањем на ватри. – За Џурџовн обавезно печемо јагње. Печемо цигле, спремамо се 
кућу да зидамо. 2. припрема напитак дестилацијом на ватри. – Комина прећипела, 
овија дни почињамо да печемо рећију. Где се пече рећија, сви комшије свртају на 
пробу. 3. пали, жеже. – Сльнцево пече, па се не може трпи. 4. причињава душевне 
патње. – Син нече да се жени, тој ме највише гризе и пече. ■ печење гл. им. – Напцува 
плотат от који падо, и реши му: најесен чу га прејебем у печење рећију, нече више да 
стоји туј.  запече, испече, напече, опече, припече, спече, упече.
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пече се несвр. 1. излаже се деловању ватре или сунца. – Испружил се колко је дльг, 
па се пече на сльнце ко гуштер. ⌂ пече се ко црвик на углен изложен је неподношљивим 
мукама. – Неје ни там льк живот, и там се печеш ко црвик на углен.  запече се, 
испече се, напече се, опече се, попече се, спече се.

печен, -а, -о фиг. каљен, очеличен. – Ја сам и мучена и печена, све могу да поднесем 
и преко главу да преврљим. Ја сам јарац живодерац, жив клан, недоклан, жив печен, 
недопечен (нар. пр.).

печеница ж животиња (прасе) одређена да се испече о Божићу. – Домачин 
сече печеницу, прво о[т]цече леву плечку и заване неколко и ребра, тој расћине на 
поситно и на сваћега суне по парче.

печенка мн. печењће ж бот. бела бундева. – Печењће су добре за печење и за 
тиквоњак, а тикве се варе за свиње.

печење с испечено месо. – Ој леле, леле! / За мен ли је леле? / За мене је само / 
јареће печење!

печурка мн. печурће ж бот. гљива, печурка Agaricus. – У шуму наберемо печурће, 
али знамо које се једу, а које су отровне.

печуркар мн. печуркари м мушкарац који бере и продаје печурке. – У послегњо 
време печуркари колко оч, месо бес паре, а и да се узне нећи динар.

печурљак мн. печурљаци ж пеј. од печурка. – Јел некакви печурљаци, па се отрул, 
остаде жив, али једва прескрца.

пеша м дет. дем. од петьл, петлић (упор. петле). – С њу појде маца, куца и пеша. 
(нар. пр.).

пешак мн. пешаци м 1. војник који служи у пешадији. – У војску сам бил пешак, 
а и кад излезо из војску сам си повише пешак, сем воловска кола друго превоузно 
срество немам. 2. фиг. сорта пасуља. – Пасуљ пешак не пушта лозу, а зрна су му 
ситна и шарена.

пешачи несвр. хода, иде пешке. – Стиже ме комшија с чезу, па ме подвезе, иначе 
би још пешачил по друм.

пешачка ж народно коло веома популарно у Лужници (други назив „бугарка“). – 
Млого смо волели да играмо пешачку и прошетушку.

пешачћи, -чка, -чко који се односи на пешака. – Служил сам у Друђи пешачћи 
пук.

пешачћи прил. пешке, пешице. – Ишла сам сас аутобус до Београд, после от 
станицу пешачћи та при сина у њигов стан.

пешес бр. пет-шест. – Чувам пешес овчице туј прекај дом, највише због сирење, 
сва деца ми воле овчо сирење.

пешеснајес бр. петнаест или шеснаест. – Само из наше село беоше пешеснајес 
заробени и отерани у Немачку.

пешестина бр. пешесторица. – Када дуне у дудук, па такви млади како теб по 
пешестина кат се увану у оро, па кат стану да играју, од милине да гледаш.

пешћи прил. пешице, пешке. – У тој време сви смо ишли пешћи у школу, једино 
Љубиша Митић из Ресник имаше бициклу.

пешћир мн. пешћири м пешкир, убрус. – Јутредьн дојде ми из башту госје, шесе 
души, седомдесе, и давамо дар: кошуље, чорапе, пешћири, јастьци, свакога свата 
подаримо.

пешћирчьк мн. пешћирчичи м дем. и хип. од пешћир. – Робаџија који вози 
невестин ковчаг сас дар углави на процеп до јерьм остьнче, да на њега закаче черапе 
и пешћирчьк, тој њему следује.
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пешћирче мн. пешћирчетија с џепна марамица (упор. марамче). – Узе пешћирче 
те си обриса руће, па ме пригрну и поче да целивује. Немају пешћирчетија нос да 
си обришу.

пешћирчина мн. пешћирчине м пеј. од пешћир. – Сви у кућу се бришу с пртену 
пешћирчину, који неје пран от како је изьткан.

пешчица мн. пешчице ж дем. и хип. од песка. – Док они обедују, ја нажњем 
десетина пешчице, ако сам малецка била.

пивка несвр. пије у дем. значењу, пијуцка. – Ис прво време пивкаше оваг-онаг 
помалко, и само у друство, после се оправи, па поче да пије сваћи дьн, имало 
друство, немало.

пивне свр. попије с времена на време, гуцне. – Море, и ја си волим да пивнем 
понекад.

пивце с хип. од пиво. – У задругу чим улезнеш, Свилени те питује: Кво че мунеш, 
пивце ел винце?

пижав, -а, -о закржљао, ситан, заостао у расту и развоју. – Ем пижав, ем 
задорица, малко-малко па излелече кад му се отепају.  пижљав.  пржав.

пижља м надим. изведен од пижав. – Ти, Пижљо, ћути, да те не дунем да одлетиш 
позади врата.

пижљав, -а, -о в. пижав. – Сви пижљави у фамилију, таква им семка.
пизда вулг. ж 1. стидница. – Матер му јебем у пизду, он мен нашьл да учи како се 

деца праве. Нек се носи у сто пизде материне. 2. фиг. преварант, олош. – Сви сте ви 
пизде, само гледате да некако зајебете поштеног човека. Он неје човек, он је пизда 
от човека, кат се најмалко надаш, че те изневери.  пичка.

пиздара вулг. несвр. псује, вређа кога шаљући га у пизду материну. – Напије се, 
па почне сви по ред да пиздара. ■ пиздарање гл. им. – От пцување се размокре уста 
па нумејеш да станеш, угмацаш се у пиздарање ко кокошка у каљиште.  пичкара.

пизди вулг. несвр. шатр. нервира се, вришти, зановета. – Престани да пиздиш више, 
тој кво си наумила нема да ти се оствари.

пијальк мн. пијальци м пиће, оно што је спремљено да се попије. – Сечам се: 
башта, чича и ја седимо уз астал сьс домачина, а жене улазе и доносе пијальк и 
једење. Пијальци колко оч, ма пијачи слаби.  пијельк.

пијан, -а, -о који се опио, који је омамљен алкохолм. □ – Ете ти га от крстопутину 
доклецка и Курјак, пијан ко смук, пијан – па рекло више нечу. Пијана работа, окосил 
га ко пијан, а мож је стварно и бил пијан.

пијандура м/ж пеј. пијаница. – Сваку вечер се збирају пијандуре у задругу. Нема 
га горе, него кад је женско пијандура.

пијанка мн. пијањће ж састанак на коме се много пије, пијанчење. – Тија ошљаци 
ништа друго и не работе, само иду от пијанку на пијанку. Још се несьм скроз изањђал, 
а цело село је плакнило уста сас моје пијањће, али кој га шљивоше, оно живот је да 
се живи.

пијанчи несвр. одаје се пијанству, опија се. – По целу ноч пијанче, а по цел дьн 
спу, и оче да имају.

пијац м 1. место где се купују и продају животне намирнице и друга роба, пијаца. 
– Сваћи понеделник износим на пијац по кову сирење, и брзо га све продадем. 2. 
пијачни дан у одређеном месту. – У Бабушницу је пијац у понеделник, у Паланку у 
петак, а у Пирот у суботу.

пијач мн. пијачи м онај који добро подноси пиће, који може да попије велику 
количину пића без последица. – У моје време љуђи беоше пијачи, а пијеше се ис 
кондири, а не ко сьг што се опију од две-три чаше.
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пијачан, -чна, -чно који се односи на пијацу, тржишни. – Ја ко велим: кад је 
пијачан дьн, мора се некво и испије, што би се звал пијачан, ако се ништа не попије 
на тија дьн.

пијачар мн. пијачари м онај који тргује на пијаци. – Сваћи пијачар своју робу 
вали. Даньс смо пијачари, а јутре че смо овчари.

пијачарсћи, -ска, -ско својствен пијачарима, који се односи на пијачаре. – Диго 
се порано, тури на главу пијачарсћи сламен шешир, обу патиће, па ајд польк комто 
село.

пије несвр. 1. уноси кроз уста у организам какву течност. – Даньшња омладина 
не да пије, нело пије па разноси. 2. фиг. одузима снагу, суши, троши се. – Има некву 
муку, нешто га пије изнутра, сваћи дьн малеје и слабеје. ⌂ ни се знаје који пије, ни који 
плачује ради свако ко шта хоће. – У њину кућу ни се знаје који пије, ни који плачује. 
⌂ пије па прли пије преко сваке мере. – Ма пију и жене, пију па прле. ■ пијење гл. им. – 
За премлаз спремају банице, погаче, ђувечи, па се надигну па иду та премузују овце, 
па свирачи дојду и свире, пијење, веселење, играње до могање, те тека је било.  
допије, испије, напије, отпије, препије.

пије се несвр. оно што је добро за пиће, које има својство доброг напитка. – 
Испекал рећију, не пије се колко је јака, али добра, стомаклија. Не пије се свака вода, 
ко што се и не једе све што лети.  запије се, напије се, опије се, припије се, упије се.

пијельк м в. пијальк. – На њину славу увек буде и једење и пијельк колко ти 
душа оче. Његови дошли и[з] село сас печено прасе, и з балоњи сас пијельци. ⌂ 
сноси пијельк добро подноси пиће, отпоран на опијање. – Мој деда је сносил свакакав 
пијельк, њега никој неје видел да се пијан влачи по путишта.

пијење с фиг. пиће које се попије у друштву по поруџбини (упор. и пије). – Нече 
га измурџи, сина добил, мора да дава пијење. Улезе Курјак у продавницу, наручи 
пијење за сви, наручи и нарезану саламицу, тека се полько омькне пијењето.

пијењице с дем. од пијење. – Сльзе више немам, него де ти да си ме прибереш, 
да си ти ја водицу доносом, и да ти једењице и пијењице приносим.

пију-пију-пију узв. ономат. оглашавање пијукањем (о пилићима). – На Бьгњу 
вечер стари башта иде около огњиште и квачи: ква-ква-ква!, а деца пијучу по њег: 
пију-пију-пију!

пијук м гвоздена алатка насађена на држаље која има са једне стране уску јаку 
мотику, а са друге јак шиљак, крамп. – Наши стари су се јурили с пијуци због меџе, 
а са њини наследници не знају ни њиве где су, а камоли меџете.

пијуцка несвр. пије у дем. значењу (упор. и пивка). – Башта седи на веранду, 
пијуцка кавенце ко бег, а мати трчи по двор да рани и поји живину.

пијуче мн. пијучетија дем. и хип. од пијук. – Имам згодно пијуче, па си с њег 
упролет окопам окол сливе, да брже напреџују.

пијуче несвр. оглашава се с времена на време пијукањем „пију, пију“ (о птицама). 
– По двор једно мауче, једно пијуче, једно скучи, једно грди, једно блаји, једно рове, 
мати не знаје на које прво да почне да дава рану.  упијуче се.

пик1 вулг. м рет. в. пичка. – Кво ви је, бре, што се уѕирате у детево ко бик у пик.
пик2 м жеља за наношењем зла, жеља за осветом. – Имам пик на њу, једнуш че 

ми плати, па кьд-тьг. Куга он узне на пик, тија си је јебал век.
пикавац м опушак (упор. опушљак). – По тројица смо пушили једну цигару, мен 

су увек давали пикавац на крај, колко да повучем два-три дима.
пикљавац мн. пикљавци м фиг. нога. – Деца, ако ви још једанпут затечем да 

краднете краставице, има да ви пребијем пикљавци.
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пикљавица ж пеј. жена са танким ногама. – Имала је три снаје, ал вој несу биле 
по вољу, па једну назва „кондавица“, дек висока, другу „чучка“, дек малецка, а трећу 
„пикљавица“, дек имаше тьњће нође.

пил-пил-пил / пили-пили-пили узв. за дозивање живине. – Загребе сас лонче 
жито ис пресек које неје тријерисано, и поче да мами пилетија и да ока по старе 
кокошће да не приоде: Пил, пил, пил, пили, пили, пили, иш, мори, пипка ви изела!

пиле мн. пилетија с 1. младунче кокоши. – Квачка ни извела шеснаес пилетија. 
2. птица уопште, све животиње које лете. – На ћораво пиле Бог прави полог. 
Пилетија се упојала, од милбога да слушаш. 3. фиг. дете. – Тој су ми унучетија, 
бабина пилетија. ⌂ падају печена пилетија живи се у изобиљу. – Ни при њи не падају 
печена пилетија оди небо.

пиленце мн. пилетића хип. од пиле. – У пологат има пет пилетића. Има вуна од 
лани, па чу испредем и исплетем по једне вунене чарапће и рукавичће за унучетићата, 
бабина пилетића.

пилетиште мн. пилетишта с пеј. од пиле. – Колко се родило грозјице, све га 
пилетишта искљуцаше.  пилиште.

пилећина рет. ж пилетина. – Пилећина је добра за супу.
пилиштар мн. пилиштари м животиња која дави пилиће. – Имаше једна комшиска 

мачка, па се навади да дави пилетија, једва се курталисамо о[д] тога пилиштара.
пилиште мн. пилишта с в. пилетиште. – Пролете некакво црно пилиште, 

покрупно оди врану, и нешто носи у кљуницу. По њиве пилишта на све стране, али 
им ништа не можемо.

пиљевина ж ситне, попут прашине, честице које се стварају приликом пиљења, 
тестерисања, дрвне грађе. – На стругару пиљевина колко оч, ми идемо па докарамо 
понећи џак, па си зими и њу горимо у шпорет.  струготина.

пињђур м врста салате од укуваних црвених паприка, зрелог парадајза и белог 
лука. – Да се напраји пињђур требе три ћила црвене попошће, ћило зрели петлиџање, 
бели лук, сол, и око двеста грама зејтин, све се тој добро упржи.

пине свр. попије у дем. значењу. – Пини, пини не срамуј се. Море, да има да се 
једне и да се пине, а голо се мож помине.

пинкла мн. пинкле ж шатр. све оно што је потребно да се обави неки посао, алат. 
– А се запролети, он почне да прибира пинкле за на печалабу. Пакујте пинкле, па да 
бегамо, овде више зарада нема.

пинтер м мајстор који израђује бурад и каце. – Напред је имало и по два-три 
пинтера у село. Узрта се у њега, ко пинтер у чвор.

пипа несвр. додирује прстима, истражује пипајући. – Ни ме гледа, ни ме пипа, ко 
и да не постојим. Не пипај рануту, да ју не подљутиш. ■ пипање гл. им. – Чу седнем 
до теб, али да знаш: нема пипање и замлачување.  испипа, напипа, опипа, препипа.

пипа се несвр. додирује се, истражује се пипајући. – Поче да се пипа по џепови, 
ако знаје да су празни. Пипа се по косу, да види има ли крв.

пипав, -а, -о 1. који је спор у раду, невешт, неодлучан. – Пипав, неокретан, смо-
тан, куде га најде таквога, за најмању работу требе му дьн. 2. који захтева много 
пажње и стрпљења. – Везење је пипава работа, за њег требу коњсћи живци.

пипаво прил. невешто, неокретно, споро. – Пипаво работи, што ја уработим за 
дьн, њему требу два, неје другар за у надницу.

пипер м бот. вртна биљка са плодовима оштрог или благог укуса, који се 
употребљавају као зачин или храна Capsicum annum (упор. паприка). – Ако падне 
слана, че ни попари пипер, а тамьн смо га расадили у градину. Овуј годин се роди 
убав пипер. Нанизала сам окол двајес низе пипер. █ алев ~ млевена паприка за 
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запршку. – Деда помеша сол и алев пипер, и топи га с леб ко пржено, он тој јело 
зовеше камџија. █ сув ~ паприка нанизана на венац и осушена на сунцу. – Сув пи-
пер се тура у чутуру, скlца се сас кlчник, и после се тура у јело ко зачин. ⌂ пипер 
за готвење туцана паприка за запршку. – Пипер за готвење смо си сами спремали: 
стльцамо суве попошће у чутуру, па га просејемо на сито, натурамо у заструзи и 
цврсто затворимо, и после запржујемо јело.

пипериште с стабљике паприке са којих су убрани плодови. – Обрамо пипер, 
остаде само пипериште, њега че окосимо и дадемо на говеда да поједу.

пиперчьк м хип. од пипер. – Намазана кришка леб сас маз, и озгор насолена сас 
солчьк и алев пиперчьк, тој кад ни мати спреми, друго ни ништа не требе.

пипка ж 1. кокошија куга (често у клевама). – Иш, мори, пипка те убила, иш! – 
ока мати по кокошку да не приоди при пилетија. Иш, пипка ви појела.

пипка несвр. пипа у дем. значењу. – Поче да ме пипка по рамо, да види да ли сам 
само померил руку, ел сам ју строшил. ■ пипкање гл. им. – Доста ме пипка, мука ми 
припаде о[д] толко пипкање.  пропипка.

пипка се несвр. пипа се у дем. значењу. – Само се пипкају и засмивају, срам немају.
пипне свр. дирне, дотакне. – Пипни га с прс, да видиш да се неје прегрејало.  

попипне.
пипне се свр. дирне се, дотакне се. – Пипну ме с покриву по лице, па ме изгоре, 

и пликови се дигоше. Бега, рита се, не дава да се пипне.
пирак м бот. врста корова из породице трава, пиревина Agropyron repens. – По 

њиве имаше пирак, гадна травка, има длибок корен, па се не мож искорени где се 
усели.  пировина.

пирка несвр. пири у дем. значењу, дува слаби ветрић. – Пирка ветьрчак, цвеће се 
уцьвтело, пилетија се упојала, милина божја.

пировина ж в. пирак. – Што веле: пировина се привата и на пепел, такьв је и наш 
сељак, малко му требе за живот.

пироћанац м име ветра који дува из правца Пирота. – Пироћанац обавезно 
докарује ћишу.

пис узв. којим се гони мачка (упор. пьс). – Пис, болка те изела, иди па лови, поганци 
се размилели, а ти чекаш на готово.

писак м вриска, цика. – Кат се разасмеју, па почну да врискају и пискају по кућу, 
писак се чује чьк у трећу малу.

писан, -а, -о судбински, предодређен. – Жено писана, кат си се једно кучиште 
големо колко теле сурну комто мен, и искези зуби ко расадиљће, теше ме расћине. 
Помагај, сестро писана, сьг ел никад, да га оставимо у живот. Тека ми писано, да 
будем слуга довек.  уписан.

писанка мн. писањће ж свеска већег формата за школске писмене саставе. – 
Морали смо да имамо две писањће, за српски и за математику.

писање с назив једног школског предмета у ранијем времену. – Кад ја бео ђак, 
учили смо и „Лепо писање“.

писар м нев. и. које млада надева једном од деверових или заовиних синова по 
доласку у нови дом. – Имала сам два деверичича, па сам постарога окала Писаре, а 
помладога Убавенко.

писарка ж нев. и. које млада надева једној од деверових или заовиних кћери по 
доласку у нови дом. – Док је била жива, све ме је окала Писарће, никако по моје име.

письк мн. пискови м 1. део дувачког инструмента који произведи звук. – Письк 
у гајде се зове гајденица, на њег се свири ко у дудуче, а има и дрући, који се зове 
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руцало, он дојде ко бас. 2. фиг. гркљан. – Ако некоме писнеш од овој кво сам ти казал, 
письк чу ти ишчупам.

писка ж вриска, цика (упор. писак). – Дечишта пуна кућа, па по цел дьн не 
престањује вриска и писка, уши да се заглуше човеку.

писка несвр. пишти танким гласом, цичи. – Деца се заиграју, па пискају – до небо 
се чује. ■ пискање гл. им. – Деца, престанете више да пискате, с тој ваше пискање ми 
уши пробисте.

пискаво прил. на пискав начин, пискавим тоном. – Убав муж, а орати пискаво ко 
жена.

пискало мн. пискала с 1. дечја свирала од младог врбовог прута. – Упролет 
мушка деца праве оди врбу пискала, а девојчетија оди жльту раду венчичи. 2. фиг. 
дете, несташко. – Ти си наше пискало, само пискаш и лудујеш. Не пискај више, 
пискало једно, уши ми проби.

писмен, -а, -о који зна да чита и пише. – Писмен ли си, умејеш ли да се пот-
пишеш? ■ најписмен суперл. најобразованији међу свима. – Кат се врше, домачин 
одреџује куј че куде да работи, а најписменог тури при вагу да записује колко се 
намери овршено жито.

писмо с папир у нарочитом омоту с написаним текстом који се шаље коме по-
штом. – Прати ни писмо, а ако те мрзи да писујеш млого, може и дописница, само 
да знамо како си. █ теретно ~ писмо без марке, па поштарину мора да плати прима-
лац. – Прачује ми теретна писма да ја платим марку, само да ми напакости.

писне1 свр. врисне од бола. – Кад ме удари с лењир по прсти, ко да ми у мозак за-
кова мертечћи јексер, крв шибну под нокти, ја писну, али он настави да удара.

писне2 свр. напише у дем. значењу. – Направил си прекршај, морам да ти писнем 
пријаву, нема друго.

писување с оно што је написано, фиг. књижевно стваралаштво. – Овој мојво 
писување одавначће је писувано, па ако некво не ваљаје, че га поисправимо.

писује (имп. писуј – писујте) несвр. пише. – Не могу да ти писујем све што требе да 
ти писујем, ал једно чу ти саопштим: Ја овде не могу више да живим. Снашће, писуј, 
писуј, и почесто се вртај на теј приче оди твоју бабу. ■ писување гл. им. – Једноме 
сваћи дьн стизаше писмо, он одма седа па одговара на писмото, и цел војни рок му 
пројде у читање и писување писма.  записује, потписује, уписује.

пита свр. / несвр. постави / поставља питање. – Пита ме нешто, па заборави кво 
ме је питал, диже се, и отиде си. Кој пита, не сћита.  испита, опита, попита, 
препита, пропита.

питије ж мн. пихтије. – У питије се турају кожице од главу, реп, нође и уши. 
Питије варимо за Свети-Јован, када су Водице. Тресе се ко питије.

питован, -вна, -вно питом, оплемењен. – Чували смо свиње, питовне бојаги, али 
су повише личеле на дивје, рањеницу не мож да стигнемо у двор када дојде време 
да ју кољемо. Има кротку и питовну женицу, па им и деца таква.

питовни несвр. питоми, оплемењује. – Беше купил на вашар убаву младу кравицу, 
али бесна, дивја, топрв требе да ју питовни, и учи да се упреза у јерм.  припитовни, 
упитовни.

питује несвр. 1. поставља питања. – Немој ме питујеш за паре, немам, а и да 
имам – не дам. 2. проси девојку. – Добри су љуђи питували за нашу Обренку, али се 
нумеја добро ожени.  запитује, потпитује, пропитује.

пицајзла м/ж фиг. подмукла особа. – Нема тога куга неје тај пицајзла зајебал, и на 
превару му паре узел. Она је једна пицајзла што не постоји, сас њу немај никакву 
мешанију.
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пицани се шатр. несвр. дотерује се. – До пладне спи, от пладне почне да се пицани 
и оглеџује пред огледало, ночу ју нема до који ред, и сваћи дьн тека.

пицне се шатр. свр. дотера се, скоцка се. – Готова сам, само још малко да се 
пицнем, и ете ме.

пичьк вулг. м дем. од пичка, пичић. – Море, мунем вој га у пичьк, она че некоме 
ману да наоди, а њу си не види.

пичи несвр. шатр. иде, путује, ради нешто интензивно. – Бензин му башта купује, 
он само седне у кола и пичи.  опичи.

пичица вулг. ж фиг. згодна млада девојка. – Колко је он пичице променил, и па 
трчу по њега, ко овце на солило.

пичка вулг. ж стидница (упор. пизда). □ – Пичка је пичка, ква у царицу, таква у 
могарицу. █ овча ~ бот. жути звездан Lothus corniculathus (упор. вратика). – Има једна 
трава сас жльт цвет и црнко у средину, зове се овча пичка.

пичкара вулг. несвр. псује, вређа огавним псовкама (упор. пиздара). – Свакога 
пичкара, и на све ману наоди, док му нећи не учука рогови.

пичкурина вулг. ж фиг. бестидна жена. – Талдудо, исписниче, који ти је андрак, 
те се само линдриш ко пичкурина.

пиша вулг. нов. ж дет. дечји полни орган. – Вади пишу и пишки, а не у гаче да се 
упишкујеш, ти си веч порасал.

пишало с запушач, чеп. – Пишало може да се одеља оди дрво или кордељ, а може 
и да се купи од пампур. Ако немаш пишало на стовну, вода може да се наруси, ел да 
налезну бробинци унутра.

пиши несвр. запушује, зачепљује. – Мучил се деда, пишил решето сас песак, али 
вода одма истече, па почел да га пиши сас восак. Не пиши гузицу које неје прошло 
кроз воденицу.  запиши, отпиши.

пишки нов. несвр. дет. мокри, пиша. – Сине, ајде да пишкиш, па у кревет.  упишки 
се.

пишљен м дрвени клин који се убада у два суседна наплата да оствари чврсти 
спој међу њима. – Точак на воловска кола има главину и наплати оди брес, у њи се 
удевају спице, а наплати имају рупе у чело, у њи се утькне дрвена завирачка која се 
зове пишљен.  пршљан.

пишмани се свр. одустане од неког договора, одлуке или погодбе. ▲ – Вану се 
за телефон да ју окнем, па се пишмани. Погодимо се, углавимо цену, ја му дадо и 
капару, кат после он се пишмани, не одговара му цена.

пишмањује се несвр. одустаје од неког договора или погодбе. – Познат је да не 
држи реч, да се пишмањује, а воли и да превари. ■ пишмањување гл. им. – Примили 
су контацију, нема пишмањување.

пиштаљћа мн. пиштаљће ж метална направа помоћу које се изводи звиждук, 
пиштаљка. – Дете, излезни надвор, па дувај у пиштаљћуту колко оч, проби ми уши 
с њу.  пиштугаљћа.

пишти несвр. вришти, зуји, цичи. – Озебал сам, па ми у груди пишти, а и не 
чујем добро. Деца гладна пиште, траже да једу, а ја немам кво да им дадем. Сањујем 
како ји бьцкам с плетичку иглу под нокти, они цвилу ли цвилу, пишту ли пишту. 
■ пиштање гл. им. – Појде пиштање, нешто се лоше деси меџу њи.  запишти, 
испишти, пропишти, упишти се.

пиштољ м 1. револвер. – Обесил пиштољ на кльк, мисли че ме уплаши. 2. фиг. 
пенис. – Људи се потшољћују сас њег, а њег боли пиштољ, пет паре не дава.

пиштугаљћа ж ж метална направа помоћу које се изводи звиждук, пиштаљка 
(упор. пиштаљћа). – Једьн с црвену капу диже руку и дуну у пиштугаљћу, и воз појде.
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плавез м графитна оловка. – Нумеје ни плавез да зашиљи, а вали се да прави 
врата и прозори. █ мастиљав ~ графитна оловка са додатком индига да се написано не 
би лако брисало. – Напрет су имали мастиљави плавези, па мораш да ји лизнеш ако 
оч да мастиљаво пишу, али се написаното не брише. █ тишљерсћи ~ посебна графитна 
оловка којом се служе столарски и грађевински мајстори. – Веџе вој ко уписане сас 
тишљерсћи плавез, а кад облизне уснице, има да мочнеш у гаче од муће.

плавеје несвр. чини што плавим, постаје што плаво. – Почеше да плавеју 
гроздови у вињагу, још малко па че једемо грозје.  поплавеје.

плавеје се несвр. плави се. – Од исток поче да се плавеје, че почне да сьвиња, а ви 
сте још у црђе, диѕајте се, па на работу.

плавешче мн. плавешчетија дем. од плавез, оловчица. – Купим му плавез, после 
пешес дьна од њега остане само плавешче да се не мож држи у руку.

плавкас, -та, -то плавичаст. – Овај невестица на слику с белу аљину на плавкасти 
цветовчичи и с беле сандале је моја мати.

плавча м во сиво-плаве боје, и име таквом волу. – Имаомо два вола, једног смо 
звали Белча, једног Плавча.

пладне с средина дана, подне. – На пладне, у најголему жегу, одмарају и стока и 
људи. У пладне врљим пред говеда једно бременце сенце, а увечер по повише, ноч 
дльга. ⌂ по пладне после подне. – Јури по работе да створи нешто, пре пладне у вирму, 
по пладне по њиве.  допладне, отпладне, попладне, сретпладне.

пладниште с место погодно за пландовање стоке (дебео хлад на отвореном 
простору ради струјања ваздуха). – У нашу рудину сваћи си је овчар знал које је 
њигово пладниште.  пландиште.

пладнује несвр. 1. стока одмара у пладништу за време подневне припеке. –
Искарам ујутру овце у Дльђи дел, па кад је жега оне пладнују, ја дремем прекај њи, 
после ји поново раскарам у пашу, па довечер терам на музење. 2. фиг. ленствује. 
– Сви гледају да се убутају у државну службу, и до пензију да пладнују у дебелу 
ладовину.  пладњује, пландује.

пладњује несвр. в. пладнује. – У пладне накарам овце у пладниште у Донћину 
падину, и оне туј пладњују докуде два сата, после ји раскарујем и мамим: Тпррр, јела 
ми ја, рррј, рррја! – и оне си иду по мене, нема да се растурају.

плаз м део раоника који клизи, плази по дну бразде. – Кад плаз наиде на становьн 
камен, ралник излети из бразду, и остане оплазина у орање.

плакне свр. овлаш опере што. – Кат се ољутим сас попошку жаруљу, морам да 
омькнем једну чашку рећију, да плакнем уста од љутинуту. Кат се Бане разбуди, пре-
облечи га, ако је мокар, малко га плакни сас топлу водицу.

плакне се свр. овлаш се умије. – Причекајте ме само да се плаккнем надве-натри, 
па идемо.

плакни несвр. овлаш пере што. – Лети ми се наберу немијени судови, а ја сам се 
заузела, па ји плакним тиће сас студену воду.  исплакни, оплакни, проплакни.

пламен ГЛ, ЛЗ м усијани светлећи гасови који се јављају при горењу чега. – Сук-
ну пламен комто небо, осветли цел двор и левине.  пламик.

пламени несвр. потпирује, подстиче (о свађи). – Браћа се срчкаше, ко свака 
браћа, и теоше да се помире, али женетинете не давају, само пламене.

пламенчьк мн. пламенчичи м дем. од пламен, пламичак. – Натура тресће 
и поситна сува дрвца на жар, па поче да дува у њег, и дрвцата увати прво тьнак 
пламенчьк, па се распири у поголеми огањ.

пламењача ж болест коју изазивају паразити на многим биљкама puccinia gra-
minis. – Пламењача заватила сьв виноград, од грозје нема ништа овуј годину.
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пламик ДЛ м в. пламен. – Гледам како пламик подлизује котьл обесен над 
огњиште.

пландиште с в. пладниште. – Накарал овце у пландиште, па си отишьл при 
жену. У Пландиште смо овуј годин сејали морузу.

пландује несвр. в. пладнује. – Ене га на ридан под големуну крушку, овце пландују, 
а он пуштил душу кроз двоће, да се не наслушаш како убаво свири. Зима-лето он 
пландује, никаква работа га не интересује, нити ју пипа.

планина (ОП планин, који уз предлоге постаје прилог) ж узвишено тле веће 
висине и пространства. – Малецка ли је планина, да се покутамо не мож ни сас 
милицију најду. Докарамо троја кола дрва ис-планин, са зима може да почне. Бео 
млад, детишњар, па волео да одим по-планин ко планинар. У-планин се белеје снег, 
нече се забави ни при нас.

планиньц мн. планинци м човек са планине, из брдских крајева уопште. – Звали 
смо ји планинци, додили су отуд негде из Заплање, доносили су компири на коњи, 
и трампили га за морузу.

планинчетина мн. планинчетине ж аугм. од планина. – Негде комто Дрмбину 
ливаду пуче пушка, и изјеча планинчетина.

планинчина мн. планинчине ж пеј. од планина. – Горе нади село натквесила се 
планинчина, и некако ми мирише на зло.

планира несвр. 1. кроји план о некој акцији коју жели да предузме. – Планирам 
да срушим стару кућу, па да место њу подигнем нову зидару. 2. равна терен према 
неком пројекту. – Прво се планира терен да буде раван, па тьг почне да се копа 
темељ за зграду.

плас м купасто садевено сено спремљено за зиму, пласт. – Зденумо два пласта 
сено, и претече за једно пласте.  стог.

пласте мн. пластетија с дем. од плас. – Зденули три пластетија сено, и мисле с њи 
да искарају зиму.

пласти нов. несвр. садева сено на пластове (упор. навилчи). – Дојдоше деца из 
варош, па појдомо да пластимо сено да га не завата ћиша, а ми че си после сами 
згрибамо ливаду.  испласти, напласти, спласти.

платьнце с хип. од платно, платанце. – Чувала сам у ковчьг једно убаво 
платьнце за сукњу, кад га јучер потражи, нема га. Мртавца туре на земи на рогожу, 
туре пртено платьнце ко покровчьк озгор преко њег, крпљачьк некакьв, и туј лежи 
док га не опоје поп, и потерају у гробишта.

платежник мн. платежници м који прима плату, који лагодно живи. – Лько је на 
платежницити, они зими у топло, а лети у ладовину, кво им се приједе они отиду па 
си купе, не муче се, и не оскудевају ко ми сељаци.

плати свр. 1. да новац или што друго да се испуни дужност или обавеза. – Дражава 
тражи да вој се плати порез, а ја немам динар једьн, нити знам от куде да дојдем до 
њега. 2. фиг. осети неугодне последице због неког свог поступка. – Назајнат си ми 
о[т]цекал туј сливу, али че ми платиш, ја чу твоје три да о[т]цечем.  заплати, 
наплати, потплати.

платица ж дем. и хип. од плата. – Ђуро, ти си за туј работу здаден, имаш и да 
једнеш и да пинеш, а и платица ти је убава.  платичка.

платичка ж в. платица. – Да ли сви наставници требе да имају исту платичку, 
сас какьв кантар требе да се измери куј побоље учи дечицата па да и има поголему 
платичку, а онија друђи да репну сас помалечку плату.

платно с глатка ланена, памучна или свилена тканина. □ – Платна за кошуље и 
гаче смо си саме ткале, после почемо да купујемо памучне. █ пртено ~ домаће платно 
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од конопље. – Све од пртено платно смо носили кошуље, а са и не знају кво је тој, 
после почемо да ткајемо ћенарна платна от памук. █ ћенарно ~ домаће танко памучно 
платно. – Прво су се ткала пртена платна, после почемо да ткајемо и ћенарна платна 
от памук, на крај манумо и да ткајемо, са си све купујемо.

плаута несвр. тешко и неправилно дише, сопће. – Кво плауташ, ко да си сто ћила 
на грбину носил.

плафон м таваница, строп. – Висок ко бор, само што не упира с главу у плафон.
плачује несвр. плаћа. – Колко време те од Бугари кутал, ране лечил и доктори ти 

плачувал, а са што се залолосал и мозак истровил, тој твоју Наду питуј. Ти ли си 
тија Милисов Стојановић, што порез не плачује. ■ плачување гл. им. – Жене знају да 
је тежак на плачување, па кад им се пружи прилика наузимају от све помалко, увек 
тој затребе.  доплачује, исплачује, наплачује, отплачује, поплачује, потплачује, 
преплачује.

плаши несвр. чини да се неко боји. – Ти плашиш мечку с решето, али мен ме оди 
теб неје стра.  заплаши, исплаши, наплаши, поплаши, потплаши, преплаши.

плаши се несвр. боји се. – Ја се о[д] такви ко што си ти не плашим ич.  исплаши 
се, наплаши се, потплаши се, преплаши се.

плашило1 с човечји лик од прња за плашење птица у њивама и виноградима, 
страшило. – Кад израсте жито, турају плашло да плаши пилетија, и тека отну од њи 
повиш за своја уста.

плашило2 с прерушени момак који увесељава учеснике на прелима (упор. мечкар). 
– Седењћувале смо овде на крстопутину, али једну вечер направили се плашила: 
Илија се направил могаре, а Момчил се начинил поп, носи котле с воду, босиљак и 
крс, и јаша могаре, па кат наидоше оздоле, ми мунумо да бегамо која куде.

плашљив, -а, -о који се лако уплаши, који се свега боји. – Плашљив ко зајак, ко 
да неје мушко.

плева ж кошуљица житног зрња која при вршидби отпада, синоним за мношт-
во чега што је мале вредности. – Од лошег дужника и кош плева доста.

плевач мн. плевачи м онај који плеви. – Јутре чу имам плевачи, па морам да спре-
мим нешто подобро за једење.

плеви (трп плевен, -а, -о) несвр. чупа коров из расада или усева. □ – Кроз жито 
трава колко оч, ти се слагнеш и цел дьн плевиш. Жито им неје плевено, удавила га 
паламида. ■ плевење гл. им. – Плевење неје тешка работа, али досадна, цел дьн си 
слагнут, па те прекрши грбина.  оплеви, поплеви.

плевња ж зграда за чување плеве и друге сточне хране, често под истим кровом 
са стајом за стоку. – Сваку годину напунимо плевњу са[с] сено и отаву. Слама је у 
плевњу, жито у пресак, а граор у тумбас. ⌂ зинул ко плевња који стално држи отво-
рена уста. – Зинул ко празна плевња у мај месец.

плези несвр. плази, показује језик. – Ољутила га попошка, па само устрѕа и плези 
језик. Гарча само плези језик и облизује се, Моравка му наврљала комати леб, одјел 
се и он.

плези се несвр. показује језик желећи кога да омаловажи или увреди. – Немој да 
ми се плезиш, да ти не отћинем језикат.

плек мн. плекови м 1. плех, лим. – Имамо шпорет, али онија старинсћи, оди плек, 
лимари што га праје. Не рипај ко јаре по плек. 2. плитки четвртасти лимени суд у 
коме се пече месо, колачи и сл. – Месо се усоли и тури у плек да се пече. У плек се 
печу колачи и печење. ⌂ плек-музика трубачи, блех-музика. – На једно оро тупан и 
плек-музика и омладина игра, на друго оро стари људи игру, а свири гајде и тупан 
тупа. Прво била плек-музика, после излезла армуника.
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плекан, -а, -о плехан, лимен. – Плекани тањири су си за укућани, а глаџосани за 
пред госје. Направил ми лимар кубенце од плекано буре, па си се грејем на њега, а 
и подгрејем понешто за једење.

племка ж потомство. – Старци су предосечали рат, па су мислели како породи-
це да множе, да се не затре племка.

плена ж фиг. венерична болест, оно што је заплењено. – Ако очеш да зарадиш 
плену, иди при њу, ал после немој да ти је ђавол крив.

плесњави се несвр. постаје плесњив. – Неси добро заклопила туршију, па почела 
да се плесњави под вр.  заплесњави се, уплесњави се.

плесњив, -а, -о који је покривен плесни, који мирише на плесан, плеснив (упор. 
буђав). – Плесњиво сено краве нече ни да погледају. Кад вејемо на вејалицу, ја об-
ртам, обртам, па ми све коса на главу плесњива од зној. Плесњиво сирење неје по-
кварено, оструже се с нож, и може да се једе.

плетара ж тип грађевине са зидовима од густо преплетеног прућа облепљеног 
блатом (упор. чатмара). – Биле су само куће плетаре и куће пуњенице, после се 
појавише куће зидаре.

плетач мн. плетачи мајстор који машински плете одевне предмете од вуне. – Са 
слабо има мужи плетачи.

плете несвр. савијајући и превијајући што уско и дугачко саставља у једну целину. 
□ – Умејем да плетем све од преџу, умејем и венчичи да плетем од цвеће, ал от пруће 
нумејем ништа да исплетем. ■ плетење гл. им. – Имало ме за све работе, и за по поље, 
и за готвење, и за плетење, кад нешто исплетем, ко да је нанизано, сви бодови исти. 
 доплете, заплете, исплете, наплете, оплете, расплете, сплете, уплете се.

плетеница ж 1. украсна шара на плетеном џемперу, тежа за израду, али и лепша 
уколико има више бодова, тј. петљи. – Овија браон џемпир с плетенице је бобо-На-
дин ручни рад, и уметничко дело на седомдесе и два бода. 2. пециво у виду плетени-
це које се даје женској деци. – Плетенице се давају на девојчетија.

плетење с оно што се управо плете, плетиво. – Понеси си плетење и дојди да 
поседимо и да повревимо.

плетиља ж жена која плете. – Жене су биле и предиље, и плетиље, и ткаље, и 
месиље, и готвиље, а и у поље су биле повредне од мужи.

плетичћи, -чка, -чко које се односи на плетење. – Сањујем како им се светим: 
посипујем ји с ћипеч воду, рчкам ји с усијане маше, бьцкам ји с плетичку иглу под 
нокти.

плетка мн. плетће ж мустра, врста плетења. – Туј га заплита, туј га расплита, 
не допада вој се плетката. Чу те молим да ми покажеш туј плетку, само да заплетем, 
после чу сама, очу и ја да исплетем џемпир ко твојити.

плечка мн. плечће ж анат. 1. плећка, лопатица код човека. – Боли ме туј, у 
плечкуту, некако сам се повредил кад подиго џакат на рамо. 2. део предње ноге уз 
труп животиње. – Домачин сече печеницу, прво о[т]цече леву плечку, и заване 
неколко и ребра, тој расћине на поситно, и на сваћига суне по парче.

плечи м мн. горњи део леђа од врата до руке, плећа. – Одједампут ме јак бол 
промльну у плечи. Работим на промају, па ме стално укочило у плечити.

пливне свр. фиг. заплива у зноју, окупа се у зноју, јако се озноји. – Трепну и разбуди 
се, кат се пипну, ја сам пливнула у воду, толко сам се ознојила.

плик мн. пликови м мехур на кожи. – Промаши, па бркну с руку у ћипеч воду, па 
вој се све надиѕаше пликови по рукуту.



Љубисав Ћирић686

плине нагло потече, јурне (о крви). – Кад овцу уапе змија, расечемо вој малко 
уо, па с прут бијемо по уото док крв не плине, тека сас крв искарамо и отроват.  
расплине се.

плиска несвр. 1. избацује капљице течности на све стране, прска. – Немој ме 
плискаш, намокри ме. Тьг неје имало поклопало, него се врз котьл тури грање од 
клен, да не плиска млеко док се носи. ■ плискање гл. им. – Деца, ајде доста с тој 
плискање, намокристе се до голу кожу, немам у какво да ви преоблечем.  исплиска, 
наплиска.

плиска се несвр. полива сам себе прскајући се. – Сине, доста се плиска с водуту, 
сьв си се намокрил. Отидемо на поток, вијемо венци, плискамо се, појемо.  
исплиска се, уплиска се.

плисне свр. пљусне, проспе. – Осеча да ју некво стиска у гушу, па вој одједнуш 
плиснуше сльзе низ образи. Кад га убаво оми, плисну водуту надвор, и тури га у 
кревет да спи.

плисне се овлаш се умије, прсне се водом по лицу. – Јутром се плиснем на бунар 
дватрипут, и журим на работу, немам кьд да се млого мијем.  пљусне се.

плитачьк, -чка, -чко прилично плитак. – Почел да оре, ама му плитачка бразда, 
још неје кадьр да оре ко стар.

плитачко прил. доста плитко. – Играјте се где је плитачко, немој да загазујете 
удлабин, да се не подавите.

плитко прил. мале дубине, плићак. – Где је плитко туј се играјте, не загазујте 
удлабин.  уплитко.

пловдина ж сорта грожђа. – От сво грозје највише волим пловдину. Једна 
пловдина је розна, једна црна, а поблага је црната.

Пловдина л. и. и нев. и. – Имала сам две зьлве, па сам једну окала Пловдина, а име 
вој било Обренка, друга се звала Пловдина, а ја сам ју окала Убавивца.

плодан, -дна, -дно који лако рађа, који се множи дајући потомство. – Напрет 
су жене биле плодне, свака је имала по повише деца, а са ако се најде по једно-две.

плот мн. плотови м ограда од кочева и исплетеног прућа. – Све смо оградени 
с плот, једино што ни је двор ограден с тарабе. Човек се не гради сьс плот, него с 
комшију.

плотарка ж фиг. алапача, торокуша, она која преко плота прима и шири гласине 
(упор. палаверка). – Теј две плотарће све знају кво се дешава по село, само не знају 
да повану никакву работу.

плотьк м дем. од плот, кратак и онизак плот. – Градинче вој пот прозор, 
оргадено с плотьк, па у њег насадена разна цвећетија.

плотна ж плоча на шпорету на којој се кува (упор. бронза). – Накладем огањ у 
шпорет, па на плотну напечем попошће, па ји посолим и ућиселим, и тој за мен 
најбоља манџа.

плоча ж 1. плоснати комад с равном површином разне величине од разног 
материјала. – Има села у пироцћи крај где су куће покријене само с камене плоче. 
2. говеђа потковица. – Коњи се потковују с потковице, а говеда с плоче. Крава си у 
орање истровила плочу. █ воловска ~ потковица којом се поткивају говеда. – Воловсће 
плоче прави албатин, а коњсће потковице се купују.

плочес, -та, -то танак у облику плоче, плочаст. – Ископамо септичку јаму, па ју 
озидамо и покримо с плочес камен.  пљочес.

плочка мн. плочће ж дем. од плоча, плочица. – Најди ми плочће од мазьн камен, 
да притиснем сирење у канте за зиму.
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плочће ж мн. дечја игра каменим плочицама (циљ је да један од играча камену 
плочицу набаци на обележену црту, или добаци што ближе њој, а суиграча да 
својим плочицама одбаце набачену плочицу што даље од црте). – Кат смо играли 
плочће Власта Главшинсћи је увек побеџувал.

плуг мн. плугови м 1. пољопривредно оруђе за орање земље. – После први свецћи 
рат излезоше плугови, до тьг су била рала. 2. нарочита дрвена направа за уклањање 
снега са пута коју вуче запрега или вучна машина. – Напрет су пут чистили от снег с 
плуг који је вукал трактор само куде је аутобус проодил. █ гвоздени ~ плуг са гвозденим 
гредељем. – Гвоздени плуг је сьв гвозден, за разлику од дрвен, кот кога је гредељ 
оди дрво. █ дрвени ~ плуг са гредељем од дрвета. – Плуг може да буде једнобразан 
и двобразан, сас дрвен гредељ и сас гвозден грдељ, па се по тој и зову дрвени или 
гвоздени плугови. █ ~ деснак плуг чији се раоник не окреће, већ оре одбацујући земљу 
на десну страну. – Плуг деснак оре увек на десну страну, и орање се заврши кат се 
бразде споје на средину њиву. █ ~ обртач плуг чији се раоник окреће кад се дође на 
крај бразде, и орање се заврши кад се дође до краја њиве. – Плуг обртач оре на обе 
стране, кад иде натам он је деснак, кад иде отуд он је левак

плужетина м пеј. од плуг. – Да је лько орање и копање, сви би остали на село, али 
тешћи плужетине и матичетине, па сви побегоше у град.

пљаска несвр. фиг. непристојно се изражава. – Детето млого пљаска, ич срам 
нема. Срам ви било, олоши једни, само пљаскате некво ко мокре задњице.

пљасне свр. ошамари, залепи пљуску. – Малко ли несьм добар, пљасне ме по 
образ, па ми по три дьна уши поју.  пљесне.

пљеска несвр. 1. удара дланом о длан у знак одобравања, аплаудира. – Одједнуш 
сви почеше да пљескају с руће, и пробудише ме. 2. фиг. пије без мере. – Престани 
више да пљескаш, нема кој дом да те води кат се напљескаш.  распљеска.

пљеска се несвр. удара се длановима. – Да ме најадови, обрне ми грбину, и почне 
да се пљеска по дупе.  напљеска се.

пљесне свр. в. пљасне. – Невеста издигне накоњче три пути, па га малко пљесне 
по образ да се увика, па га после цуне, и врне си га на матер. Како учитељ пљесне 
Бупчу, тека овија до њег прдне. Немој ти пљеснем утиљњак, да се не мош сетиш 
одокле си.

пљесне се свр. овлаш се умије, прсне се водом по лицу (упор. плисне се). – Сипну 
си малко воду на шаку, па се пљесну по очи и лице, та прогледа.

пљочес, -та, -то рет. в. плочес. – Сипи ми рећију у пљочесто шише, да је згодно 
за у џеп.

пљосан, -сна, -сно који је спљоштен, пљоснат. – Деда си стално носеше у 
унутрашњи џеп једно пљосно шишенце, па си оваг-онаг гlтне помалко из њега.

пљује несвр. фиг. показује према коме одвратносст и презир. – Немој да пљујеш, 
па да лижеш, а ако си га напљувала, немој више да му се врташ.  запљује, напљује.

пљуне свр. фиг. снажно удари. – Ако те пљунем, чу те ошамутим, нема те поврну 
три дьна. ⌂ пљуне пот прозор изрази своју немоћ. – Мож ми само пљуне пот прозор, 
друго ми ништа не може.

пљунка ж пљувачка. – Кад је дупе пуно, и на душу добро, појеш и шалиш се, а 
кат си гладан, ћутиш и гльташ пљунку.

пљунут, -а, -о фиг. исти, у свему сличан са другом особом. – Тетка Деса ис 
Проваљеник беше пљунута баба Тала, мьлецка, пуначка, стално усминута, а за лошу 
реч не знајеше.

пљуска несвр. фиг. шамара с времена на време. – Море, кат почне да ме пљуска по 
голо дупе, нумеје да стане док не помодреје, да ми дојде памет.  испљуска.
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пљуска се несвр. умива се прскајући и себе и друге. – Роднине излезли при чешму, 
пљускају се с воду, мију си лице, мију си зуби, бриче се, засмивају се.  испљуска се.

пљусне свр. 1. полије хладном водом. – Наточи у кову воду, па га пљусни, да 
видиш како це одједнуш расьни. 2. фиг. ошамари, удари шаком (упор. пљесне). – 
Море, пљусни га по дупенце, да не вика џабе. 3. фиг. нагло удари киша. – Ајде да 
збирамо сено, док неје пљуснула ћиша, поче се тунти од Ракош. Ако пљусне, че ни 
окупе, само што неје пљуснуло.

пљусне се свр. овлаш се умије, прсне се водом по лицу (упор. плисне се). – Пљуснем 
се дватрипут, колко да прогледам, па трчим на работу.  пропљусне.

по прил. са ОП остварује многобројна значења. 1. средство за вршење неке радње. 
– По орату те познавам да си из наш крај. 2. начин на који се врши глаголска радња. 
– Пцује све по ред, од још неродено дете, до мртву матер у гроб. 3. поступност 
вршења глаголске радње. – Капка по капка, и вир се вири.

по предл. у конструкцији са ОП остварује следећа значења. 1. место и простор на 
којем се врши глаголска радња. – Иде по пут, а ништа не види. Кумица иде пред нас, 
ја и Љубомирка по њу, право у зевник. 2. временско трајање онога што означава 
именица у ОП. – По сву ноч мислим како си, и куде си. 3. време непосредно после 
онога које је изражено именицом у ОП. – Са по ћишуву че оремо. По копање иде 
загртање, по жетву беремо пасуљ. 4. сврха, циљ неке радње. – Отиде по цигаре у 
задругу, причекајте га, са це врне. Вика си по матер, али си и брата помењује.

по речц. за поређење. – И ја могу добро и да једнем и да пинем, али он по може, 
чудим се куде му све онолко стањује, једе и пије ко провален. Седни по до мен, да си 
попричамо, а и да не чује сваћи кво причамо. Приближи се по до мен, па ми шьпну 
на уо да че довечер да буде сама дом.

поабан, -а, -о истрошен дугом употребом, похабан. Δ – Купил некакьв поабан 
строшљак, колко да се каже да и он има лимузину.

поаби свр. оштети рез на сечиву. Δ – Пази куде сечеш, и какво сечеш, да не 
поабиш резат на сећируту.

поаби се свр. побаци плод (упор. исьби се). Δ – Све се овце убаво изјагњише, само 
се две поабише.

поака свр. крвнички изудара. – Колко ме је он поакал с песницу у главу, ни број 
се не знаје.

поален, -а, -о размажен. – Поалена деца, па саде загомиљају, и никога не зарезују. 
Чувам једно теленце, поалено ко дете.

поаленко м пеј. маза, размаженко. – Имамо два поаленка, нече сами ни да се 
облечу, кам ли нешто да помогну.  поаљос.

поали свр. размази. – Јединьц, па га поалили, нече ништа да послуша и уработи. 
 уали.

поали се свр. размази се. – На дете требе да се угаџа, ал не требе да се поали, па 
да не знаје кво смеје, а кво не смеје.

поаљос м пеј. маза, размаженко (упор. поаленко). – Доведе жену поаљоса, па вој 
са он каве вари, и једење у кревет приноси.

поапси свр. похапси, стрпа у затвор. – Сви ји поапсише тија што су народ варали, 
и крв му пили.

пoaрa (трп. пр. поаран, -а, -о) свр. опљачка, поруши, упропасти. Δ – Овој је за саир, 
а и за викање, кад погледаш како нова влас поара цркве по Лужницу. Беше манастир, 
па две чешме, па шума около, убавиња, са све поарано, све уништено.

поарчи свр. потроши, утроши. Δ – Рану што спремимо поарчимо, а до младу 
траву има још доста време. До пару се тешко дооди, а зачьс се поарчи.
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побаци свр. изгуби плод, насилно пре времена роди. – За жену велимо побацила, 
а за животињу исьбила се.

побаши свр. одрекне, порекне. Δ – Рече, и закле се, да је све видела, а на суд све 
побаши. Зајми му паре, а он побаши да сам му зајмила, и не мисли да ми врне.  
побьши.  потаји.

побашка прил. издвојено, посебно. Δ – Живе у исту кућу, али побашка спремају 
једење. Ми смо дошли побашка, побашка че си и идемо.

побьши свр. в. побаши. Δ – Дадеш му алатку да се послуша, он после побьши да 
си му дал.

побегне свр. 1 трчећи утекне. – Уштркља се говедо, па побегне чьк у туџ атар, 
не мож га три дьна најдеш куде је. 2. девојка одбегне момковој кући без пристанка 
родитеља, завдеде се. – Ја моју черку нумеја да уваркам, побеже за Божу у 
Стругљинци. Туј зиму у наше село три девоће побегоше. Само да знајеш, ја би 
побегла још са за тебе, само ако смејеш дом да ме одведеш.

побегуља ж 1. девојка која од родитеља побегне момку ради удаје, бегуница. – 
Ја сам побегуља, побего за удавца овде си у нашу малу. 3. шатр. онај који напусти 
весело друштво. – Кад је друство највесело, тај побегуља се дигне и изгуби се негде.

побелеје свр. постане бео, побели. – Понекат падне град, па зевња побелеје ко 
усред зиму от снег.

побере свр. 1. покупи све до последњег. – Налезе бугарска војска, па побра све 
што је било љуцка и сточна рана у село. 2. заокупи, почне да грди кога. – Отидем ја 
да си тражим паре што сам му зајмила, он, бре, кат си ме побра: Немам, а и да имам, 
нечу ви врнем, да ли сте ви дошли бьш до теј паре, како моште такви да будете, 
пичка ви материна! – набрука ме ко биров кучку.

побеснеје свр. постане разјарен, подивља. – Ка[д] Тоћа побеснеје, да неси близа 
до њега.

побесни свр. 1. помахнита од беса. – Кво ти је, та побесне? 2. фиг. нагло се погорша 
време. – Што времиштево оволко побесне?

побеџује несвр. побеђује. – На избори увек побеџује онија куј је за малко попо-
кварен од друђити.

побива несвр. забада, побија. – Побивам колци, очу да се градим од лошег 
комшију.

побије свр. забоде. – Узне се жегља из јерм, па се за жегљуту врже конопац од 
пешес метра, а друђити крај се врже за јулар, побијеш узем жегљуту и тека краве 
пасу на околишта, колко јим конопацат дава. Размери се плац, па се побију колци, 
на њи се отегне коньц, и почне да се копа за темељ.  пободе.

побије се свр. потуче се са ким. – Има гадне јетрве, скарају се, па се побију, па че 
си очи поваде, не мож ји село развади.

поблесавеје (рад. пр. поблесавел, -а, -о) свр. полуди, поблесави. – Ако нећи 
поблесавеје у село, Талдуду прате да га смири. Сви поблесавели, нема једно да 
видиш да је нормално у њину кућу.

побогу речц. устаљена у чуђењу и заклињању, забога. – Кво тој работиш побогу, 
жено, што бијеш толко детето.

пободе свр. забоде што у што (упор. побије). – Стожер пободемо на гувно, окол 
њега наредимо снопови жито, па за стожер вржемо једьн ел два коња, па како се 
конопац намотава тека се смањује круг по који газе житото, и тека га овршу.

пободе се свр. судари се роговима (о рогатим животињама). – Кат се пободу 
волови, не требе да им се приоди близо, могу да стьпкају човека.
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побожљив, -а, -о побожан, богобојажљив. – Наша баба беше побожљива и 
кротка женица.

поболести се разболи се. – Премени се ја да идем на пијац, неје ми бьш за 
премењување било, мужат ми се млого поболестил, ал не могу ни ко пустоотка да 
идем меџу љуђе.  поболи се.

поболи свр. оболи. – Деда Драга још жив, ама живчано поболел.
поболи се свр. в. поболести се. – Ја и свекрва кусамо ћисело млеко из једьн тањир, 

па ни некво увану, поболемо се обе, замалко да помремо.
побољћује несвр. 1. повремено поболева. – Она побољћује от како се родила. 

Глава боли, али леб мањи, једемо си, ако смо стари и почели да побољћујемо. 2. 
повремено осећа болове. – Отеретена ми рауката, па ме побољћује с време на време.

побосотује несвр. хода бос, оскудева у обући у дужем временском периоду. – Што 
сам ја погладувала и побостувала у мој век, тој никој неје.

побратим мн. побратими м пријатељ којега је његов пријатељ изабрао за брата, 
побрат, или само у куртоазном обраћању. – Бьш на Божич умре мој побратим Вецко 
Цурћин и[з] Стрижевац. Побратими и посестриме, ја сам Јеленко из Бабушницу, са 
чу напуним за Петровдьн осумдесе и четри године.

побратими се свр. узме кога за побратима. – Ми смо у исту воду окупани и 
крстени у цркву, после смо се дружили и побратимили.

побрза свр. пође брзо, пожури, похита. – Витане, побрзај да видиш кво се чудо 
направи.

побрка свр. 1. препозна кога у другоме. – Ти си ме побркал с мојега брата от чичу, 
а стварно и личимо ко да смо роџена браћа. 2. збуни, запетља. – Ти ме побрка, са се 
не могу сетим кво сам тела да кажем.

побрка се свр. збуни се, спетља се. – Ја несьм за на пијац, зачьс се побркам у 
рачунање, мош си ме крадне који оче.

побркан, -а, -о помешан, упетљан. – Не вољаје да су ни побркани рачуни, ако 
смо браћа, боље да си сваћи знаје кво је њигово, и који коме колко дугује.

побрљавеје свр. смете се, остане без памети, смути се. – Напије се па 
побрљавеје, не знаје где му ја глава, где дупе. Бабичката начисто побрљавела.  
побрљави.

побрљави свр. в. побрљавеје. – Сам човек у четри дувара побрљави, па за ништа 
неје.

побршће прил. брже у дем. значењу (упор. брже). – Ајде побршће малко, кво се 
клатиш ко да су ти сто године.

побудалеје свр. постане будала, побудали. – Ако се несмо будале родили, че 
побудалејемо у четри дувара сами, тој ни не ђине.

побујал, -а, -о који има времена на претек, који не зна шта ће са собом. – Ви сте 
у варош побујали, па само мислите на сћитање, а ми на село не знамо где ни је глава 
од работе.  узбујал.

повади свр. редом извади једно по једно. – Повадимо компири, са још да ји 
прекарамо дом.

повален, -а, -о похваљен. – У повалене јагоде не иди с голему торбу.
повали свр. похвали, удели комплименте. – Ако те нећи повали да си добра, немој 

одма да дигнеш нос, може он и да не мисли бьш тека.  поповали.
повали се свр. похвали самога себе. – Ако се човек сам не повали, друђи га нече 

повале.
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поваливала м/ж хвалисавац. – Деда Тоша, поваливала, тел да се повали како му 
се родиле убаве печењће, па се у задругу распричал како се у њиву белеју ко овце. 
 поваливечера.

поваливечера м/ж хвалисавац (упр. поваливала). – Немој да си поваливечера, 
немој да ти сваћи знаје кво све имаш по кућу.

поваља свр. ваљањем учини глатким. – Кмет ни изока да дојдемо сас лопате на 
кулук да растурамо ризлу, а после че га ваљакат поваља.

поваља се свр. легне један по један. – Кад он заприча од њигови доживљаји на 
печалбу, сви се поваљамо от смеј.

повам прил. 1. ближе овамо, ближе мени. – Пријди повам да те боље видим који 
си. 2. наовамо, у овом правцу. – От сьвњушку до стьвњушку трчи потам, трчи повам, 
и тека цел век. ⌂ повам-потам амо-тамо, час овамо, час тамо. – Спацира се повам-
потам по село ко глува кучка.  поовам.

поване свр. 1. прихвати се посла. – Нече ништа да поване да уработи. Теј две 
плотарће све знају кво има ново у село, само не знају да повану никакву работу. 2. 
ухвати руком. – Утепа си руку, па с њу ништа не могу да пованем, све работим с 
једну руку.

повањује несвр. прихвата се посла. – По цел дьн се сћита, никакву работу не 
повањује да уработи. Работу не повањује, али шише не испушта из руку.

поварка несвр. причува. – Поваркај овцете док ја идем да једем, па кат се врнем, 
ти иди где си пошьл.

повароши се свр. постане варошанин, прими варошке манире. – Тека је тој, из-
родиш деца, зарадујеш им се, отураш од уста да нешто створиш за њи, остарејеш 
прекај њи, а она после траже побоље, побегну, повароше се, дојду у годину једнуш 
да те виде.

повата свр. 1. похвата. – Поватамо ји на спање ко врапци. Појдо си ја на место, 
кад тија што ме слушаше изрипише при мен на бину, пригрнуше ме, почеше ме 
целивују, кво ји повата не знајем. 2. прихвата се каквог посла. – Распилавил се, па се 
само разнемагује по кућу, а никакву работу не повата да уработи.  повача.

повата се несвр. 1. дохвати се са киме. – Боље ни је да престанемо да се кармо, 
док се несмо поватали за гуше. Чим засвири музика, сви се поватају у коло. 2. при-
хвата се (упор. поване). – За работу се не поватају, али се претицају куде чују да има 
муфте једење и пијење.

повача ДЛ рет. свр. в. повата. – И тека, малко от сльнце, малко од дрође из лекови 
што арче, повача ји стра, и одма ме окају, да ји водим при доктура.

повачкује несвр. повремено се прихвати каквог посла. – Неколко пути даньс 
повачкува косу да идем на косење, али ми се нешто неје мрдало о[д] дом, па га 
разману.

поведе свр. 1. узме кога са собом, пође с ким заједно. – Поведете и мен с вас, ја 
ако сам стар, још могу да помогнем понешто. 2. почне да води. – Ти поведи говеда 
да ји напојиш, а ја чу почнем да стоварам кола. Поведи коло, Тодоро, / повела сам 
га, војводо… (нар. пр.).

поведе се свр. пође за туђим примером, угледа се на кога. – Повела се по њу, па 
и она постала шарена перашка.

повезе се свр. почне да клизи, покрене се клизиште. – На два места се повезе 
зевња у Ровине, мислили смо да че свлачотина да однесе половин село.

повене свр. престане да се зелени и да цвета, спаруши се (упор. увене). – Гле 
колко је пиперан повенул, мора да бар три дьна неје посипуван. Ако се цвеће не тури 
у воду чим се набере, оно брзо повене.  увене.
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повесамце мн. повесамцетија уз бр. повесамцети с дем. од повесмо. – Још три 
повесамцети да испредем, и завршила сам с предење за овуј годину.

повери свр. преда коме што на чување, саопшти коме што у поверењу. – Остаде 
без родитељи, па га нам поверише да га очувамо, и на пут изведемо.

повери се свр. открије своје тајне другоме, ослони се на кога. – Најбољ другар 
ми је бил деда, њему сам се поверувал, и од њега савет тражил за све.

поверљив, -а, -о који је поуздан, који чува тајну. – Тај жена ми је поверљива, све 
кво ми је тешко њој се поверим, и туј и остане. Сестра ми је, ал ми неје поверљива, 
на сви верује и нумеје да чува тајну, више поверење имам у другарицу.

поверује свр. прихвати као истину оно што му се каже. – Све ти верујем, само 
ти једно не могу поверујем, да че се манеш од рећију и жене.

повесмо мн. повесма с свежањ чешљане власи од вуне или од кучина који се 
веже за преслицу (упор. прамен). – На седењћу испредем и по две-три повесма вуну. 
Грснице се топе у топила, па се чукају на трлицу и добију се кlчина, она се влаче на 
гребенци и направе се повесма, после се чешљају сас четку да омекнеју, и приврзују 
на кудељу да се преде преџа.

повече прил. подоста, прилично много. – Газде су чували по десетина козе, по 
здвајес овце, а који су први домаћини они су чували по повече. Овде ме дадоше у 
газде, ко бојаги да проведем бољ живот, а оно неје тека, нело да се повече натеретим 
с работу.  повише.

повечера свр. заврши са вечером, вечера. – Кад ми стигомо, они тамьн беоше 
повечерали, на трпезу још стојеоше заструзи, и у њи дрвене ложице.

повечерка свр. дет. заврши са вечером. – Ајде, сине, да повечеркаш, па у кревет 
на спавкање.

повечће прил. дем. и хип. од повече. – Куде су деца повечће у кућу, не наоде ману 
на једење. Ноч дльга, па се краве одморе и даду повечће млеко.

повивка1 мн. повивће ж 1. оно чиме се дете повија, пелена. – Ја сам њег затекла, 
бил је дете у повивће кат сам дошла у овија дом. 2. оно чиме се човек покрива при 
спавању, покривач (упор. завивка). – Сиротиња убога, ни имају легало, ни завивку, ни 
повивку.  покривка.

повиди свр. прегледа, провери. – Дојдомо да повидимо како сте, требе ли ви не-
кво, како можемо да ви помогнемо.

повија несвр. увија новорођенче у пелене. – Ми смо напред све повијале деца, 
само ји расповијемо кад ји купемо, са ји не повијају.

повије свр. 1. увије новорођенче у пелене. – Ми смо повијале наша деца у пелене, 
па омотамо с повој да не мрдају, са не повијају. 2. омота пртени конац вуном. – Оди 
кльчишта се испреде дебел коньц скоро ко врца, па га жене повију с вуну, па се тај 
преџа однесе код мутавџију да изаткаје цргу повијеницу. 3. фиг. покуша да избегне 
неку обавезу. – Повимо, повимо, па кад видомо да се не мањује, морамо да му купимо 
армунику. ⌂ пови-покући потам-поовам, погоре-подоле, шта ћу-како ћу. – Умре ми 
жена, остадо сам, ја пови-покући неколко време, па реши да се поново женим. ⌂ ни 
пови – ни зави ни тамо – ни овамо, ни лево – ни десно. – Башта се обрну комто мен, па 
ни пови – ни зави, нело ме пита: Чере, како мислиш, оч ли га, ил нечеш? – Ја ко ис 
пушку: Очу га!  расповије.

повије се свр. погрби се. – Топрв се прет крај малко пови у грбину, онак си беше 
права ко пушка. Повила се дозем, само з браду што не доцуцује зевњу.

повијеница ж покривач, поњава коју тка мутавџија на посебном разбоју од 
пртеног конца пресвученог вуном. – Повијенице ткају мутавџије, тој су тешће црђе, 
теже по петнајес, двајес ћила, не диѕају се, ка[д] те притисне, не мош се преврнеш 
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под њу. Невеста која донесе повијеницу нема се мрзне на зимњо време, али тој неје 
имала свака.

повика ж вика, дрека. – Куде се појавим одма појде повика по мене што сам 
дошьл, и кьв ђавол тражим бьш при њи, та не идем на другу страну.

повика несвр. поплаче мало па престане. – На Задушницу жене излезну на 
гробишта, па која оче она си повика, која нече она не вика.

повиленеје несвр. помахнита, повилени. – Кат ћиша почне да мрждори по неколко 
дьна, Петкана повиленеје, тьг се досети да пребрисује по собе, маје с метлу по 
паучине ис ћошкови, тера ме да измацињам кревети да и испод њи измете прашину, 
ко срамно госје да чека бьш тьг да вој дојде.

повирице прил. начин ношења терета окаченог о коцу на рамену идући један 
за другим. – Носимо комину у котьл ја и жена повирице чьк у другу малу на казан, 
казан озидан и не помера се.  наповирице.

повињује се свр. покорава се. – Свекr ми беше строг, сви смо морали да му се 
повињујемо, како он рече, тека је.

повира се несвр. луња, скита, повлачи се амо-тамо. – Спридам се, повирам се 
натам-навам, сама ко чутук меџу дувари. Негде сам га спастрила, са се повира по 
дом, стра ме да се не потика.

повиротина м/ж пеј. луњало, скитара, онј који се повира. – Тај повиротина се не 
скаџује дом, по цел дьн се повира по Бабушницу, а мати вој и башта црцавају од 
работу.

повисочьк, -чка, -чко прилично висок. – У браништето повисочка дрвја има 
малко у дољњити крај, остало све ситнак. Дрвени басамаци, повисочћи ко сльба, па 
морају да пазе како штрапају.

повиш прил. подоста, прилично много. – Колко му се ја примацињам и угаџам 
му, толко се он све повиш транчи од мене. Оно и ја сам повиш због шишето пошьл, 
а не да гледам комбај. У Корубанску бачију овуј годин повиш јаловице.  повише.

повише прил. в. повиш (упор. повече). – Бог види све, ал комшија повише. Повише 
да врљаш у мешину, а помалко на грбину. Ја могу толко да дадем, а ти ако тражиш 
повише, тражи си другу муштерију.

повишће прил. дем. и хип. од повише. – Ми смо повишће у кућу, па манџу готвимо 
у големо грне, а кат правимо баницу бес три тепсије не мож да пројдемо.

повласница ж повластица, пропусница. – Кад идемо да работимо у Сулиманово, 
морали смо да показујемо повласнице на бугарску караулу чьк на Полопатицу.

повлачи несвр. фиг. води са собом. – Дојди, ал немој њега да повлачиш с тебе, 
знаш га какьв је незгодан у пијанку.

повлачи се несвр. 1. дуго траје, одуговлачи се, отеже се. – Поитајте да загрнете 
морузу, да ви се не повлачи загртање до жетву. 2. пеј. тумара беспослен, скита. – От 
како га знам, он се повлачи по судови, више му ни адвокат не требе.

повлачкује се несвр. повлачи се у дем. значењу. – Тека се повлачкува при теј 
вражалице, док не чу за некаквог човека о[д] долеко, и помисли си да морам да идем 
до њег.

повлече свр. 1. поведе, повуче са собом, или за собом. – Нашьл поганац рупу, 
па повлекал и тикву унутра. Влаче се заједно ко свињска црева, куде једьн појде, 
повлече и друготога с њега. 2. поднесе највећи терет. – Чини ми се да је Мика 
Капларов највише повлекал да се нашава црква обнови.

повлече се 1. врати се у претходно стање, повуче се. – Повлече се вода, али 
направи голему штету по њиве и градине које су биле поплавене. 2. пође са неким. 



Љубисав Ћирић694

– Реши се да идем за Београд, а чула бобо-Госпава да чу идем, па се устури и она да 
се повлече сас мене, има сестричину там, па да ју види.

поводи се несвр. угледа се на кога (упор. и уводи се). – Све се поводи за тија 
мангупи, нема да се угледа на некога мирног и поштеног.

поводљив, -а, -о који се лако поводи за другима, који лако подлеже утицају. – 
Вредан је, али поводљив, све кво види код другога, воли да и он створи, па макар 
му и не требало.

повози се проведе извесно време санкајући се. – Узни сане па иди та се повози 
малко, ал ка[д] те окнем, одма да дојдеш.

повозница ж било које средство за превоз. – Па добро, ако си решил да продaдеш 
говеда, продавај, али тьг купи коња и чезу, да не останемо без повозницу.

повој м платнена трака којом се повијају бебе. – Једна ји маћа родила, / на једне 
пазуће дојила, / сас исти повој повила (нар. п.).

повојница ж свечаност поводом рођења детета, бабине. – Кат се роди бебе 
ишло се на повојницу, па мужи давају пару, жене носе кравај, а кум и кумица 
ћебенце и оделце.

повољит, -а, -о који испуњава туђе воље и очекивања, који је са малим задовољан. 
– Ја сам била повољита, ишла сам и по поље, и у градину, а и по кућу сам све рабо-
тила. Тај баба повољита, неје баксуз, сас малко вој се угоди.

повреви несвр. поприча, поразговара. – Седни до мене да си повревимо. Повреве-
те му, посаветујте га, јега се врне на прав пут, родитељи сте му.  поорати, поприча.

повреди (трп. пр. повреден, -а, -о) свр. озледи. – Повреди си око сас шило, али 
гледьцат неје повредил, че си види ко и до са. Повредена му рука, па га са превијају.

повреди се свр. озледи се. – Пази да се крава не повреди преко ћупријуту, стелна је.
поврже (трп. пр. поврзан, -а, -о) свр. повеже. – Ако ни увате милицајци, надрљали 

смо, че ни повржу и откарају у апсу, а мани што че и ћотек да једемо. Грне лепо 
обрисано, па с новину или сас белу крпу опасано па озгор поврзано, ел си има за 
њега поклопка па се поклопи, и свекрва носи обед на жтевари на њиву.

поврзло мн. поврзла с узица или трака за повезивање. – Кецеља има огрљач за на 
шију и поврзло да се опаше окол појес. Опрегљача си има поврзло.

поврља свр. побаца, разбаца. – Њекња све поврља и потроши по кућу, мен 
и не гледа куде удара, дечица се загњела у ћоше и пишту ко пилетија. Стеван ји 
исцеливува, поврља им капе од главу, па појде да се здравује сас остали.

поврљотина ж 1. одбачена ствар која је изашла из употребе. – Пун таван сас 
поврљотине, за ништа више несу, само смитају, али жал ни да ји врљимо. 2. одећа 
и обућа умрлог. – Што остане по мртавца за облачење и обување кажемо пустињаци 
или поврљотине, тој запалимо да изгори, или врљимо у долину.

поврљује несвр. баца час тамо, час овамо. – Купи му панталоне, њему се не 
допадају, да ји облече нече, само ји поврљује а тамо, а овамо. Деца, не поврљујте 
лебацат, у главу че ви убије.

поврне свр. 1. поврати натраг. – Све што је наше има да поврнемо, па када буде. 
2. поврати у живот, оживи. – Једнуш сам се престрашила од грмљаву на њиву, да 
ме једва поврнули. Унесомо га у собу, па дај воду, па дај рећију, једва га поврнумо. 
3. поврати оно што је појео. – Прејел и препил, па поврнул, да те гад да погледаш. 
4. узврати поздрав. – Велика га поздрави: Помагај Бог! – Бог ти помогал! – поврну 
вој Вучко.

поврне се свр. 1. поврати се шта је било, поново се деси исто. – Ђинење је било 
големо, да се више не поврне. 2. поврати се натраг, устукне. – На врата наѕрну 
жена, па кад га виде с пушку, одма се поврну у собу, а вратата остави отворена. 3. 
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телесно и духовно се окрепи. – Море, баба теше да одьпне, али се поврну, и са не аје. 
Промльну ме у груди, па ме запотаји, једва се поврну. У жегу ништа човека не мож 
тека да поврне ко ћиселина. 4. оснажи се у материјалном погледу. – Поделимо се 
и постадомо још поголема сиротиња, па се брат пропи, а ја польк, польк, па се, еве, 
поврну, купи и братовљевете делнице.

поврта несвр. 1. узвраћа речи у свађи. – Испрва добро, али једнуш-другош она 
поче да му поврта, докле не пуче тиква меџу њи. Да се неси усудила реч да ми 
поврнеш, ако си повртала на матер си, мен не смејеш. 2. понавља радњу. – Оплевим 
градину, не пројду два дьна трава поново порасте, ја морам да повртам плевење. 
Бре, Боро, туп си ко тльчник, колко пути требе да ти повртам једно исто.

поврта се несвр. 1. поново се враћа на претходни посао. – Требе ми вода, а ја да се 
не повртам повише пути на кладенац, на кобилку накачим две котлетија, у цедилку 
увржем канту од двајес ћила, у руку стовну, и носим. 2. враћа се у претходно стање. 
– Дрво кад усьне, не поврта се. Почеше да се повртају бољће које одавна несу биле 
по народ.

повртаљћа мн. повртаљће ж део ткачког разбоја, дрвена полуга којом се 
повремено попушта и затеже задње вратило при ткању. – Разбој има затезаљћу за 
прегњо кросно, и повртаљћу за ѕагњо кросно.

повртачка ж враћање потеза, понављање потеза. – Че играмо даму, али нема 
повртачка, где туриш зрно, туј има да остане.

поврти свр. врти извесно време. – Врти он док се не умори, после даде мене да ја 
повртим, и тека се мењамо на ветрењачу док одвејемо жито.  заповрти, исповрти.

повртка свр. извесно време упреда два конца вретеном (упор. вртка). – Почекај 
још малко да поврткам, па чу се диѕам да ти нешто испржим за једење.

повртоглавеје свр. изгуби разум. – Ма повртоглавели оба, мануше се, па им се са 
деца сћитају по сокаци.

поврцкује се несвр. осврће се, погледава иза себе. – Ја се поврцкува да видим иде 
ли, али се џабе поврцкува. Забави свекрва обед, огладнемо, па се само поврцкујемо 
да видимо има ли ју да иде.

поврцне се свр. обазре се. – Поврцну се, нема никој, само ми се учинило да ме 
нећи прати.

површи свр. доведе неки посао до краја, заврши. – Површимо работу у пошту и 
катастар, са да сврнемо у „Црни вр“ на по једно пиво.

погази свр. 1. изгњечи, изгази ногама. – Сливе попадале, а овце налезоше у 
шљивар, све че ји погазе. 2. напусти, занемари, запостави. – Нек ме лају душмањи, 
ја си мојег Игњата нечу погазим, и славу да му не славим. Кво сам ти обећал, нечу 
да погазим, у тој буди сигурна.

поган, -а, -о 1. који је пун прљавштине, нечист. – Поган човек, не мије се никад, 
ореј из руку да му не узнеш. 2. који је пун злих и ружних особина, покварен, рђав. – 
Тој су погани људи, сорта им таква, мисле само да преваре и украдну, с њи човек да 
нема никакву мешанију. ■ попоган, -а, -о комп. поганији. – Са зајашила њина дечишта 
на влас, а она још погадна и попогана.

поганац м зоол. миш Mus (упор. миш). – Воле се ко поганац и мачка. (ирон.) По-
ганци се накотили, уши че ни поједу. Ћути ко поганац у трице.

погани несвр. 1. чини да што буде погано, каља, прља. – Немој ми поганиш лебат 
с мьшкаве руће, никој нече да га једе по теб. 2. учи недоличном понашању. – Ако 
сте ви дрти безобразни и дрчни, немој детето да поганите и наводите на лош пут. 3. 
скрнави светињу, обесвећује што својим изметом. – Нити поштују стари, ни се боје 
Бога, цркве напарасише, погане где стигну.  опогани.
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погани се несвр. врши нужду на неприкладном месту. – Погане се где стигну, ни 
знају за срам, ни за греј.  испогани се, опогани се, упогани се.

поганија м/ж пеј. нечиста и неваљала особа. – Поган старац, дртља, а уѕира се у 
сваку помладу која пројде. То[ј] је једна поганија жена, има поган језик ко лопата, с 
њу ретко који смеје да се закача.  поганштура.

поганич м помоћник главном пастиру, млађа особа која трчкара око стада. ▲ 
– Ћеа је главни овчар, а помага му поганич. Џурџовдьн, премуз у Ћитку, поганичи 
поткарују овце сас врбово и дреново пруће, а овчари музу.

поганльк м нечистоћа, прљавштина, раскалашност, поганлук. – Тешко се 
љуђи одучују од поганльк и кальбальк, у стање су да се даве ко поганци. Туј годин 
се удумаше капетан Јованка и маршал Тита, јесентуту удари студ, а комунисти 
закладоше поганльк по света места.  поганштина.

поганче мн. поганчетија с младунче миша. – Зима, маче и поганче че спу заједно.
поганчотина мн. поганчотине м пеј. од поганац, мишоња. – Поганчотине 

прогризли врече, па истекло брашно белисвет у ижу.
поганштина ж нечистоћа, прљавштина, раскалашност (упор. поганльк). – 

Одувек си је имало свакакве поганштине по свет, али ко са не знам да ли је било.
поганштрак мн. поганштраци м измет миша или пацова. – У амбар поганштраци 

на све стране.
поганштура ж пеј. нечиста и неваљала особа (упор. поганија). – Довлече се 

поганштура у кућу, унесе омразу, и растури ни дом.
погаси (трп. пр. погасен, -а, -о) свр. угаси редом једно по једно. – Погасете све 

сијалице, да се не довлаче више теј пијандуре. У стару кућу погасене лампе, тьвнина.
погача ж округао и пљоснат хлеб обично од бесквасног теста, који се некад 

пекао у пепелу на огњишту. – Жешка погача и овчо сирење, тој смо највише волели 
да једемо. Оче преко леб погачу. █ кумова ~ окићена кумова погача која мора да стоји 
све време на столу током свадбеног церемонијала. – Кумова ућитена погача стоји 
на астал сво време док си не појду сватови. █ пресна ~ погача умешена без квасца, 
обично са содом бикарбоном. – Пресна погача се меси сас соду бикарбону, а може и 
без ништа, напрет се пекла у пепел.

погачка мн. погачће ж хип. од погача. – Да ми је сьг да поједем жешку погачку и 
овчо сирењице, чини ми се одма би оздравела.

погаџа свр. 1. погађа мету приликом гађања. – Договоримо се да нешто гаџамо 
с камење, па једни увек погаџају, а једни никад. 2. открије нешто досетивши се, 
предосети. – А што па да погаџам, да ли че голему премију да ми донесеш, ако 
погодим от какви башибозлуци че ме льжеш. 3. учини погодбу, углави цену. – Тека 
се Мила Орта замајстори, поче си погаџа сам работу, ујутру први негде штукне, 
увечер задњи дооди на спање. ■ погаџање гл. им. – А, туј нема погаџање, колко ти је 
разрезано, толко че живиш, свидело ти се, не свидело ти се, исто ти је.

погаџа се несвр. споразумева се с ким о цени нечега. – Тьг поче пазарење: мој брат 
Мирча поче се погаџа с Љубомирћиног брата за колко че продаде Љубомирку, да ми 
купи невесту.

погладује несвр. гладује често и у дужем временском периоду. – Што сам ја 
погладувала и побостувала у мој век, тој никој неје.

поглед м оно што се открива оку, призор, слика кога или чега. □ – На поглед неје 
лоша, а какво мисли у главу, она си знаје.

погледа (имп. погле / погледај / поглеџ – погледајте / поглечте) свр. управи поглед 
према коме или чему, обухвати погледом. – Кат погледа, имам кво и да видим, она 
падла от кревет и лежи мртвосана. Погле, погле, па ти повиш знаш од мене. Погледај 
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се да видиш какьв си, ко акреп. Каролињће, мори, да неси ти тој лоше прочитала, 
поглеџ у тија екран поубаво. Поглечте кьв сам леб убав испекла, мртва уста да га 
једу.  попогледа.

поглетка несвр. гледуцка извесно време (упор. глетка). – Дошла сам само малко 
да ви поглеткам, па чу си отидем. Донесоше ми унученцето та га поглетка и поигра 
се с њега, па си га однесоше. Поседи малко при бабу, да си пооратимо и да си те 
поглеткам.

поглечкује несвр. поглеџује у дем. значењу, погледава с времена на време. 
– Девојчето иде, рита све кво вој се најде пред нође, и искосо поглечкује у бабу. 
Јованка поглечкује Вацу испод веџе, па се реши да она прва проорати, до када више 
да га чека.

поглечкује се несвр. поглеџује се у дем. значењу, погледава се са киме. – Стеван 
и Јорда стоје једно насупротив друго, поглеџкују се, али не проорачују. Почеше се 
поглечкују преко астал, видо ја че буде работа.

поглеџује несвр. повремено погледава. – Вртим се, поглеџујем на сат, никако вре-
ме не иде. Ја и деда поткарујемо овце, а чича и башта музу, и чьс-чьс па поглеџују 
комто мене и усмивкају се.

поглеџује се несвр. узајамно и прикривено се погледава са киме. – С некуга орати, 
учини ми се да се поглеџују, жар ми се па усели у срце. Поглеџујем се и са сас њу, 
али видим да несьм више онија исти човек.

погоди (трп. пр. погоден, -а, -о) свр. 1. погоди неки посао, утврди цену. – Погодимо 
работу, работа голема погодена, и че требу повише мајстори, али и пара добра че 
падне. 2. предосети нешто. – Где бьш са погодисте да дојдете кад је најубаво, ко да 
сте у боб гледали.

поголеми се свр. учини се значајним. – А, ти се поголеми, постаде Београђанка, с 
теб више нема ората.

поголемшьк, -шка, -шко прилично велики, овећи. – Дојде до кућу, и седе на 
поголемшьк камик што туј стојеше. Осом деца сам родила, па једно друго чува, које 
је поголемшко оно чува помалецкото, па кад оно стигне, оно па чува оној које је по 
њег, а ја идем на работу, жетва ли је, копање ли је, градина ли је, какво год да је. У 
једьн крај пот ћеремиде висеше поголемшка крошња, а у крајчьк стојеше големшьк 
сандьк.

погор прил. на нешто већој висини, или на нешто вишем положају од онога који 
је већ на њему. – Несьм се подавала да сам дољња, несьм давала никому да буде 
погор од мене, увек сам тела да је све моје најбоље.  погоре.

погоре прил. в. погор. – Закачи торбуту малко погоре, да не могу да ју довате 
пцета. ⌂ погоре-подоле горе-доле, мање-више, надве-натри, било како. – Погоре-
подоле једнумо, важно да несмо гладни, а мешина пенџер нема да се види кво смо 
јели. Промето погоре-подоле, и стури главну паучину ис ћошетија. Погоре-подоле и 
ми ожемо, несмо бьш ѕагњи остали.

погори свр. 1. опече се на више места. – Све си руће погорим док напалим вурњу 
и опечем леб. 2. утроши много онога што је спремљено као огрев. – Погоремо сва 
дрва, а зима још не прооди. 3. фиг. осећа силну жеђ. – Жега, а вода нема близо, па 
погоремо за водицу и ми и стока.

погоршће прил. погоре у дем. значењу. – Погоршће минете, туј длибоко, да се не 
заглобите. Укачи се погоршће, па че га дованеш.

погосподи се свр. почне да се осећа као господин или госпођа, уобрази се. – До 
јучер чували овце и искарували ђубре по њиве, а са се погосподили и дигли главе. 
 подгосподи се.
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погочка прил. подоста (упор. и гочка). – Прошло погочка време, а баба малко-
малко па се сети оди деду: какво ли са он работи, кво ли једе, куј га пере, све почесто 
почела оди тој да си мисли. Ми смо се овде погочка збрали, од разни крајеви.

погоџба ж пристанак (писмен или усмен) о резултату преговора, погодба. – Ти 
малко попушти, ја чу малко да придадем, та да доглавимо погоџбу. Нагодимо се, ко 
и сваку годин, и испимо крчму за погоџбу.

пограба свр. дохвати, зграби, отме. – Још се неје оладил у гроб, зетови пограбаше 
и све изнесоше ис кућу.

пограничарсћи, -ска, -ско који је поред границе, погранични. – Дојдомо до 
Чупрењу, бугарско село на границу, пограничарско место, и калаура им туј одма 
преко селото.

погрбен, -а, -о погрбљен. – Деда Рачко беше омалечак човек, малко погрбен, с 
ушиљени брчичи, и с очи ко пробојци.

погрби се свр. постане грбав, погури се. – Погрбила се Деса Момчилова, па се 
потутила, ни траг од некадьшњу њојну убавињу.

погрваља се свр. покотрља се, котрља се извесно време. – Деца, погрваљајте се 
малко у ливаду, ал немојте млого, да не утьпкате траву, још малко па ју требе косимо. 
Ајде да се ја и ти довечер погрваљамо у плевњу.

погуби свр. убије. – Улезне караконџа у воденицу и погуби девојчето, па му главу 
тури на воеднично коло. (нар. пр.).

погуши свр. гушењем погуби једнога за другим. – Невеска прво напуа пилетија та 
ји погуши, после ји једно по једно једе.

под мн. подови м површина просторије по којој се хода (упор. патос). – Изнапивали 
се, па полегали на под куји куде стигал.

под(и) предл. под. У конструкцији са ОП остварује многобројна значења. 1. 
кретање радње у правцу према доле, са доње стране чега. – Кат слезнемо под брдо, 
на чешму че напојимо говеда. У сред пладне, бре, јастреб слете пот кућу, увати 
петла и однесе. 2. место, простор, с доње стране којега се налази ко, што, или 
се догодило нешто. – Ене га под ореј, по цел дьн лежи у ладовину. Такви ко тебе 
има и поди пут и нади пут колко оч. Кад је слава, оро игра поди цркву, кудето има 
кладенчьк. 3. време у које се врше каква радња или се јавља каква појава. – Немој 
да ме исмејавате са пот старос. 4. стање или положај у који је стављен неко или 
нешто. – Овуј годину имамо ектер под морузу. Све што је њојно држи пот кључ. 5 
начин вршења радње. – Радосињћинити муж, како добил депешу, пот китно се врнул 
ис печалбу, и затекл ји како пију каве, и слушају радијо, а пригрнули се.

подава несвр. раздели све што има. – Све што сам стварал, и створил, подава на 
синови, са ако оче нек ме гледају, ако нече како оче.

подава се несвр. предаје се, престаје да буде отпоран на животне недаће. – Умре 
ми син, туј сам се помереметила, али па сам се држала, несьм се подавала. Девојчето 
манда сас главу натам-новам, али се не подава. Остаремо, ама се још не подавамо.

подави свр. 1. покоље зубима све једно по једно. – Чували су по иљадо брави овце, 
али пос ли је, петьк ли је, среда ли је, несу смејали да се омрсе, ако се омрсе вуци че 
дојду да им подаве стоку. 2. побаца у воду једно за другим. – Прва кутретија от кучку 
се не чувају, врље се у воду да се подаве.

подаде се свр. попусти, постане склон паду. – Цела зграда се подала, ако се не 
потпре, нече да дочека пролет на нође.

подари (трп. пр. подарен, -а, -о) свр. дарује све по реду. – Све подарим роду где 
сам доведена, кућани и њину фамилију који су позвати. Сви сватови морају да буду 
подарени, који је за какьв дар, али сви морају да буду подарени.
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податури свр. подметне. – Податури кајлу под ногар, да се не клима оволко 
осталчинава.

подьнина ж сено или слама са дна стога, снопови у стогу или камари који леже 
на земљи. – Подьнина никад не смеје да буде на вододржљиво место.

подьпиња несвр. подупире. – Да се кола не изврну сви подьпињају оздол, једино 
он подьпиња озгор.

подьпне свр. подупре (упор. и одьпне). – Подьпни дуварат да се не истресе. Узни 
два поголема камена, па подьпни задњи точкови, да кола не почну да се вртају низ 
брдо.

подбари свр. фиг. направи бару пода се, фиг. упиша се. – Мртвосан пијан, умочал 
се, па подбарил испод њега, и тека лежи.

подбаџа свр. подстиче, потстрекава на какву радњу, подбада. – Браца поче да 
ме изоколо и испольк подбаџа да напишем некоју причу. Он миран, али женетината 
га подбаџа да се кара с комшильк.

подбьцне свр. изазове жестину, подјари кога (речима). – Нема-нема, па ме 
подбьцне сас реч, ко у срце да ме дирне.

подбьцкује несвр. изазива жестину, подјарује кога. – Подбьцкује га против мене, 
оче да ме растави от човека.

подбел м бот. врста лековите траве од које се спрема чај против кашља Tussi-
lago farfara. – Чим се укашљемо, баба ни свари чај од подбел, и ми престанемо да 
кrучемо.

подбели свр. погледа беоњачама, погледа непријатељски. – Задригли и подбелили 
сас очи, иду от кућу на кућу, и ако немаш да платиш порез, послегњо јагње има да ти 
закољу и поједу. Ја маши сас очи, улазе Цигањи трубачи, једьн подбелил сас очи ко 
да се гуши, а образи му се напели ко меови.

подбељује несвр. гледа беоњачама, гледа непријатељски. – Подбељује ко бодљиво 
говедо. Море главу че му расцопам, врти сас главу Ружа, и подбељује сас очи камто 
њега.

подбере свр. фиг. појури, потера, нагна. – Иди подбери овцене оздоле, да не улезну 
у детелину.

подбере се свр. окупи се више њих да нешто остваре. – Подберемо се сви колко 
ни има у малу, па кад појуримо другомалци, они се разбегају ко зајци.

подбива несвр. подмеће, учвршћује што подметањем кајле или подупирача. – 
Греда не смеје да се клати, подбивај ју с кајлу, па закови с мертечћи јексер.

подбије свр. ојача темељ који је попустио уметањем додатних каменова. – 
Одма да подбијеш темељ с камење да се не сурине, видиш да је почел да се обушује.

подбије се свр. нагњечи се, добије се набој на табану од дугог ходања или стајања. 
– Него доста поседемо, да идем да орем, воловити че се подбију от стојање у бразду.

подбоде свр. 1. подвуче што испод. – Сено се прво навилчи на мали навиљњаци, 
па се два серка подбоду под навиљњак, и двојица носе куде че се сено дене у стог. 2. 
фиг. подстакне, подстрекне. – Подбоде га, па се он кара и вади си очи с браћу, а она 
се измькне и прави се Тоша.  подвре.

подбради се свр. наслони браду на руку. – У послегњо време он се подбради, 
ућути, и цел дьн тека преседи на једно место, нешто га мучи, а никоме нече да се 
повери.

подбрадњак м подбрадак mentum. – Подгојил се, напрајил подбрадњак ко вепар.
подбркне свр. завуче руку испод да нешто опипа. – Подбркни овцуту да видиш 

спуштила ли је млеко, да знамо привремила ли је за јагњење. Некој оче да се потшали 
с мен и да ме подбркне, али ја кад му залепим шамар, више ме не дира.
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подбркује несвр. завлачи руку у женска недра. – Порасал веч, почел да подбркује 
девојчетија. Једьн ју заорачује, друђи ју подбркује.  подбрчкује.

подбрчкује несвр. в. подбркује. – Немој да ме подбрчкујеш, да те не шибнем, 
глеци да ти излете.

подбује (рад. пр. подбул, -а, -о), свр. отекне, подбухне. – Подбул от пијанку и 
неспање ко да су га челе апале. Што си подбула толко, зуби ли те боле?

побуни се свр. искаже јако незадовољство и негодовање. – Ти ако оложиш уши, 
и ћутиш, он има да те гази цел век, нело се побуни, запрети му да-ч га манеш ако се 
не поправи.

подбуни свр. збуни, узнемири, изазове незадовољство и метеж. – Подбунише 
народ да се појавила некаква страшна болес от коју нема лек, народ се узнемири, па 
се само о[д] тој прича.

подбуњује несвр. узнемирава, изазива забуну и незадовољство. – Ми смо миран 
народ, али друђи ни подбуњују да се тепамо с куга стигнемо.

подвала ж подметање нечег неистинитог, обмана, превара. – С њега не замешуј 
ништа, он работи све на подвалу.

подвали свр. послужи се подвалом, намерно коме подметне нешто што није 
урадио. – Ако ти брат не подвали, друђи ти нече подвали, боље је с туџога, него са 
својега.

подвалџија м онај који се служи подвалама, подваљивач. – Валџија и подвалџија, 
вали се куде стигне, и гледа свакоме нешто да подвали. Кад бео дете они од мен 
бегаоше, затој што сам ји стално тепал, кат стану момче, ја сам од њи бегал, затој 
што су подвалџије.  подваљач.

подваљач м онај који се служи подвалама, подваљивач (упор. подвалџија). – 
Стевка ти је била побоља друшка од Јагоду, Јагода је подваљач и завидљивач, видела 
сам ју ја, мен она не мож да превари.

подваљује несвр. подмеће неистине, вара, обмањује. – На свако мерење подваљује, 
и не гледа који му је муштерија.

подване свр. ухвати одоздо, подухвати. – Ја чу га ванем за нође, а ти га подвани 
под главу, да га подигнемо на кревет.  подвати.

подване се свр. 1. прихвати се неке обавезе. – Подванумо се да га школујемо, 
па ако оче и факултет да заврши, и ишколувамо га, са је директор у Бабушницу. 2. 
удружи се са ким, пође за ким у нечасне послове. – Подванули се давтритројица 
ђилкоша, па крадну све куде кво виде по поље, беру ко да је њино.  подвати се.

подварак м јело од упрженог киселог купуса. – Подварак се праи сас кокошињо 
месо, а може и сас сува ребра.

подвата се несвр. прихвата се неке обавезе. – Вредан, налати на работу, привата 
се да работи и оној за које је потребно више људи.

подвати свр. ухвати одоздо, подухвати (упор. подване). – Косара се пресабуљи 
преко вигањ, а Суља се цимну комто њу, и подвати ју под ошвице.

подвати се прихвати се неке обавезе, удружи се са киме (упор. подване се). – 
Подватише се браћа, и оправише воденицу, од милбога да ју погледаш. Подватила се 
сас деца, толко разбира.

подвачује несвр. завлачи руку у женска недра. – Мезили, пивкали, и испольк ју 
подвачували да остали не виде.

подвачкује несвр. 1. прихвата се повремено чега. – Подвачкујем и ја понекад 
понекоју књигу, читим, писују људи, из историју се учи какьв да будеш, какви 
дедеви били, тека и ти. 2. завлачи руку у женска недра (упор. подбрчкује). – Замомчил 
се, почел веч да подвачкује женете.
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подведе (рад. пр. подвел, -а, -о) свр. обмане кога да уради што неприлично. – 
Подвел тетина да сведочи с льжу на суд да је бил при њи кат се десила тај краџа.

подвез ЛЗ м врста женске мараме за покривање главе. – Подвези, ми си ји тека 
зовемо, забрадимо се, па тека вржемо овде настран, и од подвез ко китку напрајимо.

подвезе свр. повезе кога известан део пута. – Стиже ме комшија с чезу, па ме 
подвезе, иначе би још пешачил по друм.

подвезе се (рад. пр. подвезал се, -зла се, -зло се) свр. почне да се клизи земља, 
покрене се клизиште. – Подвезла се малко зевња пролетос, препречи ни путат, па се 
са мучимо.

подвива несвр. савија крајеве чега и подвлачи их под некога или нешто. – Увечер 
легнем, а мати кат си залега дојде да ме види, и обавезно ми подвије цргу под грбину 
да не оѕебнем. Кат седне, нема да подвије сукњу под њу, нело вој се виде бутине.

подвија несвр. оглашава се отегнутим урликом (о вуку). – Нема коме не 
дострашнеје кад зими вуци почну да подвијају у шуму нат село. Куче завија, а вук 
подвија.

подвира се несвр. подвлачи се под кога или што (упор. завира се). – Не подвирај се 
под мен ко мачка, пушти ме да спим.

подвлече свр. подвуче нешто испод нечега. – Госпава седла до њи, нође подвлек-
ла поди столицу, ступаљће закачила за ногари и налензила се од радос и срећу.

подвлече се свр. подвуче се. – Подвлечи се некако пот каменат и загреби воду да 
се напијемо. Подвлечи се, па га закови одоздоле.

подводно поим. прид. тло поред воде које се не обрађује. – На подводно нече ниш-
та да пртвеје, само ѕука.

подвојено прил. одвојено, засебно. – Како се поделише и почеше да живе подвојено 
престануше да се карају, и са си добро спореџују.

подвоји се свр. одвоји се, издвоји се. – Подвојише се овцете, једне отоше конто 
Дебели дел, а једне си остадоше у Самовилску страну, овчарат мора да је негде за-
спал.

подвори свр. угости, дочека како доликује. – Бабата ме среџује испольк, скута 
понекоју ћесу каве од мен, бађим ако дојду госје, нема да има сас кво да ји подвори.

подвре свр. подвуче што испод (упор. подбоде). – Подври шишето поди стог, да 
само ти и ја знамо за њега куде је оставено.

подвре се свр. завуче се испод (упор. подвлече се). – Тесно, не могу да се подврем 
одоздоле, чу се заглавим.

подврже свр. привеже одоздо, с доње стране. – Преврљи конопац преко кола, па 
крајеви подвржи цврсто оздоле, да се не истриса сено успут.

подврже се свр. учврсти на себи одећу стегнувши и привезавши крајеве одеће, 
опаше се. – Да ти опричам какву ношњу смо имале: дльге вутаре, вутара пребрана, па 
се подвржемо с каничку, па кошуљка, па јелек, па опьнчичи на ноге, и црне чорапке.

подврне свр. подвије, посуврати. – Подврни ногавице док газиш по водељакат, 
бар панталоне да ти остану суве. Подврни ми рукави, да ји не укрвавим.

подвундари свр. запали, упали. – Намести ћунацат убаво, да не чури у собу, а мож 
да подвундари оџакат, да изгоримо.

подвуцкује несвр. потскакује; непрестано улази и изилази. – Де седни малко, 
немој само да подвуцкујеш. Седи туј, не подвуцкуј, несьм још завршила. Белуша 
највиш подвуцкује из бачију.

подвуцне свр. кришом се удаљи. – Помисли си да шмугнем, да се не саири с мен, 
и тамьн да подвуцнем, он ме примети.
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подгади се свр. осети гађење, осети одвратност. – Нешто ми се подгади, мора 
да сам појел нешто лоше. Подгади ми се чим видим поганца, од њега ме млого гад.

подгази свр. баци под ноге, гази по чему. – Ако немаш јасла, овце повиш подгазе 
сено него што поједу, после тој мора да се врљи.

подгазује несвр. фиг. баци под ноге, потцењује. – Ако сам му жена, нечу се дадем 
да ме подгазује, а има и такви мужи, и тој колко оч.

подгара несвр. подгорева (о усеву). – Млого наврљал ђубре, па му жито пожlтело, 
почело да подгара. Зароси ћиша, па огреје сльце, појави се пламењача, и лозја која 
се не прскају одма по ћишуту почну да подгарају.

подгаџује несвр. изазива гађење. – Обриши се, или се помери од астал, не подгаџуј 
ми једење.

подгаџује се несвр. почне да осећа гађење, добија нагон за повраћањем. – Мора 
да си закачила, чим је почело да ти се подгаџује, и да ти се пије ћисело. Подгаџује 
ми се, не могу да једем.

подгьзњак м 1. попречно постављена палица испод репа магарца, повезана 
на оба краја са самаром да се не повлачи напред (упор. кускун). – За подгьзњак се 
врже самар да се не свлачи на шију на магаре кад иде низбрдо. 2. фиг. онај који се 
додворава, удворица, улизица. – Тија подгьзњак се увлачи у дупе на свакога от кога 
може да има корис.

подглави свр. подметне што под нешто да му учврсти положај, поткајлује. 
– Најди једну трешчицу, па подглави асталат да се не клима. Подглављуваше они 
точкови, сецаше, гураше, али колата ни да мрдну. Подглави га добро, да не помрчкује.

подгноји свр. накупи гној, загноји. – Неје била страшна рана, али се подљутила, 
развртела се преко целу ногу, нога помодрела, подгнојила.

подговара несвр. наговара, наводи на нешто неприкладно. – Подговара ме ја да 
улезнем у лозје да наберем грозје, јер помогу да бегам, а он че пази да нећи не наиде.

подговори свр. наговори. – Подговори га једна кучка да иду у Русију, ја га одговара 
да не иде, али он њу послуша, и там се разболе и умре.

подгоји (трп. пр. подгојен, -а, -о) свр. угоји, утови. – Застарела ми тај крава, чу ју 
подгојим до вашар, па чу ју продадем. Сви подгојени и урањени ко вепрови, а овам 
кукају да оскудевају у све.

подголеми се свр. направи се важан, уобрази се. – Живе у град, па се подголемили, 
али џабе им, знамо се, једно сльнце ни греје.  поднесе се.

подгори (рад. пр. подгорел, -а, -о) свр. 1. пожути, засуши се (о усеву). – Куде је 
плитка зевња, моруза подгори ако нема ћиша, па колко год да вој врљаш ђубре. 
Моруза у Селиште све подгорела. 2. фиг. загори, зажели се. – Подгорел за рећицу, па 
само поглечкује када чу изнесем шишето.

подгорује несвр. постепено се суши (о усеву). – Почеше да подгорују жита, ако им 
не падне поскоро ћишица, че преполове род.

подгосподи се свр. почне да се осећа као господин или госпођа, уобрази се (упор. 
погосподи се). – Сврни, кво си се подгосподил, мож се гадиш од нас, ал ми смо си 
наши.

подграбује несвр. криомице узима помало, поткрада. – Намложише се тија што 
не воле да работе, а воле да подграбују, и че ни униште државу.

подгуркује несвр. више пута гурне, гурка кога скрећући му пажњу на што. – 
Маћа ју подгуркује конто мен и вреви вој: Поздрави се с учитеља, чере, ете дошьл 
ни нагосје.

подгуркује се несвр. гурка се са киме. – Сељаци се подгуркују, ко да неје њин, 
никој га не познава од браду, никад неје носил браду.  подмувкује се.
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подгурне свр. лагано гурне. – Рајна польк подгурну Чедомира с лакат, али он се 
не помери, нити отвори очи.

подгушњак м природно проширење једњака код птица, где се привремено 
задржава храна док донекле не омекша, вољка (упор. гуша). – Кокошће улезле у 
амбар, па се накљуцале морузу, подгушњаци че им попуцају.

подебелшьк, -шка, -шко прилично дебео. – Доватиш нож и вурњак, и о[т]цечеш 
голем и подебелшьк комат леб. Најдо продавницуту, и купи две ћебетија, убава и 
подебелшка.

подебелшко прил. прилично дебело. – Ако имаш повиш маз, и ако тека волиш, 
подебелшко га намажеш на кришку, и озгоре посолиш с алев пипер и сол, тој смо 
највише волели да једемо.

подева1 несвр. изазива, задиркује, чика, провоцира. – Дете, немој ме подеваш, да 
ти не шибнем једьн шамар. Подева ме, а не дава ми кад ја очу, нело када се њовој 
оче.  подира.

подева2 несвр. затури једно за другим, деде једно за другим негде, па заборави где. 
– Имао неколко игле, па ји негде подева, и са немам с кво да се закрпим. Подеваше 
ни се деца по свет, ми остадомо сами. Чим нече да једу, покољи ји, ел ји подевај 
негде.

подева се1 свр. затури се, негде се изгуби, деде се негде. – Куде се подева онољћи 
народ из Лужницу, села скоро сва запустела, куће брнче празне, њиве урасле у 
трњаци.

подева се2 свр. задиркује се, чика се. – Испрво се убаво играју, после почну да се 
подевају који је појак, на крај се степају.

подеди се постане деда добијањем првог унучета. – Море, Душане, теб че те 
буде, ти доби унука, подеди се, пијење требе да даваш.

подејани се свр. одржи се у животу, продужи борбу са животом. – Гледамо да 
се подејанимо још малко, да помогнемо децата колко можемо.

поделбина ж род, сродство, чланови више домаћинстава насталих деобом. – 
Ми смо у овуј малу сви поделбине. Они су ближањ род, поделбина, ако једни живе 
у Горњи Стрижевац, а дрући у Дољњи.

подели (трп. пр. поделен, -а, -о) свр. изврши деобу, растави на делове давши 
сваком део који му припада. – Башта ни подели још за живот, и са немамо за кво да 
се замерамо. Ми смо поделени, сваћи си добил свој дел, и живи како умеје.

подели се издвоји се из заједничког домаћинства (упор. одели се). – Жене се 
скарају, и браћа морају да се поделе.

подене свр. подстакне. – Ете ји, туј су, ама се ућутали, само требе да ји подене 
нећи на орату, па им гледај чудо кат се распричају и разгаламе.

подеси свр. тачно одреди, одмери, доведе у одговарајући положај, намести. – 
Што неси подесил асталиви да се не клате, да ни се не расипује чорба ис тањири док 
једемо.  удеси.

подетињи (рад. пр. подетињил, -а, -о) свр. постане детињаст, почне да поступа 
као дете. – Стар човек подетињи, па тражи да му се угаџа ко на дете. Деда подетињил, 
почел да се дружи с деца.

поджьцне свр. подбоде чиме; фиг. речима увреди. – Поджьцни га с машуту, да не 
дреме ко коњ уз празна јасла.  подзькне, подџькне.

подзькне свр. подбоде, подстакне, речима увреди (упор. поджьцне). – Туј се 
родили, куће им се распадају, нема куј маије да врже, пенџери виснули, дувари се 
истресли, како ји тој не подзькне да дојду да поправе, не знам.  подѕькне..
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подзем прил. под земљом. – И ти че отидеш подзем, нечу само ја. Све премеша по 
кућу, али си бритвуту не најдо, ко да је подзем нестала.

подѕькне свр. в. подзькне. – И тека, кат се заребечем погласно, обе се себну, а 
мене тој још повиш подѕькне, ко да ме некој ђилне по табани сас перо од гуску, па 
се затајам, ко заулав да сам.

подивји се свр. фиг. усами се, подивља. – Направимо кућу накрај село, у шуму, 
подивјимо се, али се курталисамо од лош комшильк.  удивји се.

подигне свр. 1. премести са нижег на више место. □ – Подигни га и тури га у 
кола. 2. фиг. очува и изведе на пут. – Ја сам тебе подигла и ишколувала сама, башту 
неси ни запантил.  поподигне.

подигне се свр. фиг. нарасте, надигне се. – Тесто замесим, па размесим, па га 
турим у тепсију и покријем с крпу, кат се подигне, печем га.

подиграва несвр. исмејава, тера спрдњу с ким. – Таја штрокна само знаје да 
подиграва једнога-другога, а њу си не види.

подиграва се несвр. спрда се, шегачи се с ким. – Немој да се подигравате с мен, 
бабу у седомдесе године. Подиграва се с њег ко мачка с поганца, а он ништа не 
примечује.

подиде свр. ласкањем стекне чију наклоности, подиђе. – Требе да умејеш да 
подидеш на онога који може да те негде запосли, ако си дрвен има си одлатиш 
беспослен по путишта.

подиза несвр. подиже. – Навлекла некакви сцепени опьнци, па кад оди повиш 
влачи, него што подиза нође. Стари љуђи маају сас главу, подизају веџе, некво си 
брбосте колко да си они чују, ал наглас не изорачују.  подиѕа

подиза се свр. подиже се, устаје на ноге. – На дватрипут се подиза да га бијем, па 
се манем, нема кво од њега да бијем. Тьг пуштише од негде музиће, сви се подиѕаше 
на нође, диго се и ја, и видо да улази у салу тија због куга смо се овде збрали.

подиѕа несвр. в. подиза. – Вода поче да ме подиѕа, замалко да се удавим. Овај 
вреча се не подиsа о[д]-sем, за њу требу два човека.

подира несвр. изазива, здиркује, чика, провоцира (упор. подева). – Укачи се на 
вршьк црешњу, па ни подира озгоре. Волеше да учи, али ми га због тој никад несмо 
подирали, јер ни на сви писујеше домаћи из математику. ■ подирање гл. им. – Од 
њигово подирање дојде ми да штукнем подзем.

подира се несвр. задиркује се, зачикује се. – Немој да се подираш с мене, ја сам 
стара жена, могу мати да ти будем. Играмо се, па почнемо да се подирамо, на крај 
се побијемо.

подирка се несвр. подира се у дем. значењу. – Сабајле на Џурџовдьн девоће се 
премене штом поубаво, уорате се, усмеју се, подиркају се, и иду да беру цвеће и вију 
венци.

подирџија м пеј. онај који воли да подира, подругљивац. – Тија подирџија, само 
направи свађу, па се измькне.

подицка несвр. дем подигне у дем. значењу. – Поче да сева и да грми, човеци који 
работеоше по њиве почеше да подицкају главе, и да подокују.

подицка се несвр. који често устаје, кога не држи место. – Де седи, немој саде 
да се подицкаш, ни дом те не чека голема работа. Подицкају се, не држи ји место, 
сваћи чьс наѕртају да виде иду ли сватови.  подицкује се.

подицкује се несвр. в. подицка се. – Чекаше, чекаше, ама нече топ да пуца, тамьн 
се почеше подицкују, он чурну. Подицкује се ко на трње да седи.
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подицне се свр. поскочи, у тренутку устане, придигне се. – Подицну се от 
столицу, наѕрну иза остал, и поче да претура по фијоће од осталат. Подицни се 
малко, да ти турим јастьк под главу.

подјача свр. постане јачи, ојача. – Причају како че са да ни све процьвти, како 
че класје од жито да буде ко од морузу, а од морузу још поголемо, како нече има 
сиротиња, али прво ми малко да помогнемо државу, да она подјача, да се малко 
поуваља, па че ни се тој после дупло врне.

подјебава вулг. несвр. исмејава кога, магарчи кога, спрда се са ким. – Он је једьн 
од онија који се rџосали, који су узбујали и одвизели, и који се по цел дьн зајебавају 
и подјебавају једьн другога. Каква вражалица, пременила се ко нека госпођа, па 
бела ко снег, па чиста, овија ме подјебава, мислим си ја у себ.  подјебавује.  
потпрцкује.

подјебавује вулг. несвр. в. подјебава. – Овија трпе, трпе, па издиже лопату и 
расцопа главу на тога што му се потсмивка, и што га подјебавује прет сви.

подјесен прил. рана јесен. – Дозорујемо једьн по једьн, стасујемо ко крушће 
подјесен.

подјида несвр. фиг. закида при мерењу, поткрада. – Свилени је подјидал и на 
вагу кад мери, али повиш на дигитрон кат срачунава колко требе да се плати, јер су 
сељаци мислили да дигитронат не греши. Брат ми је, али ме подјида, чу морам да му 
пресавијем табак, па да се на суд погледамо у очи.

подјурне свр. с времена на време појури кога. – Ми детишњаци смо волели да се 
дружимо с момци, они ни трпе, ал ни и подјурну кад им досадимо, оно и даньс си 
је тека.

подлага несвр. 1. подмеће свој штап у игри ’џипкање’ (упор. и џипка се), или длан 
у игри ’зу’ (в. зу 2). – Кад се џипкамо, ваткамо се који че први да подлага. Ајде да 
играмо ’зу’, ја чу први да подлагам. 2. више њих куса истом кашиком. – Подлагали 
смо, кусали смо сви с једну ложицу из једну паницу, али се несмо карали и делили, а 
даньс сваћи има засебно и ложицу и виљушку и тањир, али више ретко да два брата 
живе заједно.  подлагује.

подлагује несвр. в. подлага. – Ми смо били гоџа у кућу, па смо кусали у две 
панице, с једну ложицу деветина подлагују. ■ подлагување гл. им. – Подлагување је 
кат куснем ја, па ти дадем ложицу та ти куснеш, после ти дадеш на другога до тебе, 
и тека по ред.

подлаза ж прва посета полажајника на Божић. – Свака кућа воли да вој у под-
лазу дојде добар човек, који је срећан и кога воли народ, да тај година буде срећна и 
берећетна, а не нећи баксуз. У подлазу најчесто иду деца, и тој рано ујутро, и добију 
нешто ко награду.

подлазач м онај који први дође у кућу на Божић, полажајник. – У целу роду во-
лели су да им ја будем подлазач, дек сам била мирна и послушна, и доносим срећу. 
 полажајник, положар1.

подлази свр. подлази онај који први уђе у кућу на Божић, и који својим доласком 
опредељује каква ће година бити, родна или неродна, успешна или неуспешна, па се 
зависно од тога дешавало да он постане стални подлазач. – Госпава ви подлазила 
прва, че ви иде напредльк овуј годин. Лани ни подлази Смиља Чућина, па ни град 
очука жито у Проденицу. ■ подлазување гл. им. – У подлазување су најчесто ишла 
деца из роду, и обавезно су добивала понешто у кућу коју подлазе.

подлакти се свр. одупоре се лактовима о што, налакти се. – Башта седе на кре-
вет, подлакти се на јестьк, ко што си он волеше, па ни сви редом погледа.
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подланица ж бот. коровска биљка у житима Turgentia latifolia. – Подланица 
бьцка у жетву, и семе вој се вата за черапе.

подлати несвр. јурца, залеће се, насрће (упор. одлати). – Подлати да се бије, али 
повиш он заради бијење. Воли да се показује, па само подлати натам-новам ко кус 
петьл. Подлати да работи, али веч остарел.

подльгује несвр. 1. причајући што додаје, полагује. – Убаво прича, али доста 
подльгује, ко да смо ми мьлечка деца, па че све да му поверујемо. 2. вара, намамљује. 
– Подльгује ју сас свилене бомбоне док пристане, после не знаје колко вој је доста.

подльже свр. обмане, обећа па не испуни. – Подльга ме да че ме поведе на вашар, 
па си сама отиде, а мен остаји дом.

подльже се свр. самог себе завара. – Забранише ми цигаре, са само оваг-онаг 
пушнем по два-три дима, колко да се подльжем да сам пушил.

подлесина ж осојна страна испод шуме где се задржава влага. – Њиве у подле-
сину роде убаву морузу и кад је сушна година.

подлизује несвр. тешност се излива преко ивице посуде из које се претаче, и 
тако губи део те течности. – Овај шерпа подлизује, па пази кат пресипујеш млеко 
из њу.

подложи се свр. подметне себе да би успео у нечему. – Остадо млада удавица, па 
сам морала да се подложим на девера и јетрву да ме газе ко навоште у опьнак, само 
да изведем деца на пут.

подлоче свр. изрије, поткопа, подрони (о води). – Пролетос насипаше и с ваљак 
изваљаше пут, паде прва ћиша и подлока га, и па не мож да се мињује с кола.

подљути свр. погорша стање ране која је почела да зацељује. – Не чьчкај рануту 
да ју не подљутиш, тамьн што је почела да заздрављује.

подљути се свр. погорша се стање ране која је почела да зарашћује. – Оперисаше 
ме, али ми се рана подљутила, па морам да идем да ју чисте. Баба Ката бајеше од 
ране када се подљуте, па нече да пројду.

подмаже свр. 1. намаже са свих страна, науља. – Нестаде ми катран, па немам 
с кво да подмажем кола, а мора да се иде упланин по дрва. 2. фиг. подмити. – Ако 
подмажеш куде требе, че га запослиш, ако не подмажеш, че си седи дом, па три 
факултета да има.

подмазује несвр. фиг. подмићује. – Подмазуј куга требе да подмазујеш, не жали, 
даньс ти могу помогну само тија који су навикли да буду подмазани. ■ подмазување 
гл. им. – Дошло време да бес подмазување ништа не мож да завршиш ни у општину, 
ни у болницу.

подмаши свр. погоди испод или испред мете (упор. и домаши). – Поставимо мету, 
па ју гаџамо сас по пет камена, па нећи одма погоди с први камен, а нећи никако не 
погаџа, ел подмаши, ел надмаши.

подмеси свр. припреми квасац којим ће да замеси тесто за хлеб. – Жена још 
увечер подмеси квсьц, иситни га у лонче ел шерпе, сипе му топлу воду и остави га 
да се преконоч истопи и нарасте, и јутре сас њег меси тесто.

подметне свр. 1. стави нешто испод кога или испод чега. – Подметни му нешто 
под главу, да му не виси тека ко на мртавца. 2. кришом метне или припише коме 
што, подвали. – Подметнули му да је он украл теј паре, па се са они шетају около, 
а он лежи у апсу.

подмешује несвр. припрема квасац да може да изазове процес врења кад се дода 
тесту. – Прво подмешујем квасьц, па замесим сас њег тесто, па га месим и оставим 
да сташе, кад нарасте тестото, ја га размесим на лебови, и на крај они се печу у 
релну, ел у вурњу, а напрет кад је било огњиште и у црепњу.
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подмири свр. нахрани и напоји стоку. – Чим се јутром диѕам, прво подмирим 
стоку, па тьг почнем да се мијем и да подмирујем себ.

подмири се свр. нахрани се и напоји, задовољи своје телесне потребе. – Ја се 
подмири, сьг могу да си легам.

подмитљив, -а, -о који се лако подмићује, који је склон примању мита. – Дошло 
време да не мож да најдеш некога на положај да неје подмитљив, а овам се сви праве 
поштени.

подмичује несвр. даје мито, подмићује. – Даньс је такво време, ако не подмичујеш, 
не мож да завршиш никакву работу. ■ подмичување гл. им. – Он је школу завршил з 
давање и с подмичување, а ене га са, директор.

подмицаљћа мн. подмицаљће ж гнојна рана на стопалу настала од остатка 
трна у убоденом месту. – Кат се убодемо на трн, па ни се дигне подмицаљћа, наша 
баба набереше листови од штир, и приврже ји на рануту, и за неколко дьна пројде. 
Подмицаљће се надизаше од гребење, а лактови се истльцаше од гурање.

подмладен, -а, -о подмлађен. – Само подмладене ливаде прекај реку се зеленеју, 
све остало изгорело и повенуло.

подмлади свр. 1. стари засад замени младим садницама. – Лозје ни је остарело, 
мора да га подмладимо напролет. 2. фиг. учини млађим одузимањем година. – Ти ме 
млого подмлади, даде ми помалко године него што имам.

подмлади се свр. изгледом и понашањем врати се у младе године. – Сваћи пут 
ка[д] те видим, ти си све помлада и помлада, никако не старејеш. До са се још никој 
неје подмладил, а сваћи би волел.

подмлаџује се несвр. подмлађује се, обнавља се. – Село стареје, а не подмлаџује 
се, само се умира, деца престала да се раџају одавна.  помлаџује се.

подмувкује се несвр. гурка се са киме (упор. подгуркује се). – Нешто почеше да се 
подмувкују и шьпчу, некакьв план праве, на нешто се спремају.

подмуклица ж подмукла особа. – На око убава, лична, али је подмуклица на 
матер, неје за тебе, нити за нашу кућу.

подмуљи свр. подметне, податури. – Кад да седнем на клупу, она ми подмуљи 
јестьк, да ми је меко за седење.

подмуљћује несвр. дем нутка, показује, кришом ставља у џеп. – Вражалица увек 
носи малечко бебе с њу, и кат почне да се кльне у њег како че растури маџије које су 
врљене на нашу кућу, тьг мати ваташе најголемог петла, па вој га муне у торбицу да 
башта не види, а и паре вој подмуљћује, само да ни појде добро у кућу.

подмуне свр. дем гурне у џеп, подмити с времена на време. – Ако му не подмунеш 
нешто почесто, он заборави на теб, почне да гледа другога, от куга има поголем 
корис.

поднавља се несвр. обнавља се. – И народ ману да се поднавља, та камли куће и 
појате, све пошло низбрдо.

поднапит, -а, -о полупијан, припит. – Несмо били добидус пијани, само поднапито 
друство, ћевлије спремне за музику и весеље.

поднесе се свр. погорди се, уобрази се (упор. подголеми се). – Млого се поднел, али 
ако се наљутим че га олупим ко краставицу. Не вреди да им причаш, улезне им вода 
у уши, и поднесу се ко да че сто године да живе.  потсили се.

поднови свр. обнови. – У Стрижевац подновише цркву, па са поубава нело што је 
била напред.

поднови се свр. обнови гардеробу, обуче се у нове хаљине. – Обично се гледало да 
се за Велигден сваћи укућанин поднови с некьв нов дроњьк.  понови се.
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подноси1 несвр. лукаво наговара кога на што, подилази коме да учини што 
непромишљено. – Подносе га да од њег нема појак човек у село, па он влачи ко 
сивоња, а они се потсмивкају около. ■ подносење гл. им. – За кровови је бил опасан 
мајстор Санда Кличко, за арматуру Мима Чедин, за бетон се натураше Ђура Лећин, 
за дрвенаријете Тома Орта, а за снагу и подносење главни беше Санда Цврла.

подноси2 несвр. издржава што неугодно, отпоран је на што. Мој деда добро 
подноси свакакьв ијельк, колко да попије, проспи се, и ко да неје ни пил, а друђи 
одболују.

подноси се свр. горди се, уображава се, прави се важан. – Моја браћа и сестре 
иду у школу, подносе се, мен јад, завидим им, помалко сам ји и мрзел због тој. После 
се залепи за мен једно младо чељаде, помладо од сина ми, а ја се подносим с њу, 
несьм још за врљање. Сас тија позлатен сат се деда Рачко посебно подноси, цело 
теле је дал за њега на Ђору Нићинског, са да му понудиш трактор за сатат, нече га 
даде. Поднел се ко удавьц у оро. Подноси се ко да је царова черка.

подношке ж мн. ЛЗ ж део ткачког разбоја, дрвене педале чијим се подизањем и 
спуштањем преко нити остварује зев кроз који се провлачи чунак с потком. – Како 
нагазим подношке, отворим зев на основу и проврљим совељку натам, па прибијем 
с набрдила, после исто тека отуде.  подношће.

подношће ж мн. ГЛ, ДЛ ж в. подношке. – Разбој има: ногари, гредицу за седење док 
се ткаје, прегњо и загњо кросно, затезаљћу, повртаљћу, скакутће, нитће, подношће, 
набрдила у која се тура брдо, и совељћу. Горња ниткарка је врзана за скакутће, а 
дољња за подношће.

подобаје прил. прија, одговара. – Ја не једем по гоџа, ал ми све подобаје кво 
поједем, затој сам пуначка. Говецата му почела да шкобавеју, нешто им не подобаје.

подогодине прил. друге године од текуће, идуће године иза догодине. – Догодине 
че женимо даду, а подогодине че жене мене.

подоји свр. 1. нахрани дете млеком из сисе. – Причекај ме да подојим дете, па че 
наставимо куде смо стале. 2. пусти младунче да сиса. – Иди да подојиш телчину, па 
пожури, амьн, че се растури пијац док ми стигнемо.

подојче с мн. подојчетија младунче које сиса другу дојиљу. – Подојче је јагње или 
јаре које сиса овцу или козу која му неје мати.

подојница ж животиња која млеком храни туђе младунче. – Продадомо вој 
теле, па је са подојница на туџо теле.

подокне (аор. подокну – подокну – подокну – подокнумо – подокнусте – 
подокнуше; имп. подокни – подокнете) свр. 1. гласно позове кога. – Кат појдеш, ти 
ме подокни да идемо заједно. Подокне га, Радисав излезне, седну на клупу под ореј 
и разорачују се, а живот широка прича, никад не може да се исприча до крај. 2. 
подвикне, гласно запрети. – Малко је трапав, мош сте га некада сретли на вашар у 
Бабушницу, мож ви је некада нагазил у вашарску гужву, а ви сте му подокнули да 
пази куде гази.

подокује (импф. подокува – подокува – подокува – подокувамо – подокувасте – 
подокуваше) несвр. 1. гласно дозива кога. – Деда се малко позаситил, па почел да 
глоџе кочине и подокује бабу да пријде, да и она једне малко оди месцето. Сварим 
каве, па ју польк подокујем, стра ме да ју не расрдим, после цел дьн нече орати с 
мен. Ја ви подокува от капију гочка време, али никој нема да излезне, па се врну. 2. 
подвикује, гласно говори претећим гласом. – Стално некому подокује, стално некому 
прети. ■ подокување гл. им. – Директор седи уз астал, манда с руће, прети ми, помиња 
Тита и партију, мисли че ме уплаши с њигово претење и подокување.
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подокује се гласно се дозива са киме. – Људи пошли сваћи си по њигову работу, 
смеју се, орате, подокују се. Џабе се они подокују да ни бију, ми смо веч отишли на 
друђи крај село.

подолшће прил. доле у дем. значењу, нешто мало ниже од доле (упор. долшће). – 
Некво замотано у крпољ, па уврзано сас врцу, стоји при плот, малко подолшће оди 
нашуту капију.

подорује несвр. орући плугом поткопава међу, и тако је помера у своју корист. – 
У свако орање ми подорује меџу, и веч је улезал у моју њиву, па се спремам ел да га 
бијем, ел да га тужим.

подосоли свр. досоли колико је потребно, фиг. доведе кога у ред. – Ма ја сам си 
за посланика, ако сам малко недосолен, у скупштину че ме подосоле, и ете ти по-
сланик.

подостри свр. наново наоштри. – Сви ножеви се иступили, нече да повану да 
сечу, требе се подостре да мож да се служимо с њи.

подравни свр. учини равним, изравна. – Донеси некоју трешчицу да подравним 
асталав да се не клима.  подравња.

подравња свр. в. подравни. – Кад мајстори који иду с вршалицу начине вагу и 
подравњају ју, тьг се малко одобровоље, па онија куј мери окне деца, и сва ји по ред 
измери.

подрани свр. устане рано ујутру, доста порани. – Подранете да стигнемо на 
време, аутобус ни нече чека.

подрви се свр. укруте се од хладноће сви колико их је. – Море, девоће напрет се 
подрве от студ, истин, облечене у зьбьње, ал оздоле кошуљће тьњће, а ванеле не 
носе, требе се виде убави рукави.

подрдње свр. погуњђа мало па престане, гуњђањем олакша себи. – Дојде, 
подрдње, подрдње, па кад види да ју никој не слуша, она се врне у њојну собу.

подре (рад. пр. подрл, -а, -о) свр. изазове, подстакне, разјари (упор. и подира). – Тој 
куче опасно, немој да га подреш, че ни подави. Подреше ме да че ми купе бициклу 
ако прејдем разред с одлично, после се оћуташе. Подрл ју да че ју жени, само да 
спечали довољно паре за свадбу, али године прооде, а она се још нада.

подрева несвр. испушта гласове који су изазвани нагоном за повраћање. – Препил, 
и све избљувал кво имало у мешину, са само подрева.

подржава несвр. надгледа, одржава, помаже, стара се. – Ако живе у град, 
подржавају си и оној које им је остало на село, несу га баталили ко понећи друђи. 
Живе у град, али да ји ми не подржавамо от село, не би имали ни за леб, а мани за 
друго.

подригне свр. испусти кроз уста гласове изазване преједањем. – Подригне, па 
рече: Уздригос на сланинос! – ако сланину неје ни видел.

подригује несвр. испушта кроз уста гласове изазване преједањем. – Преједу се, 
па само подригују.

подригуша ж ракија лошег квалитета која тера на подригивање. – Неси ли 
имал бољу капку, нело си изнел овуј подригушу, а мож ми и несмо за бољу.

подрипи свр. потскочи. – Кад водник прочита да има писмо и за мен, ја подрипи. 
 подрипне.

подрипкује несвр. потскакује у дем. значењу, скакуће с ноге на ногу. – Наѕрну на 
пенџер, наздравје, помисли си, иде Пузља, и све подрипкује. Смеју се, чушкају се, 
штипу се, цвркају и подрипкују. Башта ми води коло, подрипкује и све заплита сас 
нође, саде он тека умејеше да игра.
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подрипне свр. в. подрипи. – Подрипне од радос кат се он ване до њу у коло. Млого 
се рано тьвни овеја године, небо нешто подрипнуло увис, или се зевња свлекла по-
удльбин.

подрипује несвр. подскакује. – Ружа се укачила на столицу, цврка и подрипује, 
и све комто мен гледа. Ребече се ко кобила, и подрипује ко ѕвиска, младос ју тера.

подрипкује свр. подрипује у дем. значењу, скакуће. – Улезомо у кућу, бабичката се 
растумара за ручьк, па све ко да подрипкује.

подритне свр. шутне ногом с времена на време. – Никој те, бре, не сматра ни за 
црвиву сливу, сваком смиташ, сваћи те мрзне, сваћи би да те поћушне и подритне.

подриткује несвр. подритује у дем. значењу. – Подриткују га, шољћају се с њег, 
док се не разбеснеје, после се разбегају који накуде.

подритује несвр. одгурује ногом, занемарује. – Тешко је кад останеш без баштицу 
и без матер, па те сваћи подритује и почушкује. Старога човека почну и њигова деца 
да подритују. ⌂ подриткује.

подробица ж јело од изнутрица, бураг напуњен надевом од ситно сецканих из-
нутрица и тако скуван. – Подробица је од црева и од целу изнутрицу, исецка се, 
зачини и зашије у шћембе да се вари.

подруђидьн прил. трећега дана после данашњег, наксутра. – Немој да дојдете 
ни јутре, ни друђидьн, нело подруђидьн, затој што нече сьм дом, чу си будем при 
черку у Београд. Тека даньс, тека јутре, тека друђидьн, тека подруђидьн, па си 
стално тека – крпеж и трпеж.

подруку прил. држећи испод руке. – У моје време момче и девојче несу ни шетали 
подруку, а камли да су ишли пригрнути ко са.

подрумче мн. подрумчетија с дем. од подрум. – Свако селско домачинство има 
подрум, а понекоје и подрумче само за пијельк.

подрумџија м човек задужен да води бригу о јелу и пићу током трајања свадбеног 
весеља. – Подрумџија је бил задужен да чува јело и пијельк на свадбе.

подручьк ЛЗ м јутарњи оброк (упор. доручьк). – Ми овде велимо: подручьк, 
ручьк и вечера, а у негде веле: ручьк, обед и вечера.  ручьк.

подрчкује несвр. дем боцка, гурка, пецка. – Потчушкују га, шољћају се с њег, 
подрчкују га, подриткују га, чепе му се, док се не уплаши, или док се на разбеснеје.

подрчне свр. боцне речима. – Зинем ја да појем успут, Петкана ме подрчне да не 
блазним свет тека пијан, човеци се укоросују сас мен.

подубица ж бот. лековита трава дупчац Teucrium chamaedrys L. – Дигнемо 
се ујутру рано пред сльнце и идемо да беремо лековите траве: бабину душицу, 
подубицу, свесничје, дреньк, па има некаква намерска трава, па од црвени ветr 
трава, старе жене нам причале, и ни смо тој брале.

подува свр. дува мало па престане (о ветру). – Тој ветарчьк, че подува малко, па 
че стане, гадно је кат се ветрина разбеснеје, па не знаје да стане.

подува се свр. иструли једно по једно. – Све се тикве подуваше још на њиву. Више 
от половин јабуће ни се подувају, не стигнемо да ји поједемо.

подувкује несвр. дува с времена на време (о ветру). – Подувкује ветьрат, че донесе 
ћишу.

подудра ж упала на кожи, гнојни оток (упор. ницина). – Некаква му се подудра 
дигла на кожу, па му све црвено окол њу.

подузне свр. захвати, обузме, спопадне. – Млого је добар док је трезан, али кат 
пине, па га подузне пијельк, побеснеје, па се не мо[ж] живи од њега докле га не 
пројде бесноча.
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подузне се свр. удружи се са ким у нечасним пословима. – Беше се подузела с 
некаквога мангупа, па су једно време лудовали и укоросували свет по Лужницу, док 
се негде не изгубише.

подује се несвр. добије надув, надује се. – Стока се подује од младу детелину, 
и може и да цркне. Кат се на овцу или краву подује мешина, мора да се сас шило 
пробуши да одьне, иначе че липче.

подун м подувеност трбуха, поремећај у варењу са појачаним стварањем гасова. 
– Крава ми добила подун, па морам да окам ветеринара да ју спашава, ако може да 
се спаси.

подупре свр. подметне подупирач пода што да чвршће стоји. – Село опустело, 
куће се распадају, пенџери виснули, дувари се истресли, нема кој да ји подупре да се 
начисто не истресу.  потпре.

подупира несвр. подмеће подупирач пода што да чвршће стоји. – Он је осем свет, 
ако се нешто накриви да падне, сви подупирају оздол, он подупира озгор, да побрж 
падне.  исподупира.

подучује несвр. подучава, сваетује. – Нема кој да ју подучи кво је срамотно, а кво 
неје, нело си бланта кво вој падне на памет.

подуши свр. оњуши, помирише. – Моја мати ништа не тураше у уста, док га прво 
не подуши. Леже и ојагњи мртво јагње, подуши га малко, па га зареза, отиде на 
друго место, и ојагњи још једно.

подџькне свр. подбоде, подстакне, речима увреди (упор. поджьцне). – Њему малко 
требе, само ли га нећи подџькне за некво, одма рипа да се бије.

пођиличка свр. голица извесно време, поголица. – Што си се намрштила толко ко 
Стара планина, дојди да те баба пођиличка малко, да се насмејеш: ђили-ђили-ђили!

пођине свр. погине. – През ђавола, Јеленко, ако се ти неси наживел, оно куј је, ако 
је па бьш речено да пођинеш, оно че си тека буде и дом да седиш. Сас Швабу кат се 
ратувало, из наше село тринајес члана су пођинули у једьн дьн.

пођинул, -а, -о поим. прид. који је погинуо, који је упокојен погибијом. – Њина деца 
се шеткају по бели свет, док ми крваве гаче перемо, и пођинули сарањујемо.

пожали свр. проведе извесно време у жалости за ким. – Сви жале, и прежале, а ја 
мојег сина не могу да прежалим док сам жива.

пожали се свр. изјада се пред ким, потужи се на кога. – Де да седнемо малко, да 
пооратимо, да ти се пожалим на свекрву како ми душу вади на памук, јега ми малко 
лькне.

пожаљћује се несвр. жали се с времена на време, јада се. – Поче у последње 
време да се пожаљћује да је болан.

пожени свр. поудаје и пожени све једно за другим. – Поженили смо и одомили 
смо, са чувамо унуци.

пожени се свр. 1. по други пут се уда или ожени. – Умре ми мати, остадомо четри 
девојчетија сирочета, башта ни се пожени, привану си другу жену, надобива друга 
деца. Поженила сам се, ја сам пожењушка. 2. уда се или се ожени кад му дође време. 
– Бра[т]цтво траји док се браћа не пожене, чим доведу жене, више ко да несу браћа.

пожењен, -а, -о 1. која је поново удата. – Старата черка ми је пожењена, нема 
срећу с првога мужа. 2. удовац који је пришао у дом друге жене. – Ја сам пожењен, 
морам жену да слушам, она је газда.

пожењувачка ж женидба по други пут, женидба другом женом. – У старо доба 
пожењувачка је била ретко, само кат човеку умре жена, па и тьг ако му одобре деца.
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пожењује се несвр. склапа други брак. – Ако жена води волови, а муж се вози у 
кола, тој му је прва жена, значи да се неје пожењувал, али ако се жена вози, а муж 
води волови, тој му је сигурно друга жена.

пожењушка ж она која се поново удала. – Моја маћа је била пожењушка, башта 
ми је пођинул кат сам се ја родил, па је морала да се пожени да мен очува.

поживи (рад. пр. поживел, -а, -о) свр. 1. проведе неко време живећи, добро или 
лоше, овако или онако. – Човек ти је ко трепетлика, цел живот само трепери, једино 
кад је помалечак мош се рече да је некво поживел на комоцију. 2. продужи живот 
за још коју годину. – Доживила је да види и унуци и праунуци, а ако поживи још коју 
годину че дочека и параунуче.

пожlтеје свр. постане жут, добије болеснички изглед. – Кат човек добије жутицу 
он пожlтеје, и мора да се лечи. Несьм ни ја од јучер, и мојта крштеница пожlтела. 
 ужlтеје.

пожlти свр. учини жутим. – Насече се црвени лук и испржи на зејтин да пожlти, 
тури се кlцана паприка и брашно, промеша, и запршка готова.

пожмавкује несвр. жмирка с времена на време, учестало трепће. – Спи му се, 
па пожмавкује ко сврака на југовину. Живојин гледа, пожмавкује, звери се и чуди.

пожње несвр. жање извесно време. – Лежали смо на њиву, месечина и жњемо, 
једно поје там, једно поје овам, жњемо до куде једанаес сата, па легнемо та малко 
поспимо, па ујутру се порано дигнемо да пожњемо док је ладовина, после се жито 
нагреје, па се не мож жње.

пожуркује несвр. дем. од пожурује. – Ајд, ајд у собу, гура ји и пожуркује да улезну 
у кућу.

пожурује несвр. подстиче кога на брзо свршавање каквог посла. – Немој да ме 
пожурујеш, видиш да сама журим колко могу, ћорав неси, теб ако се жури, ти иди.

позабави се свр. прилично се одоцни. – Ви се позабависте, па ми чекамо, чекамо, 
и само што ручамо, али има и за вас, са чу поставим.

позаборави свр. заборави с времена на време, делимично заборави. – Чу ви ис-
причам по ред и по истину, ако нешто пропуштим, тој је затој што се позаборавило 
како бьш беше.  позабораји.

позабораји свр. в. позаборави – Поодавна ме некво жьцне те туј на леву страну, 
па клаји по цел дьн, ја се заванем у работе, па на тој и позаборајим, ал оно не отоди.

позаврши свр. прилично послове посвршава. – Да смо си одма пошли, до сьг би 
све работе позавршавали, и веч би и леб јели.

позагазди се свр. постане прилично богат, огазди се. – Позагазди се, и поче да 
подјебава сиротињу, а до јучер је ишьл у надницу.

позагасне свр. почне да се гаси. – Огьњат позагасал, али брзо че се разгори, само 
да му турим сува дрвца.

позагладни свр. прилично огладни. – Даньс се убаво поизодимо, а и позагладнемо 
прилично.

позагледа свр. детаљније погледа, пажљивије осмотри. – Боље га позагледај, па 
че видиш кво му фали.

позагоји се свр. прилично се угоји. – Чувамо две рањенице, веч се позагојиле.
позагреје се свр. прилично се угреје. – Зими кат стегне студ да пуца дрво и камен, 

ми се позагрејемо с грејану рећицу, и ником ништа.
позади1 прил. остраг, одостраг. – Девојке се заките, китка една туј, една овак 

како позади, и девојка та татли кат се ване у оро.
позади2 предл. иза. – Прет кућу имаомо јабуку блажичку, а позади кућу голем при-

сад воденьц.  поѕади.
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позадигне свр. подигне на малу висину, придигне. – Позадигни га да могу да му 
подметнем клоцну.

позадржи се свр. проборави негде мало дуже. – Дојду, па се и позадрже нећи дьн, 
некада и повише.

позажми (рад. пр. позажмал, -а, -о) несвр. гледа полуотвореним очима, полужмури 
(као знак приглупости). – Чим га видиш да је малко позажмал, одма знаш који је, и 
какьв је.

позајази се свр. прилично се накупи вода у јазу. – Јаз си сами напрајимо, прегради-
мо долину с некоје дебелиште, па натрпамо камење и зевњу, кат се позајази водата, 
брљичкање цел дьн, рај за нас и за жабе.

позаздравеје свр. прилично оздрави. – Позаздраве му нога, поче се подицка ис 
кревет и ћопка по авлију.

позаѕре свр. пажљиво осмотри са свих страна. – Позаѕри га, немој одма да се 
залетиш, па да ти је после ђавол крив што је ћорав или ћопав.

позајебава се вулг. несвр. понасмеје се, поразоноди се, понашали се. – Дојдомо при 
вас да се малко позајебавамо, да ни време пројде. Докарам камење до дробилицу, па 
ји суринем ис канате, малко се позајебавам сас тога што работеше на дробилицуту, 
па ајд за нову туру.

позајмује несвр. позајмљује. – Од њега немој да тражиш, тија никоме ништа не 
позајмује.

позајмује се несвр. испомаже се са киме у пољским пословима. – У копање и 
загртање смо се позајмували, даньс окопамо нашу њиву, јутре њину, а чија њива се 
копа тија домачин рани копачи.

позакопује свр. укопа једног за другим, посахрањује више њих. – Позакопувала 
сам све што ми је било најдраго, ш-че ми више живот, сваћи дьн молом Бога да ме 
прибере при њи горе.

позакрпи свр. окрпи једно за другим све што треба. – Оперем, па позакрпим, па 
си носимо, ако је старо, важно да се не види голо месо.

позамаже свр. омаже којекако. – Позамазамо кућу с малтер колко да не дува кроз 
дувари, па кат постигнемо че ју малтерисујемо.

позамазни се свр. подгоји се, почне да се тови. – Имамо три рањенице, веч се 
позамазниле, че почекамо да се још малко поугоје, па че ји кољемо.

позамашан, -шна, -шно који је повелик и потежак. – Стојанка беше позамашна 
жена, друсна, кат се ване у коло, све се на њу тресе и игра.

позамисли се свр. почне да се премишља, узме се у памет. – Кат комшија зачести 
с додење, муж требе да се позамисли.

позамлати свр. прилично омами. – Позамлати ни рећијата, са си мож казујемо 
куји је куга када и како зајебал, нема се љутимо.

позаокругли се свр. постане прилично обао, добије облине. – Море, убава, па се 
позаокруглила ко лубеничка.

позаплаши свр. мало уплаши, смири, доведе у ред. – Кат прекарамо с лудовање, 
башта ни уведе у подрум, па ни ишвиска с прут, колко да ни позаплаши, и за месец 
дьна смо мирни.

позарани се свр. прилично се утови. – Штројимо свињу, па ју притиснумо с рану, 
и брзо се позарани.

позасьне свр. просуши се. – Окосимо ливаду, па сено стоји на откоси дьн-два да 
позасьне, па се после преврта да се просуши и од другуту страну.

позаседи свр. остане дуже у посети. – Позаседемо, а дом ни чекају триста работе.
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позаседи се свр. 1. доста дуго се задржи у посети. – Дочекаше ме ко да су 
најбољи газде, наизносише разне манџе на астал, рећица ко за срамно госје, а куде 
има таква рећица, ја се малко позаседим. 2. остане дуго девојка, постане уседелица. 
Најстарата черка им се позаседе, а друђете две се оженише.

позасити се свр. прилично се наједе, прилично утоли глад. – Деда се малко 
позаситил, па почел да глоџе кочине, и подокује бабу да пријде и она да једне оди 
месцето.

позаслуша несвр. пажљивије ослушкује. – Кат се запричају, а ти позаслушај да ли 
ме оговарају, па да ми кажеш.

позастане свр. 1. мало застане у ходу, напредовању. – Крену Тоза да обиколи 
вашар, позастане при понекоју тезгу, питује пошто је кво и одокле су продавцити. 2. 
мало застане у расту. – Позастане јагње ако овца нема довољно млеко. 3. закасни 
са удајом или женидбом. – Девојћа која позастане сас женидбу, после тешко наоди 
прилику.

позастареје свр. зађе у године, прилично остари. – У наше село има десетина 
момка, али сви позастарели, преврљили тријес године.

позасуши се свр. мало се просуши. – Сачекајте да се малко позасуши, па тьг 
улазете у њиву.

позатаји се свр. зацени се од смеха један за другим. – Имаше ситни брковчичи, ко 
да ји сас углен прајил, шиљкаве ситне очи и пискав глас ко мисирка, па кат проорати 
ми се позатајамо от смеј.

позатвара несвр. затвори све који треба да буду затворени. – Беоше ји сви 
поватали, и позатварали, та се смири село од тија лопурде.  испозатвара.

позатегне свр. прилично затегне. – Привржи га с конопче, па га цврсто позатегни, 
да се не истриса сено успут.

позатура свр. затури једно за другим, погуби. – Имала сам разне игле, па сам ји 
негде позатурала, кад ми притребу нигде једна нема, а кад ми не требу, очи че ми 
поваде.

позачести свр. прилично учеста. – Који позачести да некоме отоди, брзо напипа 
капију.

позачује се несвр. чује се доста тога. – Пуштам радијо и слушам, има акьлни 
љуђе, паметне орате, позачују се разне речи.

позбере свр. сабере редом једно за другим. – Идомо у шљивар та позбрамо сливе 
које су начьс попадале, али оне си стално падају.

позбере се свр. сакупи се један по један. – На једење се позберемо, ал кат требе да 
се работи, нешто се тешко збирамо.

позбрчка се добије боре, прилично се збора. – Петкана се позбрчкала, старос ју 
налегла, ал кат се попредреши да вој се не нагледаш.

позбута се свр. прибије се један уз другога. – Сви се покачете у кола колко ви има, 
ако је тесно ви се малко позбутајте.

позгњави свр. прилично угњави. – Жена требе да се с време на време позгњави, да 
вој не литка памет на све стране.

позгњете се свр. прилично се сабије. – Ако се позгњетете, че има место за сви, али 
седење нема, само стојање.

позгусти се свр. учини да постане прилично густ. – Пекмез требе да се меша да 
се позгусти, поблаг је ако је погус.

поздрави се свр. поручи, јави што преко кога, пошаље поздрав. – Ја се поздрави 
по једног нашинца на мојти родитељи да су добили унука. Комшиче се убрзо врну, 
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па ме извести да се баба убаво спаковала у аутобус, и да ми се поздравила да не идем 
често у подрум.

поздравља се несвр. упућује поздраве. – Сви те поздрављају, и питују када че 
добијеш осуство да дојдеш овам.  испоздравља се.

поздува се свр. иструли један по један. – Све јабуће се поздуваше у подрум, требе 
да jи исврљимо да сe не усмрду.

позеленеје (трп. пр. позеленел, -а, -о) свр. позелени, добије зелену боју. – Бакрен суд 
позеленеје ако неје калаисан. Колко је препил, пребледел, па позеленел.

позива несвр. упућује коме позив да дође на одређено место поводом одређеног 
догађаја. – Ми смо с њи били даљњи род, али смо се позивали за славу и свадбу. ■ 
позивање гл. им. – Домачин је дужан да си позове сви госјањи на славу, јер нићи нече 
да дојде без позивање.

позивар м онај који разноси слушбене позиве. – Е, са-ч га опатиш, Јеленко, доди 
позивар из општину, донесе ти суцћи позив да се јавиш у суд.

позидњача ж тех. греда у грађевинарству (упор. венчаница). – Одељамо греде, и 
кад дојде време да се праји левина, зберемо се неколко мајстора, и гредете почнемо 
да крштевамо, прво проберемо које че буду венчанице или позидњаче.

позине свр. 1. забезекнуто отвори уста. – Баба некво орати ли, орати, а унука 
позинула, гледа у њу, и не трепче. Како тој чу, ја позину ко да сам седал на терајежа. 
Свекрва ми позину кад ме виде сас љуљћу да идем. Позине ко да је вапира видел. 2. 
облапорно, халапљиво отвори уста. – Човек док је у снагу и здравје позине на свет 
ко да че ластавицу за реп да увати, ко све њигово да је. Те кво је човек, кат позине 
чини му се да мож све кво му ћуне, па само одлати ко празна вреча, док се Бог не 
сажали да га прибере.

позинут, -а, -о забезекнут. – Причаше ни некве приче, да ли су биле истинсће ел 
несу, она си знаје, али ми ју слушаомо позинути.

позлатен, -а, -о позлаћен. – С тија позлатен сат се деда Рачко посебно подноси, 
цело теле је дал за њега на Ђору Нићинског, са да му понудиш трактор за сатат, нече 
га даде.

позлати се свр. фиг. посрећи се. – Позлатило ти се сас Петкану, па си уватил ла-
довину под ореј, и не попушташ, дунеш некоју цигару, дунеш некоју рећију, и боли 
те криваг за све.

познава несвр. познаје. – Ти си бил мој човек, познавам те по белегу. Ја познавам 
кат се човек увапири, он се створи ел на мачку, ел на кутре.  препознава.

познава се несвр. познаје се. – Познавали смо се, ал се несмо дружили. Ми се 
одродимо, још малко че почнемо и да се не познавамо. Нема да се познава куде су 
лежали. ⌂ поче се познава примећује се да је бременита. – Њина снашка поче се по-
знава, че имају принову.  распознава се.

познаје свр. препозна. – Ти ли си Љуба Донин и[з] Стрижевац, не могу те 
познајем, одавна се несмо видели. Сретомо се на пијац у Бабушницу, па замалко да 
се не познајемо.  препознаје.

познаница мн. познанице м онај који је с неким познат, познаник, познанац. – 
Ошьл деда Јованча, деда Стева и деда Таса у Црвену Јабуку да гледају младу, па 
прележали тамо код њини познанице.

позове (трп. пр. позват, -а, -о) свр. упути коме позив да дође на одређено место 
поводом одређеног догађаја. – И ако ни позовете, и ако ни не позовете, че дојдемо, 
па како ви драго. Млада невеста мора да подари роду где је доведена, кућани и њину 
фамилију који су позвати.

поѕади прил. в. позади. – Оговара ме, а ја поѕади њу стојим и слушам.
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поѕверци м мн. забуна, паника, усплахиреност. – Кад ми дојде госје, увану 
поѕверци, па не знам које чу прво, а кад ја отидем нагосје, све ми иде оправно. Кат 
се приближи слава, вате ме посверци, па саде трчим натам-новам ко муа без главу. 
Неоправан, прооди му време у поsверци. ⌂ удари на поѕверци зачуди се, забезекне се. 
– Кво се десило, те си толко ударила на поѕверци. Кад га видоше, и маћа и черка 
ударише на поѕверци.

поигра свр. мало игра па престане, проведе неко време у игри. – Бре, Јоване, ајде 
да ми поиграш, еве грош чу ти дадем, за теб причају да млого убаво играш. Дрш се, 
бабо, за мене да поиграмо, па који се смеје, нек се смеје.

поижњина ж покућство. – Узомо се голи и боси, али польк-польк па стекомо, 
што веле јако, и ижу и поижњину.  покућина.

поизврта свр. изокрене, преврне све једно по једно. – По пешес кола морузу поиз-
вртамо у двор, после кршимо класје и врљамо на куп, па зберемо лупачи да лупимо.

поизврта се легне, испружи се један за другим. – Кој на кабаницу, кој на 
џемеданче, кој на ледину, ка[д] дојде пладне поизвртају се, па налегају куј куде стиг-
не. Поизвртали се куј куде стигал ко прашчина у сламу.

поизгњави свр. с времена на време изгњави, измилује. – Кад му дојде, поизгњави 
ме, па и њему и мен добро.

поиздиза свр. подигне све једно по једно, поспреми постељу. – Ујутру се дигнем, 
па поиздизам црђе куде смо спали, поизметем по собу и двор, понамирим стоку и 
живину, па се топрв тьг мијем и спремам једење.

поиздолек прил. са нешто веће удаљености. – Чек да се измькнем да погледаш 
како ми стоји, поиздолек се боље види.

поиздолеко прил. фиг. заобилазно, мало изокола. – Напомени му, али малко 
поиздолеко, да се не замерите.  поиздолечко.

поиздолечко прил. в. поиздолеко. – Ја стану поиздолечко, али не видим убаво, и 
миц по миц пријдо бьш до доктуратога, и гледам да све запантим кво прича.

поиздоноси свр. донесе од свега понешто. – Дојду деца с кола, поиздоносе от 
свашто понешто, али и ми њим напунимо ђепик кат си појду.

поизльже излаже с времена на време, воли да слаже. – Трговац мож и да 
поизльже, али кантар на льже. Прајим се како му верујем, и све му усвајам, а знам 
да воли да поизльже.

поизлько прил. сасвим лагано, сасвим опрезно. – Поизлько га ударај, да га не 
повредиш.

поизмькне свр. мало одмакне, мало се удаљи. – Застанемо малко док поизмькну, 
па се па зададемо по њи.

поизмькне се свр. мало се удаљи, мало се одмакне. – Поизмькни се од астал, па 
пали цигару, немој да ни чуриш док једемо. Ако оче да се кара с теб, ти се поизмькни 
докле га пројде, да не дојде до ћотек.

поизмете свр. помете метлом све што треба да буде пометено. – Ујутру се 
дигнем, па поизметем по собу и двор, понамирим стоку и живину, па се топрв тьг 
мијем и спремам једење.

поизмисли свр. порилично измислиа, више измисли него што говори истину. – 
Еве, чу ви частим сас једну причу, коју ми исприча Ђока Пузља, он је голем запљес, 
и воли да поизмисли.

поизмори се свр. прилично се умори. – Поизморимо се и ми и говеда, али поора-
мо, посејамо, задрљамо и набраздимо њиву, да вој се више не вртамао.

поизмре свр. сви поумиру један за другим. – Поизмреше сви који беоше постари 
од мен, са сам ја најстар у село.
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поизнапива се свр. напије се свако до бесвести. – Поизнапивали се, па не знају 
где им је глава, а где дупе.

поизнаправља свр. направи доста тога једно по једно. – Беше мајстор и раденик 
човек, сам поизнаправља куће на оба сина, и друђе левине које иду окол кућу.

поизоговара свр. изоговара у приличној мери кога. – Дојдете довечер при нас 
малко да поседењћујемо, и да поизоговарамо онија који несу сас нас.

поизоди се свр. прилично се находа. – Даньс се убаво поизодимо, а и позагладнемо 
прилично.

поизока свр. више пута гласно позове. – Поизокај ји повише пути, они че те чују, 
и че се јаве.

поизокол прил. 1. мало издаље. – Не смеје да пријде поблизо на врата, нело 
поизокол ме подокује. 2. фиг. мало околишније. – Кажи вој поизокол, да ју не пресече 
кат чује да вој је мати умрла.

поизотуд прил. нешто даље с те стране. – Поизотуд мини, там неје толко 
припрто.

поизработи свр. много ради, и на многим местима ради. – Што сам ја поизработила 
у наднице док сам сина школувала, тој ни једна жена неје.

поисьне свр. подоста се просуши. – Чекамо да поисьне зевња, па да почињамо 
орање.

поисели се свр. подоста њих се отсели из неког места. – Поисели се млад свет, 
остадомо само ми стари и недьгави.

поиска свр. побиште. – Окнем черку да ме поиска, па соблечем сукниште, да не 
падају вьшће по њега док ме иска.

поискрпи свр. окрпи све што треба да буде окрпљено. – Дојде черка та ни 
поиспере и поискрпи дронци, и кућу поишчисти, па си отиде, има си и она њојну 
кућу.

поискупе свр. окупа све који треба да буду окупани. – Ка[д] дојде Велигден, 
матере ни поискупу, поиспремене, па ни даду по перашку, и ми радосни трчимо 
окол цркву куде оро игра.

поискупе се свр. добро се окупа. – Лети кад је јако жешко време, ја улезнем у 
поток, па се поискупем, поискупем, а зими се не купем никако.

поиспере свр. опере све што треба да буде опрано. – Зберем дронци, па ји 
однесем на реку, и поисперем надве-натри.

поиспљуска свр. фиг. ишамара с времена на време. – Море, поиспљускај га ти 
оваг-онаг, да видиш како че мане да ти се качи на главу, и како че почне да слуша.

поиспљуска се освежи лице пљускајући се хладном водом. – Поиспљускај се сас 
студену воду, да видиш како више нече да ти се спи.

поиспольк прил. пажљиво, успорено. – Реди ји поиспольк једно преко друго, да 
се не потроше. Тијо и поиспольк ми рече како че идемо у Пьсјач при онеј убавице, 
само да му се нође откоче, и да се придигне.

поисправи свр. накнадно прегледа и исправи грешке. – Овој мојво одавнашће 
писувано, ако некво не ваљаје, че га поисправимо.

поисправи се свр. попридигне се, поиспрси се. – Ти чим засвиреше у армунику, 
башта ти се некако поисправи, порасте, некако с цело лице се насмеје. Беше се 
искривила ко параграв, са се поисправи, па ко девојче.

поиспразни свр. прилично испразни. – Поиспразни плевњу, не знам да ли че има 
сено до пролет.
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поиспремени свр. обуче у празнично одело све који треба да буду тако обучени. 
– Ка[д] дојде Велигден, матере ни поискупу, поиспремене, па ни даду по перашку, и 
воде ни на срецало где игра оро.

поиспреоди свр. пређу у виши разред сви колико их има. – Сви поиспреодише који 
врло добар, који одличан, наш Молосов тиће добар.

поиспродава свр. прода све што може да се прода. – Одаде се на коцку, па све 
поиспродава кво је наследил, на крај заврши у апсу.

поиспуни се поприлично се попуни, добије на телесној тежини. – Кат стигне 
ошав, ја се поиспуним, па заличим на жену.

поистргне се свр. фиг. попорасте. – Како се поистрго, само ми се повиш муће 
укачише на грбину, љубав од родитељи не доби.

поистрезни се свр. прилишно се истрезни. – Чекај да се малко поистрезни, да 
мож да се прича с њега, па му тьг причај кво је све у пијанку правил, немој одма.

поистрља свр. прилично истрља, измасира. – Поистрљај му вратне жиле с рећију, 
видиш да се начисто укочил.

поистроши се свр. направи поприличан трошак, прилично се отроши. – Туј 
годину се поистрошимо, али кућу довршимо, и на сина свадбу направимо.

поита свр. пожури, похита. – Поче да заоди сльнце, ајде да поитамо. Поитајте, 
жене, да дожњемо, па чу ви купим на постаре шамију, на помладе шамиче.

поита се свр. пожури се, похита се (упор. заита се). – Поитајте се, да ви се вечера 
не олади.

поишчисти свр. почисти све што треба да буде почишћено. – Дојде черка да ни 
види, кућу поишчисти, воду ми надоноси у стовне, па си отиде, има си и она њојну 
кућу.

појадује свр. подоста јадује, јадује извесно време. – Појадувамо, неје ни право, 
черка ни побегла, па се после помиримо, бељћи је тека морало да буде.

појанта ж гредица којом се спајају ногари на столу или рогови на кући (упор. 
и венчаница). – Ја млого волим да идем нагосје: седнем уз астал, турим нође на 
појанту и чекам… Појанте требе да су јаће, да не попушти кров кад навеје снег.

појас м 1. оно чиме се опасује одећа у струку, каиш, опасач. – Били су кожни си-
лави с преграде, они се купујеоше у Пирот, а појас је от клашње и широк, па испод 
њега загњиташ паре, дуван, огњило и друго кво ти требе. 2. најужи део тела између 
груди и трбуха, струк. – Натрупал снег до појас. Некако се извлече, али па пропаде 
до појас.  појес.

појата ж сточарско станиште изван насељеног места, састоји се од колибе за 
пастира, стаје за овце и настрешнице, послона, где се хране овце. – Говеда леже у 
шталу, а овце и козе у појату. Напрет су си овчари спали на појату. Идемо у дрењак, 
откршимо гранчицу оди дрен и врбу и врнемо се дом, и ударамо укућани да су здра-
ви ко дрен и жилави ко врба, исто се тека ударају и свиње у кочину, говеда у шталу, 
овце у појату. Живе ко на појату, нити се купу, нити се млого мију.

појатар м члан домаћинства који стално борави на појати са овцама и козама 
(упор. и домашњар). – У старо време једьн брат је бил печаловник, јер иде у печалбу, 
друђи, је појатар, јер живи на појату с овце и козе, остали су домашњари, раде поље, 
а башта је домачин, он само командује.

појатарњак м оронула кућа ван села. – Сиротиња, живе у једьн појатарњак на 
крај село.

појатарсћи, -ска, -ско који припада појати, који се односи на појату. – Појатарско 
куче живи упланин на појату да брани овце од курјаци, а домашњо у село да брани 
дом.
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појатиште с место где су биле појате (често и као мтп.). – Некада туј биле 
стрижевачће појате, са се само тека зове местото. У Појатиште ни се раџа најубава 
моруза.

појач мн. појачи м који лепо пева, певач. – Бил је играорац, појач и пијач, али и 
домачин и раденик што га неје имало у околину.

појде свр. пође. – Затворили се, и који појде при њи, они га не пуштају у кућу. ⌂ 
појде на јебем га пође наопако. – Кад нешто појде на јебем га, тека га и докара до крај. 
⌂ појде-стане с муком обавља неки посао. – Појди-стани, појди-стани, еле, ми заврши-
мо жетву, са че малко да одьнемо.

поје несвр. 1. пева. – Моја мати је млого убаво појала. Поје ко заклана кокошка. 
2. кукуриче (за певца). – Диѕајте се, не дигле се, још кьт поју петлови, требе на њиву 
да се иде. ⌂ поје па растура пева без мане и конкуренције. – Кад Лека и Тодора запоју 
на славу, поју па растурају, сви се ућуте да ји слушају. ■ појање гл. им. – Ручамо, 
по ручьк поче појање, највише појаше зетови. И куј ни прокле та дојдомо однекуд 
у Лужницу, са све појање, приповљување, извијање и цвркање.  допоје, запоје, 
испоје, натпоје, опоје, отпоје, попоје, пропоје, распоје се, упоје се.

појевтинеје свр. постане јевтин, појевтини. – Ако појевтинеје малко ђубре, че 
врљимо на жито, ако не појевтинеје, нема да врљамо, па да се ништа не роди.

појевтинује несвр. постаје јевтин, појевтињује. – Све поскупује што требе да се 
купи у продавницу, а појевтинује што ми сељаци продавамо.

поједе (имп. појеџ – појечте) свр. 1. сажваће и прогута све без остатка. – Појечте 
што је спремено, па се дизајте на работу. 2. фиг. покида живце коме, унесрећи, униш-
ти. – Поједоше ме тија бесници, ко да им несьм мати. Ако је умрл, доста је народ 
појел. Ако те грабнем, има те поједем са све дреје, има да те више нема.

појес м в. појас. – Ја си стално носим бритву врзану за појес. Појес може да буде 
кожни каиш, а и плетена каница. Кошуље беоше дльђе, али имаше и кошуљчета до 
појес.  натпојес.

поји несвр. дава коме да пије, напаја. – Ја чу на чешму да појим говеда, а ти из-
рини шталу, и простри им сламу. ■ појење гл. им. – Секнула се вода у бунари, че буде 
мука за појење стоку.  запоји, напоји, опоји.

појида несвр. фиг. закида, поткрада, узима део по део. – Знаје се тој: кат се роди 
више чељад, њива ливаду појида. Работа не појида човека, појида га лењос. Што је 
тија продавац бил зграбљив, и на вагу појидал неписмене сељањће, тој га нигде неје 
било.  појиџује.

појиџује несвр. в. појида. – Наљути се на мен, па почне да ме кlне: Липцотино 
једна, да липчеш, што не цркнеш да ме не појиџујеш више.

појило м место где се стока поји, појиште. – Једно појило у наше село је на 
Горњу чешму у Бербеч.

појим м основно знање о чему, појам. – Малко би, они улезоше, ја несьм ни имала 
појим куј иде, и да че да ме жене за једнога од њи.

појутрина ж парастос умрлом сутрадан изјутра по сахрани. – Прво иде 
појутрина, па деветина, па четересница, па половин година и година, тьг се износи 
ручьк на мртавца на гроб.

покаже свр. фиг. измлати, изудара. – Че ти покаже бата што се задеваш с мене, 
само ако му кажем.

покаже се свр. фиг. докаже се, потврди се. – Сваћи је бил за понешто добар, али 
се за кровови најбољ мајстор показа Милосов, детено на Новицу Ћиринскога.

покаје се свр. призна своју погрешку, осети жалост због учињене кривице. – 
Пкаја се што му тој реко, ал беше касно.
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покани свр. понуди, послужи чим. – Моје је да те поканим сас једење, а ако се 
срамујеш, ти че останеш гладан. Поканеомо га сас све, питујеомо га кво му се једе 
да му спремимо, он ништа, само куњаје.

покани се свр. понуди самог себе. – Свадба је, гужва, ако забораве да те с време 
на време покане с чашу рећију, покани се сам.

покара свр. 1. нагони, подстакне. – Ја не појем често, али понећи пут ме покара, 
па истргнем шију, и ровнем колко ме глас држи. 2. потера, пусти изданак. – Ал је 
жицево убаво покарало, само да га не убије град до жетву. 3. судбински предодреди 
животни пут. – Како те покара од љуљћу, тека те тера док не умреш, от судбину не 
мож да побегнеш.

покарабаси се свр. посвађа се, споречка се. – Жене направе та се браћа покарабасе, 
па и степају.

покара свр. потера, изазове прохтев за чим. – Тебе от собаље покарало на воду, 
мора да си вечерал рећију.

покарује несвр. изазива прохтев за чим. – Не покарује ме на воду, да је било 
печење да видиш како би ме покарувало. Вурда покарује на рећију, а сушенице на 
вино.

покачи се свр. попне се један за другим. – Сви се покачете у кола колко ви има, 
ако је тесно, ви се малко збутајте.

покашљује несвр. почне да кашље, кашљуца. – Баба поче да покашљује, и никако 
не прооди, ко да је задушку добила.

поквакује несвр. повремено се оглашава квоцањем. – Овај јеребастава кокошка 
поквакује, а нече да се расквачи, па да ју насадим на јајца да изведе пилетија.

поквари се свр. фиг. погорша се. – Поквари ми се здравје, па за нигде несьм. Време 
се поквари, а теомо за малко да дожњемо послегњу њиву.

покладе ж мн. дан уочи великог поста (божићног, ускрсшњег и петровог). – 
Увечер уочи Беле покладе деца врту оратнице, и прерипују запалену сламу која ис-
падне из оратницете.

покладује несвр. 1. прославља покладе када се завршава месојеђе, а почиње 
велики пост. – Даньс че покладујемо, от све да поставиш на астал, а од јутре че 
постимо. 2. наједе се и напије уз богату трпезу. – Који има он покладује сваћи дьн, 
а који нема, он не покладује ни кат су Покладе.

поклања несвр. даје што бесплатно, дарује. – Невеста дава дар на кума, кумицу 
и на сви укућани, а они њовој поклањају некакьв поклон, тој може да буде и пара. 
 испоклања.

поклапа несвр. 1. затвара поклопцем. – Поклапај га да се побрж свари, а и да 
не упадају мушице у њега. 2. фиг. запушује уста. – Поклапа ме, не дава ми реч да 
продумам кат смо некуде у друство. ■ поклапање гл. им. – Од њигово потсмивање и 
поклапање ми се стужни, сваћи дьн једно исто.

поклапало с 1. поклопац (упор. заклопка). – Имаомо грнци, и поклапала за грнци. 
2. фиг. део одеће који штити главу од сунца или хладнће. – Кат појдо за село, мојви се 
уокаше да не идем по сльнциштево без поклапало, че ме зашумоглави.  поклопало. 
 поклопка.

поклецкује свр. сагиба се у коленима при ходању, посрће. – Нога ју боли у колено, 
па поклецкује кад оди.

поклисар м 1. чувар цркве и црквени послужитељ. – Деда Драга Поповсћи беше 
поклисар у нашу цркву, а поп беше Радисов из Валниш. 2. фиг. беспосличар. – Тија 
поклисар се не сврчује дом, само сћита по село.  црквењак.
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покломка свр. мало промућка, мућка извесно време. – Покломкај рећију у шише-
то да видиш прави ли веньц, ако прави добра је.

поклон м 1. предмет који се некоме поклања у знак наклоности, захвалности 
или као обавеза за услугу која се очекује (упор. дар). – При тога доктора не мож да 
пројдеш тиће з било какьв поклон, а од њега зависи и како че те лечи. 2. оно што 
се даје младенцима на свадби. – Напред је невеста морала да дарује свакога свата, 
а они њовој да даду некакьв поклон. У недељу идемо на свадбу, па смо пошли да 
купимо поклон.

поклони свр. да коме нешто бесплатно као поклон. – Бобо Парасћева из Алек-
сандровац ми је поклонила њојан дел от кућу и плац, затој што сам остал сироче по 
башту.

поклони се сагне горњи део тела као знак поздрава, поштовања или захвално-
сти. – Маћа се поклони, погледа конто небо, и ис сву снагу цвркну: Ииијууу ју ју ју 
јууу!  преклони се.

поклоп м завршни ред хоризонтално постављених снопова при дењењу стога 
или камаре који спречавају продор кишнице унутра (упор. заврш). – Камара се завр-
ши сас заврш, а озгор се поклопи сас поклоп.

поклопало с в. поклапало. – На празну главу поклопало не требе.
поклопи (трп. пр. поклопен, -а, -о) свр. 1. метне на што поклопац, затвори по-

клопцем. – Поклопи шерпу, ако оч побрж да се свари тој кво вариш. Грне поклопено 
с поклопку, да не урипују скакутће у јело на њиву. 2. фиг. запушује уста лажима, 
вара. – Уврже се жена у цедилку, једва донесе тој до задругуту да продаде, туј ју про-
давац прво поклопи сас цену, па ју и на паланзу поклопи, после ко бађим нема све 
паре да вој даде, па ју поклопи да га попричека нећи дьн, а тој причекување траји и 
по годину дьна, а некада и повиш.

поклопи се свр. 1. легне ничице. – Поклопила се у кревет, па само вика, и ис кућу 
не излази. 2. падне у исто време, временски се подударе два догађања. – Гледајте да 
се свадба поклопи сас државни празник, да можемо да дојдемо.

поклопка ж поклопац (упор. поклапало). – Грне зевњано, има дршчицу и поклопку, 
напраји га лончар, и купиш за паре. Баба кладе огањ, а девојченцето чьс-чьс па 
подигне поклопку, наѕрне у шерпу и промеша пасуљат. На празно грне поклопка не 
требе.

покован, -а, -о испржен пошто се претходно умочи у излупана јаја са брашном 
или мрвицама, похован. – Сви волимо поковано месо.

покопа свр. укопа, сахрани једног по једног. – Сву чељад покопа, остадо сама ко 
ћутук, а Господ ме још нече прибере.

покој м вечни мир и спокој, одсуство сваког узнемиравања. – Нек му је лька 
зевња, и на душу покој.

покојан, -јна, -јно који је умро, умрли. – Моја покојна баба Тала, Бог да вој 
душу прости, млого је волела деца, колко год да смо били немирни она се само 
поусминеше, и обрне главу настран.

покор м оно што је срамно, што изазива стид, срамно дело. – Напије се, па 
прави чуда и покор, љуђи се укоросују, ја, сирота, узем пропадам.

покорљив, -а, -о послушан, покоран. – Ти са идеш у туџу кућу, и требе да будеш 
послушна и покорљива, да те сви воле, а не да си дрносана, ко што си при нас била. 
 непокорљив.

покорница ж она која испољава покорност, која се каје, покајница. – Пројде 
момче кроз горицу, / Па искочи на орницу / Да си види покорницу, / Покорница љуто 
кльне: / Дабогдаде, младо момче, / да болујеш три године, / триста села да проми-
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неш, / нигде лека да не најдеш, / пак при мене да се врнеш, / ја чу лека да ти најдем. 
(нар. п.).

покрадне (рад. пр. покрал, -а, -о; трп. пр. покраден, -а, -о) свр. украде једно за дру-
гим. – После су једни валили књигуту, а једни причали како је он само покрал и 
присвојил што су ђаци збирали приче по народ. Куј неје покраден на мос, покраден 
је на ћуприју.

покрачкује несвр. крадуцка с времена на време. – Покрачкује, али се пази да га 
не увате. И у наше време се покрачкувало, али са се крадне на големо, куј от куга 
поможе.  поткрачкује.

покрива ж бот. в. коприва. – Кад наша баба свареше чорбу од покриве, па ју 
заћисели сас ситничће, не знајеомо колко че поједемо. Набра малко покриве за 
пилетија, па идем да ји сварим, и да им дадем да се накљују. ⌂ нече гром у покриве 
гром не погађа сиротињу. – Море, ако грми, ајде ми да си работимо кво смо науми-
ли, гром нече у покриве.

покрива несвр. ставља цреп на кров. – Даньс исковамо летве, јутре че покривамо 
кућу, и на мајстори да давамо дар.  препокрива.

покривка1 мн. покривће ж хип. од покрива, копривица. – Набери младе покривће, 
да уготвим чорбицу за даньс.

покривка2 ж 1. оно чиме се човек покрива док спва, покривач (упор. повивка 2). – 
Тьнка ми покривка, па сву ноч не могу да заспим. Немој ме толко утрпујеш, не могу 
да дишем колко си наврљала покривће на мене. 2. оно чиме се покрива зграда, цреп. 
– Напред је све било ћерамида, за другу покривку ми несмо знали.

покрије (трп. пр. покријен, -а, -о) свр. поклопи што поклопцем или црепом. – 
Озидамо и покримо кућу, само још да ју малтеришемо и опремимо, па да се уселимо. 
Покријено млеко мачће не лочу.  препокрије.

покрка несвр. поједе у сласт. – Он не наоди ману на једење, седне, и све покрка 
кво је турено на астал.

покрми свр. да крму стоци. – Вечером дадемо крму на овце та ји покрмимо, ујутру 
ји искарамо рано на пашу, али ји не муземо, на пладне оне дојду и премузујемо ји.

покров м платнени покривач за покривање мртваца. – За мречку сам си све 
спремила и наредила у ковчаг: покров и цргу за под мене; а шамију, черапе, кошуљу, 
сукњу, јелек и везене черапе у кво да ме облечу.

покровац 1. покривач за крупну стоку (обично од кострети). – Мутавџија испреде 
преџу от козину, па изаткаје врече, покровци за волови, дисаѕи и овчарсће торбице. 
На сви лазнуше студени бробинци низ грбину, занемеја цело село, ућуташе се пцета, 
пилетија, говеда и човеци, ко да нећи врљи покровац преко село. 2. простирач от 
кострети. – На Бьгњу вечер се унесе слама у кућу, па се простре покровац који се 
чува само за тьг, па се туре шаренице, па се преко њи наложе лебови и зељаник.  
покровьц.

покровьц м в. покровац. – Саберемо се окол огњиште, слама је турена, покровьц 
је врљен, и ми наседамо туј, мати ни даде орачичи, кравајченце, медьк, ми се 
прекрстимо и једемо.

покровчьк дем. од покровац. – Тьга је било овак: мртавца туре наземи, рогошку 
простру, и једну стручку пртено платьнце ко простирчицу му туре, под главу му туре 
јестьчинку, ко покровчьк озгор туре крпљачьк некакьв, и толко.

покрпи се свр. једва састави крај с крајем, с муком покрије неопходне потребе. 
– Да неје сточица, ми друђи прикод не би имали да се покрпимо. Испрати ми оваг-
онаг понећи динар, колко да имам да се покрпим за цигаре и каве.
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покрши (трп. пр. покршен, -а, -о) свр. поломи. – Напије се, па све покрши по кућу. 
После, кат се олујата смири, трчимо да видимо куде је гром располутил врбу, куде је 
водурината нанела камење, куде су сливе покршене.  испокрши.

покрши се свр. поломи се. – Са ви је на село лепотиња, куде се оѕрнеш сливе се 
покршиле од род, како сливе, тека и јабуће, чудило.

покуди свр. изрази неповољну оцену о некоме или нечему. – Душмање покуде 
девојћу, и младожења ју после нече.

покује несвр. в. похује. – Месо се исече на парчетија и посоли, па се уваља у раз-
мутена јајца, и покује се у жежак маз, кат се све испокује нареди се у тепсију, капне 
му се малко вода, и тури у релну.  испокује.

покука свр. кукајући поплаче извесно време. – Улезнем у собу па си покукам за 
матер, ако је минула година.

покуњи се свр. сневесели се, снужди се, обори главу. – Какве те муће налегле, та 
си се толко окуњил, а сва чељад ти жива и здрава.

покута свр. посакрива једно по једно. – Одведи ји у шуму, па ји покутај да ји не 
попишу порешчије, после ји врни.  испокута.

покута се свр. сакрије се један за другим. – Натунти се на брзину, поче да тутњи, 
љуђи испрегнуше говеда, деца се покуташе пот кола. Малецка ли је планина, да се 
покутамо не мож ни сас шибицу најду.  испокута се.

покући се свр. превије се у пасу, погрби се. – Бобо Коса се арно покућила, саде 
што з браду не доцуцује зевњу кад излезне у авлију. ⌂ пови-покући потам-поовам, 
погоре-подоле, шта ћу-како ћу. – Умре ми жена, остадо сам, ја неколко време пови-
покући, па реши да се поново женим.

покућина ж покућство (упор. поижњина). – Неје ли имало бољ, нело си се уѕрла 
у тога шмокљу, ни има кућу, ни покућину. Немају ни кућу, ни покућину. Имање по-
делише с мир, али се скараше кат почеше да деле покућину.

покућштина ж кућна потрепштина. – Остал сам у кућу, неје имал кьд ни до за-
другу да отиде, да си набави покућштину.

покушује несвр. покушава. – Немојте ни да покушујете да ме сьпрете, решила сам 
се за њега, и чу отидем за њега, па макар и да побегнем.

пол прил. половина чега. – Ма какви, жена и пол, мана вој нема, она је за тебе, па 
да ти кућа процьвти.

пола1 мн. поле ж доњи крај одеће, скут. – Гмитра се савила дозем, носи поле у 
шаће, прерипи Милисова и истрча на врата сас лелечку. От собаље до црни мрак 
шљапамо ко мокра пола.

пола2 ж један од два уздужно сашивена комада платана ширине ткачког брда. – 
Две поле се изаткају, сашију, порубе и добије се црга.  струка.

полагодина ж прил. полугодишњи парастос покојнику. – На мртавца се на гроб 
износи појутрина, деветина, полагодина и година.

полавкује несвр. с времена на време закевће. – Иди виџ што полавкује кучето, да 
се не смуца нећи по двор.

полага несвр. 1. полаже испит. – Мој син даньс полага пријемни на факултет, па 
сам без душу како че пројде. 2. придаје важност чему, полаже на што. – Ја волим 
добро да једнем и пинем, а на облекло не полагам млого. 3. лепо слаже једно преко 
другога. – Прво чемо овија стог да прекарујемо, ја чу на сенаркуту да се укачим, ти 
че ми додаваш сено, ал убаво да врљаш, да га полагаш, да га не испреплитамо.

полагьцка прил. лагано, без журбе (упор. и палако). – Сльзе крупне ко смола оди 
праскове полагьцка се смькнуше низ образи, и падоше назем. Нат Столсћи камен 
диза се полагьцка могла ко бел чур.  польгьчка, польгьчће.  исполагьцка.
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полагьчка прил. в. полагьцка. – Бабо, ти иди, само немој се много журиш, 
полагьчка си иди, па кат стигнеш.

полагьчће прил. в. полагьцка. – Полагьчће, ко по јајца да одим, отидо си у сопче, 
лего на кревет и зажма.

полажајник м онај који први дође коме у кућу на Божић (упор. подлазач). – Ја сам 
била полажајник на нашу роду, и ко девоћа, и после ко жена, сви су волели ја да ји 
подлазим.

полаже свр. лажима намами, превари лажући. – Полага га једна девоћа ис Црну 
Траву да иду у Русију, мене не слуша а њу послуша, и отиде, а младо дете, седомнајес 
године.

полакоми се свр. постане лаком. – Полакоми се мој чича да узне и мој дел од 
имање, па ме младог испрати на печалбу, а мати ми се пожени.

полани прил. претпрошле године, преклане. – Под овуј црешњу се до полани 
играла, с друшће венци плела и овце чувала, а са девоћа постала.  пополани.

полансћи, -ска, -ско претпрошлогодишњи. – Сећирам се за њега како за полансћи 
снег.

полати несвр. насрће на кога или што. – Чим малко пине, сви му смитају, и одма 
полати да се бије. Човек полати дома, расипе се од работу, а нема ни леб, ни с леб, 
па му жена спреми аљињће, и он отиде на печалбу, и нема га, нема, па прати писмо 
и малко парице.

полаћилаш м стаклена боца од дебљег стакла са левкастим грлићем која 
сакупља пола литра пића. – На сваћи астал на средину натуране чаше и ћилаши с 
вино, а полаћилаши с рећију.

польгьчка прил. без журбе, полагано (упор. полагьцка). – У четри чаше воду 
додаде се двеста грама шићер, па се заћипи, после се польгьчка у водуту сипују 
размутена беланца.

польгьчће прил. без журбе, полагано (упор. полагьцка). – Польгчће отвори врата 
и наѕрну, он спи, али облечен.

польк прил. без журбе, полагано (упор. палако). – Ти польк, нићи те не јури. 
Польк, попи једну да се смириш, па ме прво цуни, после натенану, неје турско. Деца, 
полькате, не могу ви стигнем. Полькате да ви не уплаши нечијо куче. ■ попольк комп. 
лакше, спорије. – Војин польк дојде до њиното сокаче, туј малко застану да поврне 
душу, па се попольк запути комто њину капију. Па ти попольк, оно те нићи не бије 
по шију да толко трчиш.  полькачка, польчка.  испольк.

полькачка прил. без журбе, полагано (упор. польк). – Полькачка, полькачка, да га 
не уплашимо, ако ни примети, че побегне усвет.

польчка прил. без журбе, полагано (упор. польк). – Море, баба поче польчка да 
се оправља, че си поживи још коју годину. ■ попольчка комп. лаганије, спорије. – 
Попольчка вози, стра ме да се не преврнемо, па са све трактор да одлетимо у долину.

польшкује несвр. с времена на време слаже, лажуцка. – Воли да польшкује, неје 
од онија тутумеје који нумеју ништа да сакрију.

полега свр. легне један за другим сви колико их је. – После кат си полегамо, 
свашта сам сањувал. Ни смо полегали на њиву па спимо, па се од некој ред дигнемо 
па жњемо, жњемо и појемо.

полегне свр. савијајући се приближи се земљи, испружи се по земљи. – Нашено 
жито у Пландиште све полегло. Жита полегла, па незгодно за жетву.

поледено прил. са ледом на површини, клизаво. – Надвор бљузгаво донде, а по-
негде и поледено испод бљузгавото, па те мож превари да бупнеш.
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полежи свр. проведе дуже време лежећи. – Даньс се преморимо, јутре ни немој 
рано дизате, пуштете ни да полежимо.

полети свр. почне да лети (упор. полати). – Полетело пиле шарено. Полете да га 
удари са сећиру, једва га сапрше.  сполети.

полешкује несвр. прилегне с времена на време. – Деда си повиш полешкује, нело 
што седи с нас, године га притискају.

полипше свр. липше један за другим. – Полипсаше ни све кокошће, ни једна не 
претече.

политикаш м онај који не бира средства да оствари циљеве, сплеткар, 
плитикант. – Сваћи дьн је некуде ишла по село, али неје била сћитара и политикаш, 
волела је сас љуђи да буџује, да неје сама, самотиња је црна судбина.

полица ж 1. доња хоризонтална пречага на јарму или на набрдилима код ткачког 
разбоја. – Делови од јерьм су: полица, рамењаче, жегље и заврња. 2. фиг. највиши 
положај, приоритет. – Са је дада на полицу за женидбу, кад њу оженимо, ти си на 
ред.

поличка ж дем. од полица. – Поличка на јерьм мора да је од јако дрво, од 
јасеновину. Поличка је доле, одозгор су набрдила, а у средину је брдо.

полови несвр. дели напола. – Решил син да се дели од мене, па ми прети да че ми 
полови и пепел у огњиште.  преполови.  полути.

половин прил. в. пола. – Седи ти на половин столицу, ја чу на половин. Спим до 
половин ноч, от половин очи не могу да склопим. Соблекал се до половин, оче главу 
да си мије.

половина ж 1. један од два једнака дела неке целине. – Сво имање што смо 
наследили половина је моја, и има да га делимо напола, ако сам ти сестра. 2. анат. 
предео око паса, крста. – Поче да ме побољћује половина, нарочито кат се отеретим 
с работу.  полутина.

половинка ж хип. од половина. – Пресечи краставицу напола, па једну половинку 
дај мен, а једну њему.

половинока ж половина оке, пол-ока. – Еве где терезија рџавеје обесена на зид, 
а некада си на њу мереомо све кво смо купували ел продавали, мерила је на оће, 
половиноће и драмови.

половинћилче мн. половинћилчетија с стаклена боца која сакупља пола литра 
пића. – Сипи ми половинћилче да понесем, он неје пекал у град, да си наздравимо, 
да ни ората неје удавица. Љубисав чьс-чьс па се суне комто послужавникат и довати 
половинћилчето, поче да врска у причањето, узе му памет рећијата.

половинћилченце с хип. од половинћилче. – Отвори торбичку и поусмину се: 
бабата ме ружи, ал си ме и пази, турила лебац, једну сушеничку, грутку-две сирење, 
а сетила се и за једно половинћилченце рећију.

половница ж половина хлеба или погаче. – Поп на Задушницу пререже колач, па 
увек удеси да њигова половница буде поголема.

полог м гнездо (упор. гњездо). – Жlна беше направила полог у дедину црешњу, 
и у њега најдомо пилетића. Теј алавужде научише Грицка да пуши, који тьг имаше 
пешес године, кат попорасте сви полози по комшильк беоше њигови, трампеше јајца 
за цигаре.

положар1 м онај који први дође у кућу на Божић (упор. подлазач). – Положара 
дарујемо сас вунене черапе, и дадемо му да пине и рећицу, а ако је дете дадемо му и 
некоју јабуку, а неје лоше да му се дадне и нећи динар, ако се има.
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положар2 м јаје које стално стоји у гнезду да би се кокошке враћале да снесу 
ново јаје. – Кад се узне положар, полог се расположи, и кокошка се више не врта у 
њега.

положи свр. 1. стави да лежи. – Положи га назем у ладовину, па му напрскај 
лице с воду. 2. фиг. жртвује кога или што. – У стање је живот да положи за њега 
колко га воли.

положотина ж место у њиви где је полегло жито. – Куде је положотина од жито 
нема ништа, само слама, снопови льћи ко перо. Њојнини мираз пун с положотине.

полока ж боца од пола оке. – Однеси му једну полоку рећију, па нек си сам сипује, 
кој че постигне њему да сипује.

полокче с хип. од полока. – Сврта јучер куде Ђуру овчара, те там искапимо једно 
полокче сас рећију, а мојно шише сам си шпарал.

поломоћје с писмена изјава којом се даје овлашћење коме да може да склапа 
правне послове у име онога кога заступа, пуномоћије. – Требе да ми дадеш поломоћје, 
да могу да те заступам у суд.  поломоћство.

поломоћство с писмена изјава којом се даје овлашћење коме да може да склапа 
правне послове у име онога кога заступа, пуномоћије (упор. поломоћје). – Предала 
сам на сина поломоћство, са је све њигово, и како он каже.

полугође с време од пола године, полугодиште. – Полугође је завршил с повише 
једињће, него с добре оцене.

полудеје свр. изгуби моћ расуђивања, полуди. – Напије се, па полудеје, па све пок-
рши по кућу, после се каје, ал касно. Полудела по њега, а он ју и не гледа.

полути несвр. дели на половине, располућује (упор. полови). – Дојде време да по-
лутимо имање, оче брат да си има своју кућу, и тражи полутину от све што смо на-
следили.  располути.

полутина ж један од два једнака дела неке целине (упор. половина). – Опечемо 
јагње па изнесемо на Крс, па поп дојде и од њега узне прегњу плечку и дољњи чељус 
сас језик, а от колач полутину. На обе черће чу препишем по полутину од имање, али 
требе прво да ме дочуву.

полутинка мн. полутињће ж хип. од полутина. – Поделено је надве, ти узни једну 
полутинку, а једна нека остане за мене.

полутка ж 1. лева или десна страна тела заклане животиње. – Закољемо свињу, 
па једну полутку си оставимо за нас, а другу дадемо на деца та си понесу. 2. фиг. 
женски гузови. – Кат појде по пут, па кат почне да врти с онеј њојне полутће, очи да 
ти испадну, и ум да ти стане.

пољак м чувар поља. – У Стрижевац једно време пољак беше Новица Џогановсћи. 
 пољар.

пољар м в. пољак. – Беше га веч разданило, кат се довлече при мен Ђока Пузља, 
селсћи бачијар, нервозан, само што не апе, ко да је жену затекал у комарњак сас Васу 
пољара.

пољачина м накнада у натури чувару поља. – Новица Џогановсћи узимаше па-
клицу цигаре пољачину по говедо које увати у штету.

пољьц мн. пољци м човек из пиротских равничарских села, где су из Лужнице 
током сезонских пољских послова одлазиле девојке и младе жене у надницу. – Пољци 
су ни душу вадили кад отидемо при њи да жњемо у надницу.

поље мн. пољетија, уз бр. пољети с назив за веће пространство са њивама, лива-
дама и баштама. – У поље најблаг леб. Стрижевац је имал две пољети, једно си у 
њигов атар, и друго у Ливађе.
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пољева несвр. излива што течно по коме или чему, полива. – Градину прво 
изриљамо, па кад буде време прекопамо ју, па насадимо, па пољевамо и плевимо 
све до брање јесени.

пољевица ж клизав, расквашен и блатњав терен (упор. љизгавица). – Паде ћиша 
па се направи суде редом пољевица, ис кућу излази само који мора.

Пољеремија м вер. пр. пада увек 15. маја, дан после св. Јеремије, празнује се од гра-
да и других временских непогода. – Спром Јеремију жене предвечер обикаљају окол 
куће, ударају сас острушку у лопате да отерају змије ис поље у море, а Пољеремија 
се јутредьн слави од градобију.

пољка мн. пољће ж жена из пиротских равничарских села, где су из Лужнице то-
ком сезонских пољских послова одлазиле девојке и младе жене у надницу. – По цел 
дьн жњемо у надницу, а теј газдарице, пољће, донесу ни недоварен пасуљ да једемо, 
зрната му тропају по грне.

помага несвр. (имп. помагај – помагајте) 1. помаже. – Појдо при матер, окала ме 
да вој некво помагам. Поче се збира комшильк, па њигови исписници, да си поорате, 
да му прекрате време, да му помагају ако нешто затребе. Помагајте, ако Бога знате, 
са ил никад. 2. материјално потпомаже. – Живе у варош, погосподили се, али да 
ји ми не помагамо помрли би за леб. ⌂ помагајбог поздрав којим жене називљу Бога 
при сусрету. – Помагајбог, девере, куде толко порани? ■ помагање гл. им. – Помогнете 
ни у работу, а у једење ни помагање не требе, тој си можемо и сами.  испомага, 
спомага.

помага се несвр. узајамно се испомаже са киме. – С комшију се помагамо у све 
работе, а з брата не спореџујем.  испомага се.

помагаљћа ж штап којим се старији човек помаже при ходу. – Да ми неје овај 
тојага, овај моја помагаљћа, не би могьл да одим по пут. Ако те репнем с помагаљћуву, 
неч више да се сетиш старога човека да завитлаваш.  потпираљћа.

помагач мн. помагачи м онај који помаже у чему, помоћник. – Помагачи за уз 
астал колко оч, али за на њиву ретко куга мож да најдеш, па и да му плачујеш.

помагачка мн. помагачће ж помоћница. – Она је готвиља, ја сам вој помагачка, 
кладем огањ, мијем судови, приносим кво требе.

помазни несвр. поглади, помилује по образу или коси. – Девојчето дотрча до њу и 
обисну вој се окол шију, баба ју помазни по образ и целива. Баба се усмину, помазни 
ме по косу, па извади бомбону из џеп од опрегљачу и даде ми.

помаларка мн. помаларће ж погрд. жена која је чешће у комшилуку него код куће, 
визитарка. – Тај помаларка, само се лунѕа по малу и оговара једнога другога, дом се 
не скаџује.  поселарка.

помалкацко прил. напомало. – Једу те сваћи дьн помалкацко, док се не разболиш, 
и док те не униште начисто.

помалко прил. помало, у мањој количини, у извесној мери. – Како сањува онија 
сьн у болницу, помалко ме и стра да заспим. И са волим да пинем, али помалко, неје 
ко напред, кад ми је ћило било малко.  напомалко.

помами свр. позове животињу, поваби. – Кученце имаомо једно, оно потрча по 
вуцити, ја га помами да се врне да га не удаве.

помане свр. смањи се интензитет бола, па се опет појача. – Еве, да простиш, 
туј под леву сису от поодавно ме некво жьцне, па клаји по цел дьн, нећи дьн помане, 
ал не отоди.

помањује се свр. напусти један другог, растури брачну заједницу. – Какво време 
дојде не знам, помањуваше се мужи и жене, деца остадоше без родитељи при живи 
родитељи, да те Бог сачува.
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помациња се несвр. помера се, помиче се. – Љуђи почеше да се помацињају да 
праве место да седну и онија који су после дошли.  помьциња се.

помькне свр. промени место или положај, помакне. – Тешко, не могу га сам 
помькнем.

помькне се свр. помакне се. – Помькни се натам, да и ја седнем, немој да си се 
раширил ко рђа у пандурску кућу. Бошко се сави дозем, али се не помькну из место.

помьциња се несвр. в. помациња се. – Ја се од овија дом не помьцињам нигде, туј 
сам роден, и туј очу да умрем.

помен м оно што се сачувало у памћењу о коме или чему, сећање. – Најгоре је кад 
нестане човек, а по њег не остане ни помен, ни спомен.

помене свр. говорећи или пишући дотакне се кога или чега. – У свако писмо 
помене деду и бабу, и обавезно пита како је и Гривча, с куга су заједно чували овце. 
 опомене, спомене.

помењује несвр. помиње кога, сећа се кога или чега. – Помењујемо га често, ако 
је одавно умрл. Помењује ли ме некој, ел су ме веч сви заборавили.  испомењује, 
спомењује.

помењује се несвр. помиње се. – Њојно име више не смеје да се помењује у нашу 
кућу док сам ја жив.

помера несвр. помиче или премешта с једног места на друго, фиг. насилно 
пресељава. – Ви се селете, мен немој да померате о[д] дом, очу да умрем где сам се 
родила, и век прекарала. ■ померање гл. им. – Кат ћиша почне да мрждори по неколко 
дьна, Петкана се досети да пребрисује по собе, тера ме да измацињам кревети, све 
си разглави шифоњер од померање, ко да чека срамно госје да вој бьш тьг дојде.  
испомера, распомера.

померемети (трп. пр. помереметен, -а, -о) свр. 1. поремети правилан ток догађања, 
наруши нормално стање чега, доведе у психички неред. – Не идемо често при њи, 
чувамо се да ји нешто не помереметимо, деца си имају работу, а и стан тесан, знаш 
како је. Ти неси чиста, малко си помереметена с памет ка[д] такво причаш. 2. фиг. 
онеспособи ударцем. – Немој да ме изазиваш, да те не помереметим с песницуву.

померемети се свр. поремети здравље, доспе у болесно стање. – Помереметила 
сам се са здравје, па ич не ваљајем. Ви се селете, мен немој да померате о[д] дом, очу 
да умрем где сам се родила, и век прекарала. померети се.

померети се свр. в. померемети се. – Умре ми син, и ја сам се туј померетила, 
али па сам се држала, несьм се подавала, али је све друкше било, неје ко што беше 
преди тој.

помери свр. 1. помакне с места, премести. □ – Што не померите вречуту от 
праг, да ју не прерипујемо кад улазимо. 2. ишчаши кост из зглоба, угане руку или 
ногу. – Сврљувал шашење из дрво, па падал и померил си руку. Ко дете сем бил 
млого трклет, и често сам померал руку, па су морали да ме воде при деда-Бранка 
Матејнскога у Сливовик да ју намешта.

помери се свр. помакне се с места, удаљи се. □ – Помери се малко понатам, да и 
ја могу да седнем.

померује се несвр. фиг. мења места боравка. – Таква ми судбина, остадо млада без 
мужа, па сам се трипут померувала по туџи домови.

помете свр. 1. измете. – Кладе се вурња, кат се нагори, згребе се жар, и по-
мете с помитку, и наврља леб унутра да се пече. 2. фиг. збуни, смути. – Немој ме 
затрачкујете, да ме не пометете, па да заборавим кво сам тела да кажем.

помете се свр. 1. збуни се, смути се. – Појдо у подрум некво да узнем, па се поме-
то, заборави по кво сам пошла, и врну се с празне руће. 2. наруши се репродукциони 
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циклус. – Помете ни се крава, две године пројдоше како се послегњи пут телила, а 
редовно ју водимо при бика.

пометина ж постељица плода коју женка избаци после окота. – Иди врљи по-
метинуту у долину. Пометину при нас закопују да ју пцета не једу.

помеша свр. састави у целину разнородне састјке или чиниоце. – Не води си ред 
у пијење, помеша вино и рећију, па га после по три дьна боли глава.

помеша се свр. споји се што разноврсно, утопи се у гомилу. – Помешамо се у 
народ, и истровимо се, једва се поново најдомо.

помијар мн. помијари м 1. пас који улази у свињац и краде свињама помије. – 
Куче им постало помијар, ал неје оно криво, не ране га, па мора да се снаоди да 
остане живо. 2. фиг. неко који не бира храну, који покупи и поједе и остатке заостале 
иза других људи. – Прави је помијар, нити гледа кво је спремено за једење, ни који је 
тој спремал, ни који је јел пре њега.

помијарка мн. помијарће ж пеј. неморална и некарактерна жена. – С туј 
помијарку да немаш никакву мешанију, иначе има да те пронесе крос цело село да 
си оваква и онаква.

помијарник м посуда у којој се спремају помије. – У помијарник сипемо све што 
ни остане од једење, па после направимо помије и давамао на свиње.  помијач.

помијач м посуда у којој се спремају помије (упор. помијарник). – Ништа не 
једосте, овој све морам да расипем у помијач.

помије ср 1. сурутка или масна вода помешана са мекињама и отпацима хране 
која се даје свињама, сплачине. – За добру свињу лоше помије нема. 2. фиг. неукусна 
људска храна. – Какве си ми овој помије принела да једем, овој ни свиња нече да једе.

помијотина ж фиг. размажено дериште. – Оно има размазана дечишта, ни на-
шата несу млого боља, али такву помијотину ко што је њиното – нигде до са несьм 
видела.

помилује свр. 1. поглади руком у знак пажње и љубави. – Чекај, не отеѕај се, да ја 
теб помилујем, кад неч ти мен. 2. ирон. изудара. – Море, с прут га помилуј да му се 
угори дупе, па да видиш како че да те слуша.

помиљћа се несвр. повлачи се по кући (нешто што више смета, него што користи). 
– Имао једно ножле, неје богзна какво, али за мен си беше добро, до јучер се 
помиљћаше по кућу, па негде штуче, ко у бунар да пропаде.

помине свр. 1. проживи известан период лишавајући се много чега неопходног, 
провуче се којекако. – Лани несмо клали, а овуј годин че си поминемо. 2. проживи 
известан период добро у повољним околностима. – Ланска година беше родна, 
та добро поминумо, али са га рано засуши, кој знаје ква че је година, и како че 
пројдемо.  попомине.

помине се свр. 1. проживи се известан период којекако и уз доста лишавања. – 
Море, да има да се једне и да се пине, а голо се мож помине. 2. проживи се известан 
период доста добро у добрим околностима. – Овде се мож помине, домаћини добри, 
а кућа јака, падла ни сећира у мед.

помиња несвр. помиње кога, сећа се кога или чега (упор. помењује). – Једно време 
га помињаше, после мануше да га помињају, ко да неје ни постојал. Њега ми не 
помињај. Држава има дльђе очи и уши, за прсти да не помињам.  спомиња.

помињује несвр. живи којекако, преживљава без много чега. – Лети црцамо од 
работу, а зими згрејемо рећију, и уз вурдицу, туршију и чварци помињујемо како си 
ми умејемо. Месо се неје јело сваћи дьн ко са, нело када чорбица, када зељице, када 
сирењице, када лучак – тека смо помињували.
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помињушка ж преживљавање, таворење. – Неје се претрѕала млого од работу, 
живела си је на помињушку. Ви ци поминете и овуј зиму без дрва, ви сте си научили 
да живите на помињушку. Ми живимо на помињушку: без овој се може, без оној се 
може, а при друђи неје тека.

помири свр. измири. – Ставе се зле јетрвете, па кат се скарају цело село не мож 
да ји смири и помири.

помири се свр. 1. измири се. – Брзо се скарају, али се брзо и помире, несу 
злопантила. 2. прихвати ствари какве јесу. – Жив сам, ал сам се веч помирил сас 
судбину, видим да се крај примица.

помисли (рад. пр. помислел, -а, -о) свр. у мислима се заустави на чему, представи 
што у машти, закључи. – Немој ни да си помислел тој да уработиш, а кам ла стварно 
да уработиш, иначе неч добро да пројдеш.

помисли се свр. двоуми се шта да учини. – Помисли да га занитујем с песницу 
меџу рогови, па кво буде нек буде, али се некако прикроти, диго се и отидо си.

помита несвр. збуњује, омета. – Немој да ни помитате да не погрешимо, па да 
морамо испочетак да бројимо. Не помитај ју, она си је и онак малко врзана у руће, и 
шантава у мозак.  посмита.

помита се несвр. збуњује се, спетљава се (упор. помете се). – Помитам се, не могу 
бьш да се сетим коју годину тој беше. Да се ти не помиташ, ја сам ти бил наваџија, 
неје он.  премита се.

помитка ж крпа везана на дугачку мотку којом се мете пепео у фуруни за печење 
хлеба. – Помитка, на дльго дрво врзана крпа, па се с време на време гурне у кову сас 
воду и прогмачка да се испере. Кад је вурња напалена, извлачи се жар и пепел, на 
крај се сас помитку помете и наврљује леб унутра.

помиће ж мн. хип. од помије. – Однеси помиће на прачинката, ош кьд грде. Гудр-
гудр-гудр, еве донела сам ви помиће, да се наједете, и да растете.

помица несвр. помиче, помера. – Чим га огреје сльнце, ти га помицај у ладовину, 
на сльнце не смеје ич да буде. ■ помицање гл. им. – Кућа има да се постави туј где смо 
се договорили, помицање нема ни там ни овам.

помица се несвр. помиче се, помера се. – Виснуле вој нође, и не помицају се. Где 
кво оставим, туј очу да га најдем, не смеје ништа да се помица без моје знање.

помладачьк, -чка, -чко који је прилично млад. – Да најдеш неку помладачку, па и 
ако је убава, да се жениш, дом да ствараш.

помлати свр. батином испребија. – Све чу ви помлатим, ако ви још једнуш 
затечем у градину да ми краднете пипер.

помлаџује се свр. ради на себи да изгледа млађе (упор. и подмлаџује се). – Остаде 
удавица, па поче да се таври и помлаџује.

помlцкује несвр. повремено се оглашава муцањем (о говечету). – Кравата нешто 
помlцкује у шталу, иди виџ кво вој је, да се неје зателила.

помодреје свр. учини модрим, помодри. – Дете, не задевај се с мен, ако те уватим 
има да ти дупе све помодреје.

помогне (имп. помогни – помогнете) свр. олакша вршење неког рада, да момоћ 
и подршку, изазове побољшање. – Помогнете вој да се укачи на кола, видите да је 
стара и недьгава. Ајде, Боже, помогни, да завршимо овуј работу коју смо започели. 
 попомогне, спомогне.

помоли свр. обрати се коме са молбом, замоли. – Помоли га да ни даде паре на 
зајам да довршимо кућу, па че му врнемо с камату.

помоли се несвр. изрекне молитву. – Ја си се и са јутром и вечером помолим Богу 
да ми даде здравје, прво на деца, а после и на мен.
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помори свр. 1. потамани. – Наиде, тека, некаква болка, некакьв зараз, па помори 
и народ и стоку, па се дуго панти. 2. физички умори једног за другим све колико их је. 
– Некада од мене и Добринку оро немаше крај, она и ја беомо играорци, поморимо 
и свирачи, и сви који се вану у оро да играју.

помоћан, -ћна, -ћно споредан. – Деца ко деца, поиташе да поделе имотат, мен 
дадоше једну собицу у помоћно оделење, а они растргоше остало.

помоча вулг. свр. помокри, поуринира по чему. – Помочај га, па га врљи у долину, 
кад неје за једну пару.

помоча се вулг. свр. попиша се. – Ти-ч ми кажеш да сам нечиста, а не видиш си 
тебе каква си, штрокно једна, помочам ти се у уста.

помочко вулг. м 1. онај који мокри у кревету, попишанко. – Детето им порасте, а 
још моча у кревет, такьв помочко че си и остане. 2. пеј. одрасла особа са детињим 
поступцима. – Требе да те женимо, помочко један, а ти се још играш с малецка деца. 
3. кочоперан мушкарац. – При нас орате за онога који мисли да је најпаметан да је 
помочко.

помочуља вулг. ж 1. женска особа са негативним особинама, попишуља. – А, 
тај помочуља неје за нас, она нече да ми се усмркне у двор док сам ја жива. 2. фиг. 
женска беба (упор. посеруља). – Ти си бабина помочуља, еве ти пара, да си купиш 
момче. 3. фиг. слаба ракија. – Какву си овој помочуљу изнел да пијемо, патока је 
појака од њу.

помре свр. поумира један за другим. – Сви су вој помрели, само она остала у туј 
кућу. И ми кат помремо, сльнце че си па греје, и има народ.

помрзне се свр. смрзну се, прехладе се сви колико их има. – Помрзомо се упланин 
и ми и говеда док насекомо кола дрва.

помрчкује несвр. 1. мрда у дем. значењу, помрђује. – Подглави асталат добро, да 
не помрчкује. Баба гледа унуку, усмивка се и помрчкује сас руће ко да ју милује по 
косу. 2. фиг. врда, избегава да испуни договорено. – Не помрчкуј, несмо се тека до-
говорили, нело испуни цену.

помрџује несвр. 1. учестало мрда. – Ако се натоварено сено убаво не врже, оче 
да помрџује, па да се стрви успут. Помрџује ко петьл у кльчишта. Кравата помрџује 
у музење, а оче и да ритне, пази се. 2. фиг. врда, избегава да испуни какву обавезу. 
– Немој да помрџујеш, казуј како је било. Помрџује од работу, али уз астал први 
седа. ■ помрџување гл. им. – Кад је другар на своје место, мора се испоштује, нема 
помрџување, никад се не знаје куј че коме за некво да затребе.

помузе свр. обави мужу. – На премлаз прво помуземо овце, после се поврнемо па 
ји још једнуш премуземо, да видимо чије овце колко млеко че даду, и на по тој колко 
млеко че узима кад му дојде ред да бачује.

помузен, -а, -о помужен. – Жене остану без руће док избучкјау сво помузено 
млеко.

помук рет. м в. памук. – Мужат вој мек ко помук, обрта га како си она оче.
помукавеје свр. оболи од мукавице. – Еј, да очете све да помукавејете и исцрцате, 

да ми се једнуш смири душа од вас.
помукује свр. мукује извесно време, пати. – Па се родило женско, ми малко по-

мукувамо, па после частевљамо, како је ред.
помуља несвр. појављује, показује. – Вали се да је заредел доста паре, с време на 

време па ји помуља из џеп, али нити ји коме дава, нити он има вајду од њи.
помуља се несвр. појављује се, показује се. – Почеше да се помуљају облаци од 

Ракош, че ни ћиша насмете сеното, а тамьн се просушило.
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помуљи (имп. помуљи – помуљете) свр. појави, покаже. – Помуљи га да га видим, 
кат га толко валиш. Петкана помуљи главу кроз прозор, да види који се толко 
закараше от собајле.

помуљи се свр. појави се, покаже се на тренутак. – Помуљи се лисица ис 
шумак, па се брзо врну унутра. Умотал главу у шал, само му се помуљил нос црвен 
ко ћишир.

помуљћује несвр. показује повремено, излаже погледу с времена на време. – Деда 
беше голем циција, кад му нешто потражеомо да ни купи, он почне да помуљћује 
празьн новченик и да кука како нема једьн динар, док се не оћутимо.

помуљћује се несвр. показује се, појављује се с времена на време. – Немој да се 
помуљћујеш, него излази, видимо те где си се скутал.

помуне свр. фиг. подмити. – Има понећи доктор, ако му не помунеш нешто, нече 
те погледа, па да си заумирал.

помути свр. фиг. изазове смутњу међу људима, учини омразу. – Политичари само 
помуте народ да се људи мрзе и карају, па и побију, а они си заједно по каване једу 
и пију на туџ рачун.

помучан, -чна, -чно рет. који је од памука, памучан. – Напрет смо сви носили 
пртене кошуље, помучне су носили само који су били малко погазде.

помучи се свр. учини напор, потруди се. – Лењава, па се усмрдела од лењос, нече 
да се помучи ни воду да си донесе од бунар да се напије.

понабави свр. набави скоро све што је потребно. – Понабавимо кво ни требе за 
славу, али не постигомо да окречимо кућу.

понабьцка свр. расади подоста расада, засади већу површину расадом. – 
Причекај ме да понабьцкам арпаџькав, па че си идемо заједно.

понабере свр. подоста набере. – Идо та понабра малко црешње, колко мога да 
дованем које су пониско.

понабере се свр. прилично се накупи. – Понабрала се мушка дечица, па пошла у 
коледу, ја ји гледам, па ми мило. Понабрала ни се работа, немамо кьд да седнемо леб 
да једемо.

понаблизи свр. приђе доста близу, примакне се сасвим близу. – Понаблизимо до 
наше село, са можемо да седнемо леб да једемо, и малко да одморимо.

понадава свр. даде свакоме подоста чега. – На децата понадава да си понесу от 
све, она напуне ђепици, а за нас колко остане.

понавали се свр. примакне се сасвим близу, прислони главу уз главу. – Ћима ми 
сас руку да се приближим до њег, ја пријдо и понавали се, он ме довати, па ми се 
унесе у очи.

понавам прил. мало ближе амо. – Понавам се тргнете, да ви не закаче кола. 
Понавам се лецнете, да ви не дува промаја на дувкуту.  понавамо.

понавамо прил. в. понавам. – Лисичко натоварил гоџа сено, кад да мине преко 
реку пуче му растука, он се изнервира па почне да псује: Ту да га јебем, дотле ли бьш 
дотраја, ко се не строши понатамо или понавамо, него бьш над реку.

понавамће прил. хип. од понавамо. – Де, пријдете понавамће, да си пооратимо. 
Примакни се понавамће, да ти нешто покажем, само ти да видиш.

понаведе свр. мало нагне, мало накриви. – Чим седне, малко понаведе главу и 
почне да рка, заспи ко топ.

понаведе се мало се сагне, мало се погрби. – Невестице се зацрвиле, понавеле се 
и жњу ли жњу, а мен очи само одлате, ко скакалће, од једну вутарку на другу.

понављач м онај који у школи понавља разред, поновац. – У наше оделење нема 
понављачи, све добри и врло добри, и понећи одлични.
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понаврља се свр. фиг. прилично се опије. – Зими се почесто понаврљамо у задругу, 
па си једва дом отидемо.

понагоји се свр. подоста се удебља, подоста добије на тежини. – Паде добра 
ћиша, па се морузете понагојише, че има и за нас и за стоку.

понагор прил. нешто мало навише, на нешто већој висини. – Подигни ме још 
малко понагор да га доватим.  понагоре.

понагоре прил. в. понагор. – Ако се укачиш понагоре че доватиш најзреле јабуће.
понагоршће прил. понагоре у дем. значењу, нешто сасвим мало навише. – 

Понагоршће, поблизо до капијуту, беше старинска кућа, а понадол помалечка сас 
једно сопче, где живеше баба.

понагрби се свр. прилично се погрби. – Понагрбила се, станула баба, сећирације 
и немачина ју притисле.

понагреје свр. подоста загреје. – Млеко понагреј, ал немој да га прегрејеш, да 
може убаво да се потсири.

понагреје се свр. загреје се, стопли се. – Понагреј се малко уз огьњат, па се диѕај 
да намирујеш стоку.

понагрчи се свр. прилично се погури, скупи се. – Деда-Лека се понагрчил, пригрта 
кожув и примациња се поблизо до кубе, зима му.

понагура се свр. нагура се прилично њих, сабије се један до другога. – Понагурајте 
се једьн до другога, а може и преко другога, само да сви да станемо.

понад(и) предл. изнад, повише (упор. над). – Млого је волел да седи под тија ореј, 
орејат си га, ене, још стоји понад кућу. Понади нашу кућу имаше голема црешња, 
поди њу смо млого волеле да се играмо, са ју нема више.

понада се свр. има наду у кога, узнада се у кога или што. – Понада се да че ме 
башта помогне у правење кућу, али се бадава нада.

понадава свр. да многима оно и што треба, и што не треба. – Ја што сам по-
давала на деца и на роду, и видено и невидено, а са ме никој не гледа.

понадвор прил. нагон за обављањем физиолошких потрерба, место где се 
обављају физиолошке потребе. – Иде ми се понадвор, прикарало ме па ништа не 
видим. Понадвор су ишли у нужник иза кућу.  понапоље.

понадворица ж пролив. – Вану га понадворица, и за две недеље умре човек.  
посерка.

понадокује несвр. говори подигнутим гласом као да виче. – Оглувела, па 
понадокује кат прича.

понадол(е) прил. мало наниже (упор. надол). – Малко понодол беше још јена 
дльгњовеста шупа. Понадоле слезни да могу да те приванем, да не паднеш из дрвото.

понадолшће прил. мало ниже од понадоле. – Исипи тој у воду што истица из 
кладеньц, али малко понадолшће от кладеньцат, да се не врне у њег, мора да отече, 
иначе нече да ваљаје.

понадоноси свр. донесе довољно све што је потребно. – Остаремо и онемоћемо, 
али имамо једну комшику, она ни свакодневно наѕрта, понадоноси ни воду и дрва, 
поизмете ни кућу, њој се не мож никад одужимо.

поназбере свр. поприлично накупи. – Овуј годин поназбрамо доста сливе, и пре-
пекомо десет казана рећију.

поназбере се свр. сакупе се у повеликом броју. – Поназбраше се госјањи, направи-
мо убаву славу, паде и појање и играње.

понаѕебне свр. поприлично озебе. – Полага га једна ис Црну Траву та отидоше у 
Русију, кад дојде, он понаѕебал, а младо дете, седомнајес године, и умре.
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понаѕрне свр. повремено навири. – С време на време па понаѕрне да види кво ја 
работим.

понаједе се свр. поприлично се наједе. – Понаједомо се, и поизнапивамо се, до-
мачин добар, кућа јака, паде и песма.

понакади се мало се накади димом. – Ајде да запалимо по једну цигарку, да се 
понакадимо, да замиришемо на убаво, мош че ни женете повиш воле.

понакашље се свр. мало се накашље. – Знам ја, кат се баба тека понакашље, а не 
кашље вој се, оче да ми некво казује от које нема да спим начьс.

понакрај прил. до самог краја, уз ивицу (упор. и накрај). – Дедо, седни понакрај, 
да има место и баба да седне.

понакривен, -а, -о мало уврнут, са извесним пропустима. – Чу ви испричам по 
ред и по истину, ако негде испадне понакривено причањето, тој је затој што се поза-
боравило бьш како беше.

понаљути се помало се наљути, наљути се кобајаги. – Гледамо с бабу серије на 
телевизор, а оно у њи само за викање, баба се не оћучује, ја вој се ко понаљутим и 
причам како је тој измишљотина, али она кат стане да вика, па устрза и ночу.

понамалеје свр. прилично се смањи. – Кат понамалеје рећија у влашу, знам да ми 
је нећи помагал, да неје сама омалела.

понамали свр. прилично смањи. – Нестањује ми сточна рана, чу морам да 
понамалим стоку.

понамали се свр. бројчано и количински се смањи. – Понамалимо се по села, деца 
се одавно не раџају, остали само старци.

понамаљује несвр. постаје све мањи. – Нема ћиша, че почну воде да понамаљују 
воде по бунари.

понамири свр. посвршава послове око стоке. – Ујутру се дигнем, па поиздизам 
црђе куде смо спали, поизметем по собу и двор, понамирим стоку и живину, па се 
топрв тьг мијем и спремам једење.

понамршти се мало се намршти. – Залулил Милутин „мораву“, чур окол њег ко 
да је вабричћи димњак, откашље једну партију па тргне от цигаруту, понамршти се 
па пине от каве, и све тека, агалисује га.

понапоље прил. нагон за обављањем физиолошких потрерба, место где се 
обављају физиолошке потребе (упор. понадвор). – Морам да идем понапоље. Иде ми 
се понапоље. Отиде понапоље у шумак, па га још нема да се врне.

понапред прил. 1. нешто раније (упор. и напред). – И тој мора једнуш да прегрми, 
па боље понапред, него да чека. 2. нешто испред. – Напред иде поп, а понапред от 
попа онија који носи крстачу. 3. нешто ближе предњем делу. – Помери се понапред, 
да мож боље да видиш.  отпонапред.

понапуни свр. подоста напуни. – И тека, польк-польк, па си понапунимо шталу 
и кочину, деца ишколувамо, што веле: станумо на нође.

понапцује свр. с подоста испсује. – Понапцује ме понекад кад зарадим, али нема 
да налати да ме бије.

понасити се свр. прилично се засити. – Има ли довољно да једнете, понаситисте 
ли се, ел остадосте гладни.

понасмеје се свр. смеје се са ким извесно време, пошали се. – Ако ме сретне некој 
запљес сас некву зајебанцију мен мило, понасмејемо се, и некако човеку лькне.

понасмете свр. подоста насмете, прилично надрља. – Са нумејем да ви кажем 
кво сам бьш осечал, ал га бео, чини ми се, малко понасмел.

понасмете се свр. прилично се помете, подоста се збуни. – Понасмето се у 
плетење, чу морам да га расплетем, па изново да га заплетем.
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понасмине се широко се осмехне. – Стално вој орате што-че вој толко спремање, 
и толка зимница, она се само понасмине, и продума: Нек једу, доста сам ја трпела.

понаспи се свр. добро се наспава. – Понаспасте ли се, несьм ли ви рано пробудила?
понасред прил. више ка средини, ближе средини. – Турете шерпуту понасред, да 

може сви да доватају да сипују.
понастран прил. на већем одстојању са стране. – Мојви стојеше увек понастран, 

навали се на сантрач на бунар, тури сламку у уста, и гледа ме срамежљиво. Сестра 
што помага на доктуратога стоји понастран, и додава му кво потражи.

понатаври се свр. дотера се мало лепше, понагизда се. – Зима ли је, лето ли 
је, имамо ли работу, немамо ли, кад дојде пијачан дьн, оне се понатавре и отиду у 
Бабушницу.

понатамшће прил. нешто мало удаљеније у том правцу. – Мрдни се малко 
понатамшће, да могу и ја да седнем.

понатовари се свр. прилично се оптерети. – Немој ме затрачкујеш, видиш да сам 
се понатоварила, а и журим да однесем обед на жетвари.

понаучи свр. отвори коме очи, посаветује. – И сьг, да ли се сам досетил, или га 
нећи понаучил, али Ђура гробар се појави на гробишта сас мајцу, а на грбину сас 
убава црна слова написано: „Сви че ви Ђура у рупу нагура“.

понаучи се свр. фиг. распита се около, обавести се. – Пораспитај се и понаучи се, 
има травће за от све бољће, само који ји знаје.

понафилује свр. фиг. дода и оно што није изговорено. – Има такви љигави нечо-
веци, па те подзькну да се излетиш, па одма трчу код пуравелницити да те ојаде, па 
ајд што им шьпну тој кво си ји очамчил у оратуту, него га још понафилују.

понашали се свр. нашали се повремено са киме. – Понашалете се и посмејте се, 
ал работу не мањујте, работа не смеје да чека. Да се понашалимо, да ни мине дьн.

понашљема се свр. поднапије се. – Народ страује од њега, али му се и потсмива 
кат се понашљема.

пондрак мн. пондраци м зоол. 1. глиста која као паразит живи у дебелом цреву 
човека и коња Oxyurus vermicularis. – Не стањује, не држи га место, ко да има 
пондраци у дупе. Кво се само рипаш, ко да имаш пондраци. Што се не скадиш, бре, 
једнуш, него ко да су ти пондраци улезли у дупе. 2. фиг. веома лош човек. – Кво да ви 
кажем, знам да је овија пондрак што се улизује окол мене у праву, али ако продадем 
душу на сотоње, џабе ми је после све.

понеделник м први дан у недељи, понедељак. – Пијачан дьн у Бабушницу је 
понеделник, у Белу Паланку петак, а у Пирот субота. █ Чис ~ вер. пр. Чисти понедељак, 
први дан ускршњег поста. – На Чисти понеделник почиња пос, и не пипа се ништа 
у руће.

понекада прил. с времена на време, покаткад. – Ветар понекада донесе облак 
одједнуш и од нигде, па се угрми и усева, и надојду потоци.  понекьд.

понекьд прил. с времена на време, покаткад (упор. понекада). – Понекьд и ћорава 
кокошка треви да кљуцне понекоје зрно.

понекво зам. понешто. – Унучката им веч почела да мрмори понекво, почела ји 
льже да вој се радују.

понекња прил. накујуче. – Понекња обрамо градину, па, еве, топрв даньс 
постигомо да нижемо пипер на низе.  поњекња.

понекој, -а, -е пр. зам. понеки (упор. понећи). – На понекоје девојче се одвржу 
пекље на чарапе, па се слагне да ји приврже, а нође вој беле, па мазне, па меће ко 
вуна. Понекоји одовде знају како је било.  понећи.
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понестањује несвр. почиње да недостаје чега. – Трећа годин како нема ошав у 
Калџерело, рећица понестањује, а куповна не ваљаје.

понећи, -ка, -ко пр. зам. понеки, -ка, -ко (упор. понекој). – Понећи може да има и 
милијони, ја немам ни динар. Сврне понека комшика у два-три дьна, та ме наѕрне 
жива ли сам.

понећипут прил. понекад. – И ћорава кокошка понећипут потреви зрно.
понечији, -а, -о зам. који припада понекој личнодсти. – Понечији живот пројде у 

муку и немање, а понечији у добро и богатльк, куга каква љуљћа заљуља у детинство.
понисачьк, -чка, -чко који је ониског раста, који је прилично низак. – Ми смо сви 

у кућу понисачћи, таква ни сорта.
понови свр. поновно учини исто. – Ајде, бабо, понови причуту, млого ни се 

дапада.
понови се свр. обнови гардеробу (упор. поднови се). – Поновил се деда, сашил 

нове панталоне и дреју, и купил нову шубару, а баба му исплела нов џемпир.
поново прил. опет, изнова, наново. – Уработимо га, али не испаде добро, па смо 

морали поново да га работимо.  поновно.  испоново, отпоново.
поновно прил. в. поново. – Не могу поновно да причам, уста ме заболеше от 

повртање једно исто причање.
поноглавац ЛЗ м зоол. жабља ларва с репом и шкргама која се даље преображава. 

– От поноглавци постану жабе кад им отпадне реп, а порасту ноге.  пуљоглавац.
поноси несвр. носи извесно време некога или нешто. – Нане, поноси ме малко 

да ми се одморе нође, после чу сам да си одим. Купимо вој ципеле, она ји поноси 
малко, па тражи друђе, помодерне. ко да ми крижамо паре.

поносит, -а, -о поносан, који је испуњен осећањем поноса. – Некада српсћи војник 
беше војник, стасит и поносит, радос и дика на вамилију, са бегају од војску ко ђавол 
от крс.

понутрина ж унутрашњи органи, изнутрице. – Чича беше мајстор на месо, кад 
он направеше шварглу сас варено месо и понутрину, има прсти да си изедеш.

поњекња прил. накујуче. – Поњекња се договарамо, а ти њекња одрече тој кво 
смо се договориле. Неје било њекња, него поњекња.

поњушка свр. поњуши, помирише да одреди мирис. – Ми смо гори от свиње, кад 
би на свињу помешал и сипал све овој које смо ми појели и попили, она би само 
поњушкала, па би дунула на нос, и манула га.

пообара свр. обори све редом. – Ветар пообарал сливе, заринуле се у шљивар, 
требе да се збирају. Раздува се ветрина, пообара крстине, теше и нас да однесе.  
испообара.

пообгрози се свр. временом савлада осећај грозоте и гађења. – Ако ми је мати, 
испрво ме беше гроза да ју запирам и преоблачим, после се пообгрози.

пообере свр. обере све што треба да се бере, приврши бербу. – Пообрамо морузе, 
поорамо за жито, дрва накарамо у уавлију, са могу да почну свињокољи и свадбе.

пообиколи свр. обиђе с времена на време око кога или чега. – Дигал се тија печал-
бар јутредьн, па решил да пообиколи кућу и около, по њиве и ливаде.

пообјачка свр. прилично ојача, поодрасте. – Деца попорастоше и пообјачкаше, 
почеше да ни помагају у пољсће работе.

пооблече се свр. обуче се у више одевних предмета, обуче се вишеслојно. – Пооб-
лечете се у нешто потопло, упланин и лети ладно, кам ли зими.

пообрне свр. окрене више пута, окрене у разним правцима. – Пообрни га натам-
навам док не легне како требе, докле се не упасује.
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пообрне се свр. више пута се узастопно осврне и обазре. – Пообрни се и погледај 
окол тебе, све твоје друшће се ижениле и деца воде за-руку, а ти си још девоћа, и 
смуцаш се сас дечишта помлада о[д] тебе.

поовам прил. мало ближе овамо. – Примакни се поовам, имам некво да ти шьпнем 
да никој не чује.

поовчари свр. учини кога овчаром, намени му овчарење као занимање. – Моја по-
стара браћа отоше на предузеће, да раде осом сати и живе у град, а мен поовчарише, 
да сам овчар цел век, и да ис планину не слазим.

поода1 ж полазак, тренутак поласка. – На пооду се поздраве, исцеливују у об-
рази, и обавезно попију још по једну чашу за срећан пут, и да се пак виде и дочекују. 
 пооџа.  поодьк.

поода2 ЛЗ ж похода младој из родитељског дома одмах по одвођењу у њен нови 
дом, походе. – Кад млада невеста дојде од венчање, поођанци веч дошли и чекају ју, 
тој поода из мајку: брат, сестра, они нешто купили, и иду да пооде невесту, тека ми 
кажемо овде – поода и поођанци.

поодалек прил. са веће удаљиности. – Изокај от поодалек, не приближавај се до 
капију, да те не уплаши куче.

поодьк м полазак, тренутак поласка (упор. поода1). – Де на поодьк да попијемо 
још по једну. На поодьк испијемо још по једну чашу за срећан пут, и да се па видимо. 
Сваћи пут кад расипе ризлу, камијонат затруби при поодьк.

пооди свр. полази. – Неје тела да пооди без њојан големи двокрилан орман. Дојде 
време да се пакујемо и да поодимо дом, али Мила га нема. ■ поодење гл. им. – Сви су 
дошли који су требали да иду, више не требе да се чека с поодење.  запооди.

поодмькне се свр. поизмакне се, удаљи се нешто подаље. – Кад је работа гледају 
да се поизмькну, а кат се приноси једење они се попримькну.

поодноси свр. однесе све једног за другим који су се ту затекли. – Причају да че 
надојде вода да ни све поодноси ако се не поправимо.

поодрасте свр. прилично порасте, поојача. – И не чекају да одрастем, малко ли 
поодрастем, веч ме упреѕају у работу, прво да чувам јаганци, па овце, после на орање 
и жетву.  попоодрасте.

поођанци ЛЗ м мн. учесници похода младој из родитељског дома одмах по 
одвођењу у њен нови дом. – Кад млада невеста дојде од венчање, поођанци веч дош-
ли и чекају ју, брат, сестра, они нешто купили, и иду да пооде невесту, дојду, седе 
два-три сата, и иду си, тека ми кажемо овде – поода и поођанци.

поозгор прил. фиг. на вишем положају, угледнији. – Прајимо левине од двајес собе, 
а живимо у једну, лук и вода ни рана, работимо од сьвњушку до стьвњушку само да 
смо малко поозгор от комшије.

пооздол прил. фиг. на нижем положају, мање угледан. – Ако немаш башту ти нема 
да будеш пооздол од друга деца, у надницу чу идем, и слуга чу будем, ал нечу тој 
да дозволим.

поoздравеје свр. опорави се, придигне се из постеље. – Само да пооздравејем, 
само да се малко придигнем, ете ме при вас да наставимо работу.

пооѕрне се свр. више пута се обазре. – Кад некоја од женете дојде да некво купи, 
ми се ућутимо, она купи и појде си, некој дльбоко уздьне, која се од њи пооѕрне да 
види куји је узданул, по њу уздьну повиш, е, таква увек некво заборави да си купи, 
па се поврне.

поојачка свр. мало више ојача, постане јачи и снажнији. – Копају морузу стари 
љуђи, али и деца која су поојачкала.



Љубисав Ћирић738

поолаби свр. нешто ослаби, донекле прореди неку активност. – Да причекамо да 
поолаби ћиша, па че појдемо. Требе да поолабиш пијење и пушење, видиш да си се 
спекал, саде кос и кожа о[д] тебе.

поока свр. извиче се, игалами се. – Поoка, поока, па се оћути, види да му се нићи 
не плаши.

поолиња се свр. прилично се искрза, сасвим се истањи. – Црђе ни се поолињале, 
и решимо да ја у понеделник зачьс прерипим до Бабушницу да купим нећи чаршав 
и некоје ћебе.

поoмалеје свр. прилично се смањи, доста се бројчано омањи. – Поомалемо у 
село, мој врс скоро сьв помрл.

поомациња се свр. омакну се сви један за другим, попадају. – Млого је клизаво, 
пазете да се не поомацињамо сви у долину, да ни не могу поваде из њу.

поомије се свр. умије се како-тако, пропере се надве-натри. – Нема да поомије и 
поочешља деца, нело ји пушта да оде дрљава и бучава по народ.

поопере свр. опере с времена на време што је за прање. – Дооди ни черка, по-
опере ни, поизмете по кућу, понанесе дрва и поспреми једење за неколко дьна, па 
си отиде.

поорати несвр. 1. поприча, поразговара са ким (упор. повреви). – Седни до мене да 
си пооратимо, ја сам сама у четри дувара, па сам се ужелела за орату. 2. посаветује 
кога. – Иди, поорати му да се мане о[д] тој друство, иначе че заглави у затвор.

пооре свр. сврши орање, узоре све што је планирано да се узоре. – Поорамо и 
посејамо, и за овуј годину пребринумо туј бригу.

поотрезни се свр. прилично се отрезни. – Никако се не трезни, малко ли се 
поотрезни, он пак почне пијанку.

поотресан. -сна, -сно отреситији, сналажљивији, промућурнији. – Који је бил 
малко поотресан ишьл је на печалбу, а који је бил поприглупачак, њигово је било 
овчаршина.

поотресе свр. фиг. скине са себе какву невољу. – Запосли се у варош, поотресе 
сељачку штроку, погосподи се, па диже нос.

поотресе се свр. фиг. прилично се отараси немаштине, или какве напасти. 
– Ишколувамо деца, поотресомо се од дугови и шпарање, са че и ми малко да 
прогледамо.

поочисти свр. очисти с времена на време. – Дојде черка та ни поопере, поизмете 
и поочисти по кућу, спреми једење за неколко дьна, па си отиде.

поочува свр. очува све једно за другим. – Деца ко деца, при нас су док ји поочувамо, 
после привану свет које куде, ми останемо сами.

поочува сe причува се, не истроши се радом. – Неси ни ти од јучер, него се неси 
претргал од работу, поочувал си се, и са се подносиш ко петьл у расад.

пооџа рет. ж в. поода1. – Он им пред пооџу на работу очисти „крека весо“ (пећ), па 
натура унутра сува дрвца и артију за потпалу.

поошљачи се свр. поквари карактер, постане ошљак. – Поошљачил се, направил 
се на ошљака, дом се не сврта, само гледа где куга да превари и претупа.

поп1 м православни свештеник, онај који у цркви обавља верске обреде. □ – 
Послегњи поп у нашу цркву је бил поп Радисов, кућа му је била у Белу Воду. ⌂ 
беспослен поп и вуци крштева докон човек лаћа се непотребног посла. – Решил поп да 
крсти вука да не дави више стоку, и док га крштевал вукат му рекьл: Крштевај, попе, 
замакнуше овце иза брдо, не могу ји стигнем. ⌂ и над попа има поп над сваком влашћу 
има виша власт. – Мислил је да му никој ништа не може, али и нат попа има поп. ⌂ 
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погледа попа у браду примакао се смрти. – Нечу да идем с вас, че речете да сам заулав 
старц, погледал попа у браду, а че се замлачује сас омладину по седењће.

поп2 м сноп на врху крстине или трећака (13. код трећака, 17. код крстине). – Зде-
не се крстина ел трећак, па се озгоре на вр тури сноп, који се зове поп.

поп3 гвоздени део запрежних кола који спаја предњи са задњим трапом. (упор. и 
воловска кола). – Sагњишта и кривуљице су повезане с једно расовесто железо које 
се зове поп, и које има рупу крос коју се удене клин да повеже попатога с растоку.

попада свр. 1 падну сви један за другим. – Сливе се заринуле у шљивар, попадале 
све до једну. 2. фиг. сви присутни клону од смеха. – Кад рече да се замајсторил, и да 
је за једну недељу научил да праји купатила, друђити мајстори попадаше от смеј.

попадића ж попова супруга, попадија. – Поп Радисав и његова попадића су жи-
вели на Белу Воду, па кат се он пензионисал отселили се у Београд при њина деца.

попарак м врста јела од попареног хлеба, уз додатак сира и алеве паприке, по-
пара. – Надроби се стар леб у паницу, па се тури врз њега сирење, а у тигањ се рас-
топи маз, и с њега се посипе лебат, после се све тој попари сас ћипелу воду, и готов 
попарак. У нашу кућу се леб не врља, кат се јако стврдне, ми си правимо попарак 
од њега.

попари (трп. пр. попарен, -а, -о) свр. 1. прелије врелом течношћу. – Говеда и сламу 
једу кат се попари. Једни радосни, а једни, ко да ји је нећи попарил сас жешку воду, 
надали се на повише берићет, а несу наврли ни половин колко су се надали. Маноил 
се себну ко попарен, суну се за појас, извади нож и истрча ис кућу. 2. спржи мразем. 
– Сливе се ра[с]цавтеле, а падла слана, па ји све попарила. Пре[д]-ѕору паде слана ко 
снег, све попари по градину кво је остало небрано.

попасе свр. 1. пасе извесно време. – Овце попасу док не почне жега, после се 
замрте и бегају у ладовину. 2. напаса стоку извесно време. – Искарај говеда у Барје 
та ји попаси, па ји у пладне врни и накарај у шталу.

попашак м рана испаша оваца пре обредне муже о Ђурђевдану. – На Џурџовдьн 
се овце ујутру не музу, пуштају се у попашак, па се у пладне вртају дом на премлаз. 
Мало време иду у пашу, затој се зове попашак.

попьк мн. поповчичи м зоол. врста инсекта који зриче трљајући предња крила 
једно о друго, попац Gryllus. – Истеза се ко попьк на тикву. Женеве се почеше 
почушкују и умргују конто њу, па ју оговарају како је ваљаџијата спрам њу ко попьк 
спрам тикву, па се тићем засмеју онак наглас. Поповчичи поју кат се сьвиња и кат 
се стьвиња.

попетина мн. попетине пеј. од поп, попина. – Тија попетина сваку помладу жену 
загледа и одмери.

попече се свр. пече се мало дуже на тихој ватри. – Нек се месото још малко 
попече, ал олабете огањ да се не препече.

попивкује несвр. пијуцка с времена на време. – Море, нашити унук пропушил, а 
почел и да попивкује, метнул се на деду, да не остане слутан.

попипкује несвр. повремено пипка, пипкајући истражује. – Немој да ме 
попипкујеш, срам да те буде, имаш си жену па њу попипкуј.

попипне свр. пипне овлаш, пипне с времена на време. – Љубисав манда с руће, 
прича им некво, и једну од њи попипне по косицу, она се поче усмивка, преведе ју 
преко долину жедну.

попита свр. пита на више места и више њих, распита се. – Чу попитам по село 
који има прачина за продаву, па чу ти јавим.
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попише свр. подвргне заплени, конфискује. – Туј годин замалко да ни попишу 
краве за порез, да ни Момчил Бранковсћи не зајми паре, остали би без говеда у 
шталу.

поплавеје свр. поплави, добије плаву боју. – Дете, ако узнем тојагуву, че ти 
поплавеје дупе, зачьс има да се смириш.

попладне с поподне, време од поднева до вечери. – Тој попладне легомо малко 
да одьнемо с душу, тамьн ни унело у сьн кад утропа по пенџери, пробуди ни град.

попламти свр. потамни или пожути од болести или старости. – Јако попламтел, 
нече се наживи још гоџа.

поплачује свр. исплати, поплаћа све рачуне. – Направи трошак, нумеје да стане 
кат почне да купује, не могу да поплачујем све колко је у стање да потроши.

поплаши свр. зада страх, учини да се сви разбеже. – Поплаши ни баба с приче 
од вапири и сотоње, па ночу не смејемо да останемо сами у собу.

поплаши се свр. испрепада се. – Ми седењћујеомо на крстопутину, кат си наидоше 
плашила, ми кат се поплашимо, па беж која накуде.

поплеви свр. мало времена плеви, оплеви малу површину. – Еве ме, нане, испольк 
уилно рече Мара, идо до њивчено преко ваду да малко поплевим лучакан.

попљуцкује несвр. учестало пљуцка. – Кад му давају нек једе, кад нема он че си 
попљуцкује. Док има у буре пије па не престањује, кад нестане он попљуцкује по 
двор.

поповали свр. поприлично похвали (кога или што). – Поповали ју у њигови, а ако 
притребе ти и поизльжи понешто.

поповсћи, -ска, -ско који припада попу, или поповој фамилији. – Ја сам била 
поповска черка. Деда-Драга Поповсћи беше поклисар, а поп беше Радисов из 
Валниш.

попогледа свр. пажљиво погледа, пажљиво осмотри. – Попогледај суде редом, 
туј је негде, неје штукло у бунар.

попогледа се свр. испитивачки се осмотри. – Кат се попогледа у огледало, чини 
вој се да нема поубава девоћа од њу.

поподигне свр. подигне мало више. – Поподигни га још малко, да могу убаво да 
га ванем, да ми не испадне.

попоје несвр. пева извесно време. – Једнумо, пинумо, де са малко да попојемо, 
слава је. Де да ми попојеш онуј песму како ђавол срећу нема, па чу ти купим кво 
очеш.

пополани прил. накпрошле године, годину раније од полани. – Лани неје било, а да 
ли је било полани, ел пополани не могу се сетим, заборавила сам.

попомине свр. смање се већим делом потешкоће и ублаже се недаће. – Слава ни 
се ближи, али до тьг че попомину мојеве болће, па че си опремимо голему собу ко и 
увек, а мош се и децата преваре да дојду да ни помогну у спремањето.

попомогне свр. прилично помогне, помогне с времена на време. – Дојду деца, по-
помогну ни колко могу и у работу, и с паре, не можемо да се пожалимо.

попоодрасте свр. прилично одрасте. – После, кат попоодрастомо тајом смо се 
наодили еј онде по путан за Плосницу. Мож да неч све да разбереш са, ал још малко 
кат попоодрастеш све че ти буде јасно.  попорасте.

попорасте несвр. прилично порасте (упор. попоодрасте). – Зелена трава, ал још 
неје за косење, нека још малко попорасте. Детето вој веч попорасло, почело да лази.

попошка мн. попошће ж 1. плод паприке. – Попошка која је голема, неје добра за 
пунење. Овуј годин се родиле попошће ко никад до са. 2. махуна од пасуља. – Даде 
ми комшика неколко попошће боранију да ишужбим за семе. █ печена ~ печена папри-
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ка. – У тегле наредимо печене попошће, па насипемо зејтин и ћиселину и посолимо. 
█ пуњена ~ пуњена паприка. – У пуњеневе попошће турила си повише ориз, а боље 
да си турила повише месо. █ сирова ~ свеже убрана паприка. – Тури ми у торбу леб, 
сирење и неколко сирове попошће из градину, и тој ми је манџа за даньс. █ сува ~ сува 
паприка. – У пасуљ неје лоше да се тури нека сува попошка, и нареже нећи чешьњ 
бели лук. ⌂ попошће за низање паприка погодна за низање на венац да би се сушила на 
сунцу. – Има си посебно добре попошће за низање, зовемо ји вртка.

попошле мн. попошлетија с поприка која није достигла пуну величину. – Веч има 
у у градину попошлетија, још малко да попорасту, па че почнемо да ћинемо.  
попошче.

попошљак мн. попошљаци м пеј. превише љута или трула паприка. – 
Попошљацини се све здували у подрум, требе да ји исврљимо.

попошче мн. попошчетија с в. попошле. – Попошће обрамо, остадоше само под 
вр попошчетија, али њи че беремо по потребу за пржење.

попошченце мн. попошчетића дем. од попошка. – Малецко попошченце, ал се не 
приноси у уста, смрди колко је љуто.

попошчетина мн. попошчетине ж аугм. од попошка, крупна паприка. – Овеј по-
пошчетине несу за пунење, у сваку може да стане по половин ћило млевено месо.

попошчица мн. попошчице ж хип. од попошка, папричица. – Обари баба суве 
попошчице, па ји уситни у паницу, па у тој нарецка зелени лучак, сипне малко 
зејтинчьк и посоли, па ручьк за ћев. Поједе некокло ућиселене попошчице, па само 
устрѕа од љуто.

поправи свр. учини бољим, уклони недостатке. – Каквогод да узне да поправи, 
он га повиш поквари.  попраји.

поправи се свр. 1. учини се бољим. – Беше размазана и немарљива, али како се 
ожени поправи се, па са права домаћица. 2. поправи физички изглед. – Млого си 
мршава, требе да једеш почесто да се поправиш, да ти момчетија не наоде ману.

поправка ж отклањање кварова. – Строшило се, и не помага му никаква 
поправка.

попраји свр. в. поправи. – Млад човек мож да постигне и да поквари и да попраји, 
а стар неје за нигде.

попрегрми свр. почне да јењава грмљава. – Попрегрме, и ћиша попрестаде, 
можемо да наставимо пут.

попредреши свр. прилично се дотера у стајаће хаљине. – На Велигден 
попредрешимо и деца и нас, па идемо на-оро горе при цркву.  попремени.

попредреши се подотера се, понагизда се у свечано рухо. – Петкана се 
позбрчкала, старос ју налегла, ал кат се попредреши, да вој се не нагледаш.

попрекара свр. прилично претера у чему. – Јучер га малко попрекарамо у пијанку, 
али нека, једнуш се живи.

попрекара се свр. почне да се проређује, почне да пролази време коме или чему. 
– Тија стари човеци се попрекараше, остали само туј и тамо понећи који панте како 
су преодили преко Албанију. Јабуће се веч попрекараше, остаде само зимска сорта 
која послегња зреје.

попреко прил. по ширини чега, попречке (супр. уздужно). – Пооремо и посејемо, 
па пуштимо неколко бразде попреко, да отица вода из њиву. ⌂ гледа попреко мери кога 
непријатељским погледом. – Он прек и зьл, а она умиљата и повољита, попреко га 
неје погледала.  упреко.

попремане свр. попрестане, смањи се нека активност. – Боли, боли, па попре-
мане, тамьн задремем, оно па уболи, и целу ноч тека.
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попремени свр. обуче кога скоро у сасвим нове хаљине, преобуче (упор. попред-
реши). – Баба га окупе и попремени га, па га вати за ручицу, па ишли путем, ишли, 
и сретне ји једьн, пременил се лепо, машна, шашир… (нар. пр.).

попремине свр. већ прође, посмири се, поутихне. – Имал сам јаћи болови, са 
малко попреминуше, ал још не могу мирно да спим.

попререди свр. с времена на време изнова доведе ствари у ред. – С време на вре-
ме кућа мора да се попререди, да неје све расврљано које куде.

попрестане свр. скоро сасвим престане. – Ћиша попрестаде, ајде да наставимо 
пут.

попресрами се свр. подоста се престиди, подоста изгуби срам. – Попресрами се 
па ју питај, кој пита мож и да добије, а може и по нос да добије.

попретура свр. испремешта с једног места на друго. – Де да попретурамо сеново 
у друђи крај плевњу, да направимо место за плеву.

попрећути свр. не одговори баш на сваку увреду, повремено оћути. – Он нека ока 
и псује ако нема другу работу, ти си попрећути, па тека-тека оно му пројде бесни-
лото.

попречи свр. постави што попреко. – Попречи колата преко путат, да ни они не 
мож да прооде, кад нам бране.

попржи свр. испржи нешто на масти. – Чу си попржим две јајца, и тој че ми 
буде за ручьк.

поприбере прикупи скоро све, уради скоро сав посао. – Жито је поприбрано, још 
само понека њива неје ожета.

поприблизи свр. приђе доста близу (упор. понаблизи). – Кат поприблизише до 
село, седоше под једно дрво да одморе, и да нешто поједу.

попривикне се свр. прилично се прилагоди, понавикне се. – Испрво ми беше 
млого тешко, туџа кућа, млого деца, после се попривикну.

поприглупачак, -чка, -чко глуп, али не потпуно. – Поприглупачак, али неје лењ, 
жену поштује, а оче и да послуша кво му се каже.

попридигне се свр. мало се придигне, почне да устаје на ноге. – Несьм могьл да 
се дигнем ис кревет, са се попридиго, па излезнем и у авлију та прошетам.

поприка рет. бот. ж в. паприка. – Набрамо поприку двоје канате че има и за 
туршију и за низање. Напунимо поприће и сарме за славу, ал посне, само с оризьк, 
компирчичи и лучак.

поприкачи свр. фиг. придода у причању и измишљене детаље. – Умеје да поизль-
же, и да поприкачи и које је било и које неје било, али ми га знамо, па му све и не 
верујемо.

поприкрпи свр. с времена на време закрпи оштећено. – Тамьн му поприкрпим 
панталоне на једно место, оне се сцепе на друго. Поприкрпе рупе на путат, падне 
ћиша, оне се па појаве још поголеме.

поприкупи свр. докупи оно чега нема довољно. – Бео се задужил до гушу, али Бог 
да поможе от печалбу, пораскачи дугови, а и поприкупи једно-друго за по кућу и за 
у поље.

поприльже свр. изрекне покоју лаж. – Воли да поприльже, ко да је от циганску 
сорту.

попримькне се свр. примакне се ближе. – Кад је работа, гледају да се измькну, а 
кат се приноси једење, они се попримькну.

поприрабочује несвр. ради помало и ван радног времена, тезгари. – Башта ми 
орати да си потезам штале и плевње, и да си чувам говеда, али да поприрабочујем 
и у милицију.
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поприсети се свр. сети се нечега са напором. – Бабо, поприсети се, па ни испричај 
какво сте јели кат си ти била дете.

попритегне свр. 1. притегне с времена на време, чвршће затегне. – Купимо једно 
кућерче, па га попритегомо да презимимо, па натам ако се може че га проширујемо. 
Откарал сам кола код мајстора да ји попритегне, спремам се на пут. 2. фиг. строже 
поступи према коме, обузда кога. – Попритегни га ти док је још помалецак, и док 
још можеш, да не притеѕа он тебе после кат порасте.

попритисне свр. лагано притисне. – Попритисни туј куде ме боли, ал испольк, 
немој јако.

поприча свр. проведе неко време у причању, поразгова о разним темама (упор. 
повреви). – Несмо се скоро виделе, али са убаво попричамо от све.

попричека свр. причека краће време. – Замоли ме да га попричекам нећи дьн за 
паре, а тој причекување траји еве годину дьна.

попришпара приштеди нешто, причува коју пару. – Имаше струја у село, ал она 
навикла да попришпара, па дек је сама и нема голему работу упали гасарче, чьк ни 
лампу не пали.

попродума свр. проговори покоју реч са киме, поразговара с времена на време 
о нечему. – Де да попродумамо и од женидбете, када мислите да жените вашево 
девојче, има ли си прилику, ел ми да му тражимо.

попројде свр. прође доста тога. – У пладне сви жетвари полегају у ладовину, 
чекају да попројде најголема жега, па да наставе да жњу. Ајде да се склонимо под 
дрво док попројде најјака ћиша, па че наставимо пут.

попросевери се свр. дође донекле себи, просвести се. – Она се малко ко попро-
севери, погледа около, али па заштуче.

попроскубе се свр. шаљ. обрије се на брзину. – Узо бријач па се попроскубо по-
горе-подоле, ману нема кој да ми најде.

попротргне се свр. фиг. подоста порасте. – Попротргла се, постала бабина 
девоћа, још малко па че ју женимо.

попротрси свр. којекако отрси од трња или траве. – С време на време требе да 
се двор попротрси и поизмете, да неје неметен и урасал у травољак ко пусталија.

попрошета свр. прошета мало. – Одведи ји па ји попрошетај по кућу и по двор, 
да виде како смо се средили, и намештај какьв смо купили по собе.

попрошета се свр. прошета мало, мало се расхода. – Попрошетајте се, још сте 
млади, требе да видите свет.

попрска свр. пошкропи ситним капљицама, накваси прскањем. – Попрскај му 
лице сас студену воду, да се расьни, да не бланта више.

попрчавеје свр. постане прљав, запрља се. – Лети немамо кьд да се млого мијемо 
и перемо, па ни попрчавеју и аљине и снага.

попрчкује несвр. повремено и не обазирући се на остале пушта гласне ветрове, 
прдуцка. – Иде и попрчкује, ич га брига неје иде ли нећи по њега, и чује ли га нећи.

попрџује несвр. често пушта гласне ветрове, прди. – Иди у долину па се испрди, 
немој туј пред сви да попрџујеш. Нацврца се пасуљ, па само попрџује по двор.

попује несвр. 1. врши поповску службу. – Како ја пантим у стрижевачку цркву 
је попувал поп-Радисов из Валниш, па је њега сменил поп-Чеја из Ресник. 2. 
наметљиво поучава и мудрује. – Немој да ми попујеш сваћи дьн, вољада и ја нешто 
знам. ■ попување гл. им. – Попување је најлька работа, сви викају, ти појеш, и још ти 
плачују што појеш.

попуни свр. учини нешто пуним, употпуни. – Требе ми џак паре да попуним све 
рупе, а ја немам ни жlту банку.
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попуни се свр. постане пунији, угоји се. – Кат стигне ошав ја се попуним, онак 
сам си стално мршава.

попупа свр. дет. поједе у сласт. – Ако све овој попупаш, че прастеш најголем, и 
че будеш најјак у сва деца.

попуца свр. покида се, распукне се један по један. – Немој се толко запињаш, че 
ти жиле попуцају. Попуцаше пликови, и из њи потече гној.

попушкује с времена на време запали цигарету. – Волела је да тргне понекоју, 
а и да попушкује, тој у оној време жене по село несу работиле, али бабата беше 
намужњичва.

попушта несвр. 1. испушта из руку и погледа. – Где ја, туј и она, никако ме не 
попушта. 2. губи снагу, телесно слаби. – Беше муж ко горун, али како стареје поче 
да попушта. 3. повлачи се, прави уступке. – Ја му попуштам, гледам да буде мир, ал 
он мен не попушта ни за длаку. 4. учини ширим, пространијим. – Попушти малко 
каишат, видиш да че пукнеш колко си се прејел.

попушти свр. малакше, телесно ослаби. – Осети да ми се стьвни у главу, нож ми 
испаде из руку, нође попуштише.

попцује свр. гадно опсује. – Ђавол кад нема кво да работи, он си мери јајца на 
кантар да види које му је потешко, рече Милисав, и попцува им леб.

попче мн. почетија с 1. тек свршени богослов, млади поп. – Поп Чеја се разболе, 
а место њега поставише једно младо попче, тамьн се запопило. 2. хип. од поп (В 
попће). – Не дирај ме, попће, греота је, муж ми је скоро умрл.

пор мн. порови м зоол. малена звер из породице куна, лучи секрет веома непријатног 
задаха, који му служи као одбрамбено средство од непријатеља, твор Putorius pu-
torius. – Пор ни беше удавил седом пилетија. Не мије се, не купе се, смрди ко пор.

поработи несвр. ради неко време. – Једомо леб, ајде са да поработимо малко. 
Поработимо, па разманумо, упече, па че се цркне.

поравни свр. учини што равним, да буде без испупчења и удубљења, поравна. – 
Требе да отрсимо и поравнимо двор, вршалица че дојде за нећи дьн да вршемо.

порадује се несвр. наужива се радујући се коме. – Да пратите децата да поседе 
нећи дьн при нас, да им се порадују деда и баба.

поразбива свр. разбије све редом. – Напије се, па потроши и поразбива све по 
кућу

поразвесели се свр. постане весео, поприлично се развесели се. – Дојду унучетија, 
поседе нећи дьн, поразвеселе ни, па си отиду.

поразвидели се свр. мало боље сване, појави се јача дневна светлост. – Почекајте 
да се боље поразвидели, па тьг поодете.

поразгази свр. подоста утаба гажењем. – Иди поразгази снег, па наврљај шуму 
од лисник нек овце брсте.

поразгланѕи се свр. оскудно се обуче, разголити се. – Кад ју човек погледа: 
поразгланѕила се, ливреста, ћипи од бесночу, а очичи вој се уџагриле, нема кво му 
не пада на памет.

поразгрне свр. мало више разгрне, рашири. – Поразгрни пасуљат по двор да се 
добро напече, па да поченмо да га чукамо.

пораздава свр. да све једно за другим. – Ја пораздава на деца све кво сам имал, са 
сам у њине руће.

порази (трп. пр. поразен, -а, -о) свр. 1. покори. – Поразили ни Турци на Косово, 
па смо пет века били у ропсто. Наша војска била поразена, па морала да се повлачи 
преко Албанију. 2. оштети, поквари. – Воду сипнеш на дно, да не загори млеко и 
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привати се за шерпу, не ваљаје да загара: ем че вурда од њег да нагорчује, ем че по-
разиш судат.

порази се свр. 1. поквари се. – Тај брава се поразила, па нече убаво да заклапа, 
и муку мучимо сас њу. 2. поквари се здравствено стање, разболи се. – Е, и Крсту 
сльнце да огреје, беше се поразил једно време кад га ману онај пустоотка, али се 
са пооправи. 3. карактерно се измени нагоре, постане непослушан. – Беше убаво и 
акьлно дете, ама се порази, ману да слаша. 4. побаци (о женки животиње). – Порази 
ни се крава, јела буђаво сено, па се исаби.

поразотиде се свр. скоро свако оде, скоро сви се разиђу. – Госјањи се поразотидоше, 
остадоше само који су ни поблиска рода.

поразреди свр. поприлично разреди. – Порезредимо се по села, како који стар 
умре, млад нема да га замени, сви побегоше у град на польк живот. Густо никла 
моруза, али у копање че ју поразредимо.

поразрети свр. учини да што постане мање густо. – Кад оризаш сливе поразрети 
грањћете, ако су поретће боље раџајау. Поразрети се народ, растура се вашар, остала 
само омладина.

порани1 свр. храни у дужем периоду. – Малко ли сам те у кревет поранила и 
попојила док си лежал болан, а са ме глоџеш ко свињску ногу, арам да ти је. 
Неурањена добро, ал мора да ју кољемо, а другуву свињу че поранимо још.

порани2 свр. устане ујутру рано, рано некуда пође. – Поранила сам да навадим 
градину по ладовину, па после да идем на жетву.

пораншко прил. нешто пре почетка јутра. – Јутредьн се диго пораншко, да ванем 
први аутобус који иде за Пирот. На жетву требе да се иде пораншко.  пораншће.

пораншће прил. в. пораншко. – Даньс пораншће се опраји конто село. И тека, 
дьн си поче одмица, онија који су пораншће дошли, отидоше си, остадоше само 
девојчето и дедата.

порасьвне се свр. прилично сване. – Још када смо требали да појдемо, порасьвну 
се, а њи још нема.

порасьни се свр. прилично се расани, скоро сасвим се пробуди. – Порасьни се, па 
се тьг дизај, не ваљаје да се одједнуш рипнеш ис кревет.

пораскачи свр. прилично отклони нагомилане обавезе. – Бео се задужил до гушу, 
али Бог да поможе от печалбу пораскачи дугови, а и поприкупи једно-друго.

пораскачи се свр. прилично се ратосиља нагомиланих обавеза. – Пораскачимо се 
од зајимање и дугови, са че малко да дьнемо сас душу.

пораскlне свр. поразгрне, поразмакне. – Пораскlни још вречуту, да се не стрви 
жито кат сипујем у њу.

пораскрива свр. раскрије све кровове један за другим. – Дуну ветрина, па 
пораскрива куће по село, а по њиве пообара крстине и трећаци.

пораскрчми свр. распрода све што има. – Има да пораскрчмим све пошто-зашто, 
и да ванем свет, овде више нема живот.

пораскусури се свр. прилично се пораздужи, прилично смањи дуговања. – 
Пораскусури се, са може да ми се малко смири душа оди тија пусти дугови.

пораспали свр. подстакне ватру, подигне температуру у просторији. – Постаде 
студењикаво у собуву, мора да је огьњат загасал, де га пораспали да се угрејемо.

пораспита се свр. пита једног-другог, обавести се. – Пораспитај се, и понаучи 
се, има травће за от све бољће, само требе да се најде који ји знаје.

пораспознава се свр. почне да се упознаје са људима и околином. – Топрв бео 
дошла у селово, пораспозна се сас љуђи, ама још се не бео с ниједну комшику 
здружила.
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пораспрати свр. разашаље кога куда, испрати једног по једног. – Подјесен 
закољемо свињу, средимо месо и истопимо маз, па пораспратимо на деца от све 
помалко, за нас остане маз, од месо не остане скоро ништа.

пораспродава свр. распрода све што има. – Пера Јеличћин се отсели у Обреновац, 
па се врну та пораспродава сву имовину која му се пала на дел, и више се не поврну 
у Стрижевац.

порасте свр. постане виши растом. – Он порасал момьк голем, па се пременил, 
па га девојће само заѕртају. Ми смо били тријес и пет члана у кућу куде сам ја 
порасла.  попорасте.

порастени свр. склони оно што није неопходно, направи више простора. –
Порастени малко на асталат, да могу и друго нешто да постављам.

порастени се свр. удаљи се већина присутних. – Да посачекамо да се малко 
порастени народ, да се направи место да и ми можемо да пријдемо.

порастика се разиђе се свако на своју страну. – Порастикаше ми се деца по свет, 
ја и деда остадомо сами, па умре и он, и ја остадо дип сама.

порастреби свр. порашчисти, пораспреми, доведе у ред. – Порастребете и по 
кућу и по авлију, срамно госје че ни дојде. Када се работа заврши, све требе да се 
порастреби, и алатће врну куде им је место.

порастумара се свр. прилично се ангажује у тражењу чега, прилично се 
растумара. – Порастумарај се ако оч нешто да створиш и имаш, само ти нече падне 
од Бога.

порастури свр. пуно бракова разори. – Oн колко је вамилије порастурил и мужи и 
жене растајил, а деца при живи родитељи сирочетија напрајил, нек му је арам.

порасћине свр. прилично раскомада, покида на ситније комаде. – Порасћини ме-
сото на поситна парчетија, па натурај у тањири да има за сви.

порасћисне се свр. прилично се раскваси и омекша. – Увечер натопим у корито 
кво имам за прање да се порасћисне, па га јутредьн оперем.

пораџа се несвр. порађа се. – Ми смо се све дом пораџале, за болницу несмо ни 
знале. Стење ко да се пораџа.

порашчьчка свр. поради на томе да што сазна. – Идем у варош да порашчьчкам 
куга че поставе за прецедника, да знам како да гласам.

порева несвр. гласно испољава нагон за повраћањем. – Препили, па једьн отуд, 
друђи одовуд зболи главе над лавор па поревају, тера ји да бљују, али не могу. ■ 
поревање гл. им. – Ако ти се порева, искочи надвор па поревај, а не ми овде да не 
можемо леб да једемо од твоје поревање.

пореди свр. утврди сличност и различитост, сравни. – Немој да ме поредиш с 
њу, она не вреди ни колко мој малчич прс на ногу.

пореже свр. 1. озледи чим оштрим, посече. – Маноил по глас на жену разбра да 
некво не ваљаје, очи му се оладише, некво подмукло га пореза ко з бријач подгруди. 
2. фиг. увреди речима. – Тате, ја изучи за учитеља! – Тја, магаре с артију, магаре без 
артију, исто му дојде! – пореза ме башта ко с бријач.  посече.

пореже се озледи се чим оштрим, посече се. – Пази да се не порежеш сас срп 
кад жњеш, тај рана млого боли, и тешко зарастује. Пореза ме сећиретинава, па ме 
расипа.  посече се.

порезотина ж ожиљак од ране изазване сечењем. – Где су га аперисали и са се 
види порезотина, дльга једьн пед.  посеклотина.

порекне свр. не призна својим оно што је рекао, одрекне се својих речи. – Ти ме 
знаш: ја што рекнем, не порекнем, а тој и цело село знаје.  порече.
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пореско с поим. прид. пореско одељење, пореска служба. – Куји ме тражили из Ба-
бушницу, да несу ис Пореско? Увати га некаква дрезгавица, неје му бьш све равно, 
траже га из Пореско, а знаје да је порез платил.

порече свр. не призна својим оно што је рекао, одрекне се својих речи (упор. 
порекне). – Рече, па порече, никакьв човек неје.

порешчија м порезник. – Порешчија иде, бабо, неси платила порез. Туј годин 
ми порешчије пописаше и ис шталу изведоше најубавог вола, само што не мога да 
платим порез за послегњо тромесечје.

пори несвр. пара, расеца. – Наш вол кад види туџог вола, исплази језик, почне да 
буца. и с рогови да пори зевњу, прети му да не приоди.  распори.

порине се свр. напада толико плодова испод стабла да се земља не види (упор. 
зарине се). – Поринуле се сливе позем, све ји отресал ветар до једну.

порита свр. извесно време шутира лопту, задовољи се играјући се лоптом. – 
Немој да дираш деца нек поритају лопту, кат се наритају и уморе сама че престану.

порица несвр. пориче оно што је рекао. – Ти ме знаш, што речем, не порицам. 
Оточ рече да си га видела сас другу у Бабушницу, а са порицаш, каква си ми ти тој 
друшка.

пороби (трп. пр. поробен, -а, -о) свр. освоји, запоседне, окупира. □ – Турци ни по-
робили на Косово, и гоџа време смо били поробени, веле скоро пет века.

породиља ж жена која треба ускоро да роди, или која се породила. – Ајде диѕај 
се, немој да се ћислиш до пладне по кревет ко породиља.

породица ж заједница коју чине родитељи и њихова деца. □ – Има понећи се 
одаде на льк живот, на сћитњу и шволерацију, па си запостави и дом и породицу.

порта ж велика улазна врата у двориште (упор. капија). – Иде от порту на порту 
ко восковарџисћи коњ.

портес, -та, -то размак који наликује порти (о зубима). – Има портести зуби од 
рођење, али кат се усмине не изгледа лоше.

портиче с дем портица, капијица. – Оди дољњуту страну беше малечко портиче, 
а наовам комто комшије још једно, да не обикаљамо кад идемо једни при друђи. 
Немој те издигнем ко коза портиче.

поруби (трп. пр. порубен, -а, -о) свр. направи поруб на одећи, обруби. – Таслице на 
кошуљу биле порубене, али се од носење и прање сцепиле и разресиле.

поружи свр. повремено изгрди. – Колко пути сам га поружила за купање, да не 
смрди на шталу, да замирише на сапунчак, али он ме не слуша.

поружни свр. постане ружан. – Почела да маавеје по лице, поружнела, притисле 
ју године.

поруси свр. попрска, пошкропи. – Поруси му челце сас светену водицу, и оно 
че му пројде ватруштината. Немамо кьд да убаво посипемо градину, нело ју само 
порусимо, колко да не увене дибидус.

поруча свр. поједе у сласт. – Пинумо и поручамо кво је Бог дал и домаћица 
спремила, а добро и поседемо и понашалимо се, са је време да си идемо који је 
одокле.

поручи свр. јави што коме преко поруке, позове кога поруком. – Поручи ми брат 
да одма идем како знам, мати се спрема да мре.

поручка свр. хип. од поруча. – Леле, што си је убава, да ју човек поручка без ле-
бац, ко бомбонка је.

поручује несвр. јавља што преко поруке. – Сестра ми веч неколко пути поручује 
да идем да се нешто договоримо.



Љубисав Ћирић748

порцелансћи, -ска, -ско који је од порцелана. – Купимо си двајес и четри порце-
ланска тањира, кад је слава да не тражимо по комшильк.

пос мн. постови м дани у којима се не једе мрсна храна, пост. – Свака среда и 
петак пос, плус онија големи постови три-четри што су у годину. █ големи ~ дани 
ускршњег поста. – Големи пос траји седом недеље пред Велигден, па ни се испосне 
црева, па дори почнемо да се спотурамо прет крај.

посабере свр. прилично сакупи. – Прво идемо та посабрамо сливе које су ночу 
попадале, па се после обртамо на другу работу.

посабере се подоста их се сакупи на једном месту. – Посабрамо се од разне 
стране, да чујемо кво че ни льже тија из Београд што че држи говор.

посаветује (рад. пр. посаветувал, -а, -о) саветује с времена на време. – Е, са кад би 
ме нећи посаветувал како да се сетим кво сам тел да кажем.

посади (трп. пр. посаден, -а, -о) свр. стави семе или корен саднице у земљу да из-
расте биљка. – И ми посадимо лозје, да ни деца не жељују за грозјенце. Мара дојде 
до шевтелију посадену на меџу измеџу њине градине, па седе да се одмори.

посазреје свр. прилично сазри. – Нема да чекају да посазреје грозје, па тьг да беру, 
нело почну да ћину гроздови само што се прошара.

посан, -сна, -сно који не садржи у себи ништа од животињског меса и млека, 
постан. – Сваку среду и петак знало се: посан чорбас пасуљ, па још добро заљутен.

посастигне свр. скоро па сустигне. – Ако је брат наследил два дела, ја га посастиго 
с имање, још малко па че мора он мене да сустиза. Посастигоше ни године, али 
работе морају да се работе, одмену немамо.

посастигне се свр. скоро па се сустигне са киме у чему. – Порастоше и посастигоше 
се деца, сва пошла у школу, а ми смо тьњћи с прикод и пару.

посачека свр. попричека, подоста сачека. – Че посачекамо да врљи још малко 
сланину на грбину, па че ју кољемо.

посьне свр. посахне, посуши се један за другим. – Тија големити брестови што 
беоше на меџу сви посьнуше до једнога.

посвади свр. посвађа кога с ким, направи свађу. – У стање је две очи у главу да 
посвади, тај оштроконџула.

посвади се (трп. пр. посваден, -а, -о) свр. посвађа се с ким. – Посвадили се кат се 
делили, и још се несу помирили. Они су посвадени, и не орате једьн з друђега.

посвекри се свр. постане свекар. – Море, Душане, теб че те буде, ти се посвекри, 
још малко па че се и подедиш.

посвети се свр. постане добар попут свеца. – Свекрва на снау не мож да буде 
добра, па да се посвети, али на млого места тој важи и за снау.

посвиди се свр. допадне се при првом сусрету. – Чим га виде посвиде вој се, што 
веле на први поглед. Посвиде вој се вурдата, и она прво лиска сас прс, па си после 
насипа у тањир, и убаво се наједе сас ложицу.

посвиђа се свр. засвиђа се, допадне се. – Чарапе везене, кошуље тазе, пешћирчичи, 
кькво год вој се посвиђало она натурала у бошче, и у обе руће носи.

посвикне свр. прилично се навикне на што. – Ис прво време ми беше тешко док 
посвико на туџу кућу и туџи љуђи, после се оправи, па ми ич неје тешко.

посвикне се свр. привикне се, прилагоди се. – Кат се посвикнеш у њину кућу, по-
сле че ти је она помила од нашу, где си се родила.

посвињари се свр. постане чувар сеоских свиња (упор. и усвињи се). – Једно лето 
ме посвињарише, морал сам селсће свиње да пасем, другу пролет ја побего на пе-
чалбу.
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посврне се свр. прилично се опорави здравствено и материјално. – Малко се 
беше посврнула, седе уз астал, и испи чашу воду. Деца га помагају, посврну се, чьк 
поче и надничари да плачује кад је лети бьш бик-работа.

посврти се свр. задржи се дуже на једном месту. – Посврти се малко дом, немој 
само да одлатиш по село, поселарће једна.

поседьк м посело, седељка. – Дојдете довечер при нас на поседьк, ноч година. 
Неје бьш млого налатила на работу, повиш си је волела да иде по поседьци.

поседењћује свр. поседи мало са ким уз обављање ручних послова. – Дојдете 
довечер при нас да поседењћујемо, и да пооговарамо онија који несу сас нас.

поседи свр. 1. задржи се где седећи. – Поседи малко при мене, да си пооратимо 
и да си те поглеткам. При учитеља идо та поседе, и само што се врну. 2. доста 
времена остане неудата. – Арно си поседела при матер и башту, време је прилику 
да си тражиш, да се не уседиш.

посеје свр. баци семе у земљу да никне. – Какво посејеш, и како посејеш, такво че 
жњеш, и тека че да жњеш.

посеклица ж фиг. велика брига. – Шљогира ми се жена, тој ми је најголема 
посеклица, да ми се тој неје десило, чини ми се цьвтел би ко божур упролет.

посеклотина ж ожиљак од ране изазване сечењем (упор. порезотина). – 
Посеклотина требе да се испере с рећију, и да се превије сас завој ел с крпу да се не 
загади.

поселар м луталица, скитница, који беспосличи по селу. – Тија поселар се разлати 
по село ко замајан, дом се не сврчевља.

поселарка мн. поселарће ж жена која скита и беспосличи по селу. – А требе да 
се једе, ете ју тај поселарка, дојде и засвети уз астал, да види кво че једемо. Тај 
поселарка само разноси аброви по село.

посељанчи се опоредели се да живи на селу, постане сељак. – Убрзо, по тој 
гостување у Пирот, Љубисав штуче по бел свет, ја си остадо у село, посељанчи се.

посере се вулг. свр. 1. изврши велику нужду на одрећеном месту (упор. и насере 
се). – Гле, бре, сабрали краставице на куп, па се посрали на њи. 2. фиг. омаловажи 
кога или што. – Све што сам стварал, и кво сам створил, мој син се посрал на тој, па 
отишьл у град да у пекару купује леб, и на пијац петлиџањи.

посерка1 ж бот. коровска биљка, трава од срдобоље и против пролива Europhorbia 
lathyris L. – Посерку смо брале и вариле чај да пије који добије пролив, или га заболи 
подгруди.

посерка2 вулг. ж пролив (упор. понадворица). – Ванула га посерка, па стално иде у 
нужник.

посерко м 1. дете које још врши велику нужду у гаћама. – До када че сереш у 
гаче, посерко један, гле кољћи си, још малко па че ти тражимо девојче. 2. фиг. слабић. 
– Тија посерко само умеје да се вали, ал да запне да некво уработи, за тој га не бива.

посеруља ж фиг. женска беба. – Добила сам унуку, она ми је прва бабина посеруља 
(упор. и помочуља).

посестрима ж свака женска особа која се поштује као сестра. – Побратими и 
посестриме, ја сам Јеленко из Бабушницу, оно неје бьш из Бабушницу, ис село до 
Бабушницу које се зове Калџарело.

посећира се несвр. секира се у дужем временском периоду. – Колко сам се само 
посећирала да ти се нешто не деси док беше војник, тој само ја знам.

посеца свр. тегли свакакве невоље у дужем временском периоду. – У, за тој колај 
работа, кво ли несьм работила, и колко ли сам посецала док сам била у село, те не 
могу да идем сас њег и коњчето по варош да рабаџисујемо.
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посецкује свр. повлачи кратким и наглим трзајима. – Дете, немој ме посецкујеш, 
да не паднем из дрвово да се скршњачим.

посецне свр. кратко повуче, цимне. – Посецни га да видиш цврсто ли је врзан, да 
се не одврже успут.

посече свр. 1. озледи, рани каквим сечивом (упор. пореже). – Да ли те па посеко, та 
ти потече крв низ руку. 2. исече секиром сва дрва једно по једно. – Кат пече рећију, 
сва дрва посече колко има у двор, после муку мучимо с кво да накладемо огањ.

посече се свр. озледи се, рани се каквим сечивом (упор. пореже се). – Посеко се на 
срп, па нече никако рана да зарасте.

посечкује несвр. мало-мало па седне, често седа. – Не посечкујте, нело копајте, 
друђи нема кој да ни окопа морузу.

посечује несвр. посећује, обилази. – Деца ми далеко, ал ме често посечује комшика, 
да неје она, не знам куде би се денула.

посиви постане сив, без сјаја. – Потавнела у лице, очи вој посивеле, нема више 
да се сјаје ко некада.

посипе свр. 1. полије кога да се опере. – Ја га посипем да се омије, и тека тиће, 
без залок леб, сабајле појдемо на работу. 2. залије башту. – Градина мора да се 
лети посипује сваћи друђи дьн, ако оч да ти буде добра, и да ти роди. 3. прелије 
нешто неком течношћу. – Расучем обгу подебелшко, па врз њу натрошим сирење, и 
посипем сас растопен маз, па строшим некоје јајце, па и сас јајцето посипем обгуту.

посипује несвр. 1. залива башту. – Ја посипујем моју градину сас канту, а друђи 
из вир плискају с лопату. 2. полива кога да се окупа. – Зими Петкана згреје воду 
у котле, па ме посипује сас лонче те се окупем, а ја њу не посипујем, сама си се 
окупе како знаје. 3. прелива нешто неком течношћу. – Масло се маже на леб, или 
се растопи па се с њег посипује качамак. ■ посипување гл. им. – Градина је нађубрена 
и расадена, са само посипување, па вој гледај чудо колко че роди. На градину лети 
требе много посипување. Живорад узел вречу, па ју напунил сас сушенице и суве 
косће, па тој на конопац спуштил у градинсћи бунар, онија што се користи само за 
посипување градину. испосипује.

посипује се несвр. међусобно се поливају да се умију или окупају. – Немају 
купатило, али си згреју воду у котьл, па се посипују сас лонче, никад несу били 
штрокави.

поситнушка мн. поситнушће ж 1. ситни безначајни предмет, дрангулија. – 
Чу турим и овеј поситњушће, мож че ни притребу за некво. 2. ситне кућевне 
потрепштине. – Накупува некакве бајађи поситнушће, али си грдне паре дадо за 
њи.  поситњушка.

поситњушка мн. поситњушће ж в. поситнушка. – Имам триста некакве 
поситнушће у подрум, за ништа несу, а за када ји чувам, ни сам не знам.  
потуротина.

поскара се свр. повремено се посвађа са киме. – Знаш како је, кат су жене повиш 
у кућу некада се пошале, некада се поскарају, некада по неколко дьна реч нече једна 
с другу да проорате.

поскlне свр. донекле покрије, покрије и ушушка. – Поскlни крошњуту, да не пада 
прашина по једењето што си донела.

поскlне се свр. покрије се пригртањем хаљине око одређених делова тела. – 
Поскlни се, жено, покриј срамотуту, сви те гледају.

поскночи се свр. прилично се примрачи, скоро већ наступи ноћ. – Кат се поскно-
чи, има да туримо половинћилче у торбичку, и правац преко планину у Пьсјач на 
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седењћу, ко некада. Јутре да дојдеш при мен, тека предвечер кат се поскночи, има 
некво да ти казујем.

поскрежи се свр. почне да се скрежује, почне да хвата ледену покорицу. – Боље 
да почекамо да се поскрежи малко, па тьг да појдемо.

поскубе свр. мало почупа, чупа па престане са чупањем (о луку). – Идо да скубем 
лук, али млого тврдо, ја поскубо малко, па га ману.

поскупеје свр. поскупи. – Не пројде ни једна недеља да нешто не поскупеје, а 
пара ниоткуд не дооди.

поскупује несвр. поскупљује. – Све поскупује што требе да се купи у продавницу, 
а појевтинује што ми сељаци продавамо.

поскурница мн. поскурнице ж обредни хлеб у православној литургији, нафора, 
поскура. – Ако некој умре, и кад му се турају оброчни дни, месе се накрсник и 
поскурнице.

поскуцкује несвр. повремено скичи. – Гривча целу ноч поскуцкува окол кућу, 
гладан сирома, да је нарањен не би поскуцкувал.

посла рет. ж посао (упор. посо). – Гледајте си своју послу, и не завлачете нос где 
му неје место.

после прил. доцније, касније, потом. □ – Тој че оставимо за после, са прво да 
поједемо чорбицуву док је још жешка. ■ попосле комп. касније. – Напрет се спало на 
гадни кревети: лесари, а после излезоше таблени кревети, а још попосле мандраци. 
■ најпосле комп. најкасније. – Најпосле стигоше и мојити, кад веч поставимо ручьк.

послегањ, -гња, -гњо 1. који се налази на самом крају чега, који је једини пре-
остао. – Шēсе души су изђинули, и тој послегњи регрути који су одабрати. И[з] 
Стару планину дојде послегња одбрана. 2. фиг. најгори међу свима који нису добри. 
– И меџу будале, па си и туј послегањ. Нечу да сам послегња у село, ако веч не могу 
да сам прва.

послон м ниска ограђена настрешница покривена сламом у којој се овце хране и 
скалњају од невремена, саставни је део појате. – Овце и козе леже у појату, али се 
ране у послон.

послужовник м дрвени или метални поднос у облику плоче за изношење судова и 
јела на сто, послужавник. – Какьв си ми па ти господин, па да ти све на послужовник 
приносим.

послуша свр. пружи какву услугу, услужи. – Менило се време, са нема кој да те 
послуша ни за пару, а мани онак, комшисћи и човечансћи.

послуша се свр. стара се о себи, услужи себе. – Остаре, и остадо сама, па не могу 
сама да се послушам, а деца долеко. Овој ли је живот, ш-че ми овькьв живот, ни могу 
да се послушам нешто, ни па има кој да ме нешто услуша.

послушан, -шна, -шно који хоће да слуша, који је спреман да помогне и услужи 
кога. – Била сам мирна и послушна, кво ми речу уработим, и брзо ме сви заволеше. 
 услушан.

послушнос ж својство или особина онога који је послушан, послушност. – Тера 
ме Петкана да купим варбу да оварбам врата, тој вој пристадо, ал кад запе да се 
бричим, ја вој отказа послушнос.

посмали свр. поприлично смањи што. – Беше се начисто пропил, са посмали 
пијење, а и кат пије, не пије често.

посмали се свр. поприлично се смањи, постане мање дебео. – Да смањиш једење, 
и да се посмалиш, видиш да си се направил ко вепар, не мож да улезнеш у панталоне.

посмеје се свр. смеје се извесно време, па престане. – Дојдете, да си пооратимо и 
да се посмејемо, тој че ни и остане, а на работе крај нема.
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посмете (рад. пр. посмел, -а, -о) свр. омете кога у вршењу чега. – Гледа да ме 
посмете у бројење, да му повиш платим. 2. доведе у забуну, насмете. – Притисле ме 
работе, па сам посмел ко никој мој.

посмете се свр. збуни се, помете се, спетља се. – Ете кво је стар човек, посмете 
се, па не знаје ни куде је пошьл.

посметено прил. збуњено, поремећено. – Гледа ме посметено, ко да ме први пут 
види.

посмеши свр. обрука, постиди кога. – Ја сам ти чувала образ, ни сам те преварила 
с некуга, ни сам те посмешила некуде, а тој што ти причају, льжу да ни посваде.  
испосмеши.

посмеши се свр. обрука се, постиди се. – Ја се посмеши, реко да имам довољно, 
и чу ви дадем колко ви требе, а оно испаде да нема довољно ни за мене.

посмешльк мн. посмешльци рет. м непримерени поступци којих се човек стиди. – 
Прави посмешльци куде год да отиде, укоросује се народ с њу.

посмири свр. примири, утиша. – Иди посмири децата да не беснеју толко, да им 
ја не идем.

посмири се свр. примири се, утиша се. – Ја пинем рећију, мука се малко посмири, 
побегне малко пононам, ал стоји там, и чека када да ме па силдише.

посмита несвр. омета (упор. помита). – Немој да ме посмиташ, видиш да журим 
да завршим док ћиша неје почела. Не посмитај га, видиш да је смотан ко сајла, и да 
му све смита, а мисли да је за тој све друђи крив.

посмита се несвр. мења се из основа. – Поче се посмита време, ошав престаде 
да раџа, зверће и пилетија се проретише, воде се намалише, не може човек да се ни 
учапка у реку.

посмитотина м/ж пеј. изведен од посмита, спетљанко. – При нас орате за онога 
који само смита док друђи работе да је посмитотина. Онаква девоћа, а отишла за 
онаквог посмитотину.

посмлачи свр. учини млаким, мало смлачи. – Још малко посмлачи водуту, да ми 
не озебне дете у корито докле га окупем.  постопли.

посмлачи се свр. мало се угреје. – Наклади појако кубето, да се посмлачи у собу, 
па да будим деца да ји спремам за у школу.  постопли се.

посмрче мн. посмрчета с дете рођено после очеве смрти. – Ја сам посмрче, баш-
та ми је пођинул у рат док се ја још несьм бил родил.

поснаведе се свр. прилично се сагне, накриви, фиг. погрби се. – Руће му ко церова 
кора, грбина се малко поснавела, а он се насминул, ко да је у госје пошьл, а не да је 
комине дизал.

посначьк, -чка, -чко који је прилично посан. – Ја сам стара, мен поблаго кат 
поједем нешто посно, блажно не волим, а и смита ми на здравје.

поснеје несвр. постаје постан. – Ако се на њиву не искарује ђубре саваку годину 
да се ђубри, зевња почне да поснеје, и тека-тека за неку годин престане да раџа све 
кво се у њу посеје.  испоснеје.

поснина ж посна храна, посна исхрана. – Са се не једе поснина ко напред, нело 
блажнина, па се угрдила, нече душа да једе, па само попржиш – расипеш, попржиш 
– расипеш.

посно с поим. прид. време поста. – Ако некој умре кад несу пости, на мртавца се 
обавезно коље овца, а ако је посно, свари се посначко зељице, посначьк пасуљьк, 
посначьк ђувечьк, све такво нешто посно.

посо рет. м посао (упор. работа). – Не мешај се у туџ посо. Загаџал је неки посо у 
Неготин, па се врнул да води мајстори.  посла.
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посоли свр. 1. стави со у јело, зачини сољу. – Боље да се јело посоли, него да 
је бљуткаво. 2. поспе што прашкасто по чему. – Несьм имала довољно ђубре да 
врљим на пипер, него га само малко посоли овде-онде.

поспечали свр. заради подоста новца у печалби. – Тој лето ја поспечали добре 
парице, и најесен се договоримо сас жену да му купимо армунику.

поспи свр. одспава извесно време. – Лежали смо на њиву, месечина и жњемо, 
једно поје там, једно поје овам, па легнемо та поспимо малко, па ујутру порано да 
се дигнемо да пожњемо док је ладовина, после, кад упече жега, жито се нагреје, па 
не мож да се жње.

поспреми свр. распреми по кући, доведе кућу у ред. – Јутре спремете нешто боље 
за једење, и поспремете по кућу, поручили тетка Деса и тетин Јорко ис Провољеник 
да че дојду.

посработи свр. посвршава главне послове. – Они двојичка оба остарели, деца се 
потикала по свет, веч и заборавила да дооде, али још стизају да посработе, још ни 
једну њиву несу баталили да ору.

посрами (трп. пр. посрамен, -а, -о) свр. постиди, обрука (кога). – Што тека посра-
ми женуту прет сви, будало пијана? Бугари се посрамено спакуваше и измькнуше 
конто Бабушницу.

посрами се постиди се. – Она се посрами ко невеста кад прдне пред кума, па ни 
реч да продума. Нема ју посрамиш ако ју питаш, она се пресрамила одавна.

посран, -а, -о вулг. фиг. безвредан, багателан. – Не требеш ми ни ти, ни твоје по-
сране њиве и ливаде, мен требе човек да ме одведе у варош да живим.

посреди свр. преуреди, порашчисти. – Решила да посреди кућу, и да поврља све 
што само стоји и смита, па почела от подрум и од разни влашљаци који празни 
ватају прашину кој знаје от када.

посреди се свр. обрати пажњу на свој изглед, дотера се. – Посреди се кад из-
лазиш у народ, немој да с прс показују на тебе ко на плашило.

посреџује несвр. врши посредовање, бави се посредничким послом, помогне при-
ликом запошљавања. – Отиди при оног у Општину, стопут ми је рекьл ако дојдеш че 
ти посреџује да се врнеш на работу, знаш да он може, што да ти деца трпу за свашто.

посрне свр. фиг. осиромаши, економски пропадне. – Душманин ми отру вола, а 
после рекоше да је се прејел бурјан, и да се је сам отрул, него нека буде тека, нечу 
посрнем без једног вола.

постава мн. поставе ж тканина или кожа којом је постављена унутрашња стра-
на у одећи или обући. – Мушка дреја коју је шил терзија неје имала поставу, а са 
капути шију кројачи, и обавезно ји поставе сас поставу.

постави1 (трп. пр. поставен, -а, -о) свр. спреми сто и метне све што је потребно 
да се једе и пије. – Постави ми на астал некво да једем, црко гладан. Има камење 
које је поставено да љуђи седе кад излезну на задушницу, и сваћи си знаје свој камен 
куде поставља кво је изнел за једење.  постаји.

постави2 свр. стави поставу на унутрашњу страну одеће или обуће, подстави. – 
Напред капут неје имал поставу, после почеше да ји постављају, па потопли.

поставци м мн. додаци од финијег платна који се пришивају на пртено платно 
на видљивим деловима кошуље (оковратник, манжетне). – Поставци су од памучно 
платно, и нашију се на мушку или женску кошуљу, која је от пртено платно.

постаји свр. в. постави. – Врнемо се дом, постаји се ручьк, руча се и сваћи си иде 
дом. Астал постајен, ко да се чека срамно госје. Постајено ко за големо госје.
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постане свр. настане, појави се, створи се. – От како је свет постанул, такьв ка-
тил се неје родил, ко што беше тија Стојанов, он је морал сваћи дьн да убије нешто, 
па макар пиле.

постањује свр. постаје. – У летњо време кад је нарочита навалица затворена 
„Мала сцена“ у радњу постањује тесна, и комплетан „ансамбл“ са све публику се 
сели на летњу „Велику сцену“.

постар, -а, -о времешан, у годинама. – Бога, постара жена, дојде до шевтелију, па 
седе да се одмори.

постарачьк, -чка, -чко који је знатно старији, који је у поодмаклим годинама. 
– Оче да каже, и да се тој запанти кво је казал, он је постарачьк, а куј знаје кво до-
носи дьн и ноч. Јорда јес да је постарачка десетина годин, али нека, кво вој вали, и 
на њега и на њу.

постари свр. фиг. учини кога старијим ословивши га са „деда“. – Постари ме 
унук, ока ме „дедо“, а мен мило, ако мислим да сам још млад.

постат мн. постати м ширина њиве која се при обради захвати бројем копача или 
жетелаца. – Морузу копамо на постат. Да искарамо још једьн постат, па че седнемо 
да обедујемо, и малко да одьнемо.  постата, постьт.

постата мн. постате ж в. постат. – Имамо још две постате да искарамо, па че 
дожњемо и овуј њиву.

постатџија м онај који одређује ширину постата, који је на челу оних који жању 
или окопавају. – Постатџија је онија који најбрже жње, копа или загрта, он му дојде 
ко вођа, први почиња, и први завршава постату.

посташе свр. 1. посвршава главни део послова. – Беоше постасали по поље: мо-
руза загрнута, лозје окопано, ливаде окосене, а за жетву још неје стигло, па решише 
да иду при черку на дьн-два. Намиримо прекај стоку и посташемо по кућу, па се 
ми жене ванемо у ткање, плетење, предење и врткање, а мушћи си унесу алатће у 
собу и праје кудеље, заструзи, столичетија, столице, клупе и астаље. 2. приведе се 
крају врење комине за ракију. – Комине веч постасале, ускоро че почнемо да печемо 
рећију.

постьт м в. постат. – Копало се на-руће, неје имало копачка, само на-руће и на 
постьт, тека је било напред. Била је прва на постьт, прва у појање, прва у играње, 
штета што све што је убаво малко траји.

постегне свр. 1. прилично стегне, постане строжи у васпитавању. – Ако га не 
постегнеш док је малечьк и још знаје за стра, после кат попорасте отне се из руће, 
и работи кво му падне на памет. 2. фиг. поправи што, притегне што је попустило. – 
Сваку годину дојде из Београд, па постегне кућу, и поправи куде је кво попуштило.

постегне се свр. фиг. попритегне хаљине око себе, обрати пажњу на свој изглед. 
– Постегни се, немој да искачаш ис кућу таква распасана, ко да имаш сто године.

пости м мн. време када се не једе ништа масно (упор. пос). – Има више пости у 
годину: једни су за Петровдан, једни за Велигден, једни за Божич. После четирјес 
дьна колко трају пости, даньс је први дьн да се омрсимо. У пости се свадбе не праве.

пости несвр. уздржава се од масне хране, не мрси. – Још даньс се блажи, а од јутре 
че почнемо да постимо за Велигден. ■ постење гл им. – Пазете да не препостите, цел 
дьн се не омрсисте, че ви црева испоснеју оди толко постење.  запости, препости.

постигне (рад. пр. постигал, -гла, -гло) свр. 1. дође до чега напрезањем, задобије 
оно за чим је тежио. – Да ли чу постигнем да ме син тури у ауто, и проведе да и ја 
видим свет. Неси ни ти млого постигал, џабе се валиш. 2. успе у чему. – Даньс сам 
једноничил, само што постиго да вечерам. Све што имам постигал сам с моји десет 
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прста. 3. стекне какав степен развитка, величине, брзине и сл. – Деца им постигла, 
запослише се и почеше да ји помагају и у работу и с паре.

постиза несвр. долази до чега, успева у чему, постиже. – Остадомо сами ја и 
жена, али још постизамо све да уработимо.  постиѕа.

постиѕа несвр. в. постиза. – Тодора беше малечка, ситна ко бробињак, али цела 
кућа на њу, за кво се увати не мањује, натовари се и влачи, сеца и све постиѕа.

постилак мн. постилци м пелена направљена од крпе. – Мати се беше навалила на 
кревет, а при њу некакво замотано у постилци, ко на купчьк дроњци да су натурани.

постилчак мн. постилчичи м хип. од постилак, пеленица. – Дете се повије у 
постилчичи, и цел дьн си спи. 2. фиг. стара изношена одећа. – Постилчичи закрпени 
се облечу на деца, нема ко са све ново и убаво.

постисне свр. благо стегне. – Распричамо се, па се разасмејемо, а некада се у 
причањето и за руће уватимо, па ји постиснемо, онак ко кад помлади беомо.

постиша се свр. примири се, утиша се. – У некоје добо се окање и цвркање из 
њин двор постиша, та полегамо да ни се глава малко смири.

постовкује несвр. често застајкује усред посла, често стојећи губи време док 
други раде (упор. настовује). – Млого постовкујеш, малко-малко па се једино ти 
упрчиш у њиву и ѕубрујеш.

постојьк м кратак предах на ногама, предах стојећи. – Немам време залок леб 
на мир да турим у уста, све на постојьк, по пут идем и једем.

постоји1 свр. 1. стојећи ода пошту, уопште изрази пошштовање коме. – Доста 
сам ти на нође постојала, и будна те ночу пречекувала. 2. мало одстоји у саламури 
да добије на квалитету. – Усолено месо требе да постоји неколко дьна у саламур, 
па се тьг суши.

постоји2 несвр. буде, налази се у важности, на снази. – Било је једење и пијење 
што не постоји боље на свет. За њега влас и закон не постоје, работи кво му ћуне на 
памет.

постопли свр. загреје да буде млако (упор. посмлачи). – Постопли млекото, па га 
потсири.

постопли се свр. мало се угреје (упор. посмлачи се). – Чекамо да се постопли вре-
ме, па да почнемо да риљамо и садимо по градине.

пострада свр. умре (упор. нестадне). – Дете ми пострада на осом године, тьг сам се 
ја и упропастила, и дьн-дьњи патим од главу, ете, две шамије сам забрадила.

пострви (трп. пр. пострвен, -а, -о) проспе, распе, погуби. – Набра пуну цедилку 
крушће, па се некако уврза, кад дојдо дом, ја сам ји половин пострвила успут. Наша 
деца пострвена по свет; ја и деда самујемо овде ко ћутуци.

пострви се разиђе се свако на своју страну. – Деца ми се пострвила по свет, а кат 
су била на куп при нас, млого боље беше.

постригује несвр. шиша овце око репа и стомака неколико недеља пре глав-
не стрижбе. – Сви постригоше њине овце, а ми наше још несмо. Овце се прво 
постригују, а после стрижу кат се стопли време.

постриже свр. 1. скрати косу, подшиша. – Чу те одведем при комшију да те по-
стриже, да неси урасал ко говно у траву. Порасла ти коса, требе да те водим при бер-
берина да те постриже. 2. пролећно шишање оваца око задњих ногу и репа. – Стопли-
ло се време, требе веч да пострижемо овце. ■ пострижување гл. им. – Пострижување 
овце буде на две-три недеље пре стрижење.

пострижина ж мање квалитетна вуна добивена постригавањем оваца око ногу 
и репа. – От пострижину плетемо само черапе.  постризина.
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постризина ж в. пострижина. – Кво ли да работим с постризинуву, кад ни влас-
ну вуну још несьм испрела.

пострушка ж метална шипка на једном крају повијена у виду куке, а на другом 
проширена у виду троугласте плочице, којом се ставља сач на црепуљу (упор. 
острушка). – Мати мислила мачка је улезла, па узела пострушку из ижу и почела да 
ју јури и кlне: Пьс, болес те изела, пьс, очи ти испадле.

пострушће ж мн. остаци теста залепљени у посуди где се месило, или на рукама 
месиље. – Пострушће остружемо и сипемо у помије, а лебови размесимо и испечемо 
у вурњу. Пострушће су тесто које месиља стури од руће, или огребе од текне у које 
је месила. Напрет се от пострушће правил квасьц.

поступа несвр. односи се према коме или чему на одређени начин. – Како он 
поступа сас њигову матер, тека се ни с куче не поступа, али се тој врта, тека че и 
њигова деца с њега. Задrса ме свекрва от како сам дошла за њојнога сина, и док не 
умре све тека је с мен поступала.

поступкује несвр. 1. корача ситним корацима. – Чашу сас вино тури на главу, 
и ситно поступкује ко да игра, пази да му се чашана не расипе. 2. врпољи се 
премештајући се с ноге на ногу. – Не може да мирује, па само поступкује.

постура свр. поскида са горњег положаја на доњи. – Укачи се на кров, и сви 
црепови који су строшени постурај назем, да ји заменимо сас цели.

посћита се свр. скитајући се промени више места боравка. – Башта ми пођину, 
мати се пожењува на више места, сас њу сам морал и ја де се посћитам по туџи 
домови, док не стаса да имам свој дом и породицу.

посувује се несвр. почесто пружа руку и дохвата што. – До тог дрчника никој 
неје волел да седне, само гледа куде је боље парче, посувује се, довата и тура у свој 
тањир.

посумља свр. посумња. – Све кво нестане из нашу кућу, одма посумљају у мене, 
да сам ја тој однела и дала на черку и зета.

посуне свр. пружи коме што с времена на време, фиг. подмити. – Сваћи који је на 
положај гледа да му нешто посунеш да ти заврши за кво си дошьл, а који нема кво 
да посуне, он си чека пред врата.

посуне се свр. дохвати што пруживши руку, фиг. повремено украде што. – Она 
имаше дльђи прсти, волеше да се посуне у туџо кад ју никој не гледа.

потавни свр. потамни. – Потавнела у лице, очи вој посивеле, нема више да се 
сјаје ко некада.

потаји свр. одрекне, порекне (упор. побаши). – Потаји ми паре што сам вој зајмила, 
паре ју попариле дабогдал.

потајни м поим. прид. доушник, потказивач, клеветник, ухода. – Сава је бил 
потајни, преко њега је милиција знала све кво се у село работи. Да би се сас полити-
ку бавил, мораш испольк прво потајни да будеш.

потам прил. мало даље од овога места. – 1. Мрдни се потам од мене, не могу 
више да те гледам. Била сам јединица, па ме сви пазили, ни „потам“ ми несу рекли. 
Не смеје на жену си ни „потам“ да каже. 2. натамо, у том правцу. – От сьвњушку 
до стьвњушку трчи потам, трчи повам, и тека цел век. ⌂ потам-повам овамо-онамо, 
овде-онде, овако-онако. – Туја работу је требало да делимо, а не ја сама да се раз-
латим, а он да се спацира потам-повам. Потам-повам поручамо, са је време малко и 
да поработимо.

потамће прил. потам у дем. значењу, мало ближе од потам. – Де потамће, да 
могу и ја да седнем, па да си вревимо успут.
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потамьн прил. по вољи, како треба, згодно. – Ако вој некво неје потамьн, она све 
у очи казује. Њему се не мож угоди, ништа му неје потамьн, а највише му ја несьм 
потамьн.  потьмьн.

потьвнеје (трп. пр. потьвнејал, -а, -о) свр. потамни, добије изглед болесника. 
– Нападе га некаква опасна болка, па нити једе, нити се ис кревет диѕа, у лице 
потьвнејал, да те стра да га погледаш.  потьвни.

потьвни (трп. пр. потьвнел, -а, -о) свр. в. потьвнеје. – Куде се дену, ти ме заборави, 
потьвне за теб, не могу више овак. Потьвнели и уветели српсћи војници кренуше из 
Грчку, прегазише Бугарску, стигоше у Србију и налезоше у Пирот.

потькне свр. наведе на какву активност, изазове у кога какво појачано стање и 
распложење, подбоде, подјари, потакне. – Само ли га потькнеш да је нећи појак од 
њега, ел попаметан, одма рипа да се бије.

потьмьн прил. в. потамьн. – Теб све потьмьн, ништа ти нити достиза, нити 
престиза.

потьпче свр. фиг. поигра у колу. – Ајде и ми да се ванемо у коло, малко да 
потьпчемо, колко да ни нође не оѕебну.

потьциња несвр. наводи на какву активност, изазива у кога какво појачано стање 
и распложење, подбада, подјарује, потиче. – Не потьцињај ју како све најбоље знаје 
и умеје, да не почне да се вали, после си требе главу вржемо од њојно валење.

потврља (трп. пр. потврљен, -а, -о) несвр. разбацује било где, немарно се односи 
према чему. – Не потврљај си алатћете, него ји врни на место где требе да стоје, 
да знаш где су ка[д] ти притребу. На наш таван има пуно некакве поситнушће, 
потврљене кој знаје када само да смитају, а кој знаје да ли че некада и да притребу 
више.

потврљи свр. баци било где, не врати на своје место, немарно се односи према 
чему. – Узне алатку, послужи се с њу, па ју тиће потврљи било где, после ју тражи 
где је, и целу кућу преврне док ју најде.

потврљи се свр. баци се чиме ка некоме да скрене пажњу на себе. – Наберем 
чичьк, па се потврљим с време на време по девојче које ми се допада, ако ми се 
насмеје, тија дьн сам најсрећан на свет.

потврљћа несвр. помера или премешта кога или што са багателисањем. – Ако 
сам стар, несьм ствар, па да ме потврљћате потам-повам.  потврљћује.

потврљћује несвр. в. потврљћа. – Пун ковчаг имам сас облекло, кад умрем има 
да га снаје потврљћују натам-новам, ако га не раздаду на Цигањће. Не потврљћуј га, 
него га остави куде му је место.

потврљћује се несвр. бацака се чим по кога, више да скрене пажњу на себе, него 
да повреди. – Не потврљћуј се више, нело пријди и кажи кво те мучи.

потврџује несвр. посведочује тачност нечега, потврђује. – Ја чу да причам како 
је било, а ти да потврџујеш да је све тачно тека било.

потегљи свр. почне да тегли, повуче што тешко. – Наџасал кола з дрва, не може 
трактор да ји потегљи, а кам ли краве.

потегљица ж самостална руда која спаја јарам са плугом или дрљачом. –Зака-
чим дрљачу на потегљицу, упрегнем говеда и задрљам њиву.  џевга.

потегне (рад. пр. потегал, -гла, -гло) свр. 1. повуче. – Петкана ме потегну за брк и 
пробуди ме: Ајде, ајде, диѕај се, глувшо! 2. притегне оно што је попустило, попра-
ви. – Дојде преко лето, па си потегне кућу, врже маије, постегне столарију, домачин 
човек, ако живи у град. 3. фиг. пође негде далеко, или издалека. – Потегла чьк из 
Македонију овде при нас у Сливовик да набере мед.
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потеза несвр. 1. отсечно повлачи, повлачи оштрим потезом, потеже. – Немој 
толко јако да ме потезаш за рукав, че ми отћинеш и руку и рукав. 2. притеже оно 
што је попустило. – Башта ми орати да си потезам штале и плевње и да си чувам 
говеда, али и да си прирабочујем у милицију. ■ потезање гл. им. – Ја седо на клупче и 
запали цигару, па му понуди шибицу да с њу упали моторкуту, кад нече на потезање. 
 потеѕа.

потеѕа несвр. в. потеза. – Тупан бије, певаљка се увија ко павит окол сливу, народ 
се умлатил с пиво и разне рећије, она ји мазни по образи, потеѕа за мустачи, опипује 
им новчаници, црвендаћи само лету, врша без дреш. Ако се кућа не потеѕа на време, 
пропадне.

потекло мн. потекла ср порекло. – Мазненко је бил полицисћи писар с потекло 
из Дучевци. Који су по град, сетише се да им је потекло и[з] село, и да је и тој малко 
што сељак има, у рат гоџа.

потепа свр. 1. побије све једног по једног. – Ко да ни нећи наврља цигансћи пепел 
у дупе, скарамо се сас сви на свет, па се сви сабраше да ни се отепају, море, не 
само што че ни се отепају, нело што че ни сви потепају. 2. фиг. премлати једног по 
једног. – Чу узнем мотку да ви све потепам, да запамтите чију градину сте обрали. 
 испотепа.

потепа се свр. потуче се са ким. – Скарају се, и потепају се, али се брзо помире, 
и ко да ништа неје ни било.

потера свр. 1. појури кога. – Потерај га ти отуд, а ја чу одовуд, да га некако 
укарамо у кочину. 2. фиг. понуди, замоли. – Потерај га да и он појде, неје лоше да смо 
повише у друство. ⌂ потера му суво притегне га, запрети му мукама. – Потерај му ти 
њему суво, да видиш како че призна и мајчино млеко које је посисал.

потес м шири захват поља који се мери хектарима. – У једьн потес ни је моруза, 
а у друђи жито. Цел тија потес окол болницу је добар за виногради.

потијо прил. потише, смирујуће. – Сво време док ју је мазнил по гриву, мирно и 
потијо вој је некво оратил.

потика свр. изгуби, затури. – Паре што му дадомо да купи књиђе, он потикал 
успут. Имао убаво ножле, па га негде потика, па сам са ко без руће.  испотика.

потика се свр. 1. изгуби се, погуби се. – Ја се потика упланин с овце, малко и 
одболува, ал пројде. Они двојичка оба остарели, деца се потикала по свет, веч и 
заборавила да дооде. Куде сте, бре, потикамо се, па се не мож видимо. Тој му све 
тија Тика порешчија направи, име му се потикало дабогдаде. 2. фиг. умре. – Смиља 
Чућина се потика у жетву, потрчала по коња, он ју ритне, и убије на место. И Антица 
Велковска се млада потика. 3. фиг. сиђе с памети, полуди. – Беше паметна жена, али 
се потика како вој дете пострада.  испотика се.

потикан, -а, -о 1. који је препуштен сам себи, беспризоран. – Потикана деца, 
башта им пођинул, мати се поженила, а деда и баба рано помрели, сћитају се тека 
по роду и комшильк од једнога до другога. 2. фиг. који није сам свој, који је мало 
психички поремећен (упор. истровен). – Неје сасвим чис, малко је потикан, немај 
голему мешанију с њега.

потица свр. потиче, води порекло. – От које потекло ви потицате, да несте од 
Данешинци.

потишљив, -а, -о 1. који је са осећањем мање вредности, снебивљив. – Мој брат 
Новица беше млого потишљив, кад дојдеше при нас, све седи ус крај, и све га стра 
да не смита некоме. 2. који је нерадан, неуредан, уз то и подмукао. – Штрокава, 
развлечена, а гледа ко потишљиво говедо, не знаш кво ти мисли.
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потишти свр. 1. полешкари после буђења. – Не буди се рано, а кат се пробуди, 
воли да потишти у кревет још по једьн сат. 2. не склони се одмах са ватре оно што 
је печено или кувано. – Нека печењето потишти још малко у вурњу, кад га извадимо 
да се распада месо от косће, и да се лепи за прсти.

потка1 ж попречне нити које се уткивају у основу током ткања на разбоју. – 
Потку намотамо сас сукало на цевће, па ји турамо у совељћу, и њу провлачимо кроз 
основу, а с набрдила прибивамо да се добије оној кво очемо да изаткајемо.

потка2 ж грана пободена у ливаду и окречена кречом као ознака да је забрањена 
испаша. – Ако сам побол и закречил потће у ливаду, они си пак туј пасу овце.

поткаже свр. ода кога, намести коме прљаву игру. – Она ме потказа, па сам лежал 
седом дьна у апсу на правду Бога.

потказује несвр. одаје кога, намешта коме прљаву игру. – Сви су знали који 
потказује на милицију кво се работи по село, али му несу смејали ништа.

потказувач м онај који потказује, потказивач. – У свако село милиција је имала 
понеког потказувача, и сви су знали који су, и чували се од њи.

поткаје несвр. тка извесно време, па престане. – Колевка ти до разбој, тамьн те 
успим, пријдем да поткајем, ударим нећи пут, ударањето те пробуди, ја манем да 
ткајем.

поткајлује свр. подупре кајлом, углави кајлу. – Поткајлуј гредуту да убаво легне, 
па ју тьг кови.

поткапина ж стена која штрчи правећи заклон од невремена или сунчеве припеке. 
– У пладне се склонимо у поткапину док попројде жега, па после настављамо работу.

поткара свр. 1. потера, добије нагон за што. – Некво се сети, па ме поткара на 
смејање, а бабу сарањујемо, не иде да се смејем. Препил, па га поткарује на бљување. 
2. подстакне на што. – Врљимо вештачко ђубре на жито, и паде му ћиша, па кад га 
поткара, само расте и модреје се.

поткарувач м особа, обично дечак, која нагони овце ка загону да буду помузене 
(упор. поганич). – Поткарувач поткарује овце, а музач седи на промку и пропушта 
једну по једну овцу кад ју помузе.

поткарује несвр. 1. натерује овце на загон да буду помужене. – Једьн поткарује, а 
друђи седал на столицу на загон и музе овце. Бачије су биле од триста брави овце, по 
тројица ји пасемо, Гмитар Даспасинсћи и деда-Нака Јовинсћи музу, а ја поткарујм. 
2. добија нагон за што. – Чим пине, почне да га поткарује на бесночу. Како си је 
њему, и кво га поткарује да почесто иде у подрум да се зашунтави, он си знаје. 3. 
силом нагони. – Наш сељак нече на пијац некво да изнесе да продаде, па с пушку да 
га поткарујеш, све носе у задругу.

поткача несвр. фиг. изазива, нервира, провоцира. – Не поткачај ме, да те ја не 
поткачим с песницу, па има да останеш и без тија неколко зуба што ји имаш у главу.

поткачи свр. 1. припомогне коме да се попне. – Поткачи ме до прву грањћу, нагор 
чу се сам качим. 2. подстакне. – Само ју малко поткачи да ти заприча од теј работе, 
после ју неч мож зауставиш. 3. снажно удари. – Не попипкуј ме, да те не поткачим 
с кудељуву, има да ти ју све од-главу строшим.

поткачи се свр. попне се на што. – Ајде и ти се поткачи у кола, да те повеземо 
до негде. Затвори врата на шталу, зарези ји, чујем соблече се, ја се поткачи на цреп 
и промуљи главу унутра кроз прозорче.

поткачује се несвр. фиг. задиркује се. – Још си ти зелен да се с мене поткачујеш, 
такви ја могу под мишку да носим.
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поткваса ж мала количина киселог млека која изазове кисељење прокуваног 
пресног млека. – На ћисело млеко поткваса не требе. Млеко потквасимо с потквасу, 
али га прво сваримо.

поткваси (трп. пр. потквасен, -а, -о) свр. укисели млеко. – Требе да потквасим 
млеко, а нестаде ми поткваса, па морам да идем при комшику да ми позајми ако 
оче. Млеко се прво свари, па кад ладне тури му се поткваса, и оно се поткваси, и тој 
зовемо потквасено млеко.  потћисели.

потклада ж ситна дрва, папир и сл. чиме се потпаљује ватра. – Кладемо огањ 
сас дрва, а тресће чувамо за поткладу. За поткладу ни служе трешчице и ситна дрвца. 
 потклаџа.  потпала.

поткладе свр. потпали ватру (упор. накладе). – Жене муку виде док поткладу 
огањ. Ја чу зберем сучће, а ти само да ми поткладеш огањ.

потклаџа ж в. потклада. – Спраскај дьшчицуву, да имамо дрвца за потклаџу. 
Кат се чукају грснице, дутће које остану буду за потклаџу. Зими кат се надвечери 
ми намиримо прекај стоку, простремо им сламу, насечемо лисковине за потклаџу, па 
ајд у задругу.

потклаџује несвр. потпаљује ватру. – Огањ потклаџујем сас артишку и ситне 
трешчице. Како ли се потклаџује? Сас сламицу и дрвца, осушиш дрвца на кубенце, 
и туриш сламу и потпалиш сас машину, са ју зову шибица. ■ потклаџување гл. им. – 
Збери ретишће и ситна дрвца за потклаџување.

потков м потковице и клинци за поткивање. – Обе ми краве обоселе, морам да 
ји водим при албатина да им тури нов потков.

поткове (трп. пр. поткован, -а, -о) свр. поткује. – Еве, докара краву да ју потковем, 
оно навалица, па чекам да дојдем ред. Стока која неје поткована не може да работи 
ко поткована. ■ потковување гл. им. – От собаље муне се у шталу, и прича сас вола 
Бошка: Добројтро, Боће, како си, Боће, наспа ли се, Боће, даньс те мора водим на 
потковување при Перу албатина.

потковује (имп. потковуј – потковујте) несвр. поткива. – Обосели ми волови, мора 
да се потковују овија дни, па да почињамо орање. Сас судбину се не мож бијеш, али 
потковуј и где је потковано.

поткоколи свр. погледа непријатељски разрогачивши очима. – Што си поткоколил 
у мене, ко да сам ти башту убила.

поткокори се свр. раскочопери се, направи се важан. – Чим се најде у женско 
друство поткокори се ке петьл у расад, па никој од њег до реч не мож да дојде.

поткопа несвр. копањем начини рупу испод или ипред чега. – Веле да је вода по-
ткопала тија пут, и да су забранили да се мињује с кола док га не оправе.

поткори се свр. покрије се скрамом, скрути се (о рани која зацељује). – Поткори-
ла му се раната, само што неје почела да се лупи, брзо че заздравеје.

поткорњак мн. поткорњаци м зоол. ситни тврдокрилци који живе под кором дрве-
та или дубље у дрвету, где буше сложене ходнике Ipidae Scolytidae. – Поткорњаци 
нападли дрва, има да избутеју да не вреде ништа.

поткоруши се свр. превуче се кором (о хлебу). – Кад у кућу нестане леб, меси се 
пресан кравај сас соду бикарбону а не сас кавсьц, тесто се цврсто меси и распљеска 
сас дланови у тепсију, избьцка сас нож да се не поткоруши и да се поубаво испече, 
кравај је најблаг да се једе сас сирење и док је још жежак.

поткрај прил. при крају, на свршетку чега (у временском трајању). – Све убаво 
беше, шалење, смејање, појање, али га поткрај зачучуљимо, скарамо се, замалко да 
се побијемо.
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поткрати свр. одоздо скрати на жељену дужину. – Требе да му поткратиш малко 
ногавице, да му се не влаче по зем и саплитају га.

поткрачкује несвр. крадуцка с времена на време (упор. покрачкује). – Има обичај 
да поизльже, а воли и да поткрачкује. Веш је на льгање, а и поткрачкује помалко кад 
га нићи не види.

поткраџује несвр. крадне с времена на време. – Поткраџује ме па си носи на 
њојни, мисли да ја не примечујем, али једнуш чу вој поткратим обе руће.

поткрвавел, -а, -о подливен крвљу. – Кад га виде онаквог с поткрвавеле очи, она 
превуне у лице от стра кво ли че сьг да се деси. Те ти ју Госпава с поткрвавеле очи, 
ко да је целу ноч црвени лук сецкала.

поткрвави подлије се крвљу. – Ако га видиш да је поткрвавил с очи, бегај долеко 
од њега. Поткрвавили с очи, само што се не степају.

поткрпи свр. фиг. материјално обезбеди. – Колко он може да потроши и прототља 
по кафане, народна банка га не мош поткрпи.

поткрпује несвр. фиг. материјално обезбеђује. – Две наше пензије ни не поткрпују 
само за поситнушће које купујемо у продавницу, от покрупну куповину смо престали 
и да мислимо.

поткупи свр. привуче кога на своју страну новцем или чим другим, подмити. – 
Њега мож за малко да поткупиш, паклица цигаре и половинћилче рећија и има ти 
исприча све кво очеш.

поткупује несвр. поткупљује, подмићује. – Поткупује ме да гласам за њега, али с 
обећања, паре не вади, нити друго нешто дава.

поткуси свр. сасвим скрати, учини што веома кратким (упор. и окуси). – 
Поткусила сукњу, истресла сисе, и таква се шета по кућу прет свекра и свекрву, тој 
чудо у наше време неје имало.

поткуси се свр. фиг. обуче кратку сукњу. – Млого си се поткусила, невестице, све 
ти се види.

потlче свр. фиг. много пута изудара. – Што сам ја моја деца потlкла за ништа, 
само да смирим бесног свекра и свекрву, док се једнуш и они не смирише у гробишта.

потовари свр. метне редом све товаре на кога, или у што, натовари. – 
Потоваристе ли све, несмо ли нешто заборавили, па да морамо да се вртамо по њега.

поток м мањи и краћи водени ток. – Са у поток наврљано свашто, а напред неје 
тека било, по се водило рачун.

потопи (трп. пр. потопен, -а, -о) свр. стави у воду што да се намочи или закисне. 
– Увечер потопим у корито дронци да се ночу расћисну, па ји јутре перем. Кад дојде 
време да се беру сливе, ми откарамо буришта на поток, па ји потопимо и напунимо 
с воду да заћисну за комину. Грснице стоју три недеље потопене у топило, па се тьг 
ваде, суше и чукају на трлицу.

потпала ж ситна дрва, папир и сл за потпаљивање ватре (упор. потклада). – Зби-
рамо сувари за потпалу, па ји наслагамо у шупу, да си потклаџујемо огањ.

потпали свр. фиг. наговори, нахушка. – Умејеше тај штрокна да потпали човека да 
си роџену матер бије и из дом искарује, а њу да воли.

потпаше свр. утегне по струку пасом, каишем, ременом и сл. – Ако га заболи 
мешинка, потпаши га цврсто испот пупак, и поутпљавај га, оно че пројде.

потпаше се свр. утегне се по струку пасом, каишем, ременом и сл. – Што се не 
потпашеш убаво и поукlнеш, нело идеш таква распасана да се уѕира народ у тебе. 
Потпасал се ко породиља, а и има мешину ко да је у девети месец.

потпети свр. поквари обућу искрививши њен задњи део. – Мрзи га да врже перкле 
кат се обува, па брзо рашокља и потпети сваку обућу коју му купимо.
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потпипне свр. пипањем вимена провери да ли је надошло млеко. – С време на 
време потпипнем краву да видим спуштила ли је млеко, привремила ли је с телење.

потпипује несвр. завлачи руке у недра, пипа по грудима. –Немој да ме потпипујеш, 
неси ми муж, а несьм ни дошла при доктура.

потпира несвр. 1. подупире. – Још одолек виде њину кућу сас три лука и диреци 
који ји потпирају. Добил доброг наследника, потпира му кућу од горњу страну. 
(ирон.). 2. материјално потпомаже. – Имамо деца у варош, али немају работу, па ји 
сваћи месец потпирамо и с паре, и с намирнице.  испотпира.

потпира се несвр. подупире се, поштапа се. – Тојага вој стоји навалена на скут, 
неје волела да ју носи и да се потпира на њу, ал нека ју има. Дигомо се, пригрнумо 
се да се потпирамо једно на друго да не паднемо, па ајд польк дом.

потпираљћа мн. потпираљће ж шаљ. штап којим се старији човек помаже при 
ходу (упор. помагаљћа). – Немој да ми узимаш потпираљћуту, без њу не могу да одим.

потпирач м оно што држи или подупире нешто, подупирач. – Да неје потпрта с 
јаћи потпирачи, њина кућа би одавна падла.

потпиткује несвр. запиткује изокола. – Кад она почне да запиткује и потпиткује, 
испольк па изоколо, има да ти се стужни, па ти дојде усвет да побегнеш.

потписује се несвр. ставља свој потпис на чему. – Ја нумејем да се потписујем, 
нело где требе и где ми речу ја пипнем с мастиљав прс, ел нацртам крстьк.

потплата ж ојачање од гуме или коже на ђоновима кожне обуће (упор. пенџе). – Ја 
и на нове ципеле тражим да ми шуштер залепи потплату, да им продужим век.

потплати (трп. пр. потплатен, -а, -о) свр. подмити, поткупи. – Ако га потплатиш, 
че ти помогне, ако га не потплатиш, мож да мреш, нема те погледа. Сви сте ви 
потплатени да гласате за њега, да ви и даље дере кожу.

потплачује несвр. потплаћује, поткупљује. – Који потплачује, добије кво тражи, 
који не потплачује, добије оној што невеста добије у прву брачну ноч. ■ потплачување 
гл. им. – Дојде време да бес потплачување не мож да улезнеш ни у клозет да се 
помочаш.  испотплачује.

потплаши свр. изненада уплаши. – У Душанову појату док музли овце и козе 
нешто ји потплашило, и оне прерипе загон, па почну да трче укруг, једва ји после 
некако смирили и накарали поново унутра.

потплаши се свр. изненада се уплаши. – Коњ се потплаши, па почне да тьпче с 
копита у шталу, ја улезнем с венер, нема ништа, а он само тьпче.

потпора ж 1. ослонац, подршка, помоћ. – Деца се растикаше, ми остадомо без 
потпору, па саде тељигамо колко да преживимо. 2. материјална помоћ. – Сам сам се 
школувал, от кућу несьм имал никакву потпору, мати се поженила, а чича неје тел 
ни да чује за мене.

потпорка мн. потпорће ж 1. рачваста мотка којом се подупиру гране да се од 
рода не поломе. – Сливе родиле па преродиле, грањће се савиле дозем, ако се не 
испотпирају с потпорће, све че се покрше. 2. фиг. штап. – Ја без овуј моју потпорку 
нигде не мрдам.

потпраји се свр. уобрази се, умисли да је неко и нешто. – Изнад село одрипил 
месец, па се малко потпрајил важан, кокори се над Брандел ко млад петьл кат се 
спрема да запоје.

потпре (рад. пр. потпрл, -а, -о) свр. в. подупре. – Сливе овуј годин преродиле, морам 
да потпрем грањће да се не покрше од род. Потпри с некво вратата да ји промаја не 
затвори. Лека сас грбину потпре канате, а двојица уватише прегњишта и ѕагњишиа, 
запеше сви одједнуш, и извлекоше кола из јендек.
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потпре се свр. подупре се, ослони се о што. – Ми сви копамо, а она се потпре 
на матику, и по половин сат ѕубрује ко плашило у виноград. И са ко да ју гледам: 
потпрла се на врата, слагнула главу, и тека стоји. Војин стурил вилу и гребуљче од 
рамо, потпрл се на њи, гледа у Богу, и некво вој орати.

потпролет прил. почетком пролећа. – Жито се сеје подјесен, а моруза потпролет. 
Потпролет жене почну да доткаују кво су започеле да ткају, па се обртају на пољсће 
работе.

потпрсти прил. пипајући, пипањем. – Ако је тьвно, че га осетиш потпрсти, туј је 
негде.

потпрцкује несвр. исмејава кога, магарчи кога, спрда се са ким (упор. подјебава). 
– Ако некуга не подноси не мрзне га, нече да си због њега тура чемер на душу, али 
га потпрцкује кад год може.

потраји траје извесно време. – Несрећа и пакос трају цел век, а срећа, и кат се 
јави, потраји малко, па брзо нестане.

потргне свр. 1. нагло извуче из чега, повуче. – Дешавало се да на меџу и брат на 
брата нож потргне. Баксуз, кат се уинати не мож га с трактор потргнеш из место. 2. 
отпије пиће из боце. – Де, потргни још малко, тој лек, неје рећија, нече те отрује.

потреви свр. метком или чим другим баченим погоди, потрефи. – Врљи се с ка-
мен по кокошће, али не потреви ни једну, него потреви у пенџер на Љубу Задушни-
цу. 2. инстинктом открије, насумице погоди. – От кво сам ју пекал нечу ти оратим, 
мораш сам да си потревиш, ако си мајстор за рећију. И ћорава кокошка понекад 
потреви зрно.

потреви се свр. угоди се, уклопе се повољне околности. – Потревило се да у једьн 
дьн добијемо унука и от сина и от черку.

потресе се свр. доспе у стање јаког узбуђења, узнемири се. – Кад га видо да лежи 
мртьв, потресо се, како сам преживела не знам, али о[д] тьг ми здравје не вољаје ич.

потрѕа несвр. повлачи што наглим трзајима, потрже. – Упекља коньц окол 
клувче, па га врљи комто маче и потрѕа га да се тркаља позем, а мачето трчи, и 
обикаља га, мисли да је поганац.

потриса несвр. доводи кога у стање јаког узбуђења, узнемирава. – Мани ми се од 
главу, не потрисај ме више, чу мрднем от памет о[д] тебе. ■ потрисање гл. им. – Моје 
ји муће нигде нема, сваћи дьн сећирање и потрисање од мужа пијаницу, дошло ми 
да сама турам конопче на шију.

потриса се несвр. доводи себе у стање јаког узбуђења, узбуђује се. – Тија Крста ти 
је студен ко змиче, не потриса се за свашто ко дреш у вршу, боли га брига за цел свет. 
Човек не требе млого да се потриса и отима од тој кво че га снајде, оно че га снајде 
и овака и онака.  испотриса се.

потркаља се свр. опружи се један до другога. – Изнапили се, па се потркаљали 
куји куде стигал, и rчу ли rчу.

потрља свр. трљајући мало измасира. – Потрљај му малко слепоочнице, и 
попрскај му лице сас студену воду, он че се проборави.

потрови несвр. изгуби једно за другим, погуби. – Загмацамо у каљшиште до колена, 
че си опьнци потровимо. Сцепени ми џепови, па све потровим кво турим у њи.

потрови се несвр. 1. погуби се један за другим. – Овчар чува овце да се не потрове 
у планину, а пољак варка поље да овце не праве пакос по њега. 2. фиг. психички се 
поремети један за другим. – Вала му пуно, да њега не беше тьг, муж и ја не знам кво 
би напрајили, беомо се начисто потровили.

потроши свр. 1. поломи, поразбија. – Њекња све поврља и потроши по кућу, мен 
не гледа где и сас какво удара. Падоше гајбе, потрошише се влаше, срча колко оч. 
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2. проћерда, списка (о новцу). – Нумеје да ушпара пару, колко заради све потроши 
по каване.

потроши се свр. поломи се. – Пази да се не потроше јајцата док ји однесеш до 
задругу.

потрпи свр. издржи што неугодно неко време. – Потрпете малко, ветар га однел, 
леб само што се неје испекал, нече да помрете гладни.

потрује свр. отрује једног по једног. – Пимо некакьв рећишор, па се потрумо, 
теомо сви да поцрцамо ко поганци.  испотрује.

потрује се свр. отрује се једаннп по један. – Пази да не налезну овцете у детелину, 
ча се потрују све до једна.

потрчко м онај који се шаље да посвршава мање послове на разним местима. – 
Пропи се и распродаде си имање, са му се сите душмањи како мора да буде потрчко 
у село.

потрчкује несвр. журно хода, хода скоро трчећи. – Вуча иде напред и ћути, а 
ја по њег потрчкујем, једва га стизам. ■ потрчкување гл. им. – Цел дьн ми пројде у 
потрчкување, а ништа не уработи.

потсвиркује несвр. 1. звиждуће са уживањем док нешто ради. – Потсвиркује 
си тија мајстор и лепи плочице, па си отвори пивце, почне и да певка, па седне и 
одмори, и све тека. 2. звиждањем дозива кога, скреће пажњу на себе. – Еј, бре, 
чујеш ли да ти потсвиркујем да ме причекаш, да си идемо заједно.

потсети свр. доведе коме што у памћење, помогне коме да се сети. – Потсети ме 
да понесем и леб, ја каква сам и главу си могу заборавим.

потсети се свр. обнови што у свом памћењу, спомене се чега. – Потсетим се по-
некад какве смо биле док беомо младе, па ми се и вика и смеје у исто време.

потсеча несвр. доводи коме што у памћење, помаже коме да се сети. потсећа. – 
Носи тојагу, ко да че ју тојагата води и потсеча на куде требе да иде. Намрзо и сина, 
потсеча ме на њу, потсеча ме на тој кво ми направи, а колко сам ју волел. ■ потсечање 
гл. им. – Петкана ми све панти, па кад је срдита, она ме тресне преко прљицу сас 
потсечање како сам ју једнуш швићнул сас бич. ⌂ потсечује.

потсеча се несвр. доводи себи што у памћење, потсећа се. – Са се и ја потсечам 
да ни је деда-Јанко Поповсћи причал како је правена тај наша црква.

потсечује несвр. в. потсеча. – Немој ме потсечујеш на тој време, тој време се 
више никад нече врне, ко и наша младос.

потсили свр. да коме силу, учини да се ко осећа силним. – Потсиле га како од њег 
нема ни једно појако дете, па се он бије с другомалци, а они се измькну.

потсили се свр. уобрази се, постане надмен (упор. поднесе се). – Мирашчика, па 
се потсилила и дигла главу ко овьн подјесен, не мож вој се пријде, а кам ли нешто 
друго.

потсири (трп. пр. потсирен, -а, -о) свр. стави сириште у млеко. – Млеко прво 
малко подгрејемо колко да умре студ, па му сипемо мају, и тека га потсиримо да 
добијемо сирење. Потсирено млеко се одма цеди, чим се потсири. ■ потсирување гл. 
им. – За потсирување се купи маја, и знаје се на колко ћила млеко колко иде маја.

потсисоја м јагње или јаре које потсисује овце или козе које му нису мајке. – 
Потсисоја, прво исиса њигову матер, па трчи та потсисује туџе, али му се и познава.

потсисује несвр. сиса туђу мајку, пошто је код своје посисао сво млеко. – Ђавол 
јагње, прво исиса њигову матер, па трчи та потсисује туџе.

потсица1 несвр. подрезује. – Грањће које су сувишне требе сваку годину да се 
потсицају, да сливе боље роде.
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потсица2 несвр. оједе се кожа од зноја ако се редовно не одржава хигијена. – Лети 
кат се носе гумени опьнци на босе нође, а нође се не мију увечер, потсица се кожа 
меџу прсти, и тој гадно боли.

потсмева се несвр. злобно се смеје коме, подсмева се. – Немој да ми се потсмевате 
са у овеј моје седомдесе године.  потсмејава се, потсмива се.

потсмеј м посмех. – Туџо увек за потсмеј, а нашето мирише, такви смо си.
потсмејава се несвр. в. потсмева се. – За сви имало кошуље да подари невеста, 

али за Живка деловођу немало, па некуде нашли пртену кошуљу та му дала, после 
му се потсмејавали како господин Живко добил пртену кошуљу.

потсмива се несвр. в. потсмева се. – Народ страује од њега, али му се и потсмива 
кад га виде да се нашљемал. У наше село народ воли да се потсмива на све, и 
на сваћега. ■ потсмивање гл. им. – Овај наша ората вьздан је служила за шољћу и 
потсмивање, отидеш негде настран, омькне ти се некоја реч, смејање до урнебес.

потсмивка се несвр. подсмива се у дем. значењу. – Тека је от како смо се узе-
ли, поштује си ме, али воли да ми се потсмивка, ко да несьм досолен. Сви ти се 
потсмивкају, и показују с прс на теб.

потстькне свр. 1. подстакне (о ватри). – Уз огњиште је обавезно и острушка, да 
се потстькне огањ, или извади црепња, ел вршник стури од њу. 2. фиг. подстрекне 
(кога на свађу). – Има и такве свекрве, потстькну снаје да се карају, а оне се после 
измькну.

потстица несвр. подстиче. – Онака је миран, али кат пине рећијата га потстица 
да се кара и беснеје.

потстьциња несвр. џарањем подстиче ватру. – Деца, потстьцињајте огьњат, не 
давајте да загасне, да не оѕебнемо.

потћисели свр. начини од пресног кисело млеко, укисели (упор. поткваси). – Несьм 
знала кво чу с млекото, па га потћисели.

потужи се свр. изрази незадовољство због чега, пожали се. – На мужа не могу да 
се потужим, али му је мати млого лоша.

потумара свр. тумарајући потражи што. – За све има лек, само требе да 
потумараш по доктури, али и по травари који знају која трава от какво лечи, па и по 
бабе које знају да бају.

потумара се свр. тумарајући се потражи што. – Туј је негде у кућу, потумарај 
се и сигурно че га најдеш.

потупа свр. поудара извесно време у бубањ. – Де потупај малко у тупанат док се 
не врне тупанџија, да ти пројде воља.

потура несвр. подмеће јагње под туђу мајку да сиса. – Њигова мати болешљива, 
па га потурам под друђе овце да се насиса. 2. фиг. подмеће коме да је урадио нешто 
што је он урадио. – Он прави штету, а мен ју потура, да ја испаднем крив.

потура се несвр. подмеће се. – Сви измькну дупетија, а ја морам да се потурам да 
чистим по њи.

потури свр. 1. подметне што испод чега. – Једнуш дошьл плав позив за мен и[з] 
суд, и поштарат вој потурил књигу да се потпише, а она неписмена. Напуни бурето 
с воду, али потури нешто под њега да се не сваља низбрдо. 2. фиг. свали кривицу на 
недужног. – Потурил ми да сам му ја запалил сено, а несьм, али сам морал да му 
надокнадим штету.

потуротина ж сувишан предмет који само смета (упор. поситњушка). – У под-
рум имам триста некве потуротине, за ништа не служе, само ји прескачам и сопли-
там се од њи.
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потурчењак м фиг. превртљива особа, улизица. – С тог потурчењака ли најде да 
се дружиш, па он че буде с тебе само док има корис о[д] тебе.

потурчи свр. фиг. свирепо казни. – Ако ми не врнеш паре на време, чу те потурчим, 
тој добро да запантиш.

потутен, -а, -о погрбљен, пресавијен у пасу. – Деда одма пушти дльђи кораци, а 
потутена баба ситно штрапа по њега.

потутено прил. погурено. – Лаза Кокошкар из Братешевац иде потутено, посавил 
се, мора да му је ћичма попуштила.

потути се погрби се, превије се у пасу. – Најмладото сам најльсно нашла: улезо 
у голему собу, потути се, привати се за астал, и дете тиће испаде. Сви смо остарели, 
сви смо се потутили, несмо више за ћорав динар.  испотути се.

потцењава несвр. поступа према коме са презиром, омаловажава. – Дојде у село, 
па дигне пршку и сваћега потцењава. Маће вој га намуам блесаве, она че мен да 
потцењава.  потцењује.

потцењује несвр. в. потцењава. – Немој ми детето толко потцењујете, кад и ва-
шата несу боља. Не потцењујте ме па бьш толко, ако сам стара, ја још све умејем и 
разбирам.

потчушкује несвр. подгуркује. – Подриткују га, потчушкују га, шољћају се с њег, 
док се не разбеснеје, после се разбегају који накуде.

потшали се свр. грубо се нашали спрдајући се коме. – Некој оче да се потшали с 
мен, али ја кад му залепим шамар, више ме не дира.

потшије свр. посуврати и пришије одоздо. – Разресили му се рукави на кошуљу, 
а нема кој да му ји потшије, па си тека иде. И боље је, и поубаво је да се закрпка 
потшије изнутра, нело да се закрпи озгоре ко да је залепена.

потшољћује се несвр. спрда се с времена на време. – Људи се потшољћују сас 
њег, а њег боли пиштољ, пет паре не дава. ■ потшољћување гл. им. – Тија Мика Тарзан 
служеше за потшољћување на цел срез беловоцћи.

поћипи несвр. покипи извесно време. – Кат се компири сваре, изваде се и згмече, 
па се врну у шерпу да још малко поћипе. Нек поћипи чорбата још малко, па ју по-
мери од огањ.

поћисне покисне, накваси се до голе коже. – Сипну ћиша ко из рукав, поћисомо 
ко поганци док да се склонимо под дрво.

поћити свр. окити свакога који трба да се окити. – И невеста поче да дава дар, 
на сви надава, и сви поћити, па поче окање и цвркање.

поћути свр. проведе неко време у ћутању. – Кумица поћута, поћута, па ме пита 
колко сам збрала паре.

поћушне свр. одгурне, уклони. – Никој те, бре, не јебе ни за црвиву сливу, сваком 
смиташ, сваћи те мрзне, сваћи би да те поћушне и подритне.

поуваља се свр. боље се ухрани, још мало се утови. – Једну свињу закламо, а овуј 
че поранимо да се још малко поуваља. Причају како нече да има сиротиња, али прво 
ми малко да помогнемо државу, да она подјача, да се малко поуваља, па че ни се тој 
после дупло врне.  поугоји се, поудебели се.

поугари свр. заврши угарење, поугари оно што је требало да се поугари. – За 
овуј годину поугаримо све њиве, са само ћиша требе да се зевња нациба с влагу.

поугоји се свр. боље се ухрани, још мало се утови (упор. поуваља се). – Имамо три 
рањенице, веч се позамазниле, че почекамо да се још малко поугоје, па че ји кољемо.

поугрева несвр. утопљава извесно време. – Народ је болувал, а доктури неје има-
ло ко са што ји има, детенце затера бопће, мајћа му даде медьк, даде му ћиселко 
винце, натам-новам, поугрева га, оно се исипе и пројде, са одма воде у болницу.
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поудебели се свр. боље се ухрани, још мало се утови (упор. поуваља се). – Ранимо 
ји док се не поудебеле, па ји продадемо, а друга почнемо да ранимо.

поужилави се свр. постане жилавији и отпорнији на болове и тешкоће. – Упро-
лет кат почнемо да радимо по поље ис прво време све ни боли, после кат се поужи-
лавимо престане да ни боли.

поуздьне свр. уздахне с времена на време. – Цугну понекоју, па се понакашљу, 
поуздьну, запричају се, и све тека.

поукlне се свр. боље се умота, лепше намести одећу на себи. – Кад наблизи, 
он малко застану, сас надланицу обриса зној от чело, малко си поукlну дрешће, па 
обрну комто дом.

поумине свр. попусти, ослаби (о болу). – Ја почека малко да поумине болат, па 
испипа местото куде ме је кучиштето уапало.

поумира свр. умру многи или сви редом један за другим. – Од мој врс сви 
поумирали, остал сам само ја и једна баба, кућа вој на крај село.

поумргне се свр. ненападно направи подсмешљиву гримасу на рачун кога. – Игра 
бобо-Павлија, па кат ступне сас ногу, оно вој опрегљача литне нагор, бобо-Цвета се 
поумргне, али се и она вати у коло.

поурани свр. прилично ухрани, прилично утови. – Поуранимо веч свињу, још 
малко па че ју кољемо.

поусмине се свр. мало се осмехне, осмехне се дискретно. –Босиљћа се заћитила 
с босиљак, седи под веранду и плете, радијо вој свири по цел дьн, чьс-чьс па се 
поусмине. Нана се беше поусминула, ко кад ме видеше да идем от капију, тека и 
отиде на онија свет. Моћа и Тоћа се само поусмину, и ћуту си, а женете тој још 
повиш успали да чују како је било.

поутепује свр. поубија. – Бугари попалише и поутепуваше целу Лужницу, само 
Калџерело мирно спи.

поучи свр. дајући савете научи кога чему корисном и лепом. – Несьм скоро женила 
синови, па не знам адети, нема кој де ма поучи, па тиће однесомо једну мараму и 
једну блузу, и миришљивац једьн сапун.

похује (трп. пр. похуван, -а, -о) несвр. пржи на посебан начин пошто се месо или 
што друго умочи у јаја, брашно или мрвице (упор. покује). – Ми често похујемо тик-
вице. Нема куј не воли похуване шницле.  покује.

поципели се свр. фиг. повароши се, ускочи из опанака у ципеле. – До јучер пасли 
овце по Габрицу, а са се поципелили, па дигли главе ко да су уватили Бога за онуј 
ствар.

поцрвеје (рад. пр. поцрвел, -а, -о) свр. постане црвен, поцрвени. – Кад га виде, 
посрами се и поцрве ко булка. Засрамила се, па поцрвела и слагнула главу.  
поцрвенеје.  уцрвеје се.

поцрвенеје (рад. пр. поцрвенел, -а, -о) свр. в. поцрвеје. – Кат почну да играју 
свињћу, све им се кокалице на нође надују и поцрвенеју. Колко се запела, поцрвене-
ла у лице и искоколила ко да че да се пораџа. Поцрвенел ко перашка.

поцрнеје свр. постане црн, поцрни. – Убавшко ми сенцето, три дьна сам га косил 
и три дьна превртал, са ако га завати ћиша че поцрнеје, и нече га после једу краве. 
Да поцрнејеш, па да потьвнејеш, па узем да штукнеш, кат си такьв. (клет.).  уцрнеје.

поцрни свр. учини црним, обоји у црно. – Син ми поцрни образ, пропи се, и 
промангупира се, и ману си жену, па он сћита, а ми му з бабу деца чувамо.

поцрни се свр. фиг. обуче се у црнину. – Који ти је умрл, та си се толко поцрнила? 
Поцрнила сам се по матер, умре сирота.
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поцрца свр. поцркају многи или сви. – Брат душманин ми отру вепра, па ми се 
комшије радују, че поцрцају од радос. Да је тај трава отровна сва би говеда по Ракош 
поцрцала.  испоцрца.

почастевља свр. многе чашћава. – Колко њи сам ја почастевљал док сам бил при 
пару, ни број нема, а са ме никој не познава.

почапка свр. гази извесно време по води ради забаве. – Ајде почапкај малко по 
водуту, ка[д] ти је толко воља, али се собуј.

почьчне свр. фиг. изазове, пецне, повуче за језик. – Само ли ју малко почьчнеш, 
после си има главу вржеш од оној кво че те снајде, и кве речи че чујеш.

почек м одложено плаћање, вересија, кредит. – Морам да издевам овцеве негде, 
вајда голема више од њи нема, само јагње што се може још продаде, па и оно на 
почек, не за готово.

почека свр. проведе извесно време чекајући, причека. – Почекајте ме малко да 
станем на нође, чу ви врнем што сам зајмил, и Бог душу почека.

почекотина ж пеј. онај који стално одлаже своје обавезе. – Тија почекотина ни 
до пладне нема да се дигне од астал, нело ми да си идемо на работу, да га не чекамо 
више.

почепи свр. 1. поломи (о гранама). – Неје ми јад што су се качили и јели црешње, 
ал ми јад што су почепили грањће које су и догодин могле да роде. 2. фиг. навади се 
на кога. – Почепила ме свекрва, па ме глоџе ко свињску ногу, а друђе снаје не дира.

почепи се свр. поломи се (о гранама). – Сливе родиле, па преродиле, све че им се 
грањће почепе ако се не потпру.

почеша свр. почеше. – Јела ми почешај грбину, срби ме, па ме тужно срби.
почеша се свр. почеше се. – Где могу ја се сама почешам, али где не могу да 

дованем, морам да молим некоје од децата да ме почеша.
почешка свр. почеша у дем. значењу, лагано почеше. – Почешкај ме по грбинку, 

туј ме млого срби.
почешкује се несвр. чешка се с времена на време. – Стана и[з]жьмбила усницу 

ко топлодолсћи басаџија, а Павлића се саде почешкује, ко да је станула на сугреби.
почешће ж мн. оно што се нахвата на четки када се чеше повесмо кучине. – 

Грснице се чукају на трлицу да се добију кlчина, она се влаче на гребенци, и направе 
се повесма, повесма се чешљају сас четку да омекнеју, има си нарочито четка за 
кlчина, оној што се навата на четкуту зове се почешће, оне се врљају, а повесма се 
приврзују на кудељу и преде се пртена преџа.

почини свр. чини више пута што не ваља. – Што је моја свекрва починила лоше 
с мене, тој нигде нема.

почиња несвр. почиње. – При мен се збирало, збирало, па се препунило, и са 
почиња капка по капка да истица, док не куљне и однесе све што не ваљаје, јега ми 
тьг измије и прочисти малко и душу и срце.

почим рет. везн. пошто, будући да, зато што. – Пензијица му покрпује дажбине, 
почим неје дуванџија, остане нећи динар и за друго.

по[т]чиша свр. подшиша. – Место да га почиша љуцћи, он га само надрапал ко 
јаре.

по[т]чиша се свр. подшиша се. – Што се не почишаш, нело си урасал у косељак 
ко калуђер.

по[т]чишује несвр. подшишује. – Чу идем при комшију да ме почиша, от сви у село 
он најубаво почишује. ■ по[т]чишување гл. им. – Отиде у Бабушницу на почишување, 
бар мен тека рече.
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почмаји свр. проведе извесно време улудо, одленчари. – Идо доле та почмаја мал-
ко пред задругу, па се врну да се приватам за некву работуу.

почуди се свр. мало се зачуди, буде извесно време у дилеми. – Ја се почуди, почу-
ди, кво са да му правим, па се диго и зареза га, нека му буде како му буде.

почукне свр. 1. куцне, лупне с времена на време. – Населили смо се насред пут, и 
на свакога смитамо, малко-малко па ни сваћи подритне и почукне. Јеџ и работи док 
мож, кад више не можеш, узни чук па се почукни појачко по тил, и заврши. 2. фиг. 
обави сношај на брзака. – Ако оч да једеш почесто зељаник, мораш жену с време на 
време да почукнеш и протресеш, оне тој воле.

почучкује несвр. чучне с времена на време. – Ел је пијан, ел га нође боле, стално 
нешто почучкује, и отеѕа се ко вол у бразду.

почушкује несвр. погуркује, спрда се са ким гуркајући га (упор. чушне). – Почушкују 
га, шољћају се с њег, подрчкују га, подриткују га, чепе му се, док се не уплаши, или 
док се не разбеснеје, после бегају који накуде стигне.

почушкује се несвр. подгуркује се са ким. – Жене се почеше почушкују и умргују 
конто њу, засlтају се сас руку, па ју оговарају како вој је муж спрам њу, ко попьк 
спрам тикву, па се тићем засмеју онак наглас.

почушне свр. подгурне. – Неје убаво тека да окате на старога човека, неје ви он 
намерно наступил, мож је и њег некој почушнул у сву онуј гужву. Она ме почушну 
с лакат у грбину и показа ми која му је жена.

поџаколи свр. погалами, поларма извесно време. – Деца дојду, поџаколе, посмеју 
се, поорате, па се обрну те си отиду, а ја па останем сама.

поџапа се свр. мало се споречка са ким, поџевеља се. – И тека, наврну ја воду 
на моју воденицу, че ми гледа у длан старата Циганка, само да ни насмита да се не 
поџапамо сас младуту. Поџапаше се комшије окол деца чијо је које ударило.

пошали се свр. шали се извесно време, каже што шаљиво (упор. потшали се). 
– Знаш како је, кат су жене повиш у кућу некада се пошале, некада се поскарају, 
некада по неколко дьна реч нече једна с другу да проорате.

пошандрца свр. шатр. полуди, помахнита. – Кад ју видиш, има да пошандрцаш 
начисто.

пошашавеје свр. постане шашав, помахнита, скрене памећу. – Пине, па 
пошашавеје, па ни знаје кво орати, ни кво работи.  пошашави.

пошашави свр. в. пошашавеје. – Ма кво ти је, бре, тебе даньс, да ли си полудел, 
ел пошашавел, ел ти памет смита.

пошпара свр. приштеди, не потроши све одједном. – Јечте и пијте, кат се работи 
мора да се једе и пије, али си и пошпарајте, немој све да прототљате кво зарадите.

поштарче с млади поштар, поштар почетник. – И тека, у село дојде једно 
младо поштарче, чита оно за куга су писма, ми се сувамо, оно ни даде, ако не знаје 
да ли смо ми тија.

поштенльк м поштење, част. – Поштенльк и срам се изгубил.
поштенсћи прил. на поштен начи, искрено. – Чу те питам, али те молим 

поштенсћи да ми кажеш: истина ли је тој што се прича за њу.
поштипкује несвр. штипка с времена на време. – Замомчил се, почел веч да 

подбркује и поштипкује девојчетија.
пошто прил. по коју цену, за колико. – Пошто чеш да ми продадеш оној браниште 

у Лужину бару, озбиљан сам ти купац, ал немој млого да пресолиш. ⌂ пошто-зашто 
прил. бадава, будзашто. – Има да распродадем све пошто-зашто, и да ванем свет, 
овде више нема живот. ⌂ пошто-пото прил. без обзира на све. – Ја чу узнем њу пошто-
пото, па макар сви да поцрцате.



Љубисав Ћирић770

пошто везн. јер, будући да, зато што (изриче узрок радње главне реченице). – 
Пошто сте решили да се узнете, узнете се, али немој после да речете да смо ви ми 
наговорили.  поштом.

поштом везн. в пошто – Поштом си тека одлучила, иди, али да знаш да це покајеш.
поштује (рад. пр. поштувал, -а, -о; трп. пр. поштуван, -а, -о) несвр. осећа и показује 

поштовање према коме. – Кумство се напред млого поштувало. Поп и учитељ су 
били поштувани, а не ко са што се шољћају с њи. ■ поштување гл. им. – Нече само 
волење без поштување, од волење без помагање вајда нема.  испоштује.

поштује се несвр. осећа поштовање према себи. – Прво мораш ти сам да се це-
ниш и поштујеш, да би те и друђи ценили и поштували.  препоштује се.

поштуца свр. потоне, погуби се. – Извори пресушише, воде намалеше, и све 
зверће негде поштуцаше.

пошунтавеје свр. поблесави. – Остадомо сами, че пошунтавејемо у четри дувара, 
деца си гледају њин живот.

прабаба ж бабина или дедина мајка (упор. пребаба). – Јерина, на башту ми баба, 
моја је прабаба.  пребаба.

прав, -а, -о 1. несавијен, неискривљен. – Јованка беше убава, висока, права ко 
пушка, али ју дадоше за Перу из Дољњо Крњино, он малецак ко патуљћо. У браниш-
те се прво исечу кривендељи, а права дрва се остављају да порасту. 2. који одговара 
стварности, који је стваран, истинит. – По орату га одма познајеш да је прави 
Лужничањин, ако тољће године живи у Београд. 3. који одговара лику и карактеру 
неком претку. – Беломујес и модроок, прави маћушан.

правда ж оно што коме припада по закону и заслузи. □ – Бог замлатен, па теб 
дал да делиш правду и кривду како ти прдне на патку, како па да неје!  правдина.

правдина ж оно што коме припада по закону и заслузи (упор. правда). – Немој ти 
да исправљаш туџе кривдине и правдине. Свакоме че да каже у очи, са сваћега че се 
посвади за правдину.

прави (трп. пр. правен, -а, -о) несвр. гради, израђује, производи, ствара. – Пипер ни 
је убаво узрел, тьмьн че си од њег правимо ајвар. Мораш да малтерџисујеш кад неси 
за друго правен, кат си ујет и приглупачак. ■ правење гл. им. – За правење намештај, 
за прозори и врата, астаље и клупе прави уметник беше Драгутин Солунац, он те 
мож одеља од дрво, и одма францусћи да оратиш. ⌂ ш-че да прави шта да ради, шта 
се ту може. – Неје млада, али полудела по њега, ш-че да прави, кад вој Бог узел 
памет.  праи, праји.  доправи, заправи, исправи, направи, оправи, поправи, пре-
прави, приправи, расправи.

прави се несвр. 1. даје себи својства која не одговарају стварности. – Прави се 
важна, а знамо која је, и каква је. 2. претвара се. – Вучко све чује, само се прави да 
је глув ко ћутук, од рат навам сас никога не вреви, и белћим ништа не чује.  праји 
се.  преправи се.

правне свр. направи у дем. значењу, спреми што на брзину. – Ел грејни раћицу, ел 
правни каве, ел кво оч, дошьл ни човек у кућу.

право прил. 1. правце, у правој линији. – Иди само право, не скрећај ни лево ни 
десно. 2. како одговара праву, по правди, праведно. – Криво седи, али право орати. 
3. како треба, исправно. – Ја сам постара, право је да прва и отпутујем, а ти да си 
поживиш још по мене.  направо, неправо.

праг мн. прагови м греда од дрвета, камена или бетона која лежи с доње стране 
врата између довратака. □ – Више нема да ти прејдем преко праг, ја и ти смо завр-
шили за стално.
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празьн, -зна, -зно 1. у коме нема ништа, који није ничим испуњен. – На празно 
грне не требе поклопац. На празьн дућан врата се не затварају. 2. у коме нема никога, 
ненастањен. – Села остадоше празна, али се Бабушница прошири. 3. који је без меса, 
често и незапржен. – Најчесто смо јели празьн пасуљ, млого пути и незапржен.

празнеје несвр. празни се. – Куће се затварају, села празнеју, још малко па че 
начисто да опустеју.

празњује несвр. слави, светкује, празнује. – Веле да је Први мај празник на 
радници, мој неје, ја сам познат ко нерадник и џаболебоња, затој га и не празњујем. 
 препразњује.

праи несвр. в. прави. – Оне жњу, а ја праим јужетија и врзујем снопови. От 
свињску кожу смо праили опьнци.

прајен, -а, -о. направљен. – Тој су си наши, прајени колачи, ми си ји прајимо, 
несу купени. Прајени опьнци су убави, али су скупи.

праји несвр. в. прави. – С једьн кольц се плот не праји. Бачију прајимо, премлаз 
прајимо, премузујемо овце, печемо јаганци, прајимо белмуж, и тека. У моје време 
се прајеоше свадбе друкше, а са се друкше праве. Кад некој помери ел скрши руку 
ел ногу, деда Бранко и[з] Сливовик ји је прајил и намештал боље од доктури.  
допраји, запраји, напраји, попраји, препраји, припраји.

праји се несвр. в. прави се. – Праји се ко да га не знамо који је и чији је. Немој да 
се прајиш на дете, кад неси дете.

праксује несвр. стручно подучава кога каквом послу. – Ако те ја праксујем има 
добро да упантиш кво се смеје, а кво се не смеје, и када се нешто може, а када не 
може.  испраксује.

прамен м смотуљак влачене вуне припремљен за предење на кудељи (упор. 
кудељћа 2). – Увлачимо вуну на вуновлачару, па ју поделимо с јетрву на два дела, 
колко прамена за њу, толко за мене, ако ја имам четри деца, а она две.  прамик.

прамик м в. прамен. – За једну вечер испредем по неколко прамика.
прањђија ж 1. прангија. – Прањђија стојеше при цркву, па негде по ратат 

нестаде, веле да ју је продал Сава Пашалата на некви љуђи ис Крагујевац. 2. фиг. 
добра женска. – Ми кажемо за добру женску да је друсна, ел прањђија.  прењћија.

прапора несвр. звекетање прапораца на коњском хаму. – Деда Драгутин кад 
чујеше да прапорају прапорци от Плосницу, знајеше да му иде нагосје исписник 
Славко из Радешевац, па се само усмине и рече: Те га, иде запљесат.  запрапора, 
допрапора, отпрапора.

прапорак мн. прапорци м шупља метална лоптица с металном куглицом унутра 
која при потресању звецка, прапорац. – Одалек се чују прапорци.

прасе1 мн. прасетија с младунче свиње. – Умазало се од једење ко прасе. 
Прасетијана нешто говеју, нешто им неје све како требе.

прасе2 анат. лист на човековој нози. – Уапа ме куче за прасе, и са се познава где 
ме уапало.

прасенце мн. прасенцетија збир. прасетића с дем. и хип. од прасе. – Велигден 
ка[д] дојде, ни закољемо кој прасенце, кој јаренце, кој јагњенце, и радујемо се да 
се облажимо после седом недеље пос, а са ни све равнише, све исто. Опрасила ни 
свиња дванајес прасетића, сва жива, и веч сисају.

прасећина ж прасетина, прасеће печење. – О[д] друго једење све остаде, само 
прасећинуту сву поједоше.

праси се свр. доноси на свет прасиће. – Баба је увек дежурала док се свиња 
праси. ■ прасење гл. им. – За другопраскињу прасење неје толко страшно.  запраси 
се, испраси се, опраси се.
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прасиља ж свиња која доноси младунчад на свет, крмача. – Од Бранин домазльк 
су добре прасиље.

прасиште мн. прасишта с пеј. од прасе. – Оној прасиште се па мунуло у градину, 
и рије ли рије.

прасква ЛЗ ж бот. бресква Prunus presica. – Ја сам млого волела праскве.  
праскова.

праскова ГЛ, ДЛ ж в. прасква. – Нема куче које је врзано у виноград да 
пази праскове и грозје да ни не познава, и да ни се не радује. Зреле праскове се 
оперу, изваде им се кочичће и смељу на воденицу за месо. █ виноградарска ~ стара 
некалемљена сорта брескве ситнијег плода. – Правимо разни џемови, али је џем од 
виноградарсће праскове најбољ.

прасковка ж младо стабаоце брескве. – Овај прасковка још неје прородила.
прати свр. пошаље. – Баба ме пратила да ти кажем да одма идеш при њу. Деца ми 

пратила писмо да како умејем идем при њи за Нову годину.  допрати, испрати, 
напрати, отпрати, пропрати, распрати.

праунук м унуков или унукин син. – Доживила је да види и унуци, и праунуци, а 
ако поживи још коју годину че дочека и параунуче.  преунук.

праунуче мн. праунучета с унуково или унукино дете. – Децу си имам, снаје, 
унуци, праунучета имам шес ли су, седом ли су, па ме дирају: Бабо, ти си поздрава 
од нас.  преунуче.

прача ж праћка. – Прача је направена од врцу, насред има једна замка куде тури 
каменчьк, и он заврти прачуту с руку, али једьн крај задржи, а друђи пушти да би 
каменчькат отишьл долеко.  прачка.

прачетина ж збир. прасад. – Исцепен ко да су га прачетина давила. Загледа се 
Стојиљћа у Стојка, зацопаше се једно у друго ко прачетина у тикву.  прачина.

прачина ж збир. в. прачетина. – Моје млеко кад свариш има сметану, оче и да 
загори, а ја га на прачина давам, немам га куде, држава престаде да га откупује.  
прашчина.

прачинка ж хип. од прачина. – Свиња ни оцутра опраси осом прачинка.
прачка мн. прачће ж праћка (упор. прача). – Заврте ја камен у прачку и пушти га, он 

право па у прозор. Деда ме питујеше: Колко снопа требе за крстину? – Седомнајес! 
– одговарам ко из прачку.

прачује несвр. шаље. – Поодрасто, поче башта да ме прачује на оро, да заглеџујем 
девојчетија, оче да ме жени. Прачује ми свакакви аброви: те оваква си, те онаква си. 
а мене бьш брига.  испрачује, напрачује, отпрачује

прашак м 1. јако уситњене честице неке материје, прах. – Напрет смо прале с 
прансћи сапун, са искочи прашак за прање, па с њега позгодно. 2. лековита материја 
самлевена у прах. – Преписал ми доктур некаква три прашка да пијем.

прашьк м мрвица, трун. – Немају ни мрвкву леб, ни прашьк брашно, а ти очеш 
да идеш нагосје при њи.

прашина ж ситне честице које настају мрвљењем органских или неорганских 
материја. □ – Кад је врша мене одреде да одревам сламу од вршалицу, где је 
најголема прашина.

прашинка ж дем. од прашина. – Има и прашинку ис кућу да му поделим, а не 
само имање.

прашинљак м пеј. од прашина. – У вршу се нагlтамо прашинљак, па га по 
неколко дьна после искашљујемо. Синоч је седела до који ред, чешљала је кльчишта, 
па и са осеча у уста ко да је јела пуздер, навлекал вој се прашинљак, па се од време 
на време закашље, некво ју задавља.  прашињак.
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прашињак м в. прашинљак. – Они живе у турло, от смрад и от прашињак не мош 
се дише. Доста мете, угуши ни прашињакат.

прашиштав, -а, -о који је покривен прашином, прашњав. – Што се неси очукал 
пред врата, нело си улезал такьв прашиштав у собу.

прашкује несвр. заштићује семенску пшеницу пре сетве хемијским средством у 
виду прашка. – Даньс че прашкујемо жито, а јутре че сејемо и дрљамо.  запрашкује, 
испрашкује, напрашкује.  пршори.

прашњави несвр. покрива прашином, набацује прашину. – Померете се док 
изметем, да ви не прашњавим.  запрашњави, упрашњави.

прашњави се покрива се прашином, набацује прашину на себе. – Прашњави се, 
завира се где је најголема прашина, после нема де се очука, нело такьв седне уз 
астал.  испрашњави се, упрашњави се.

прашта несвр. 1. прелази преко чије кривице, даје опроштење. – Нека ти поп 
прашта, а ја да ти праштам твоје курвање нечу, и не могу. 2. фиг. пропушта. – Сваку 
поубаву коју је видел неје вој праштал.  опрашта.

прашчина ж в. прачина. – У туј кућу да отидеш, големо имање, пет јектара 
моруза, осом јектара пченица, две иже за зими и за лети, појата, колибе две-три, 
амбар нов, четиријес овце, четвора говеда, телчина и прашчина колко оч, кокошће 
не броје, кољу сваћи дьн по једну.

прашчинка ж збир. хип. од прашчина. – Колко искрице – толко дечица, колко 
жишчице – толко телчинка у шталу, јагњетића у обор, прашчинка у кочину.

првак1 м ђак који похађа први разред. – И ми дочекамо да имамо ђака првака.
првак2 м прва ракија која потече из казана, првенац. – Првак се не мож пије, он 

се чува кат се човек настуди да га с њег масирају.
првањче с прворођено дете. – Смиља ни је првањче, а Лаки истришче.  првенче.
прве прил. ономад, недавно. – Извела вој се мишчетија туј прве, још се несу ни 

исипала, па набрала покриве да им ји свари. Туј прве ми помогну да однесем млеко 
до дом.  првин.  испрве.

првенче с прворођено дете (упор. првањче). – Једва дочека да га изнесу да га 
видим, оно умотуљчак, нема га ништа, ал мој син, првенче.

први, -а, -о ред. бр. 1. који је у реду испред свих других. – Ако не могу да будем 
прва у село, нечу да будем ни послегња. 2. који се налази у непосредној близини, 
најближи. – Он ми је први комшија, и наше куће се добро слагају.  првњи.

првин прил. ономад, недавно (упор. прве). – Петкана је подушевна од мен, две ми 
очи, али ми не мож заборави како сам гледал у њојнуну друшку из Београд кад беше 
првин туј при нас.

првњи, -а, -о ред. бр. в. први. – Првњо дете ми је бил Мила, после девојче, оно је 
у Крњино, па мушко, па две девојчетија, па три једно по друго мушка. Кад идеш од 
Бежиште, првња капија је њина, не мож да погрешиш.

прво (често удвојено) прил. на првом месту, пре чега другог, пре свега. – Мора 
прво учитељ да буде, после га поставе за попа. Прво и прво да ми кажеш гладна ли 
си, а после че ми причаш што си дошла. ■ најпрво суперл. прво у највећем степену, 
најпре. – Најпрво иду там куде има млада девојчетија, орате, џаколе, смеју се, вреве. 
Најпрво се спреми квасьц, па се после сеје брашно и замешује.

првождрепкиња ж кобила која се први пут ждреби. – Највише смо пазили на 
првождрепкињу.

првопраскиња ж свиња која се први пут праси. – Овај свиња што ју чувамо је 
првопраскиња.
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првороткиња ж жена која се први пут порађа. – Ја сам и ко првороткиња ишла 
на њиву све док не роди, после ме оставише нећи дьн дом сас дете.

првотелкиња ЛЗ ж крава која се први пут тели. – Имамо краву првотелкињу, па 
страујемо како це отели.  првотељћиња.

првотељћиња ГЛ, ДЛ ж в. првотелкиња. – Првотељћиње се потешко теле, па ме 
стра како че пројде телењето.

прга несвр. поступа пргаво и непромишљено (упор. брзга). – Немој да пргаш, ви-
диш ли да си све разнел по кућу ко да је чума прошла.

пргав, -а, -о брз, прек, непромишљен. – Пргав, зачьс се наљути и оче да удари. Ем 
пргав, ем задорица, ем бађавџија, ем блазни свет.

прдеж вулг. м смрдљиви гас који бучно излази из црева. – Ништа не работи, само 
се мота по кућу ко прдеж по панталоне.

прди вулг. (рад. пр. прдал, -дла, -дло) несвр. звучно испушта ветрове. – Дојде иза 
мене па прдне, да испадне да сам ја прдла, само да ме обрука. Оћутала се ко да је 
прдла прет кума. прди напразно гладује. – Ако запнеш че туриш нешто у уста, ако само 
лежиш че прдиш напразно. ■ прдење гл. им. – Деда се наврца пасуљ, после се не може 
живи у кућу од њигово прдење. ⌂  запрди, испрди, припрди се, распрди, упрди се.

прдља вулг. м 1. онај који квари ваздух својим прдењем. – Тија прдља прди где 
стигне, само да неси близо до њега. 2. фиг. пасуљ. – Шарен пасуљ чувамо да сваримо 
за некьв празник, он благ, прдља.

прдљив, -а, -о вулг. који често прди. – Прдљив старац, на три метра се осеча.
прдна ж 1. она која квари ваздух својим прдењем. – Тај прдна свакому најде ману, 

а при њу се не приоди колко базди. 2. фиг. лења жена. – Сви ис цркву, а прдна у цркву.
прдне вулг. (рад. пр. прднул, -а, -о) свр. испусти прдеж. – Оче и да прдне, и да 

стисне.
преапе свр. 1. прегризе. – Ако га вржеш с ланац, нече може да га преапе, а 

конопац че преапе сигурно. 2. фиг. прескочи откуцај у ритму куцања. – Нема, нема, 
па Петкана дlбоко уздьне, мен срцето преапе кад ју чујем како јадује.

преапује несвр. 1. прави прекид у ритму рада. – Добро је, жали се да му срцето 
преапује, али само вантазира да ме једе, никакви лекови не пије. Остарела сам, по 
лице ми избиле сиђе, срце ми још тька, ал поче да преапује. 2. не функционише пра-
вилно. – Има машину за шишање, ал преапује, па скубе кат шиша. На њигову бици-
клу ланац преапује, па отпада док возиш, и мораш често да га намешташ.

пребаба ж бабина или дедина мајка (упор. прабаба). – Веле да ми је праунка до-
била малецко и да сам постала пребаба, да ли сам пребаба, ел парабаба не знам. 
Пребаба је бабина мајћа, а парабаба је бабина баба.

пребаје свр. 1. бајући излечи. – Видоше башта и мати да нешто сас мене неје 
асьлно, па рекоше че ме воде при некькву бабичку да ми пребаје, можда ми је 
нећи направил маџије. 2. фиг. излаже. – Прича ти, ћити и умотује у обланде, док 
те намести, а после че ти пребаје некво да те осотоњи и да ти бркне у џеп. 3. фиг. 
изговори какву жељу. – Насипем потквасу у млеко, па док га мешам, ја му пребајем: 
Пуно млеко у паницу – трудна жена на столицу.

пребара несвр. побеђује у рвању. – Ја сам пребарал сва деца која су била мој врс, 
па и постара.

пребара се несвр. такмичи се у рвању. – Сампас човечина је бил, кво ли он неје 
работил, и сас мечку се беше на једьн вашар пребарал, али са га згрубил. Прво се 
пребарамо, после се степамо, па који надбије, он је и бољ у борење, и појак.

пребацује нов. несвр. закера, зановета. – Стално ми пребацује како млого трошим, 
а ништа не работим.
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пребере (трп. пр. пребран, -а, -о) свр. бирајући одбаци шта не ваља, а задржи 
шта ваља. – Јабуће у подрум почеле да се дувају, требе да преберемо које су још за 
једење, а онеј да исврљимо.

пребере се ЛЗ свр. опаше се појасом, утегне се. – Какву ношњу смо имале, дльге 
вутаре, па кошуљка, па јелек, па опьнчичи на ноге, чорапке црне, па се с каничку 
преберемо, вутара пребрана с каничку, и закитимо се з две китке, и девојка та татли 
кат се ване у оро.

пребива несвр. премлаћује, пребија од батина. – Поведи си рачун куде кво 
причаш, да те ја не пребивам ко грсницу на трлицу.  испребива.

пребије (трп. пр. пребијен, -а, -о) свр. 1. преломи на два или више комада. – Дадо 
му острило да се послужи у косидбу, он га пребил, и врну ми два окршљака. 2. фиг. 
јако истуче, испребија. – Не бегај, ако те стигнем чу те пребијем ко мачку. Влачи се 
ко пребијена змија.

пребира несвр. 1. премећући тражи што. – Пребира по ковчаг, тражи каницу 
куде ју је оставила, ал не може да ју најде. 2. бере оно што је преостало од оних 
који су пропустили да све оберу. – Све да оберете, немој после ја да пребирам по вас.

преболедује свр. престане да побољева, прездрави. – Заболедувала сам от како 
ми се девојче потика, и нема ни да преболедујем.  преболи.

преболи свр. 1. оздрави, излечи се (упор. и преболедује). – Ланску зиму се разболе, 
замалко да одьпнем, али Бог да поможе о[д] доктори, преболе, и са сам добар. 2. фиг. 
прежали, прегори, заборави. – Јад ми, па не могу да преболим, што га пушти да иде 
у Русију, белћи се не би толко разболел.  преболује.

преболује свр. в. преболи. – Пијан сам и болесан од оној кво видо дома, еве целу 
ноч одим около село, не могу да преболујем.

пребори свр. победи у рвању. – Ајде да се боримо, па који пребори, тија је појак.
пребранац м јело од пребраног пасуља, густ посан пасуљ запечен у рерни. – У 

пребранац турамо много лук. Пребранац је поукусан од варен пасуљ.
пребригне свр. пребрине. – Лани оженимо черку, овуј годину сина, теј бриђе 

пребригнумо.
пребрисује несвр. бришући чисти што. – Кат ћиша почне да мрждори по неколко 

дььна, Петкана повиленеје, тьг се досети да пребрисује по собе, чьк ме тера да 
измацињам кревети да и испод њи измете прашину.

пребрисује се несвр. бришући чисти себе од што. – Нам засlзише очи, видим 
Драган се пребрисује, сас Госпаву се и исцеливува, и ја се пребриса преко уста, али 
она се само рукова сас мен.

пребрише свр. бришући очисти што. – Ма немој да ји мијеш, они су си чисти, 
само ји пребриши от прашину, и постави на астал.

пребрише се свр. фиг. не добије оно што је очекивао. – О[д] тој мож да се 
пребришеш, тој од другу да тражиш, од мен тој неч да добијеш.

пребрка свр. претражи, промеша. – Воли да ми пребрка по џепови, не узима 
ништа, али воли да знаје кво све имам.

преброди свр. фиг. с муком превали или савлада што тешко. – Кве све муће несьм 
пребродила док сам га ишколувала, само си ја знам. Отслужи војску, и туј обавезу 
преброди.

преброји свр. бројањем утврди колико има чега. – Преброји паре, паре су да се 
броје, немој после да речеш да неје имало колко смо се погодили.

пребукари свр. вепар оплоди свињу. – Комшија има вепра па наплачује от свињу, 
колко свиње пребукари, толко тражи да му се плати.
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пребучи свр. фиг. смири се бука, утишају се гласови. – Кат се скарају, бука се чује 
у другу малу, док не пребучи не можемо око да склопимо.

превали свр. 1. обори на бок, преврне, претури. – Не гурај ме, че ме превалиш да 
паднем са све столицу. 2. фиг. прогута. – Узе да сварим чорбицу, да куснемо да мож 
залок да превалимо.

преваља свр. котрљањем помери што с једног места на друго. – Помогни ми да 
преваљамо трупав пот кућу, да не смита овде у двор.

преваљује несвр. фиг. пребацује кривицу или потешкоћу на другога. – Све кво му 
је тешко на мен га преваљује.

превара ж речи, поступци или радње којима се други намерно доводи у заблу-
ду. – Нема превара, кој превари, има да му се узне и тој што је њигово било. Ако те 
ванему у превару, главу има да отћинем и на тебе и на њега.

превара се несвр. доводи у заблуду један другога. – Једанпут се преварамо да ви-
димо који куга че да превари да му узне перашку.

превари1 свр. 1. обмане, не испуни обећање. – Превари ме да че ми врне паре за 
два-три дьна, а оно пројде цела година, више и не мисли да врта. 2. изневери или 
заведе кога. – Ма неје он њу преварил, она си сама пристала, а мож је она њега 
преварила. ■ преварање гл. им. – А, нема преварање, ако сам неписмена ја си рачунам 
на прсти, и знам колко да потражим.

превари2 свр. прекува . – Свако јело требе да се убаво свари, неје добро ни кат се 
не довари, а ни кат се превари.

превата несвр. фиг. захвата више, узмима више него што треба. – Па несу мери-
ли јаганцити, како ти не ради кефало, него онак одоко, које је двајес ћила, они пишу 
тријес, малко јим дупла цена, па и на тежину да превате.

превати свр. обухвати. – Колко је тьнка, у слабину ју мож преватиш сас једну 
шаку.

превашарује свр. заврши вашаровање. – Превашарувамо и овуј годину, који 
како, а нећи и никако.

превез м вео од танке прозирне тканине којим невесте покривају главу и горњи 
део тела (упор. вал). – Невеста имаше превез, а имаше, чини ми се, и кајицу, она бьш 
ко вес, само нема ћитку.

превезе свр. превозним средством пренесе с једног места на друго. – Морали 
смо да окамо комшије да ни помогну да превеземо морузу из Ливађе, толко млого 
се роди. ⌂ превезе жедног преко воду превари, надмудри. – Мани се од њега, има жедног 
преко воду да те превезе.

превије свр. 1. метне завој, повије рану. – Ја оцепи рукав, па преви местото гдето 
ме уапа кучиштето. 2. пресавије. – Преви цргуту одве, па га покри да му не дозимеје.

превијотина ж анат. зглоб. – Кочињћете смо звале ћитће, и збирале смо ји кат 
се закоље јагње, оне дојду четвртасте ко коцкице, и наодеомо ји на превијотину на 
задње нође.

превика свр. престане да плаче, исплаче се. – Не потрисај му се, оно че вика, 
вика, па че превика, и че се ућути, дете и требе да вика.

превира несвр. налази се у процесу врења, превире. – Деда малко-малко па отиде 
у подрум да послуша да ли је почела да превира комина.

превлада свр. надјача. – Удружише се и превладаше ни, али тој нече да траји тека 
довек.

превлече свр. 1. вукући премести с једног места на друго. – Насечете подебелш-
ка дрва, па ји превлечете до пут, а ја чу дојдем с кола да ји прекарам дом. 2. фиг. 
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препати, поднесе велику бол и жалост. – Што сам ја превлекла преко главу, душа 
да ми знаје.

преводи се свр. оплоди се (о крави). – Преводила се крава, стелна је, али се још 
не примечује.

превољи савлада (упор. овољи). – Насковитлила га жена, и че га превољи.
превољује несвр. савладава, надјачава. – Испрво му се бојеше, и беше ко што он 

каже, али после поче да га превољује, и са буде само како она каже.
превреви свр. поразговара о свему, наразговара се. – Вревимо, и превревимо от 

све, ајде да се растурамо, на вреву крај нема.
преврел, -а, -о комина која после врења садржи алкохол. – Преврела комина, 

може да се пече рећија.
преврже (трп. пр. преврзан, -а, -о) свр. свеже, омота око чега. – Превржи га на 

кукљај, да га после льсно одвржеш. Из двор излезе човек, заметнул јенџьк на грбину, 
а у руће носи некво замотано у артију и преврзано сас конопче.

преврже се свр. 1. свеже се. – Мrло се је, преврже се црево – одма мре, а са: 
преврже се црево, аперишу га, човек си оди, здрав. 2. повеже се око паса, опаше се. 
– Преврзала се с врцу ко Циганка. Сас каницу се преврзује, а у цедилку ели љуљћу 
уврзује.

преврзује несвр. изнова, поново везује. – Врзује, разврзује и преврзује, мора 
тека, док се не научи како се правилно врзује. ⌂ не преврзује му стрхује, не сме. – Не 
преврзује му да појде, а пошьл би. Замане понекад да ме удари, али му не преврзује, 
знаје кво га после чека. Улезал би у лозје да отћине нећи гроз, али туџо, не преврзује 
му.  испреврзује.

преврља (трп. пр. преврљен, -а, -о) несвр. 1. пребацује што с једног места на 
друго. – Жежћи вурњаци се притрѕају сас лопату, ватају с руће и преврљају из једну 
у другу руку, ем што су жежћи, ем да се оцени да ли су убаво опечени. 2. фиг. сваљује 
кривицу на другога. – Он крив, а преврља кривицу на мене. Тићем најдемо утепану 
кокошку ил ћурку, преврљену преко плот, ми диѕамо руће, не волимо да се влачимо 
по судови.

преврљи свр. пребаци што преко чега. – Видо једну крушку, дојдо до њу, преврљи 
штрангуту преко грањћу, тури једно пањче, и укачи се, чу се бесим. Седомо, ја 
преврљи ногу преко ногу, па зазви малко ногавицу, да ми се види везена чарапа. 
2. фиг. пребаци коју годину више, остари. – Ти веч преврљи осомдесе године, а не 
мислиш још да мреш, нека мре који оче, што те брига.

преврљује несвр. сваљује кривицу на другога. – Крива, али кривицу преврљује на 
једнога-другога, само да она неје крива.

преврне свр. 1. претури, обори. –Који ми преврну чашу с рећију рука му се 
осушила. 2. окрене на другу страну, преокрене. – Итамо да преврнемо сено, да га 
ване сльнце, па да га збирамо док се неје оћишило.

преврне се свр. окрене се на супротну страну. – Пијана работа, седли пијани у 
кола, па се преврнули, и сви изђинули.

преврскује несвр. запиње у говору језиком о зубе због чега се неправилно изговарају 
гласови с и з (упор. врска). – Немој да ми се смејете, ја немам зуби па преврскујем.

преврта несвр. 1. обрће, преокреће. – Магарица ми тражи магарца, напело ју па 
преврта кошару. Е па че си дава татко ти Милутин пијење кат си се и ти решил да 
преврташ сено. 2. фиг. мота. – Поче се она усмивка, а по главу вој се само преврта 
кво би могла да га изльже.  испреврта.
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преврта се несвр. обрће се, окреће се. – Не могу да спим, па се по целу ноч 
превртам по кревет. Кат се лупи моруза, зберу се неколко лупачће даньс при теб, 
јутре при мен, па при оног, па певају да се преврта село оди песан.

превртка свр. поново спрегне конац, удвостручи дебљину конца. – Напредемо 
на вретена, па наврткамо на клувчетија, па ако очемо да је преџа још подебела, ми 
преврткамо, и после плетемо џемпири, чарапе, јелеци.

превуни свр. пребледи, следи се од страха. – Кад га виде онаквог с поткрвавеле 
очи, она превуне у лице от стра кво ли че сьг да се деси. Кад ни виде да идемо онак 
ћевлијести жена му превуне у лице, и само се негде изгуби.

прегази свр. 1. газећи пређе преко чега на другу страну (упор. одгази). – Лужницу 
може да прегази и дете, али кад понекад надојде поплави Бабушницу и околна села. 
2. усмрти кога газећи преко њега. – Дете истрчало на пут, а отуд наиде камијон и 
прегази га намртво.

прегара несвр. догорева, прегорева. – Огьњат поче да прегара, потстькни га да не 
угасне сьсвим.

преглаби свр. ланцем повеже руду са краком јарма на страни јачег говечета 
како би смањио тај крак, и тиме правилно распоредио терет вучења. – Ако је једно 
говедо појако у јерм, преглаби се с ланац да не трчи напред, а послабо да тегљи сьв 
терет, нело да тегље равномерно.

преглабица1 ж улегнуће на путу у виду оштрог усека (упор. валтина). – На пре-
глабицу се кола најльсно строше.

преглабица2 ж ланац којим се преглаби јаче говече у запрези да се подједнако 
распореди терет вучења. – Упрегал ме у јерм, и турил ми преглабицу, па ја сецам 
ли сецам, а он си се разоџује нагор-надол.

преглабичав, -а, -о који је са преглабицама, који је изробан. – Путат ни припрт, 
и још преглабичав, неје за лимузину, нело само за воловска кола.

прегладнеје свр. престане да осећа глад после дужег гладовања. – Ми преглад-
немо, џабе са носиш обед, мож да га врнеш да ни буде вечера.

преглеџује несвр. 1. врши преглед, прегледава. – Дојде доктур и поче да ни 
преглеџује, преглеџува малко, па ни зареза, и негде се изгуби. 2. гледа жално, гле-
да са завишћу. – Неје лько да гльташ сльзе и преглеџујеш како се твоје друшће 
премењују и веселе сас њини мужи, а ти си стално сама. 3. фиг. броји коме залогаје. 
– Не волим да ми преглеџује док једем ко да ми броји залци.

преглеџује се прегледавањем контролише своје здравље. – И мојва жена поче 
стално да води матер при младоног доктура, води матер, а она се преглеџује.

прегlне свр. 1. с напором прогута, прогута што непријатно. – Врша, турло се 
дигло до небо, не можеш да прегlнеш от прашину. Ваца жваче сирење и морузницу, 
ка[д] требе да прегlне испружи шију ко шатка, па настави даље да жваче. 2. фиг. 
отрпи увреду. – Ако ти нешто рече што ти неје по вољу, боље прегlни, нело да се 
одма скарате.  прегльне.

прегlта несвр. покушава да прогута у више наврата. – Сви једу и пију, а он, 
сирома, гледа и прегlта.  прегльта.  прегlчује.

прегlчује несвр. покушава да прогута у више наврата (упор. прегlта). – Кво че 
јадничьк, клима сас главу и прегlчује.  прегльчује.

прегльне свр. в. прегlне. – Ја се обрну настран, прегльну горчиву јабуку што ме 
задављаше, па се накези и обрну на шалу.

прегльта несвр. в. прегlта. – Ми једемо, а она гладна гледа и прегльта.
прегльчује несвр. в. прегlчује. – Који има пије, који нема он прегльчује. Неје бьш 

по правду да некој цел живот прегльчује, а некој да се цел живот слади.
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преглоџе свр. поново оглође, преглође. – Ако су остале само кошчине, дај и њи 
да преглоџемо.

преглоџује несвр. поново оглодава, преглођује. – Једни једу месо, друђи глоџу 
кочине и олизују тањири, а трећи само преглоџују, е, у трећити спадамо ми.

прегљача ж део женске гардеробе који се припасује спреда, кецеља, прегача 
(упор. опрегљача). – Маћа вика, сестре викају, с исту прегљачу бришу сльзе и тањири 
за госје. Оне подигле вутарће, па ји чьк за прегљачу закачиле на клькови, белнуле се 
нође, лељће, нањће, да цркнеш од убавило.

прегњави свр. с муком и натезањем заврши какав посао. – И овуј годину славу 
прегњавимо, али саз два-три госјанина, више ни славе несу ко што беоше напред. Да 
прегњавимо још неку годину, после нек мре који оче.

прегњи / прегањ, -гња, -гњо који је испред некога или нечега, који је напред, 
предњи. – Строши ми се прегањ зуб. Ако не могу да будем прегњи, нечу да будем ни 
послегњи. Прегњо кросно затеѕам сас затезаљћу, а ѕагњо попуштам сас повртаљћу, 
и тека ткајем.

прегњица ж предњи део тела, или одевног предмета, од паса наниже. – Равна 
ко даска, ни има прегњицу, ни загњицу. Прегњица вој сва улопана сас помије, како 
појила свиње неје преоблекла нешто друго.

прегњишта ж предњи трап запрежних кола на којима је руда и јарам (упор. во-
ловска кола). – Воловска кола имају прегњишта и sагњишта.

прегорел, -а, -о који је преврео. – Градина се ђубри само с прегорело ђубре.  
непрегорел.

прегори свр. 1. прегори ватра. – Застуде, мора да је огьњат прегорел. 2. препече 
се, загори. – Малко ти прегорел лебав, да ти не најде ману свекрва. 3. престане да 
лучи млеко. – Жена може да прегори од болес, а може и од не знам кво још. Крава 
смањи млеко, брзо че прегори. 4. заврши се процес врења. – Кад ђубре прегори, 
тьг може да се искарује на њиву, ако се искара непрегорело, само се поквари. 5. 
постепено се смири у подношењу каквог тешког губитка. – Дете ми рано умре, али 
да га прегорим не могу никада.

прегорује несвр. догорева. – Човек ти је ко свеча, гори докле гори, па тиће почне 
да гасне, како огањ кат прегорује.

прегости свр. 1. добро угостити. – Мож ви несьм прегостила, али сам изнела от 
све што сам имала. 2. ирон. супротно од прегости. – Прегости ме тетка с недопечену 
морузницу и посан недоварен пасуљ.

преграби свр. уграби што на рачун чега. – Одоцутра идо при доктура, некако 
преграби време да отидем, неје било навалица, тув и там понећи невољник кото ја.

преграбује несвр. грабећи узима већи део за себе, вуче на своју страну. – Млого је 
зграбљив, граба и преграбује от куга стигне, и кво стигне.

преграџује несвр. раздваја преградом, преграђује. – Преграџује ми пут, не дава 
ми да мињујем до мој дел од њиву, а бођи смо браћа. ■ преграџување гл. им. – Без 
ограџување и преграџување не можеш да се очуваш од лоши комшије.

прегрваља свр. котрљањем премести са једног места на друго, преваља. – 
Прегрваљај трупат пот кућу, да не смита овде насред двор.

прегрваља се свр. котрљањем премести се са једног места на друго, преваља 
се. – Прегрваља се нешто преко пут, ал не видо кво је, и штуче негде.

прегребе свр. захватањем нечим преручи што из једне посуде у другу. – Прегреби 
овија маз у другу канту, да направимо место за каврму.

прегрева несвр. претерано утопљава. – Неје добро да га толко прегреваш, дете 
је поздраво ако спи у собу у коју се не кладе огањ.
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прегреје се свр. сувише се угреје. – Млеко требе само да се стопли, ако се прегреје 
нече се добро поткваси.

прегреши свр. погреши. – Стара сам, па ако нешто и прегрешим у причање, немој 
ми замерите.

прегриба несвр. кутлачом или чим сличним преручује што из суда у суд (упор. 
и огриба). – Прегрибам жито из једьн пресек у друђи да видим да ли га нападле 
гагрице.

прегризе свр. гризући пресече што. – Прегризе му корен коњоштип, и пипер 
мора да усьне, џабе си га пресаџувал у градину.

прегрми свр. 1. престане да грми. – Спреми га за ћишу и поче да грми, али само 
прегрме, ћиша не паде, а потребна је. 2. фиг. претури што преко главе. – Пројде 
врша, главну работу прегрмемо.  прегура.  попрегрми.

прегура свр. фиг. претури што преко главе (упор. прегрми 2). – Насечам, Јеленко, 
пресказује ми се, зиму нема да прегурам.

пред(и) предл. има следећа значења: 1. временско (уочи). – Пред Божич се прасе не 
гоји. Пости су били пред Божич, пред Велигден, прет Петровдан и пред Богородицу. 
До преди неку годин још је имало живи љуђи куји су пантили како је за опкладу 
одил на руће оди Драгинац до Бабушницу. Ночтуту преди башта да нестане, сањува 
страшан сьн. 2. просторно (испред). – Немој да идеш иза мене, иди пред мене, да 
те видим где си, и кво работиш. Прет кућу смо имали шевтелију, а иза кућу ореј. 
Понесо сено да турим прет краве. Бео се сколкал оди цреп преко плот, па чьк у Савин 
двор се бео сапрл преди вурњу уз басамаци.  отпред.

предава несвр. повремено или стално даје своје производе на надлежно место по 
одређеној цени. – Мој комшија јутром по две канте млеко предава у задругу.

предава се несвр. фиг. попушта, уступа пред потешкоћама, мири се са судбином, 
предаје се. – Несьм се подавал да ме некој у нешто победи, али са се поче предавам, 
сустигоше ме године.

предьне свр. предахне. – Ко да ни вуци јуре, нигде не застанумо да предьнемо.
предваја несвр. дели, одваја, раздваја. – Они не живе надалек једьн од другога, 

само једна кућа ји предваја.
предвечер прил. предвече. – Оврте се Радосинка около њег, и он поче почесто да 

пије каве при њу на веранду, а кад предвечер удари ладовина, улезну си и унутра.  
придвечер.

предвоји свр. одвоји, подели, преполови. – Док беше жив, оратео му да им предвоји 
имање, да си сваћи знаје који је њигов дел, а не кад ми помремо да се карају, и по 
судови повлаче како да се поделе.

предвоји се подели се на два дела. – Облаци се предвојише бьш над Калџерело, 
и сльнце посрами и једни и друђи кад видоше кво су направили.

преде несвр. 1. прави нити увртањем влакана прстима или вретеном. – Зберемо 
се на седењћу, па која преде, која плете, која вртка, а мужи си легну, и бьш ји брига. 
2. испушта звуке ниског тона који се преливају, врчи (о мачки). – Поалена мачка, 
чим ме види да сам седла ус кубе, одма ми рипне у скут, и почне да преде. ■ предење 
гл. им. – Намиримо прекај стоку и посташемо по кућу, па се ми жене ванемо у 
ткање, плетење, предење и врткање, а мушћи си унесу алатће у собу и праје кудеље, 
заструзи, столичетија, столице, клупе и астаље.  допреде, запреде, испреде, 
напреде, распреде, упреде.

предене свр. поново напласти оборени пласт, или здене камару. – Ветар ни обори 
стог, па смо морали да га преденемо. Снопови се снесу и здену у редови, па се после 
неколко дьна предену у крстине или трећаци.
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пре[д]зору прил. време непосредно пре зоре, свитања. – Прездравујем, примечујем 
поче ми се врсник буди с време на време, нарочито пре[д]зору.  пре[д]ѕору.

пре[д]sьгњи, -а, -е који је непосредно испред задњега, који претходи задњему. 
– Дошло пре[д]sьгње време, не може се отиде до продавницу за цигаре од овија 
зевзеци.

пре[д]sору прил. в. пре[д]зору. – Свекрва још пре[д]ѕору почне да ни ока да се 
диѕамо да идемо на њиву, а сьг спе до осом сата, до пладне не могу да буду на њиву.

предиља ж жена која преде, преља. – Све жене су биле и предиље, и плетиље, и 
ткаље, и месиље, и готвиље, а и у поље су биле повредне од мужи.

предјутро прил. време непосредно пре јутра (упор. и пре[д]ѕору). – Излезнем пред 
врата, седнем на клупу, туј сваку ноч преседе от како се размири, оно небо комто 
Ниш црвено, сева, кад ману некада предјутро да робоње авиони изнад Прибовицу, 
тьг си легнем.

предлага несвр. износи предлоге, предлаже. – Еве, ја предлагам Јелку, она че сас 
њојну памет и убавињу пуно љуђи да привлече у нашу странку.

предне свр. преде у дем. значењу, мало попреде. – Тамьн седнем да преднем, дете 
се пробуди и увика, ја врљим кудељу, и тека до који ред.

предњак м животиња која предводи остале у стаду. – Увек си има по једна 
овца која је напред, која је предњак, по коју све друђе иду.

предооди несвр. често долази, претера са долажењем (у госте). – Де, несьм ти 
предоодил, а неси ме ни ти прегостила.

предосеча несвр. предосећа. – Само тека предосечам, че буде гадно.
предочека свр. дочека и угости најбоље што може. – Несьм ви млого предочекала, 

али толко се могло.
предрдње свр. престане да дрдње, престане да гуњђа. – Ти му се не сећирај 

млого, он че подрдње, подрдње, па че предрдње.
предреши свр. преобуче, пресвуче у стајаће хаљине. – На Велигден матере ни 

окупу и предреше, даду ни по перашку и испрате да се играмо.  попредреши.
предреши се свр. преобуче се, пресвуче се у стајаће хаљине. – Премени се 

Петкана, ко да је на учитеља жена, ко да неје за сељака, предреши се и ја, и појдомо 
у Извор кот пријетеља на славу. За славу и за поголем празник сваћи гледа да се 
окупе и да се предреши.  испредреши се, попредреши се.

предругојачи свр. преиначи, измени постојећи ред ствари. – Окречил кућу и 
оварбал столарију, предругојачил ју, па изгледа ко нова. Са га малко предругојачили, 
да неје бьш ко лани што беше.

предругојачи се свр. преиначи се, измени изглед. – Народ се предругојачи, село се 
предругојачи, и живот се предругојачи, ништа више неје ко напрет што беше.

предругојачује се несвр. мења се. – Такьв сам какьв сам, нечу се предругојачујем 
са пот стари дни.

предружи се свр. буде са киме у најбољим другарским односима. – Несьм се 
предружил с њи, ал нашинци су нашинци, жал ми за њи. Дружили смо се, ал се 
несмо предружили, били смо онак, само ко познаници.

предува свр. престане да дува (о ветру). – Јучер се раздува ветрина, мислејамо 
све че покрши и пообара, али брзо предува, јевтино пројдомо.

предузне свр. 1. обузме, опхрва. – Предузела га рећија, па не знаје да се понаша 
ко човек, нело се запљескује и ломоти и кво требе и кво не требе. 2. фиг. надјача, 
савлада. – Нема ништа од детелину, предузела ју вилина косица, и че морамо да ју 
пресејемо.
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прежалеје свр. прежали. – Превари се па си продадо најубаво браниште, са не 
могу да га прежалејем.

прежвакује несвр. 1. жваћући уситни и размекша, сасвим сажваће. – Нема зуби 
па прежвакује корицу леб ко крава боцку. 2. фиг. понавља једно исто, лупета. – Мука 
да те ване кат почне да прежвакује по стопут једно исто.

преждргњује несвр. говори дрхтавим гласом, замуцкује услед треме током 
јавног наступа. – Убаво си рецитувала, само ти малко гласьк преждргњувал.

прежеднеје свр. постане јако жедан, претерано ожедни. – Прежеднемо док 
стигомо да кладенац да се напијемо воду.

прежени свр. ожени се или се уда пре старијег брата или сестре. – Она најстара, 
прво че њу да давају, да ју не прежене сестре, не ваљаје тека. Коју прежене брат или 
сестра, она се после тешко жени.

прежењује несвр. жени се или се удаје пре старијег брата или сестре. – У моје 
време се неје прежењувало, знало се ред, а са нити се знаје ред, нити се, пак, стари 
питују, жене се куји кат стигне, и мањују се кад им прдне на памет. ■ прежењување 
гл. им. – У наше време прежењување неје имало, а са још малко па че да нема ни 
женење, а кам ли прежењување.  испрежењује.

преживи свр. 1. избегне смрт. – Лани се поболе, десет дьна сам лежал у болницу 
у Пирот, али преживе, олечише ме доктури. 2. фиг. претури што преко главе (упор. 
прегура). – Човек мора да снесе и преживи све кво га снајде у живот, и добро, и 
лоше.

прежилави свр. фиг. с муком превали преко усана непријатну истину. – Чујем 
нешто се подмувкују и шьпчу, изгледа ми че буде размирица! – прежилави Жуља.

прежили свр. стезањем усече се повез у кожу и заустави проток крви. – Замотај 
му рану сас крпу, ал немој млого да стезаш, да му не прежилиш ногу где се посекал, 
па да стане крв.

прежмавкује несвр. жмирка. – Напије се, па само прежмавкује ко сврака на 
југовину.

през узв. којим се наређује волу да стави врат у јарам. – Ајде през, Цветко, през!
през рет. предл. 1. до. – Баба ме ружи кат се мешам у политику, оно и има право, а 

ја си па мозгујем: През ђавола, Јеленко, па и да те изгрбаве, ако се ти неси наживел, 
оно куј је, тољће године си смандрљал у невиделицу. Право да ви кажем, покаја се 
што му не реко, па през мојега ако се расрди. 2. по, преко. – Море, ако те ударим прес 
прљицу, одма че се оћутиш.

прездравеје свр. оздрави, савлада болест. – Бабин унук, он че ми прездравеје, па 
че ми буде ко горун.

прездравује несвр. преболева, оздрављује. – Прездравујем, примечујем поче ми се 
врсник буди с време на време, нарочито пре[д]зору.

презебне свр. промрзне, прехлади се. – Презебомо ко компири, чини ми се и душа 
ни се заледи.  преѕебне.

презив м поименично прозивање, прозивка. – Сви беомо туј, кад на презив – њега 
нема.

презива несвр. позива кога по имену, прозива. – Презиваше ни сви по ред и 
питуваши који одокле је. Ја дадо упут, и тија доктур Драган што је из Бабушницу ме 
одма презва преко ред.

презива се несвр. има одређено презиме. – Наша вамилија у Стрижевац је 
Данешинци, по некаквога деда-Нешу, а презивамо се Ћирић, по некаквога још 
подолечњог деда-Ћиру.
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презида свр. поруши, па поново сазида. – Мој чича озида кућу у Пирот, па доведе 
снау, она га накара да ју сруши, па на исто место да презида поголему, и да буде на 
два спрата, да се не мешају.

презимењак м онај који носи исто презиме са ким, а нису у сродству. – Ми смо 
само презимењаци, ал несмо никакьв род, ако смо из исто село.

презиџује несвр. руши, па поново презиђује. – Поднапили се мајстори, па на 
погрешан зид оставили врата, па су морали да га презиџују.

презноји се свр. јако се озноји. – Давај му чај, и угревај га док се презноји, и оно 
тека-тека и че му пројде кашљицата.

презнојује се несвр. презнојава се. – Пред њег печено прасе, он се зацрвил и само 
се презнојује, и с време на време муне понекоје пиво.

презреје свр. превише сазри. – Све зреје, дозреје и узреје, али кат презреје, мане 
да буде добро, исто тека и човек.

презрел, -а, -о 1. који је превише зрео. – Овеј крушће зреле, па презреле, и блађе 
ко мед, набери па понеси на децата. 2. фиг. који је прешао године уобичајене за какво 
стање, занимање и сл. – Презрел сам и за орача и за косача, само чекам дьн када чу 
да отпаднем ко гњила крушка од дрво.

преѕебне свр. в. презебне. – Преѕебоше ми нође у војску, па ме и са болу зглобови 
кат се мења време.

преигра свр. фиг. темељно претражи. – Сву сам кућу преиграла и препалашкала, 
али тој кво сам тражила не најдо.

преиде свр. пада више него што је потребно (о киши). – Оћиши се времиште у 
најголеме работе, ћишљакав иде, иде, па преиде, никако да стане.

прејадује свр. престане да јадује. – Не могу да прејадујем како заборави да 
пратим на унучетићата черапће што им исплето. Че јадује, јадује, па че прејадује.

прејаши свр. прекорачи неку запреку. – Немој да идеш около, прејаши тарабете, 
па јела да запалимо по једьн тутун, и да гlнемо малко ис шишево.

прејде (рад. пр. прешьл, -шла. –шло) свр. 1. идући премести се или превезе се преко 
чега на другу страну. – Ја чу прејдем са одма до твојти да им наручим да дојду да 
се договоримо. Стану Бошко, ускопити се и нече да прејде преко ћуприју, и тој ти 
је. Коме се прејде пут, че га бије малер. 2. пређе у виши разред. – Пројде и школска 
година, даньс се родитељи ис цело село збирају у школу да чују како су им деца 
прешла разред. 3. пређе са једне теме разговора на другу. – Испрво убаво орате, али 
брзо прејду на карање. 4. фиг. прелије се преко ивице суда. – Млеко се некада варило 
у котьл над огњиште, па је морало да се пази да неје јак огьњ, млеко оче да прејде 
ако се огьњ ујачи. 5. фиг. пређе из једног облика у други, претвори се. – Поче ћиша, па 
прејде у град, али кад нема ћиша, добар је и град. 6. фиг. превари. – Једнуш ме можеш 
прејдеш, али више не мож.

прејде се свр. фиг. превари се, пређе се. – Прејдо се што појдо за тога пијаницу, па 
са црвимо јајца и ја и деца.

прејебе свр. фиг. 1. превари, намагарчи. – Неје се родил тија мајчин син, нити се 
може роди, који може мене да прејебе. 2. фиг. сломи, побије, уништи, упропасти. – 
Бре, Милисове, бре, видиш ли пенџерав, па прејеба га, бре! – Добро, чу си ти платим 
стакло, а кокошћеве има све да прејебем наједнуш, и да дојдеш да им се одједемо.

прејебант вулг. м фиг. зафркант, шерет. – А, Пузља, прејебант, од њег да се 
пазите, има он добру душу, неје зликовац, ал ка[д] те насети куде си тьнак, оче те 
изгори да ти се сви смеју.
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прејеботина вулг ж фиг. подвала, превара. – Овакви лопови нигде нема, за овакву 
прејеботину несьм чул до са. Виде ме, па сврну да ми се повали сас њигови синови 
и черће како су се забогатили, ко да ја не знам како су се с прејеботине забогатили.

преједе свр. поједе више него што може и треба. – Једомо и преједомо, ајде да 
мањујемо, нема више куде да ни стањује. Прејел, па па само слешче.

преједе се свр. наједе се преко мере. – Једо, једо, док се не преједо. Преједу се, па 
само подригују.

прејида несвр. једе више него што може и треба. – Јеџ колко мож, ал немој да 
прејидаш, па после да ти је мука.

прејида се несвр. преједа се, преждерава се. – Ни има меру, ни срам, научил да се 
прејида куде најде оклапчину, а дом неје такьв.

прејуши свр. нарастањем препуни суд па почне да прелива преко ивице. – Поче 
да ћипи комина, требе да се с време на време притиска да не прејуши, па да истица 
ис кацу.

прек, -а, -о 1. који иде равно, правце, без завијутака. – Прек пут неје и најбрз 
пут. 2. фиг. кији се брзо разљути, ражести, нагао, жесток, пргав. – Он прек и зьл, а 
она умиљата и повољита, попреко га неје погледала. Рада Лојнсћи беше прек човек, 
само ли му нешто неје по вољу рипне да се кара, а оче и да удари.

прекади свр. окади кадионицом са свих страна. – За Бьгњу вечер унесемо сламу 
у собу, простремо озгор покровац, натурамо на њега све кво смо спремили, сьс 
тавњанчьк прекадимо, седнемо узокол и вечерујемо.

прекаже рет. несвр. исприповеда по реду. – Де прво да га прекажем, па после да 
појем.

прекај предл. крај, покрај, поред, око. – Наберу цвеће прекај пут, па после вију 
венци над воду. У цркву не идем често, понекада кат проодим прекај њу, видим от-
ворена врата и сврнем та запалим свечицу. Ми наседамо прекај шпорет на троношће 
и слушамо бабу док прича. Иди прекај крај да не газиш градину.

прекаје се свр. бескрајно и неутешно се каје. – Не могу се прекајем што муадо да 
отиде с њу у Русију, да си је дом седел, са би бил жив.

прекани свр. све присутне понуди или послужи чим. – Све ни је преканила и с 
једење и с пијење, ману не можемо да најдемо на ништа.

прекапе свр. 1. премрзне. – Нође ми беоше прекапале от студ. Облечи си ванелу, 
че прекапеш на овољћи студ. 2. малакше од премора, опусти се. – Руће вој беоше 
прекапале о[д] тешку, мокру траву што ју досеца чьк од њиву довде.

прекара свр. 1. превезе с једног места на друго. – Отишли заједно те прекарали 
све кво је баба имала у њину стару колибу у нову кућу, и никад више несу гладували. 
2. проведе један период времена на неком месту. – Туј сам родена, и туј сам век 
прекарала. Прекара туј зиму у кревет, кат се запролети, она се малко оправи, поче 
да излази пред врата. 3. превали неку обавезу преко главе. – Направимо и прекарамо 
убаву свадбу, што веле свадба за пантење, али се доста и задужимо. 4. претера у 
чему. – Несмо у село млого прекарали с паметни, ал несмо млого закасали ни с 
друђити бес памет. ⌂ прекара га претера у свему. – Ћиша га прекара, неколко дьна 
пада ко из рукав, че ни проникне жицето у камару. Па смирете се, бре, зајебете више 
карање, бар начьс да дремнемо малко, прекарасте га, бре!  попрекара.

прекара се свр. 1. пролази му време, нестаје. – Једьн ошав се прекара, друђи 
стигне, тека све по ред. 2. фиг. потпуно нестане, изумре. – Тија стари човеци који су 
могли по млого да пију се прекараше, овија сагьшњи се од малко напију. 3. претера 
се у чему. – Нема си га боље од домаћу рећицу, знаш кво пијеш, од њу не боли глава 
кат се прекара у пијанку, од вино и пиво оче да боли.  попрекара се.
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прекардаши свр. претера у чему, пређе сваку меру. – Пини колко ти је благо, 
само немој да прекардашиш.

прекарује несвр. 1. превози с једног места на друго. – Прекарујемо цигле од 
бањећет у плац, кућу че зидамо. 2. свршава неку обавезу. – Ми смо напред славе 
прекарували само с рећију, пиво неје имало да се купи у задругу ко са, а и лозја се 
слабо садила. 3. проводи време, живи живот. – На жене, вала, не знаш нарав ко и 
на детињо дупе, ни Бог, завалија, им не мож угоди, срећа што тврда душа у човека, 
па се век прекарује. 4. претерује у јелу и пићу. – Поче да прекарује у пијење, че се 
начисто пропије.  испрекарује.

прекарује се несвр. постпуно нестаје, изумире. – Народ се прекарује, села 
пустеју, стари обичаји се заборављају, ората ни се поче губи.  испрекарује се.

прекатери се свр. пентрањем пређе преко какве препреке. – Једва се прекатери 
преко зидат да прејдем на другу страну.

прекачи свр. пењући пребаци кога или што преко какве ограде. – Мен прекачи 
преко зид да ји изненадим, а он после улезе на капију.

прекачи се свр. пењући се пређе преко какве ограде. – Прекачи се преко плот, 
немој да обикаљаш около, само пази да се не набодеш на кольц.

прекачује се несвр. пењањем пређе преко какве препреке. – Дечишта се прекачују 
преко тарабе и крадну крушће. ■ прекачување гл. им. – Прекачује се преко прозор па 
ми крадне паре, али ако га једнуш затечем, тој че му буде послегњо прекачување.

прекаџује несвр. окађује кадионицом са свих страна. – На Задушницу излезнемо 
на гробишта, ал не почињамо ништа док не дојде поп и почне да прекаџује гробови. 
■ прекаџување гл. им. – Лончари напред правеоше стовне за воду, кондири за рећију, 
бакаље за вино, грнци за готвење, кадилнице за прекаџување.  испрекаџује.

прекашље свр. престане да кашље. – Сачекај прво да прекашље, после га питуј 
кво имаш да га питаш.

прекеј рет. предл. в. прекај. – Повише се мајем прекеј стоку, за друђе работе сам 
престарел.

преклаји свр. престане да тиња, фиг. пресатне да боли. – Стрпи се, оно че клаји, 
клаји, па че преклаји, че мане да боли.

преклансћи, -ска, -ско прил. који је од преклане. – Прекланску годин гром уби 
Воју Мирашчиског, бил с овце у-Рудин, пукне, и убије га наместо.

преклања се несвр. клања се дубоким наклоном. – Море, мен ка[д] доведоше ја на 
мојега свекра сам се клањала, па дори дозем сам се преклањала.

преклапа несвр. пресавија. – Црђе прво преклапам одве, па очетри, и наслагам ји 
у ковчаг. ■ преклапање гл. им. – Бритву на преклапање смо звали костурка, имале су 
корице од рог, или од месинг.

преклапача ж фиг. добра женска. – Добру женску смо звали друсна, капаклија, 
пранђија или преклапача.

преклиња несвр. преклиње. – Молим те, и преклињам те, ако си ми брат немој 
да ми узимаш туј шуму у Габрицу, два дела узни за њу у Забел, само ми њу остави.

преклони се свр. сагне горњи део тела као знак поздрава, поштовања или за-
хвалности (упор. поклони се). – Ка[д] дојде Велигден, збирамо јајца па начинимо 
перашће и намесимо колачи, и однесемо при цркву, па који је мене кум бил и стари 
сват ја пријдем, преклоним се и целивам га у руку, и дадем му колач и по две-три 
перашће.

преклопи свр. пресавије. – Вани ти једьн крај, а ја чу друђи, да убаво преклопимо 
чаршавав, да се не згужви кад га турим у ковчаг.
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прекlца свр. ударцем озледи прст, претуца. – Испадал му камен из руку на ногу, 
а бил бос, па му прекlцал прс, са и да оче не може ништа да обује.

преко предл. у конструкцији с ОП означава: 1. положај или кретање с једне 
стране чега на другу. – Крштевај, попе, замакнуше козе преко брдо. 2. положај или 
кретање поврх чега. – Нападал снег преко колена, не може се излезне надвор. 3. 
трајање у времену, за време, у току. – Дојдете преко празницити, и поведете децата 
да се поиграмо с њи. 4. количину изнад неког броја или мере. – Требе да сам напунила 
преко осомдесе године. Родило се доста, и преко доста, само узимајте.

прекодьн прил. дању, у току дана. – Прекодьн га никакьв нема, само дојде ночу 
та преспи, па се јутром пак негде изгуби.

преколка свр. колкајући премести с једног места на друго, прекотрља. – Једва 
сам преколкал кацуту до чешму да ју затопим, сливе почињају да зреју.

преколка се свр. прекотрља се преко кога или чега. – Пуштили плекано буре иза 
њега да га уплаши, и оно се преколкало преко њег, али, јок, он не чује, па не чује.

преконачи свр. преноћи. – Преконачимо при моју тетку у Паланку, па си јутредьн 
дојдомо у Стрижевац.

преконосира несвр. шатр. приговара, кори, ставља замерке коме. – За све ми 
преконосира, све ја нумејем, ко да друђете јетрве све знају и све умеју.

преконоч прил. преко ноћи, у току ноћи. – Морузно брашно се попари сас млаку 
воду, и тека требе да стоји преконоч.

прекоп м део баште између две стазе где се сади паприка. – Градину прво 
изриљамо, па кад буде онам направимо прекопи, па расадимо пипер, лук и 
петлиџањи, па пољевамо, наваџујемо, копамо и плевимо, све до јесен.

прекопа свр. копањем уситни земљу у башти да направи леје. – Мама нема скоро 
да дојде из градину, отиде да ју прекопа и напраји леје.

прекопчьк дем. и хип. од прекоп, башта од само једног прекопа. – Подјесен овија 
што насаде саде једьн прекопчьк градинку највише „виџевљају“ теј рашчумавене 
жене које ночу оде по поље, али они нанижу највише низе сас пипер, и њине њиве 
увек највише роде тикве.

прекор м 1. незадовољство, пребацивање, осуђивање чега исказано коме, укор. – 
Могаре од прекор не липцује. Са би ишла да му купим од цигарћете, само да је туј, 
оно ишла сам и напред, али сас зор и на прекор. 2. надимак. – Ударила га сас теслу, 
па му остала за цел живот белега на тил, и њовој од тьг остал прекор „Тесларка“. ⌂ 
на прекор прекорно. – Ти ме гледаш на прекор, ко да сам ја крив што ми је син браду 
пуштил, и шуму приватил.

прекори свр. пребаци коме за што. – Воли да ти прекори за све кво ти даде ел 
добро учини. ■ прекорување гл. им. – Џабе ти нешто добро учини, кат после не мож 
да живиш от прекорување.

прекорује несвр. прекорева. – Нема дьн да га не прекорују што се ночу сћита, али 
ништа не помага, он си знаје њигово.

прекоручан, -чна, -чно оно што није на дохват руке, што је удаљено и 
неприступачно. – Све њиве су ни ублизо једна до другу, само једна дојде малко 
прекоручна.

прекосвет прил. врло далеко, веома удаљено. – Једну черку имамо, и она се ожени 
прекосвет, виџевљамо се једнуш годишњо.

прекоси свр. окоси туђе, окоси преко међе. – Прекосил ми ливаду, има два метра 
да је улезал у моје, и прави се луд.

прекосред предл. по средини. – Иди ус крај, немој да идеш прекосред градину, 
тамьн сам ју окопала и навадила.
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прекосује несвр. захвата косом туђе, коси преко међе. – Гадан комшија, научил 
да преорује и прекосује, и не мож му ништа.

прекотруп прил. немарно, нехајно, збрда-здола. – Море, прекотруп му казуј, тој 
има млого за казување, ти че да пропаднеш ако идеш по ред.

прекрати свр. скрати на одређену дужину. – Прекрати даскуту на метар и пол, и 
придрж ју да ју заковем.

прекрати се свр. ускрати се коме каква привилегија. – Само ли се наљутим, че ти 
се прекрати тој што си научила да те никад дом нема до који ред ночу.

прекрачује несвр. скраћује на мању дужину. – Немој више да прекрачујеш 
сукњуту, тека ти бьш убаво стоји.  испрекрачује.

прекречи свр. поново окречи, премаже новим слојем креча нешто што не треба 
да се види. – Где виде бел зид одма шарају по њега свакакве бљувотине, а нема кој 
да прекречи, да се народ не укоросује.

прекрива несвр. скрива, таји. – Ја од мојег мужа ништа несьм прекривала ко 
понеће жене, нити па он од мене.

прекрижа свр. прецрта, избаци са списка. – Њега прекрижај, он неје за наше 
друство.

прекрије (трп. пр. прекријен, -а, -о) свр. 1. покрије, поклопи. – Свекрва прекрила 
сито сас шустиклу, у њега жито и бомбоне, и носи да га даде на невесту да врља 
жито преко рамо. Прекријено млеко мачће не лочу. 2. сакрије. – Требе увек да имаш 
нећи прекријен динар за сваћи случај.

прекроји свр. скроји изнова, преудеси. – Кад на бату отеснеје капут, прекроје га, 
па га мен облечу, а мен мило ко да су ми купили нов.

прекрпи свр. фиг. једва састави крај с крајем. – Пензијица му малецка, једва 
прекрпе да излезну на крај месец.

прекрсти (трп. пр. прекрстен, -а, -о) свр. преименује кога, да друго име. – Мен је 
право име Добрија, тој име поп записал у књиђе, али ме после прекрстили у Љубица. 
Име му је Живко, али прекрстен у Тракало, што млого прича.

прекрсти се свр. фиг. попије чашу ракије. – Де, бре, да се прекрстимо с по једну, 
да ни боље крене работа.

прекрупа ж крупно самлевено жито за исхрану стоке. – Њигове кравице 
прекрупу не виџављају, ретко када и сенце виде, а оче да му ору и млеко да давају.

прекрши свр. 1. преломи. – Посади црешњицу, комшија дојде па вој прекрши 
вр, само да ми напакости. 2. фиг. премлати. – Не задевај се, ако те уватим чу те 
прекршим од бијење.

прекрши се свр. ирон. преоптерети се послом. – Ја се несьм бьш прекршил од 
работе, руку на срце, Петкана је тај која је сецала за оба.

прекурчи вулг. свр. шатр. преврши меру. – Има дьн кат човеку све прекурчи, па не 
знаје на коју страну да се обрне.

прекуса (рад. пр. прекусл, -а, -о) свр. фиг. препије. – Отрул се сас рећишор, прекусал, 
нема си мерку. Ништа му неје, саде малко прекусал, до јутре че му буде боље.

прекута свр. поново сакрије, сакрије на друго место. – Пронашли унуци где 
кутам рећију, са морам да тражим боље место где да ју прекутам.

прекутује несвр. поново сакрива, сакрива на друго место. – Баксуз баба била, 
имала пуну вусуклу дукати, кутала ји, и прекутувала, само да ји не најдемо.

прекући се свр. погрби се, савије се, згрчи се од бола. – Прекућил се од бољће. 
Легни и прекући се, оно тека-тека па че мане да ми те боли мешинката.
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прелади (трп. пр. преладен, -а, -о) свр. захлади, престане да је врућина. – Надвор 
је ћипельц, седете унутра док малко не прелади. Шербет је здрав да се пије кад је 
човек преладен.

прелади се свр. озебне, прехлади се. – Ћути, беше се преладил, па је на мал-
ко остал жив, али Бог да поможе од лекари, олечише га. По неколко пути ночу се 
дигнем да укlнем деца с црђе да се не преладе.

прелаз м место погодно да се прегази поток, или прође између двеју стена, 
плићак, пролаз. – Нема да иде на прелаз, нело загазил удлабин.  преод.

прелази свр. пребауља четвороношке, пузајући пређе одређени простор. – Немој 
да одиш усправно, нело туј делницу прелази, ако те виде Бугари, че отворе ватру да 
ни побију.

прелаје свр. 1. престане да лаје (о псу). – Пцетата лајаше и прелајаше, нешто су 
насетила сумљиво. 2. фиг. престане да вређа (о човеку). – Кат почне да лаје, нумеје 
да прелаје па да се ућути, нело не знаје кво че све да ми надума.

прелати несвр. летећи прелази какав простор, прелеће. – Кад чујемо да жерови 
почну да прелате наше село, знамо да се зима приближава.

прелаџује несвр. хлади, освежава. – Ћишица малко-малко па зароси, прелаџује 
поље, за морузете не мож боље да буде.

прельже свр. заведе, обмане. – Тога најстарога сина ми прельга једна кучка ис 
Црну Траву и одведе га у Русију, и там се разболе и умре.

прележи свр. 1. преноћи. – У Паланку прележамо при моју тетку, па си јутредьн 
дојдомо дом у Стрижевац. 2. преболи, оздрави. – Само што прележим једну болку, 
друга ме спопадне. 3. фиг. остане необрађен (о њиви). – Туј њиву че оставимо овуј 
годину да прележи неработена, па че ју напролет посејемо з детелину.

прелети свр. летећи пређе какав простор (упор. и прелати). – Понекад и над Луж-
ницу ниско прелети војни авион, па се деца уџаколе.

прелита несвр. летећи пређе с једног места на друго. – Да затвориш кокошће да 
не прелитају у моју градину, иначе чу прејебем сваку коју затечем да чепршка по 
леје.  испрелита.

преличи се свр. промени изглед. – Одавна не мрдам нигде, а љуђе се преличе, има 
те напцује на пут, а не знаш ни куј је, ни чи је.  испреличи се.

преломен, -а, -о преломљен. – Преломен леб се више не саставља.
прелупи се свр. прељушти се. – Рана неје заздравела док се не прелупи. Кожа се 

прелупи кат човека ване јако сльнце.
прељути свр. учини сувише љутим. – Знам ли га колко се какво тура у јело, 

ја тој работим отприлиће, али никад јело несьм ни пресолила, ни прељутила, ни 
прећиселила.

прем везн. мада, премда, иако. – Кад ја кажем да је тека, има да буде тека, и прем 
да неје тека. Обавезно че дојдемо, прем ако ни нешто бьш млого спречи.

према предл. у конструкцији с ОП означава различите односе (упор. и спром). 
– Моја свекрва је према мене била млого добра, а за друђе свекрве не знам. Да си 
најдеш момка према теб, а неје некаквог мангупа да водиш под руку. Према рећију 
одма видиш и домачин какьв је.

премазни свр. руком поглади кога или што. – А и маћа вој је задржна! – додаде 
чича, и премазни си мустачи. Ђора се усмивка, премазни брци, и поче да ни сви 
одједнуш да подјебава.

премазњује несвр. руком глади. – Сас руће си гура косу пот шамију, и премазњује 
и затеѕа крајевити.
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премалеје свр. преплаши се, премре од страха. – Истрча пред мене једно големо 
црно кучиште, ја премале от стра. Кад ми тој рече, ја премале, руће ми се устресоше 
ко да сам градисал, једва запали цигару, те се смири малко.

премами свр. вабећи преведе с једног места на друго, преваби. – Море, ми њу да 
премамимо у Провољеник, дом јак, а момче паметно. Премами кучето натам па га 
вржи, да не лаје свакога који че улезне у двор, слава је.

премане свр. престане. – Чекамо да премане ћиша, па да наставимо орање.  
попремане.

премањује несвр. престаје. – Морузе се затравише, а ћиша не премањује, како ли 
че ји окопамо, и када ли че ји окопамо, не знам.

премасли свр. фиг. претекне, победи у чему. – Премаслила ни сви у валење како 
сви предмети најбоље она знаје, а да је у математику заминула чьк и Мику Аласа.

премаши свр. фиг. пропусти, прескочи. – Не премаши дьн да не сврне да види 
како сам, и требе ли ми нешто.

премена ж 1. општи назив за одећу (упор. ношња). – Лепа је премена била, и 
мушка и женска, премена је била цврста, и народ је бил здрав. Човека премена чини. 
2. стајаћа одећа. – Смлачи воду у лонче да се обричим, и спреми ми премену да се 
пременим. Тој ми је премена за укоп, њу не облачим никако.

премени (трп. пр. премењен, -а, -о) свр. преобуче нове хаљине. – Ка[д] дојде Ве-
лигден, матере ни премене, и даду ни по перашку, па идемо на срецало где игра оро. 
Утутьк они стигоше, насмејани и премењени. У школско двориште пуно деца, и сва 
убаво премењена.  испремени, попремени.

премени се свр. преобуче се у празнично одело, дотера се. – Пременил се Илија, 
он си па тија. Девоће се у забање премењујеоше, шамија сьс льскавчета, па ледени 
колањи опашу, па се сија на њу, и мужи су се у лепе премене премењували: беле 
кошуље ћенарне, панталоне убаве, везене чарапе, правени опьнци, прослуци, капути 
шајечни – Боже мили, колко је лепо било.  испремени се.

пременка ж дем. и хип. од премена. – И ми купимо пременку за нашето унучен-
це, са требе да појде у први разред. По пременкуту ти видим колко си вредна.

премењује ГЛ, ДЛ несвр. пресвлачи у нове хаљине. – Џабе га ја премењујем све у 
ново, чим излезне надвор, он се одма укашка до гушу. ■ премењување гл. им. – Ако и 
орату опрајиш ко премењувањето, тьг че будеш арно интересатна.  испремењује. 
 промењује.

премењује се ГЛ, ДЛ несвр. пресвлачи се у нове хаљине. – Он се премењује и за 
у дрва, та кам ли за на корзу. Немој да улазиш, премењујем се.  промењује се.  
испремењује се.

премери свр. поново измери. – Ја га мери, а ако оч премери га и ти, али мора да 
буде толко.

премеси свр. поново меси, меси још једанпут. – Тесто се замеси, па постоји да 
надојде, па се премеси још једнуш, и тьг се пече леб.

премести свр. 1. пренесе с једног места на друго. – Преместимо кревет у другу 
собу док пројде слава, после си га врнемо па на њигово место. 2. одреди коме 
други службени распоред са актом о томе. – Нешто му пронашли, па га по казну 
преместили шес месеци да служи у Димитровград.

премета несвр. премешта с једног места на друго, претражује, премеће. – Чим 
несьм туј, премета ми по ковчаг, оче да знаје кво све имам.  испремета.

премета се несвр. преврће се. – Не могу да заспим, па се целу ноч преметам по 
кревет.
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премете се свр. збуни се, побрка појмове. – Ја се премето, друго сам мислела да ти 
кажем. Пази да се не преметеш, па да му дадеш повише паре него што кошта.

премети свр. примети. – Како погледала преметила да вој нема сви дарови на 
број.

преметне се свр. преврне се, преокрене се. – Польк вози, да се не преметнемо у 
долинуву, нече ни мож зберу колка је длибока.

премеша свр. мешајући претражи што. – Све премеша по кућу, али си бритвуту 
не најдо, ко да је подзем нестала.

премешта свр. помера с једног места на друго. – Нечу да ме премештају од 
једнога до другога ко да сам ствар, очу да си останем у село, па како ми буде.

премешује несвр. меси се поново у више наврата. – Замеси се брашно у пола ћило 
млеко, строше се две-три јајца, додаде се малко шићер, пешес ложице маз и у тој се 
сипе квацьц, постоји малко, па се премешује.

премива несвр. 1. више пута пере (о посуђу). – Ти мене ме прибереш, да си ти 
ја водицу доносом, једењице приносим, кошуљће и аљињће препирам и судови по 
једење премивам. 2. испира (о бујици). – Ћиша премива пут, а неје асвалтиран, затој 
има толко рупе по њега.

премије свр. још једном омије, детаљно опере. – Жетварће запоју жетварску 
песму, једна одонуд Врбје, друга одовуд Врбје, која че поубаво да пушти глас, њина 
песма премије и душу и село, да умреш од милину, а са се све ућутало, ко прет смрт.

премине свр. 1. прође, престане да постоји. – Легни и ућути се, и оно тека-тека 
че премине да те боли. 2. пресече коме пут при растанку или сусрету. – Кат се с 
некуга поздравиш, пушти га да продужи пут, па тьг улази у двор, неје добро да му 
преминеш пут, да га не бије малер успут.  попремине.

премињује несвр. 1. пролази, престаје да постоји. – Поче да премињује болката, 
прездрављује. 2. пресеца коме пут при растанку. – Немој да ми премињујеш пут, 
баксузе један, чекај ја да заминем, после ти прооди колко очеш.

премира (рад. пр. премирал, -а, -о) несвр. пада у несвесно стање, обамире. – И ја 
сам премирал, тел сам да умрем, и тьга сам снил нећи сьн, али тој неје за казување. 
Ти си, бре, Сандо, премирал, де ни испричај какво је тамо, подобро ли је од овде, па 
да се и ми спремамо да побрж идемо.  испремира.

премири се рет. свр. престане рат на одређено време, примири се. – Беше рат, па 
се премири, али који су мобилисани још се не вртају дом.

премисли несвр. промисли, проанализира у мислима. – Трипут премисли, а једнуш 
уработи.

премита несвр. 1. поново мете, мете већ пометено. – Гле колко баба мете и пре-
мита, нада се зет и черка че вој дојду. 2. облеће око кога, стара се о коме. – Дојде ми 
тека черка, па ме питује како ми је нога, а Петкани малко криво што черката повиш 
окол мен премита кад је туј, и одма гледа како да ме дрсне.

премита се несвр. греши, збуњује се, спетљава се (упор. помита се). – Ја се пре-
митам, тој село неје било Штрбовац, нело Ћиовац.

премишља несвр. размишљајући сагледава све опције, промишља о чему. – Лег-
нем, па сву ноч премишљам зашто тој тека испаде: једнога сина имамо, и не могамо 
да сваримо воду, нело он живи сам на једьн крај село, а ја и баба сами на друђи.  
премишљује.

премишља се несвр. двоуми се, колеба се. – Премишљам се да ли да га работим, 
ел да га зарежем, кад нема голема вајда од њега.

премишљује несвр. в. премишља. – Иде он и премишљује: чим је видел Олгу 
одма му се допала, али да ли се и он њовој допал.
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премлаз м прва мужа оваца о Ђурђевдану после формирања бачије са циљем 
да се утврди колико млека ће сваки од ортака у бачији да узима тога лета. – Нај 
смо се радували да идемо на премлаз на појату у Дебелу чуку. Бачију прајимо, 
премлаз прајимо, премузујемо овце да видимо чије овце колко млеко че даду да по 
тој одредимо коме колко млеко следује да узима тој лето, печемо јаганци, прајимо 
белмуж, и тека.  премlз, премуз.

премлати свр. ударцима зада јаке болове, пребије. – Само ли те још једнуш 
затечем у моју градину, чу те премлатим ко бесно куче, дом да не мож да си отидеш.

премлачује несвр. премлаћује. – Премлачује куга стигне послабог, али и њега 
премлате кад му се зберу повише.  испремлачује.

премlз м в. премлаз. – На премlз премузујемо овце да одредимо коме колко 
млеко припада да узне.

премлина ж сточно брашно од више житарица самлевених уједно. – Премлина 
је помешано ржено, овсено и јечмено брашно. Премлина се дава и на свиње и на 
краве. Без премлину нема пуна кова млеко.

премори се свр. доведе себе у стање врло великог умора. – Лети се преморимо, па 
немамо кьд ни да одморимо, ни да доспимо, а мора да се работи.

премота свр. намота оно што је намотано на што друго. – Мотам преџу од 
вретено на матовилче, а после требе да ју премотам на клувчетија, и да исплетем 
џемпири за деца, а ја и муж че почекамо.

премоча вулг. свр. мокрећи пребаци млаз преко кога или чега, препиша. – Од 
онолку државу направише државице које мож да премочаш чим га извадиш.

премре (рад. пр. премрл, -а, -о) свр. падне у несвесно стање, изгуби свест, обамре. 
– У, бре, дете, што ме уплаши, премре от стра да ти се неје нешто десило. Премrла 
сам од јад како да ме тека на очи превари. Премремо оди стра кад ји видомо да улазе 
у село.  прецркне.

премрзне свр. јако озебне, укочи се од студени. – Премрзомо ко компири, али 
насекомо убава дрва.

премрка свр. мркањем оплоди ован овцу. – Тија овьн је загоден само да премрка 
овце, после че си га узне газда. Ако је у бачију малко овнови, некоје овце остану 
непремркане.

премрка се свр. мркањем се оплоди (о овци). – Овуј годину се све овце рано 
премркаше.

премужњак м округли обредни колач са рупом кроз који се обавља мужа оваца 
током ђурђевданског премуза. – На Џурџовдьн на прву овцу која дојде на загон 
туримо на шију веньц, и исто тека и на котьл у који се музе, и на загон где се музе, а 
овце премузујемо кроз кравај који се зове премужњак.

премуз ЛЗ м в. премlз. – У Ћирин букар премуз, и прави се белмуж. Џурџовдьн, 
прави се премуз у Јелов вр, жене распрострле бел пртен чаршав, па наредиле на 
њега ручкови, куј кво донел.

премузе свр. обави ђурђевданску мужу са циљем да се одреди млечност оваца, и 
сходно томе количина млека која припада власнику помужених оваца. – Кат се пре-
музу овце, млеко се измери, и на свакога ортака на ћило премузено млеко следује да 
узне тријес ћила млеко од бачију кад му дојде време да бачује. ■ премузување гл. им. 
– Кот премузување овце се прво помузу, па се поврну та се још једнуш премузу. – На 
премузување моје десет овце дадоше млеко скоро колко његове петнајес.

премукује несвр. прежали велики губитак. – Не могу да премукујем што не отидо 
да се још једанпут видим с њега.
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премунта свр. превари, обрлати. – Мунта ју докле ју не премунта, после си сама 
иде по њега ко осотоњена.

премучи свр. преживи, савлада животне недаће. – Млого муће смо премучили, 
че премучимо и туј.

премучи се свр. мучећи се оствари неки циљ. – Малко че се премучимо док ји 
ишколујемо, али ми смо се на муће и немачину научили.

пренада се свр. изгуби наду. – Иди са, че ти се маћа пренада, а јутре да дојдеш 
при мен, има некво да ти казујем. Куде си до сьг, још малко па се пренада да неч да 
дојдеш.

пренемага се свр. пренемаже се. – Петкана ме чита да се ја пренемагам, ал не 
смеје да напраји још једну грешку, стра ју да не манем да ју волим.

пренесе свр. 1. носећи или возећи премести с једног места на друго. – Како могу 
да те пренесем, не могу ни да те подигнем, кам ли да те носим. 2. поднесе свакакве 
невоље. – Какво ти све несьм пренел у мој век, и добро и лоше, али се само лошото 
панти. 3. фиг. закасни са рађањем или млађењем, донесе младо на свет после рока. – 
Једна крава ни се тели пре време, а једна редовно пренесе по неколко дьна.

преноси несвр. фиг. одаје тајну коме, потказује. – Нумеје да чува тајну, што чује 
или види, одма преноси по село. ■ преносење гл. им. – Ако имамо дьшчице од липу, од 
њи прајимо клупе, боље кат су од полько дрво, згодне за преносење.

преносује несвр. облачи и носи већ ношену туђу одећу. – Све што омалеје и оветеје 
на постара деца, помлада после преносују и доцепују. До мен је ретко стизала нова 
дрешка, ја сам преносувала дадине дреје. Ја сам све преносувал носено и крпено, до 
мен ново неје додило.

преночи свр. 1. проведе ноћ спавајући, преноћи. – Млого пути у жетву и преночимо 
на њиву. 2. остави што да преноћи. – Насипе се у длибок суд, и остави да преночи. 
Све тој оставим на студено да преночи, долеко од мачће и кучетија.

преночује несвр. ноћива, проводи ноћи где. – Преночује где га ноч затече.
прењђија ж в. прањћија. – Урош Ћиринсћи је за опкладу изнел прењђију от 

цркву до стару школу, али је после цел век одил искривен. Невеста ко прењђија.
прењђиче мн. прењђичетија с ручно прављена дечја пуцаљка од савијене дебље 

жице; на једном крају се привезивала пресечена пушчана чахура у коју се као 
барутно пуњење стављала сумпорна главица палидрвца, а на другом ексер, који 
је служио као окидач ударом о тврд предмет. – Ко деца смо се такмичили чијо 
прењђиче може појако да пуца.

преоблекло с чиста одећа, пресвлака. – Усвојише ме, и купише ми преоблекло, 
да не идем и зверим свет у дрпаво облечен ко прошљак.

преоблачи несвр. скида једно одело или рубље и облачи друго, пресвлачи (кога). 
– Ако ми је мати, испрво ме беше гроза да ју запирам и преоблачим, после се 
пообгрози.

преоблачи се несвр. скида са себе једно одело или рубље и облачи друго, пресвлачи 
се. – Немој да улазиш, још се преоблачим.

преоблече свр. скине једно одело или рубље и обуче друго, преобуче (кога). – 
Деца, ајде доста с тој плискање, намокристе се до голу кожу, немам у какво да ви 
преоблечем.

преоблече се свр. скине са себе једно одело или рубље и обуче друго, преобуче 
се. – Баба ме ружи кад ни се јаве децата да че дооде да се омијем по снагу, и да се 
преоблечем. Излезоше они, башта седе на кревет, ја му суну чисто облекло де се 
преоблече.
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преобрне свр. преокрене што. – Мајсторе, донел сам капут да га преобрнеш, које 
је било лице да буде унутра, да изгледа ко нов.

преобрне се свр. преокрене се, из основа се измени. – Или чеш да се преобрнеш, 
или чеш при матер и башту да се врнеш, али овака више не може да иде меџу нас. 
Одједнуш све се преобрну, све појде на штету, и њина кућа начисто пропаде.

преобрта се несвр. преокрећа се, из основа се мења. – Док је младо, лько се 
преобрта и човек и живинче и дрво, кад застареје, понече.

преобува се несвр. изува једну обућу, а обува другу. – Маро, жено, куде си, исћипе 
ти водава! – Еве ме, преобувам се, са чу да дојдем!

преод м геогр. место погодно да се прегази поток, или прође између двеју стена, 
плићак, пролаз (упор. прелаз). – Сачекал га горе на преодат, и обрал му греови.

преоди несвр. 1. прелази преко чега. – С туј ногу стално имам бељаји: ил чу се 
убьцкам на рџав јексер, ил че станем с њу лоше па отекне, ил че ме ритне крава бьш 
по њу, а једнуш ми и точак од натоварена кола преоди преко њу. 2. пресеца коме 
пут. – Човеку не требе да се преоди пут на растанак, да га не бије малер. 3. прелива 
се преко ивице (о течности). – Замаја се, па поче пасуљ да ми преоди из грне. Комина 
кат прећипује оче да преоди ако је каца напуњена до вр. 4. фиг. прелази из једног 
психичког стања у друго. – Доста трањћа, веч преодиш у досаџу. ■ преодење гл. им. – 
Нема преодење преко реку, још голема водата.  испреоди.

преоноди свр. сврши одређену радњу познату из ширег контекста (упор. и 
заоноди, изоноди). – Немој млого да га мијеш и премиваш, преоноди га надве-натри, 
па тој му је.

преоноџује се несвр. мења се, претвара се у нешто познато из ширег контекста. 
– Море, неје она таква мазна и добра ко мелем на рану, нело се само пред народ 
преоноџује, а кад останемо сами, ми си знамо каква је.

преорати свр. проговори о свему и свачему. – Седемо, оратимо, и оди све 
преоратимо, време је да се разиџујемо и обртамо на некву работу.

преорачује свр. накнадно говори исто, разглаба о истој теми. – Запантило се, 
па се преорачује.

преоре свр. орањем заузме део суседове парцеле. – Сваћи куј некоме преоре, тре-
бе да знаје да че и њему да се преоре.

преорује несвр. 1. орањем заузима део суседове парцеле. – Тија комшија ми сва-
ку годину преорује. 2. орањем затире трагове нечега што је постојало. – Све 
нестањује, човеци нестањују, иже се растурују, гробишта се преорују, саде трава 
остањује.

преотне свр. преотме, присвоји. – Оче чича да преотне и мој дел, вели да је само 
он деду дочувал, а знаје да сам још дете бил кад је деда умрл, оче да ме остави без 
ништа, и тој ти је.

препадне свр. изненада и јако уплаши, престраши. – Њино куче остро, подокни 
от капију кад улазиш у двор да те не препадне.

препадне се свр. престраши се. – Препадо се кад га видо како лежи крвав у 
јендак.

препалашка свр. претражи, детаљно прегледа. – Улезли у подрум и 
препалашкали по ковчази куде жене држе премену, кво су тражили они си знају.  
преталашка.  испрепалашка.

препалка свр. опипа, претражи пипањем. – Само што заспим, улезне на прсти, 
па ми препалка џепови.  препипа.

препалка се свр. опипа се. – Диго се некако, препалка се, ништа ми неје, видо да 
несьм још на ред за отодење, сачувал ме Бог.
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препасе свр. пасући се преједе. – Оче некада да ји превари млада детелинка 
упролет, она је опасна за овце кад ју препасу. Брат ми от чичу Радојца, што је тој 
гладница ко дете било, беше се ишћембил ко крава кат се препасе детелину.

препати се свр. поднесе неку тешку неугодност. – Што сам се ја намучила и 
препатила с недьгавог мужа и лошу свекрву, тој никој неје.

препьне свр. промени боју од туге или болести, пребледи. – Препьнула је оди 
тугу за брата си.  преплатне.

препьшче свр. престане да пьшче, дахће. – Преморил се па само пьшче, не може 
да препьшче.

препек м два пута дестилисана ракија, препечена ракија. – Од неколко казана се 
збере мека рећија, па се препече, тај рећија се зове препек, или љута рећија. Препек 
је по нешкодљив, јер је двапут прошьл кроз лулу.  препеченица.

препере свр. наново, још једном опере. – Ја сам га добро опрала, али га морам 
преперем у још једну воду.

преперевка 1. ж старинско коло доста брзог ритма (упор. и дрдавка). – Овде 
се играла свакаква кола: жићино коло, лагани моравац, лерија, ситна преперевка, 
прошетушка, чачак... 2. фиг. кажњавање кога батинама. – А, еве и милицајци, сьг 
че играш преперевку!

преперуга мн. преперуђе ж зоол. лептир Papilo. – Упролет се разлете свакакве 
преперуђе по ливаду, а деца трчу по њи.

преперушка ж дем лептирић. – Светог Јована зову још Игратељ, затој што кад 
сльнце изоди на овија дьн оно ко да игра на небо, те, погледај комто сльнце, видиш 
ко преперушће да трепту.

препече се свр. 1. испече се више него што треба. – Замаја се, па ми се препекал 
лебат, али може да се једе, неје дибидус изгорел. 2. поновним печењем побољша се 
јачина и квалитет ракије. – Рећија је млого боља кат се препече.

препечен, -а, -о 1. реш печен хлеб. – Препечен леб је поздрав од недопечен леб. 
2. два пута дестилисан (за ракију). – Лужничка препечена шљивовица, и уз њу 
вурдица, од тој нема ништа побоље на свет.

препеченица ж два пута дестилисана ракија, препечена ракија (упор. препек). – 
Ја не волим меку рећију, ја пијем само препеченицу.

препије свр. попије преко мере. – Који препије само му расол помага. Препил, па 
се умочал, па се поди њег зајезерило.

препипа свр. опипа, претражи пипањем (упор. препалка). – Добро га препипај да 
неје нешто скутал под аљине.  испрепипа.

препира несвр. после прања испира у чистој води. – Ако си стар, а ја млада, ти 
мене да прибереш да ти водицу доносом и једењице приносим, и да ти кошуље и 
аљине перем и препирам.

препира се несвр. жучно се расправља око чега, свађа се. – Кат почну да се кlну и 
препирају, не знају кво си све једна на другу надумају. ■ препирање гл. им. – Уз малко 
карање и препирање на крај се некако напраји ред.  испрепира се.

препирка ж расправа, свађа. – Ич не волим препирку и карање, али се изгледа 
бес тој не може.

препис м уговор о оставштини. – Договоримо се да идемо при адвоката да 
направимо препис, да ми препише имање, кад он после одрече.

преписувач м онај који преписује од другога (о ђаку). – Он је преписувач, нечу 
да седим с њега у клупу.

препита свр. детаљно испита, пита о свему. – Немој да ме от све питујеш и 
препитујеш, несьм дошла кот попа на испит.  испрепита.
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препитује се несвр. пропитује у мислима самога себе. – Поче се препитујем кво 
сам грешан да ме овој снајде, боље да сам стварно зажмал, него да овој гледам. По 
цел дьн се мислим и препитујем у себ да ли да ви овој оратим.

препица несвр. поновним печењем побољшава јачину и квалитет ракије. – Башта 
препица раћију, бута ли бута кордељи у казан, ита му се да што пре протече. ■ 
препицање гл. им. – Овуј годин сливе слабо родиле, нече да има ни за меку рећију, кам 
ли за препицање.

препише свр. 1. одреди и пропише болеснику лек и начин лечења. – Преписа ми 
доктур да пијем трипут дневно некаква таблета, и Бог да поможе, оздраве. 2. напише 
уговор о оставштини. – Никако да наговорим башту да ми препише имање, нече па 
нече, ко под-главу да че га однесе.

препиши свр. поново зачепи чвршћим запушачем. – Стојањће, најди друго пишало 
па препиши влашуву, овој пишало не одговара за овуј влашу.

препладни се свр. прође подне, почне поподне. – Препладни се, време је да 
раскарујемо овце из пландиште.

преплати свр. плати више него што треба. – Убава крава, само си ју малко чини 
ми се преплатил.

преплатне промени боју лица, поцрни у лицу (упор. препьне). – Што си толко пре-
платнула у лице, неје ли ти нешто добро, ел се мен само тека чини.

преплачује несвр. плаћа више него што треба. – Дава повише, преплачује, само 
да ме наткупи, знаје колко сам волел да купим тој браниште.

преплаши свр. препадне, престраши. – У, дете, што ме преплаши, што не гледаш 
где идеш, млого ли се утепа кат паде?

преплаши се свр. препадне се, престраши се. – Кат сину, па кат пуче, мен се 
притресе под-груди, тьг сам се највише прелашила, од тьг мен од гром млого стра.

преплет м оно што је међусобно преплетено, изукрштано, сплет. – Напред је 
народ мрл от преплет црева, а са кат се превржу човеку црева, аперишу га, и он си 
оди, здрав.

преплете свр. поново исплете. – Отеснила сам џепмират у плетење, морам да га 
расплетем, па одново да га преплетем.

преплита несвр. 1. поново плете. – Кад неси пазила у плетење, са мораш да га 
преплиташ. 2. спотиче се, хода несигурно преплићући ногама. – Кад оди преплита с 
нође ко мршаво ждребе. 3. фиг. заплиће језиком. – Тика порешчија пијан ко мотавило, 
само се цери и преплита с језик у орату, ко жене кат преплитају јелечетија.  ис-
преплита.

препознава несвр. поново познаје, накнадно упознаје. – Кад отидем у село никој 
ме не препознава, ко да се несьм туј родил.

препознаје свр. поново позна (упор. познаје). – Где год да су, Лужничањи се одма 
препознају по лужничку орату. Пременил се, не мож га препознајеш. Ја ако те моле-
ришем, има да будеш модар, да те ни мати не може препознаје.

препокрива несвр. поново покрива кров истим црепом поправљајући и пропалу 
кровну конструкцију. – Кућа ако се не препокрива на време, не може млого да траји. 
Дуну ветрина, па све куће по село разоткри, са морамо да препокривамо.

препокрије свр. поново покрије кров истим црепом поправљајући и пропалу кров-
ну конструкцију. – Овуј годину морамо да препокријемо кућу, има на неколко места 
попуштиле тавањаче.

преполови (трп. пр. преполовен, -а, -о) свр. подели на два дела, или две групе. – 
Преполови га надве, па једну половину дај мене, а једну си остави за тебе. Препо-
ловена сам, не знам при коју черку да идем, а обе оче да ме дочувају.
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преполови се свр. фиг. смањи се на пола. – Беше убава жена, како вој дете нестаде, 
преполови се, осуши се ко вејћа.

препоставља се несвр. истиче себе, представља се бољим него што јесте. – 
Препоставља се ко да да га не знамо који је и какьв је, и от који је.

препости свр. проведе неко време постећи. – Пазете да не препостите, цел дьн се 
не омрсисте, че ви црева испоснеју оди толко постење. (ирон.).

препоштује се свр. претерано се поштује са киме. – С мужатога се несмо млого 
препоштували, ал док си беомо двојичка, па помлади и поубави, беше си млого 
побоље.

преправи свр. 1. преради, измени што. – Мајсторе, да ми преправиш овија 
шпорет да буде ко нов, нешто престаде да пече ко што печеше. 2. отклони мане 
коме. – Милисов ко Милисов, банѕов што га нема, не мож га преправиш па да га 
јебеш.  препраји.

преправка ж прерада, промена. – Стеѕај га док ти је у руће, и док је помлад, 
забразди ли по своје, туј више нема преправка.

преправља несвр. 1. прерађује, поправља што. – Како си је било, тека си је и са, 
топрв га не мож преправљамо. 2. отклања мане коме. – Јадовьн сам на њи маће им 
га блесаве, дојде ми да ји доватим меџу шаће, и да ји истресем ко мечка дрен, ал неје 
моје да ји ја преправљам.

преправља се несвр. мења себе на боље. – Не преправља се ко мазга, кво си знаје, 
знаје си, па триста попа да вој читају.

препразњује свр. отпразњује, прослави празник не радећи. – Препразњувамо и 
овија Први мај, али га више прекарамо ко и сваћи друђи дьн, неје ко напред што га 
славеомо.

препраји свр. в. преправи. – Препрајимо голему собу у две дечје собе, оче свако 
дете да си има посебно оделење. Живи ко стока, ни му мож нешто докажеш, ни га 
мож препрајиш.

препраји се свр. в. преправи се. – Народ се неје млого препрајил, верује у оној кво 
оче да верује, и не верује у оној кво требе да верује.

препрегне свр. промени страну говечету у запрези. – Излезне Крста да упреѕа 
волови, али кад види да му несу турили на процеп остьн сас пешћир и черапе, што 
му следује ко на робаџију, он једнога вола упрегне овак ко што се упреѕа, а једнога 
па отуд упрегнул, кад му тој туре, он препрегне волатога, и појде си.

препреѕа се несвр. 1. мења страну говечету у запрези. – Говедо које се научи 
да се упреѕа на леву или десну страну у јерм, не воли да се препреѕа, а исто на туј 
страну воли да је и у шталу. 2. фиг. мења стечене навике. – Стар вол се не препреsа. 
■ препреѕање гл. им. – От кво се градимо, од мачће и пацови не можемо и да очемо, 
али блесави старци научили тека, и нема препреѕање.

препречи свр. затвори приступ, омете пролаз каквом препреком. – Ја очу да 
појдем, она стане пред мен, препречи ми пут да останем још.

препречи се свр. постави се попреко. – Чеда помисли како су се измькнули от смрт, 
кат се пред њи преперечише три црне сењће сас уперене пушће.  испрепречи се.

препржи свр. претерано испржи. – Кат пржиш месо, требе убаво да га испржиш, 
ал да га не препржиш.

преприда несвр. 1. усплахирено тумара (од бриге); унезверено се креће (од 
страха); безглаво јурца (од среће). – Наша снашка привремила, па само препридамо 
по кућу. Баби дошьл зет и черка, па само преприда по авлију. 2. фиг. препричава. 
–Што се крије, и што више не излази у народ, цело село расприда и преприда, а и 
врапци веч повишће о[д] тој знају.
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преприча свр. исприповеда својим речима оно што се прочитало или чуло. – Ајде 
да видимо који знаје да преприча причу от цара који је имал козје уши.

препричује несвр. приповеда својим речима оно што се прочитало или чуло. – 
Дооратило се, допричало се, све смо препричували по иљадо пути.

препродава несвр. раније купљено поново продаје. – Од једнога купује по једну 
цену, на другога препродава по другу, тој му работа, оди тој живи.

препродавач м онај који препродаје. – Кат стигну јаганци упролет, по села се 
размиле накупци и препродавачи колко оч, ал узимају на признанице, не плачују 
одма с паре.

препрска свр. сувише напрска материју која може да оштети. – Ти препрска 
лозјето, че изгори.

препукне свр. распрсне се, сломи се од превеликог притиска разне врсте. – Не 
запињај толко, че ти срце препукне о[д] толко напињање.

препуни свр. напуни преко мере. – Он у њигову кућу кат сипује, не досипује до 
вр, а ја у моју кућу волим чаше да напуним, па и препуним.

препуњен, -а, -о препун. – Препуњено ведрото, пазете кад га носите да се не ис-
плиска млого млеко из њега.

препуњује несвр. пуни преко мере. – Немој да препуњујеш, да се не расипује 
успут.

препуца свр. престне да пуца. – Кат препуца и престане ћиша, че си појдемо. 
2. фиг. преједе се. – Не знаје колко че поједе, препуца, после га по три дьна боли 
мешина.

препушти свр. уступи коме што, остави да ко располаже чим, препусти. – 
Удумаше ју, а после сву осталу работу окол женидбу препуштише на њојнити.

преработи свр. превише ради, претера радећи. – Работи, ал немој да преработиш, 
од голему работу грбина боли.

прерабочује несвр. прерађује, исправља туђе грешке у раду. – Ил га работи како 
требе, ил немој само да га бељавиш, па после друђи по тебе да га прерабочује.

прерадује се свр. престане да се радује, охлади се према коме или чему. – Веч му 
се прерадувала невестицата, почела да се радује на друђи.

прерани (трп. пр. прерањен, -а, -о) свр. 1. осигура кога храном, или средствима за 
живот. – Цел век сам провел по туџбину, да зарадим деца да прераним, и на државу 
порез да платим. 2. превише ухрани. – Свиња кат се прерани, она престане да једе, и 
мора да се коље. Ништа му неје, само прерањен, прејел се млого, не давајте му два-
три дьна ништа да једе, и не сећирајте му се.

прерани се свр. осигура средства да се прехрани. – Ми немамо с кво да се пре-
ранимо, а ти тражиш армунику да ти купимо.

прерати се свр. заврши се рат. – Чуваоми ни дете сироче из Извор, од две године 
смо га зачували, па када се прерати, башта си му дојде та га одведе, тамо у школу 
да иде.

прерачуна свр. изброји, сабере све једно с другим. – Прерачунај кому си колко 
дужан, па се заимај још ако смејеш.

пререди свр. прегледа и одвоји добро од лошег. – Жито се плеви, мора да га прере-
диш от крај до крај њиву. Прередимо цреп на кров, да видимо има ли нећи строшен. 
 попререди.

пререже свр. режући раздвоји на два дела. – Домачин пререже славсћи колач, и 
тьг се почиња с једење.  пресече.

пререџује несвр. прегледава и одвоја добро од лошег. – Цреп на кућу мора да се 
пререџује с време на време да не протече кров, после поправка скупо кошта.
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пререши свр. донесе неопозиву одлуку. – Добро размисли, и како му пререшиш, 
тека че буде, после кајање не вреди.

прериза несвр. пресеца. – Прериза ме под-груди, па ме запотаји, понекад не могу 
да уздьнем од болеж.

прерије свр. ријући прекопа земљу с једног краја на други. – Улезла свиња у гра-
дину, па ју сву прерила, лом направила.

прериља свр. риљањем прекопа земљу, поново изриља. – Најбоље је да се градина 
ујесен изриља, а упролет прериља, па да видиш после како роди.

прерипи свр. 1. прескочи преко кога или чега. – Гмитра бапну при кревет, Ми-
лисов ју прерипи, па истрча надвор. Ја могу да прерипим тија зид, али залитачћи, 
из место не могу. У Душанову појату док музли овце и козе нешто ји потплашило, 
оне прерипише загон, па трче укруг. 2. прескочи откуцај у ритму куцања (о срцу). 
– Срце ми прерипи, па чукне двапут уместо једнуш. 3. испусти што из текста или 
при набрајању. – Има пилетија от сорте: врабьц, ветрушка, белокрилка, жльтаћа, 
јеребица, кљундрво, кукумавка, орьл, орешчьк, путпудаљћа, сипаљћа, сланиношка, 
ћисалопеја, ћуало, штрк…, а сигурно сам и прерипил некоје. 4, фиг. на брзину прет-
рчи до негде по нешто. – Црђе ни се поолињале, и решимо да ја у понеделник зачьс 
прерипим до Бабушницу, и купим нећи чаршав и некоје ћебе, да се не обрукамо пред 
госјање. ■ прерипување гл. им. – Кад дојде вршалица у село, иде от кућу на кућу, нема 
прерипување и нема замињување.

прерипује несвр. прескаче. – Нело да ја не прерипујем, да почнем по ред: прво 
узнеш пасуљ, па га отребиш оди шушљак и омијеш најмалко у три воде…  
испрерипује.  прескача.

прерипује се несвр. прескаче се са ким у игри. – Овце пландују, а ми се играмо: 
када се џипкамо, када се прерипујемо, када се надрипујемо да видимо који може по-
долеко да рипне.  испрерипује.

прероди свр. превише роди. – Пропадомо у збирање сливе, родиле, па преродиле. 
Прошлу годин су лозја била преродила.

прероси свр. мало ороси, мало падне (о киши). – Ћишата само малко прероси, 
колко да насмете сенари, зевња си остаде сува.

преруби (трп. пр. прерубен, -а, -о) свр. пресече, преструже. – Преруби га на пола, 
па једну половину даде мен, а једну си задржа за њег. Једнако висоћи, ко прерубени, 
ко да су близнетија.

преруца свр. престане да руца, престане да рида. – Не сећирај вој се, она че 
руца, руца, па че преруца.

пресабира се несвр. прерачунава се сам са собом. – Сабирам, сабирам, па почнем 
да се пресабирам, и видим да сам само на штету што остадо на село, работа колко 
оч, а пара ни за лек.

пресабуљи се 1. превије се, отромбољи се. – Косара се пресабуљи преко вигањ, 
а Суља се цимну комто њу, те ју подвати под ошвице. 2. са напором пређе преко 
какве препреке. – Само да се пресабуљимо преко онија рид, па смо на коња.  
пресамити се.

пресавије свр. савије двоструко, један део преко другога. – Брат ми је, али ме 
подјида, чу морам да му пресавијем табак, па да се на суд погледамо у очи.

пресади (трп. пр. пресаден, -а, -о) ископавши биљку посади је на друго место. – Ја 
расади пипер, али не теја сьв да се приване, па сам морала да пресадим скоро целу 
леју. Тај слива је пресадена, неје туј посадена.

пресак мм пресаци м преграда од дасака у амбару за смештај зрна житарица. 
– Слама је у плевњу, жито у пресак, а граор у тумбас.  пресек.
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пресаља несвр. 1. сувише соли, пресољава. – Немој да пресаљате јело, стопут сам 
ви рекьл. 2. фиг. нема мере у лагању. – Она льже и пресаља, а ја се, сирома, трудим 
да отсаљам колко могу.

пресамити се свр. превије се, отромбољи се (упор. пресабуљи се). – Запиња се 
Тика још некво да ми прича, али га рећија замлати у мозак, замльцкува, замльцкува, 
па се успа туј у столицу, пресамити се преко асталче, и закрча.

пресан, -сна, -сно који није укисељен, који је без квасца (о тесту и производима 
од теста). – Маћа Јованка ји испрати на печалбу, на свакога омеси по пресан кравај, 
и испече по једно пиле за успут. Кад у кућу нестане леб или квасьц, меси се пресна 
погача.

пресаџује несвр. ископава биљке и сади их на друго место. – Насадимо лозје, али 
десетина ђиже не тејаше да се приме, па морамо да ји пресаџујемо. Пресаџувамо гра-
дину, конњоштипи све поједоше првити расад. ■ пресаџување гл. им. – У пресаџување 
дојде ми черка та ми прави друство, а и помогну ме да побрж пресадимо пипер и 
петлиџањи.

пресьне (рад. пр. пресьл, -а, -о / пресьнул, -а, -о) пресахне, пресуши. – Селсћи 
бунар у Горњу малу пресьл, а на Срецало неје. Пресьла водата, нема ју више. Тија 
бунар је увек имал воду, а са и он пресьнул.

пресьњује несвр. пресахњује, постаје безводан. – Зимус нема снег, пролетос малко 
паде ћиша, кладенци почеше да пресьњују, у бунари се намали вода, че видимо муку 
како да појимо стоку.  пресушује.

пресвадбује свр. обави свадбу, посвршава обавезе око припремања и реализације 
минуле свадбе. – Пресвадбувамо, пројде гостевање и пречекување, играње и појање, 
че почнемо да се обртамо па на миран живот.

преседи свр. проведе негде неко време, задржи се негде дуже него што треба. – 
Излезнем пред врата, седнем на клупу, туј сваку ноч преседе от како се размири, оно 
небо комто Ниш црвено, сева, кад ману некада предјутро да робоње авиони изнад 
Прибовицу, тьг си легнем. Море, несмо саде поседели, нело и преседемо.

преседлина ж геогр. улегнуће, седло измећу двеју узвисина. – Од Братешевац за 
Богдановац била је само врвина кроз преседлину, могло је да се прооди само с коњи, 
после просекоше пут, и уваљаше га с ваљак.

преседлес, -та, -то који је угнут, седластог облика (за терен). – Мињује се куде 
је преседлесто и куде има пут.

преседне свр. 1. запне, застане у грлу (о речи или залогају). – Не орати тека, да ти 
не преседне једењето што сам ти изнела преди теб. 2. фиг. рђаво прође, зло се сврши 
(по кога). – Ја отидо и тој лето на печалбу, жена млада остаде дом, али ми тај печалба 
преседе кат се јесени врну, затеко пред врата нечији поголеми опьнци.

преседник м председник. – Изрепчил се на столицу ко да је преседник. Веља 
Борејнсћи беше преседник у село, преседло му у гушу, па га запотајило, он је 
разрезувал који колко мора да предаде берећет и стоку.  прецедник.

пресеје свр. изнова посеје семе. – Насеја морузу, али ју смлати град у копање, па 
сам морал целу њиву да пресејем. Ретко никла детелеина, че мора да се пресеје.

пресек м в. пресак. – Овуј годин сам напунил три пресека сас жито, и једьн сас 
овьс. Да Бог даде да се у њиву роди, да се амбар напуни, да се из пресеци пресипује.

пресели се свр. промени место становања, настани се на друго место. – Измеџу 
два рата млого куће су се преселиле из Стрижевац у Ливађе, и тека су постала две 
села: Горњи Стрижевац и Дољњи Стрижевац.

пресећира се свр. престане да се секира. – Сећирај се за овој, сећирај се за оној, 
овој нема, оној намањьк, никако да се човек пресећира, и да му је све на број.
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пресеца свр. теглећи превуче што тешко са једног места на друго. – Напил се, 
па легал насред двор, једва га пресецамо до собу да легне у кревет.

пресече свр. 1. секући раздвоји надвоје, на два дела (упор. пререже). – Пресечи 
пилето надве, па једну половину спреми за даньс, а једну остави за јутре. 2 заустави 
процес врења или кувања. – Кад заћипи пасуљ, прву воду исцедиш, па насипеш млаку 
воду, да га студена вода не пресече, па да му зрна остану тврда. 3. пређе најкраћим 
путем, попреко. – Да не обикаљамо около по пут, ми пресечемо преко ливаду, па уз 
долину, и стигнемо побрзо дом. 4. фиг. осети јак изненадн бол. – С време на време ме 
пресече бол у мешину, ко да ме нећи с нож пореже.

пресече се свр. фиг. престраши се. – Пресеко се кад га видо онаквог крвавог с 
расцепену главу.

пресили се свр. пренапрегне се, премори се. – Пресилимо се, али окопамо 
најдолечну њиву у Лужину бару, да вој се не повртамо јутре за малко.

пресипе свр. 1. сипајући преточи из једног суда у други. – Пресипи виното из 
тија балон у друђи помалечак, па њега напуни с рећију. 2. преручи што зрнасто или 
прашкасто из једног суда у други. – Помогни ми да пресипем брашно из џак у текне. 
3. обредно прелије вином. – У кућу где је лежал мртавьц запали се свеча, прекади се 
с кадилницу и с винце се пресипе, да се очисти местото.

пресипује несвр. прелива преко ивице суда. – Доста сипува, изјуши се котьл, че 
почне да се пресипује. ⌂ пресипује из шупљо у празно ради узалудан посао. – Деца сам 
си школувал сас телчина и сас сирењице, а мојту плату сам давал за трице, за кон-
центрат и на марвењаци, како год га обрнеш пресипувал сам из шупљо у празно.

пресиса свр. 1. сишући млеко преједе се. – Јагњево пресисало, па се сво усрало. 
2. фиг. препије алкохол. – Само ли се докопа до влашу, сиса док не пресиса, после кат 
се нацврца гледај му чудо.

пресит, -а, -о презасићен храном и пићем. – Јели смо и пили смо, сити смо и пре-
сити.

пресица несвр. пресеца што ножем или секиром. – Сува габровина се сас сећиру 
не пресица лько, али затој убаво гори. 2. прекида процес врења. – Моја мати је 
пресицала вино сас винобран, да си дава зими на деца благо вино.

прескаже свр. унапред каже оно што ће бити, предскаже. – Тај баба је знала 
да ти прескаже све како че ти буде. Мен ми сьн све прескаже. Пресказано му да че 
умре млад.

пресказује несвр. унапред казује оно што ће бити, прориче. – На овија дьн се 
родил Свети Јован Претеча, он је ишьл по свет и пресказувал да че се роди Исус 
Христос. Јеленко, насечам, пресказује ми се, зиму нема да прегурам.

прескакало с несташлук, подвала. – Који не знаје његова прескакала скупо че 
га кошта ако се здружи сас њега. От Калџерелци ти мож казује два дьна, а мож 
и повиш, знаје им сва њина беловидна и црноневидна прескакала, и помалечка и 
поголема, и часна и срамна.

прескача несвр. 1. прескаче (упор. прерипује). – Прескачај, немој да газиш по 
лочћете. 2. прескаче откуцаје у ритму куцања (о срцу). – Како се диго, почеше ми 
троскају зуби, ја се утресо, срце ми поче прескача. 3. фиг. претиче, преостаје. – Моје 
млеко кат свариш има сметану, оче и да загори, а ја га на прачина давам, држава нече 
да га откупује, напрајимо и вурду и сирење, и па прескача.

прескочи1 свр. учинивши корак пређе преко чега. – Нечу више да ти прескочим 
праг на кућу.  прескрочи.

прескочи2 свр. преостане, претекне. – Ако нешто прескочи на деца од једење 
немој да га врљате, ја чу га поједем, ја несьм гадљива.
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прескрочи свр. учинивши корак пређе преко чега (упор. прескочи1). – Назва „добар 
дан“ на комшију, он прескрочи преко трње, па при мен на пут, да се огребе цигару.

прескрца свр. фиг. једва остане у животу. – Брамо дрва упланин, па се настуди-
мо, ја једва прескрца, али се још несьм опоравил како требе. Држава је за тој да ми 
који смо у политику убаво живимо, а народ че прескрца, он научил да трпи.

преслава ж сеоска слава, заједничка слава свих домаћинстава у селу, заветина. 
– Свети Никола летњи ми је преслава, слави цело село, а Свети Никола зимсћи ми је 
крсна слава, дооди ми само родбина и пријатељи.

преслави свр. сврши све послове око припремања славе, дочека, гошћења и 
испраћаја гостију, прослави славу. – Колко смо славе преславили заједно, колко 
смо рећију испекли и попили заједно, а са да се за ништа разминемо, не иде, неје 
човечансћи.

преслан, -а, -о 1. превише слан, пресољен. – Пресолила си пасуљав, свекрво, пре-
слан пе не може да се једе. 2. фиг. претеран у чему. – Све што је преслано, неје за у 
нашу кућу, там нек си остане.

преслаџује несв преслађује. – Немој да преслаџујеш кавето, каве неје шербет па 
што поблаго, оно подобро.

преслишава несвр. проверава, преиспитује. – Снајпериста ни преслишава да ли 
смо се опуштили, чьс-чьс па рипне прашина прекај праг кад отворимо врата.

преслишује се свр. преиспитује се. – Стално се преслишујем куде сам погрешила 
та ме оволко намрзе.

пресњив, -а, -о неуштављен (упор. пресан). – Носил сам ко сви стари: бели 
бревенечћи, чарапе нисће, опьци пресњиви свињсћи, приврзани за ногу с врце 
козињаве.

пресол м прокувана слана вода којом се прелива сир у чабру (упор. и расол). – 
Свари се вода и сол, направи се пресол, и с тој се прелије сирење у каче.

пресоли (трп. пр. пресолен, -а, -о) свр. превише посоли. – Испрво малко посолим, 
после га досољујем ако требе, не ваљаје ако га пресолим унапред. Овој јело 
пресолено, па трује оди слано.

преспи свр. преспава, преноћи. – Пада ноч, а и ћиша почиња, преспете, па јутре 
че си отидете. По цел дьн работи, само ноч преспи, и све тека.

преспрљњак мн. преспрљњаци м ударац по њушки, фиг. прекорна реч. – Удари 
му једьн преспрљњак, да видиш како че мане да се сува преко плот у туџо. Кво да 
продумам, он ми удара преспрљњак.

пресрами се свр. престиди се, охрабри се да што потражи. – Отеѕа се ко Ра-
дошевка, али ти се пресрами па ју питај, ако ти даде – добро, ако не даде – ником 
ништа. Била постара од њега, па се пресрами и рече му: Радисаве, че доодиш ли ти 
да си легамо.  попресрами се.

пресретне (рад. пр. пресретал, -тла, -тло) свр. изађе у сусрет коме, набаса на кога. 
– Иди пресретни бабу и помогни вој, гле колко се натоварила с пуну цедилку. Пре-
сретли га ночу на ћуприју, па му све паре узели.

пресрита несвр. пресрета, сачекива кога на путу. – Сваћи дьн ме пресрита, и 
тражи паре за цигаре, ко да ји ја крижам.

престави се свр. религ. умре. – Баба се престави, Бог да вој душу прости, да се 
одмори сирота.

преставља несвр. има важност, има значај у друштву. – Он за мене ништа не 
преставља, ја и он смо ко Бог и шеширџија.

престаји свр. помисли, учини претпоставку, претпостави – Моја баба је причала 
да су Турци били толко остри према Србина, да ако идеш с коња престајимо од Извор 
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за Љуберажду, и ако видиш Турчина, мораш да слезнеш от коња и да се клањаш преди 
њега, и ка[д] ти он одобри мож да се укачиш на коња и да наставиш пут.

престане свр. заврши какву активност, изађе из каквог стања. □ – Ако престане 
ћиша, че наставимо жетву, ако не престане, нече да вољаје ни за оној које је ожето, 
ни за неожето.  попрестане.

престањује несвр. престаје. – Разболе се Стамена, глава па глава, не престањује 
дьњу, не попушта ночу, и нестаде, сирота, ко да неје ни била.

престиза несвр. 1. престиже, предухитрује. – Кат појде нанегде никоме не дава 
да га претече, сви достиза и престиза успут. 2. има га у изобиљу, тако да још и 
преостане, претиче. – Теб све потьмьн, ништа ти нити достиза, нити престиза, 
колко има, толко ти и доста.  престиѕа.

престиѕа несвр. в. престиза. – Брзо вози, али ја га увек престиѕам, не може он с 
мене да се такмичи. Колко да испечем рећију и спремим сено, никад ми не престиѕа.

престисак м шатр. в. притисак. – Мани рећију, видиш да че ми очи испадну от 
престисак, још кад би и каве мунул, имало би ме одма заришкају.

престоји свр. 1. стоји на ногама извесно време. – Целу ноч сам престојала на 
нође, не могу да га поврнем у живот. 2. проведе извесно време на неком месту. – Кат 
спи тура му под главу пешћирче које је престојало ночом у цркву, и у њега увијен 
босиљак.

престраује свр. 1. престане да стахује. – Страувала сам и престраувала сам, 
више му се не бојим, кад он почне да ока, ја почнем појако од њега, ако оче да се 
бијемо, и тој може. 2. претрпи велики страх. – Што сам тьг престраувала за њега, 
мани-мани, размири се, а он још војник.

престриже свр. одсече маказама. – Жене почеше да крате косу, престриго и ја 
моју, погосподи се, да несьм само ја сељанка.

преструже свр. прекрати што тестером. – Престружи овршљаци за дрва, а 
дебелишта нека остану да одељамо греде.

престудеје свр. почне да отопљава време. – Време си је време, како застудеје, 
тека че и да престудеје, све у своје време.

пресувује се несвр. дохвата руком оно што се налази пред другима. – Мерка куде 
има боље парче, пресувује се и на друђи крај астал, довата и пуни њигов тањир.

пресуди свр. фиг. убије. – Че се најде нећи и за њега који че му пресуди, ни он нече 
довек.

пресуџује несвр. пресуђује. – Нема си трошим главу сас свакакви мислови и 
сећирације: када да косим, када да жњем, када да сејем, тој Петкана пресуџује, ја 
само поздравим, ко мечка тојагу, и гледам си работу.

пресуне се свр. пружии руку преко чега да што дохвати. – Пресуни се преко 
капију, да ти дадем нећи гроздьк да се озлачиш.

пресуши свр. 1. постане сув, безводан, пресахне. – Стра да те увати кољће воде 
су тьг доодиле на нашу долину, са нема, пресушила долина, па и село пресушује 
польк. 2. фиг. попије сву колико има. – Пије па растура, не знаје колко му доста, буре 
може да пресуши.

пресушује несвр. пресахњује, постаје безводан (упор. пресьњује). – Суша опасна, 
пресушују кладенцити, у бунари намали вода, гадно че буде за појење стоку.

претаври свр. веома лепо обуче кога, нагизда. – Млого тавриш мужатога, немој 
да га претаврш, па да најде другу, а теб зареже.

претака несвр. претаче. – Кат се стави зеље у кацу, ис прво време требе да се 
претака свакодневно, после не мора. Вино се претака више пути. ■ претакање гл. им. 
– Он се добро разбира у претакање вино, али умеје и да цврцне добро.
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преталашка свр. претражи, детаљно прегледа (упор. препалашка). претражи, 
прегледа, испремеће. – Стигомо у болницу, доктури се одма растрчаше, нечу си гре-
шим душу: на брзину ме преталашкаше и избьцкаше, и одма ми лькну, али ми за-
бранише цигаре.

преталашка се свр. испремешта се, замени место један са другим. – Преталаш-
касте се, па не знам да ли сте сви на број.

претвара се несвр. 1. прелази у друкчије стање, прима сасвим други облик. – 
Сотоња се претвара а у мачку, а у јаре, а у жену, само да осотоњи човека, и да га 
целу ноч јаша по долињаци. 2. чини се невешт, лукави. – Претвара се да је добра, а 
знам кво ми мисли, у капку воду би ме удавила. 3. прелива се један тон боје у други. 
– Зерзетна шамија, па се само претвара.  ствара се.

претвори свр. промени што у нешто друго. – Сву стоку има да претворим у паре, 
и у кавану да пропијем, кад вајду немам никакву од њу.

претвори се свр. промени се у нешто друго. – Све га по главу бијеш, че га осака-
тиш тека, душманине, у кво се претвори, мрзниче. Увати ме неква тьвнина, смрачи 
ми се у главу, очи ми се у крв претворише.

претегне свр. тежином превагне на једну страну. – Мери право ко Бог, али гледа 
све да претегне на њигову страну кантарат.

претежи свр. постане претежак. – Равномерно товари дрвата, да не претежу на 
једну страну, па да се изврну кола успут.

претекне свр. 1. престигне. – И постарата ми снашка убава, ал ју овај што 
са доведомо претекла. 2. фиг. превагне мање вредно над оним што је вредније. – 
Претекла дара масло, и тој ти је, нема кво више да причамо. 3. фиг. остане жив. – 
Кад зареди тај редушчинка, ретко које живинче претекне.

претељига свр. преживи којекако. – Претаљигамо и овуј зиму, али и лето прибира 
старчотинете, ко што смо ја и ти.

претепа свр. подоста изудара, премлати. – И ја теб несьм бьш волела, ал те 
несьм никад ударила, а неје те ни Чеда претепал.

претерети свр. свр сувише оптерети. – Претеретила сам руку у жетву, па ме са 
боли туј у зглобат.

претерети се свр. сувише се оптерети, премори се. – Претеретимо се јучер док 
ископамо и ишоловамо темељ за нову кућу.

претече свр. 1. престигне. – Нема кво да чекамо, онија Ресничањи че ни претечу. 
Че се тркамо, па кој претече. 2. преостане, претекне. – Полипсаше ни све кокошће, 
ни једна не претече.

прети несвр. опомиње, упозорава плашећи последицама. □ – Џабе му ја претим, 
кад он појак од мене. ■ претење гл. им. – Џабе њино претење, куј да си иде кад је 
најубаво, после би ни подирали другари како цвикамо од лисковину.  запрети.

претица несвр. 1. престиже. – Не мош се ти претицаш с нас млади. Борика из-
лезла у кујну и чујем ју како извија, а Дика седла на столицу и сльза сльзу претица. 
2. преостаје, претиче. – Не мора да претица, важно је да непрестално капе. Колко 
год сено да спремим и рећију напечем, не претица ми.

претица се несвр. такмичи се са ким у брзини или каквом послу, претиче се. – 
Претицамо се да видимо који побрже трчи. Де да си попричамо како је било некада, 
како смо ишли по седењћње, како смо се женили, како смо се претицали у косење, 
како смо војску служили…

претишти свр. утрне од притискања или напора толико да крв тешко циркули-
ше. – Слагнеш се, и цел дьн плевиш, па ти и нође и руће претишту. Претиштеше ми 
нође от чучање.
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претlца свр. повреди прст каквим ударцем, претуца. – Испаде ми камен из руку, 
па ми претlца прс на ногу. Пази како ковеш, да си не претlцаш прсти с чукчето.

претовар м преседање. – До Пирот отидемо с аутобус, туј се укачимо на воз, и 
бес претовар отидемо у Београд.

претовара несвр. товари преко мере. – Претовара кола, после му крив ђавол кат 
се изврну негде успут, ел се строше.  претоварује.

претовари (трп. пр. претоварен, -а, -о) свр. 1. натовари преко мере. – Лисичко пре-
товарил кола, и у Широку ливаду бьш преко реку пукла му растука. Доста товаримо, 
че претоваримо, па че се изврну кола док стигнемо до дом, после че морамо да ји 
па товарамо. 2. пребаци товар с једног места на друго, поново натовари. – Ако си 
натоварил повиш него што могу да искарају волови узбрдо, после мораш да пре-
товараш у друга кола да им олакшаш. 3. фиг. преједе се. – Не знаје колко би појел, 
претовари жељудац с рану, па само пьшче ко вепар. Калџерело некада на Малу 
госпојину беше претоварено сас госје, разне музиће се разлазиле по село: трубачи, 
рамуникаши, гајдаши, ћемане.

претоварује несвр. в. претовара. – Тамьн почемо да претоварујемо дрва ис кола 
у камијон, дојде шумар да провери жигана ли су.

претопи (трп. пр. претопен, -а, -о) поновним топљењем побољша квалитет, 
отстрани лош мирис и сл. – Маз кат стоји гоџа време у канту, мора да се претопи 
да не ване некьв мирис. Још имам претопен лансћи маз, ни мирише, ни заудара, ко 
да је јучер топен.

претопли (трп. пр. претоплен, -а, -о) свр. учини топлим више него што треба. – 
Немој да претоплиш собу, деца боље спу у студену собу, ал да па неје ни дибидус 
студена. Ако је млеко претоплено, нече се добро поткваси.

преточи свр. точећи прелије из једног суда у други. – Преточи рећију у буре од 
дудово дрво, да видиш како че добије боју ко вињак.

претпостаји свр. фиг. да коме већу вредност, претпостави. – Ја те, да 
претпостајимо, ценим за човека, а ти се шољћаш с мен. (ирон.).

претргне се свр. фиг. преоптерети се физчким напрезањима, преради се. – Неси 
ни ти од јучер, него се неси претргал од работе па си се поочувал, и са се подносиш 
ко петьл у расад. Добро де, и кулук је за човеци, па несмо се претргли.

претреби свр. очисти одвајајући све непотребно, поново отреби. – Ја отреби 
пасуљ да приставим да сварим за обед, а ти мож да га претребиш ако оч, ти боље 
видиш од мене.

претресе свр. претражи пипајући. – Претреси ју, добро ју испипај суде редом, 
при њу су парете.

претрза се несвр. фиг. преоптерећује се физчким напрезањима. – Он га живи, не 
претрза се од работу, а кво има, тој му доста.  претрѕа се.

претрзање с једна од пастирских борилачких игара. – Седнемо назем, па 
саставимо нође у нође, и уватимо се за тојагу, и сваћи сеца комто себе, ако га 
претргнем, или га макар дигнем одзем, ја сам победил, тај игра се зове претрзање.

претрѕа се несвр. в. претрза се. – Неје се претрѕала млого од работу, живела си је 
на помињушку.

претриса несвр. 1. тресући одваја зрневље жита из плеве или сламе. – Коњи 
разгазе снопови, а ми с виле претрисамо сламу да испадне жито, после одвојимо 
сламу настран, а жито з дрвене лопате наврљамо на куп уз стожер. 2. пребирајући 
претражује. – Дојде ночу, па ми претриса по џепови да види кво све имам.

претркаља свр. котрљајући помери с места на место. – Помогнуше ми та 
претркаљамо трупат до плевњу, да не стоји и не смита насред двор.
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претркаља се свр. котрљајући се примакне се до кога. – Претркаља се ја, па лего 
до њу, и направи се да спим.

претрља свр. трљајући изгњечи кувано поврће. – Сварим зелени петлиџањи и 
компири, па ји претрљам у паницу, посолим и сипнем малко зејтин, тој за мене 
најбоља манџа, ка[д] тој има, друго ми с леб не требе ништа.

претрљан, -а, -о трљањем изгњечен, пасиран. – Претрљане попошчице и 
петлиџањчичи, и малко сирењице, и ете ти ручьк за ћев.

претрљаница ж врста салате од празилука и сувих паприка. – Обари баба суве 
попошчице, па ји претрља у паницу, па у тој нарецка зелени лук, малко солчьк, 
малко зејтинчьк и направи претрљаницу, после се претицамо куј че повиш да довати 
од њу. Чим помислим на претрљаницу, одма ми појде вода на уста.

претрни свр. обамре, укочи се, узнемири се. – Руће ми претрне од сецање кове с 
воду док посипем градину. Обрне ми грбину, ћути, ја скоро да не дишем, претрним 
и чекам.

претроши свр. преломи. – Паде, ко да вој некој нође претроши. Еве ти мој плавез, 
ако га претрошиш, друђи неч да добијеш.

претроши се свр. преломи се. – Како запе да се поткачим на плот, претроши се 
кольц, ја одврнде на ливаду, тео се испьшњачим како бупну.

претрпи (трп. пр. претрпен, -а, -о) свр. поднесе што тешко, препати. – Кво све 
несьм поднела и претрпела од њега у мој век, тој ти нумејем кажем, а и боље да не 
знаш.

претрупа свр. згомила велику количину чега, претрпа. – Улезомо у собу, оно 
астали претрупани с једење и пијење, и блиска рода веч наседала узокол.

претрупи (трп. пр. претрупен, -а, -о) свр. 1. попречно пресече. – Бадњак се претрупи 
на три дела и тура у огањ. Претрупена дрва леже на гомилу у двор, нема кој да 
ји унесе пот шупу. Детено малакса, једва претрупимо балванан. 2. фиг. прегризе. – 
Женетине скашкају некво у тигањ те претрупимо преко зуби колко да запишимо 
дудук, после шатримо по два-три дьна окол кочину јел нужник.

претрчи свр. трчећи пређе преко неког простора. – Никад ме неје стра од ништа, 
ал ме онуј вечер уплаши некакво шарено кутре, претрча преко пут и отрча низ врви-
ну у Луку, а у наше село нема таква кутретија.

претрчује несвр. претрчава. – Пази кат претрчујеш преко пут, да се не саплетеш 
на нећи камен и одереш колена.

претугује свр. престане да тугује. – Не могу да претугујем за њега, за њега чу и 
у гроб да легнем с отворене очи.

претумба свр. преврне, испретура. – Све сам претумбала по кућу, али си ножлето 
нигде не најдо, ко подзем да је штукло.

претупа свр. 1. фиг. превари кога. – Претупа ме та си продадо браниште да му 
врнем паре које ми позајми да купим плац, са нече паре, оче плац. Претупаше ме па 
ми узеше имање, са могу да работе с мен кво оче. 2. фиг. убије кога. – Само ли те ви-
дим још једнуш негде с моју жену чу те претупам, па ако чу робијам.  испретупа.

претупа се свр. превари се у чему. – Сам си се претупал што си ју узел, неје те 
она претупала.

претура несвр. 1. меша, преврће, тражи что по чему. – Претура по ковчаг, нешто 
тражи, а кво тражи она си знаје. 2. премешта с места на место. Пази док претураш 
јајца ис крошњу, да ти не испадне некоје.  испретура, попретура.

претури свр. 1. пребаци с једног места на друго. – Требе да претуримо сламу у 
друђи крај плевњу, да направимо место за ново сено. 2. пребаци руку преко нечијег 
рамена. – Примакну се до њу, претури вој руку преко рамо, и стисну ју ус пазуће.
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претури се свр. преврне се, преокрене се. – Гле какву ћуприју направише, ко без 
руће и без мозак, неје ни за бициклу, туј се и празна кола мож претуре, а камо ли 
пуна.

прећид м прекид. – Кат се започне тај работа, работи се бес прећид, док се не 
заврши.

прећида несвр. прекида. – Кат седнете да једете, не прећидајте док се не наједете, 
све друго може да причека.  испрећида.

прећине (трп. пр. прећинут, -а, -о) свр. 1. прекине. – Када он води коло, никој не 
смеје да га прећине, нити свирачи смеју да прећину свирење, док им он не одобри. 
2. фиг. покида од батина, премлати. – Ако те уватим, има те прећинем ко ћуран 
глисту. Овија конопац је прећинут па наставен, немој после да кажеш да сам ти га ја 
прећинул па наставил, само да си знамо.

прећине се свр. 1. прекине се. – Врза им љуљашку да се љуљају, али конопац 
беше трул, па се прећину. 2. фиг. преплаши се. – Даньшња девоћа намаже триста боје 
на образи, да ју сретнеш ночу у долину, има да се прећинеш от стра.

прећипи (рад. пр. прећипел, -а, -о) свр. 1. преври, заврши ферментацију (о комини). 
– Сливе прећипе у кацу за три недеље, и може се пече рећија. 2. фиг. разбесни се. – 
Кад ми једнуш прећипи, има да изедеш големо тепање, па неч више да се сетиш да 
ме задеваш. Прећипело вино је право вино.

прећипује несвр. ври, ферментира. – На сирење у каче се озгор тура камик да га 
притисне, да се не подиѕа кат почне да прећипује.

прећиселеје свр. постане превише кисео. – Ако се ћисело млеко не утроши 
утутак, оно прећиселеје, и може само да се врљи, ни свиње га нече једу.

прећисели свр. прекисели. – Сипнем вој малко ћиселину, па ако ми се учини да 
неје довољно ћисела, ја ју доћиселим, ал пазим да ју не прећиселим.

прећути свр. не спомене штогод, избегне да каже што непријатно, оћути. – Дал 
му инекцију, а на дете нигде белега од инекцију, кат се она врну ја тој прећута, али 
жар у срце порасте.  попрећути.

прећутује несвр. прећуткује, направи се да није чуо све што је чуо. – Остаре и 
онемоће, али ништа никоме не прећутује, још држи команду у руће.

преузне свр. 1. узме за себе од другога против његове воље, заузме. – Преузе брат 
и мој дел, па си са он работи цело имање, а ја се сћитам по свет. 2. фиг. отме се, осили 
се, преузме команду. – Преузе снашка команду у њину кућу, како она рече тека мора 
да буде, и никако друкче.

преунук м унуков или унукин син (упор. праунук). – Ми смо деда Савини преуну-
ци, он је бил башта на нашега деду.

преунуче мн. преунучетија уз бр. преунучета (упоре праунуче) с унуково или уну-
кино дете. – Имам три преунука и седом преунучета.

преучи свр. ирон. преоптерети се учећи. – Доста учи за даньс, да не преучиш 
млого, од млого учење глава боли.

префарба свр. поново офарба већ офарбано. – Купил сам фарбу, да префарбам 
столарију на кућу.

префек прил. нов. без мане, изванредан. – Свекрвата вој префек, не мож вој ману 
најдеш. Направил ми буренце префек, ко звоньц.

префриган, -а, -о лукав, препреден. – Мани се од њу, бре Љубо, че те испрерипује 
ко маче жежак компир, видиш да је префригана ко лисица.

прецавти свр. прецвета. – Ошав се давпут прска, први пут док још неје почел да 
цавти, и друђи пут веч кат прецавти.  прецьвти.

прецьвти свр. в. прецавти. – У комшијско градинче цвеће још неје прецьвтело.
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прецьвтује несвр. прецветава. – Сливе се прскају од сливину осу кат почну да 
прецьвтују.

прецвичи свр. превише се укисели. – Ако се ћисело млеко утутьк не утроши 
прецвичи, па се не може једе от ћисело, и мора се врљи у помије.

прецврца свр. препије. – Синоч прецврцамо, начисто га прекарамо у пијанкуту.
прецеди свр. поново процеди. – Ја га цеди јаднуш, али ти га прецеди још једнуш 

ако мислиш да требе, и ако те не мрзи.
прецедник м в. преседник. – Изабрали га за прецедника, па се подголемил, не 

приоди му се.
прецелива свр. изљуби све по реду. – Са че невестата да прецелива сви по ред, и 

требе да вој се дава поклон који је кво донел.
прецеливује несвр. целива савкога који је пристигао. – Госте пречекује, 

прецеливује, држи говоранцију и наздравља прецедник Славољуб Цака Петровић 
из Дољњи Стрижевац.

прецени свр. одреди високу цену (упор. зацени). – Млого га прецени, да спуштиш 
малко цену, ако оч да се погодимо.

прецењује се несвр. сувише држи до себе. – Прецењује се, ко да ју не знамо која 
је, и от који је.

прецепи (трп. пр. прецепен, -а, -о) 1. цепањем преполови, уздужно располу-
ти што. – Мука докле га прецепиш на полутине, после цепење иде лько. 2. фиг. 
престраши. – Тьг се наставникат остро џилитну комто разред, онак накострешен ко 
ћуран, прецепи ни. После ји наставници испитују који ји толко преплаши, али деца 
само мльцају прецепена од тој њигово куче.

прецепи се свр. фиг. престраши се. – Падал беше у јендек и исцьклил ко вапир, а 
Јордан се прецепил кад га видел, морали су после да га каде и да му бабичће пребају.

прецркне преплаши се (упор. премре). – Е, пуста маћа, прецрко кад видо 
на телевизор да бомбардују и Ниш, неје ли близа при вас ударило, несте ли се 
исплашили?

прецрта свр. 1. повуче црту преко чега написаног да поништи то што је на-
пи сано. – Прозови ји, и који несу дошли прецртај ји, да им се одбије надница. 2. 
нацрта према узорку, прекопира. – Ако нумејеш да нацрташ тија цртеж с твоју руку, 
ти га прецртај преко индиго.

прецртује несвр. повлачењем црте преко чега написаног поништава то што је 
написано. – Да ми кажеш, бапче, има ли још некој од мој врс да оди по село, ја броји, 
прецртува, сеча се, и не мога се сетим за још једнога.

пречанка мн. пречањће ж попречно закована летва или гредица, пречага. – 
Млого волим да идем нагосје, улезнем, седнем уз астал, турим нође на пречанку, и 
чекам… Неје тела да пооди без њојан двокрилан шифоњер, једно крило сас полице 
и пречањће за аљине, а у друго само големо огледало.

пречапка свр. 1. прегази плитку воду. – Пречапкај водуту, ал пази да се млого не 
учапкаш. 2. фиг. савлада какве препреке. – Сињће, пази да некако пречапкаш и овија 
разред, учи, за теб си учиш, не учиш за мен.

пречьчка свр. чачкајући пажљиво прегледа и претражи. – Све пречьчкамо и суде 
погледамо, нигде га нема. Пречьчкај вињагуту, мож че најдеш нећи гроз необран.

пречьчка се свр. фиг. ишчачка све што је имао, остане без ичега. – Давамо док 
имамо, са се скроз пречьчкамо, остадомо без динар у кућу.

пречватује несвр. прежвакује, једе без апетита. – Јеџ, па и ако ти се не допада 
једењето, немој да га цел дьн пречватујеш.
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прече прил. ближе, важније. – Мен је прече да несте гладни и жедни, а не у какво 
сте облечени и обујени. ■ најпрече суперл. најважније. – Најпрече је здравје, после све 
остало.

пречека (трп. пр. пречекан, -а, -о) добро сачека, угости и отпрати. – Била је 
вредна и врвурна, умејала је и да уготви, и да опече, и да дочека и да пречека. И 
овуј славу си обелимо образ, сви госјањи отоше задовољни како су дочекани и пре-
чекани.

пречекљив, -а, -о гостопримљив. – Туј да сврнете да омасните бркови, туј све 
има, а људи су пречекљиви.

пречекује несвр. добро дочекује и угошћује. – Дошьл Мирослав у село да пече 
рећију, па прича: Једва се довлеко, има једна станица на пут где ме пречекују 
роднине, другари и пријатрљи, па само док се издравујемо и исцеливујемо требе 
време. ■ пречекување гл. им. – Ни сам имал кој да ме дочекује, ни кој де ме испрачује, 
сам доодим, сам отодим, а пречекување и да не помињам.  причекује.

пречи несвр. 1. омета, онемогућва извршење нечега. – Пречи ми да мињујем кроз 
њигову авлију, а он кроз моју мињује. 2. смета, шкоди.– Ни ми пречи ћесело, ни 
ми пречи љуто, ни ми пречи блажно, све једем, и све пијем, и све ми подобаје.  
запречи, попречи, препречи.

пречина ж преки пут, пречица. – Ти ватај пречину, немој да идеш све по колсћи 
пут.

пречинка ж дем. од пречина. – Ајде да уватимо овуј пречинку, да малко ушпарамо 
одење.

пречисти свр. фиг. уништи, сасече у корену. – Решили да ни пречисте, да не остане 
ни траг од нас, а и требе да ни пречисте, кад не вољајемо.

пречка несвр. слаже попреко, слажући изукршта. – Узнемо кордељи, па ји 
пречкамо ко да ји зидамо с рупу унутра, правимо бунар кобајаги.  испречка, 
напречка.

пречник м летва која спаја даске од којих су направљене канате и душаме. – 
Ковчаг за дар се зове, па се у канате простре рогожа, па ковчаг изнесу зетови, па 
преко њега туре јестьци и црђе, и превржу сас конопац преко црђе овам, па там, па 
доле на канате на пречник.

пречница ж нарочита спона на каишу или хаљини која служи за закопчавање, 
пређица. – Каиш има на једьн крај пречницу, а на друђи избушене рупице да кроз њи 
прооди жало от пречницуту, да може човек да се опаше.

пречука свр. 1. поломи, упропасти. – Пречукасте убав трактор, тој се више не 
купује, ретровизор очепен, стакла потрошена, утепа ме ветар у орање. 2. фиг. превари. 
– Ђаволсћи га смислили како да ме пречукају и да ми отну имање. Пречукаше ме 
и дадоше ме куде несьм тела да идем. Вали се како је пречукал Нецинчање што им 
продал јаловог овна.

пречука се свр. фиг. превари се. – Пречука се што појдо за њега, али са ми кајање 
не помага.

пречукује несвр. фиг. вара. – Пречукује куга стигне, од једног узне једно, од друог 
друго, бајаги на позајмицу, а нити плачује, нити дуг врта.  испречукује.

пречукује се несвр. фиг. вара се. – Умеје да процени човека, и не пречукује се тека 
лько.

пречушка свр. гуркајући помери с једног места на друго, прегура. – Беше се 
стркаљал камен насред пут, једва га пречушкамо настран, да може да се прооди с 
кола.
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преџа ж пређа. – Напрела сам преџу да исплетем черапе за сви колко ни има у 
кућу.

прешићери свр. стави превише шећера, преслади. – Млого си прешићерила ка-
вево, не може да се пије колко је благо.

прешљока свр. препије, напије се до бесвести. – Прешљокал, па не знаје ни куде 
му је глава, ни куде му је дупе.

прешмрља свр. прешврља, прецрта написано. – Кво нацртам, она га прешмрља, 
и нареди ми да морам изново да цртам.

прештипе свр. 1. штипањем откине врхове пера младога лука да боље расту. – 
На млад зелени лук мора да се прештипу перца да боље расте. 2. утрне. – Прешти-
паше ми нође у колена седејечи.

прештрапа несвр. ходајући пређе извесно растојање. – Кад ми досади Петкана 
с њојно досечување, ја грабнем шешир и прештрапам преко плот, па при комшију 
Тугомира. Нешто сам болешљива овија дни, али чу гледам некако да прештрапам 
до вас, да ви видим како сте и требе ли ви нешто. Погрешили сте што несте дошли, 
срам да ви је, макар само на по рећију, за толко се још има, да сте прештрапали зачьс, 
нам би тој било радос за целу годин.

прештрапи свр. прекорачи. – Прештрапи говното, немој бьш на њега да нагазиш.
прештрапне свр. закорачи у туђе, пређе преко међе. – Почел да копа темељ за 

ограду, па прештрапнул у комшијско, нема си га поблаго него комшијско кат се 
штрпне.

пржав, -а, -о закржљао, ситан, заостао у расту и развоју (упор. пижав). – Начу-
камо нешто пасуљ, али му пржава зрна, ситна ко брабушће, нема ћиша да му падне 
кад је требало.  пржљав.

пржанијa ж испржено поврће обично са јајима као главно јело. – Остадо сам, све 
си паре дадо за лекови, не варим ништа, прајим пржанију, и дьн по дьн прооди.  
прженија.  пржено.

пржен, -а, -о који је испржен на масноћи. – Кад је добро гладан, он може да 
поједе и по пешес пржена јајца.  недопржен.

пржeнијa ж в. пржанија. – Ја се измькну од астал и завундари цигару, Петка-
на само поткоколи сас белцити конто мен, поусмину се, узе кришку и благачко се 
наједе от прженијуту.

прженица ж кришка хлеба похована у излупаним јајима и испржена на масноћи. 
– Размуте се четри-пет јајца, насечу се тьнко кришће леб, топе се у јајцата и прже у 
маз у тигањ, једу се сас сирење, ћисело млеко ил вурду.

прженко с хип. од пржено. – Тури баба на астал тигањ сас прженко, нареза лебац 
и седомо да обедујемо. Печем попошчице док ји још има да направим прженко за 
вечеру.

пржено с испржено поврће обично са јајима као главно јело (упор. пржанија). – 
На њиву понесемо у једни заструзи сол, у друђи поголеми пржено, у трећи сирење. 
Лети највише једемо пржено: петлиџањи, пипер и лук, и строшимо понекоје јајце, 
па ручьк за ћев.

пржи несвр. спрема храну на ватри без употребе воде. – Ја чу пржим месо, а ти 
иди па наточи вино ако оч, да после не чека мене и тој. ■ пржење гл. им. – Подјесен, 
кат се оберу градине и пипер довезе у двор, расталашкамо га пот шупу. па пробере-
мо поубаве попошће за туршију и низање на веньц, а поситне чувамо за пржење.  
допржи, испржи, запржи, напржи, попржи, препржи, пропржи.

пржљав, -а, -о в. пржав. – Кољћи човек стану, а какво пржљаво дете беше!
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прзаља се несвр. 1. клиза се. – Гледај, бре, старцан се прзаља, че падне у каљиште 
да се све умаже. 2. особина обуће која се клиза на поледици. – Опьнци ми се прзаљају, 
ако се опрзолим на поледицуву, че паднем да се утепам.  спрзаља се.  прзга се.

прзаљћа1 ж место покривено ледом за клизање клизаљкама, клизалиште. – Деца 
направила прзаљћу, па се по цел дьн прзаљају по прзаљћуту.  прзгаљћа, пузаљка, 
пузгаљћа.

прзаљћа2 ж клизаво место на путу, клизав пут, клизавица. – Уз туј узбрдицу се 
тешко мињује и кад је суво, а камли са кат се претворила у прзаљћу.

прзаљћа3 ж стрма стаза образована ситним камењем које сипи са врха, сипар. 
– Дечишта се пузгају на дупе низ прзаљћу оди камење, па им се панталоне проѕртају 
ко пенџерчетија.

прзга се несвр. клиже се (упор. прзаља се). – Пазете како одите, млого се прзга, да 
некој не падне да си главу разбије.  пузга се.

прзгав, -а, -о клизав, -а, -о. – Тој само откачени Јеленко у овеј године мож на 
овакво прзгаво времиште да се кандери по трули плотови.

прзгаљћа ж место покривено ледом за клизање клизаљкама, клизалиште (упор. 
прзаљћа1). – Сеца воду из вир, прзга се ко да је на прзгаљћу, а не у градину.

прзне се свр. клизне се. – Пошла сам одозгоре да слезнем на чешму за воду, 
па се прзну и строши обе стовне. Ја се некако прзну оди мокру траву, и само се 
наназадачћи свлеко нанадол нис падинуту.  опрзне се.

прзница м/ж пргава особа, свађалица. – Бре, Трајко, што си такьв прзница и 
брзак, па кво ако смо остарели, сви стареју, а кат се остареје, човек не мож да рипа 
ко момче кад је бил.

прзоли свр. 1. гурне кога на клизавици да падне. – Прзоли га на поледицуту нек 
се разбије, кад не знаје кво бланта. 2. фиг. подметне коме ногу, намести коме игру 
да испадне крив. – Он је потајни, куга он прзоли у милицију, затвор му не ђине.  
опрзоли.

прзоли се свр. клизне се. – Прзоли се ко да ме некој чушну, тео главу да си 
разбијем како падо.  опрзоли се.

при предл. до, код, уз. – При вас друђи Бог, при нас ћиша неје падла још от 
пролетос. Седо вој при нође, и тека осьвну. Стовна ми стоји назем при главу, да ми 
је при руку ако ми се ночом припије водица. Несьм бьш при пару, а купил би га 
сигурно.

приаје несвр. прија, одговара. – Препимо синоч, па одоцутра проба да тргнем 
једну, ко што сам научил, ал ми не приаје.

приања несвр. прилеже једно уз друго, приљубљује се, пасује. – Дуђе требе да 
буду пасен, добро да прањају једна уз другу, иначе буре не вреди ништа.

прибере свр. 1. прикупи. – Само да приберемо овој сенце, па че седнемо леб 
да једемо. 2. позове себи. – Да оче Бог да си ме прибере, ја сам стара. Ти мене да 
прибереш да неси сам, да има који да ти водицу доноси и једењице приноси. 3. фиг. 
добије батине. – Видим ја де че некој да прибере ћотек, само ли се не смирите.  
поприбере.

прибере се свр. окупи се више њих са разних страна. – Добро је да се бар годишњо 
приберемо у наш дом, одокле смо се растикали по свет.

прибива несвр. 1. приљубљује чврсто што уз што, прибија. – Приби гредете 
једну уз другу, и удари кламфу да се не раздвајају. 2. закуцава, сабија. – Легал на њу, 
дигал вој нође, па само прибива, и грокче ко вепар.
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прибива се несвр. привија се уз кога не одвајајући се. – Башта ни пођинул, а 
мати се поженила, ми остадомо сирочетија, па се прибивамо уз деду и бабу да ни 
ишчувају док попорастемо.

прибира несвр. прикупља, сабира. – Прибирај све које је твоје, и бегај ми ис кућу, 
нечу да те видим више. Малко ми моје муће, па и туџе прибирам. 2. фиг. позива себи 
(о Богу). – Кво че ме је стра от смрт, ја стално молим Бога да ме прибира, да се више 
не мучим и злопатим.

прибира се несвр. окупља се један око другог. – Вршачи почеше да се прибирају 
прекај бунар, дај пешћирче и понеси лонче да ји посипујеш да се омију. Поче се 
стьвиња, време је да се прибирамо дом, да не омркнемо на њиву.

приблизи свр. приближи, приђе ближе. – Приблизи ми столичкуту да седнем до 
тебе. Још малко па приблизимо до наше село.  поприблизи.

приблизи се свр. примакне се. – Он се приблизи још повиш до Мару, па се слагну 
и некво вој прошьпча, она се заћикота.

приблизује се несвр. приближава се. – Погледа ме у вр очи, и поче се приблизује. 
а мен појдоше трнци уз грбину. Приблизује се слава, а ми још ништа не спремамо, 
ко да че нећи друђи да ни славу слави.

прибогу речц. устаљени фразеолошки израз који појачава тврђење (упор. и 
побогу). – Били деда и баба, како прибогу нашиви, па немали деца.

прибоде свр. прикачи, причврсти чим оштрим. – Прибоди вој ћитку на десну 
страну, да се знаје да неје више девоћа.

приваља свр. докотрља. – Приваљај пьњат до зид, и нека капоше туј до зиму.
приване свр. 1. прихвати. – Умре ми мати, остадомо четри девојчетија сирочета, 

башта ни се пожени, привану си другу жену, надобива с њу друга деца. 2. овлаш 
окрпи. – Привани га с иглу привремено, па кад добијеш време че га закрпиш убаво. 
3. фиг. пође, крене у одређени правац. – Он приване и отиде си. Овце привануше уз 
Дебели дел, а ми још седимо прет појату.

приване се свр. 1. прихвати се чега. – Дете се привану за књигу, и изучи за 
доктура, а ис какву сиротињу излезе. 2. прими се, укорени се. – Посади три сливе, 
али се једна не теја приване, а две се привануше и убаво напредују. ⌂ приване се по-
ниско вулг. ухвати ниже, ухвати за пенис. – Кат се мунем у габрак, мож да ми се само 
привану пониско.

привата несвр. 1. прима рукама, хвата. – Ти врљај, а ја чу ји приватам с руће, 
и редим једну до другу. 2. фиг. прима савет. – Ништа не привата кво му причамо, 
мисли да је најпаметан от сви.

привати свр. 1. ухвати рукама и придржи. – Привати ме да не паднем. 2. прими 
као своје, усвоји. – Никад ме несу приватили ко њиног, ко да сам губав, у мој родни 
крај цел живот се осечам ко туџиньц. 3. одлута, прихвати се туђине. – Ја сам сам, 
нигде никој прекај мен, моји сви приватили по свет. Мене криве што ми је син браду 
пуштил, и шуму приватил.  прифати.

привати се свр. 1. прими се, укорени се. – Прошлу годин што садимо лозје по-
ловин се приватило, а половин неје. Расадимо зеље, и изгледа да се све приватило. 
2. прихвати се чега. – Даде Бог те се стукну, ману се од лоше друство, и привати се 
за књигу. Привати се да ми препокрије кућу без динар, и препокри ју, свака му час. 
3. фиг. загори јело при кувању. – Пазимо да ни се пржено не привати за шерпу, па га 
с време на време промешамо. ⌂ привати се пониско вулг. ухвати кога за пенис. – Имамо 
и леб и слеб, и кво да облечемо и сас кво да се огрејемо, мож ни се само привате 
пониско.
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приватник м приватни предузетник. – Са већином само приватници и работе, 
државна предузећа се затворише.

привачкује несвр. фиг. прихвата се туђег кад нико не види, крадуцка. – Тека је 
тој на село, има добри комшије, али има и који оче да привачкују туџо, па мора се 
човек и гради.

приведе (рад. пр. привел, -а, -о; трп. пр. приведен, -а, -о) свр. поновном удајом дове-
де и дете из претходног брака. – Ја сам привела моја три деца, и четри сам затекла, 
али смо ји с мужатога очували и удомили ко да су сва наша, разлику несмо правили. 
Ја несьм роден у туј кућу, ја сам приведен, туј ме је мати привела кат се поженила. 
Бију се ко приведени и затечени.

привечери се свр. почне да се се смркава. – Кат се привечери село живне, стока 
се врта ис пашу, љуђи ис поље, једно поје, једно свирка, једно блаји, једно рове, до 
некоје добо, па се све смири.

привиди се свр. учини се некоме да нешто види што није у стварности. – Идем 
ја тека, кад ми се привиде да пред мен иде моја жена, а она још ланску годин умрла.

привија се несвр. везује се уз кога, налази уточиште код кога. – Остадомо 
сирочетија, мати се пожени, а ми се привијамо уз деду и бабу да останемо живи.

привије несвр. чврсто омота завојем. – Неси ни ти мелем, па да те на рану 
привијем, али морамо да се трпимо, какви смо, такви смо.

привика свр. кратко заплаче па престане. – Детето привика, па се ућута, мора 
да је нешто сањувало, џабе сам се диѕала да га погледам.

привика се свр. осети потребу да заплаче. – Кад Јован Бовелинсћи засвиреше у 
дудук, издлабин па тугаљиво, човеку се привика, а ни сам не знаје зашто.

привикне се свр. навикне се, сроди се са ким или чим. – Човек се привикне на све, 
и на добро и на лоше, а исто тека и стока.  попривикне се.

привит, -а, -о умиљат, прилагодљив. – Привито дете, при свакога приоди, и 
сваћи воли да га помилује, и да се поигра с њег.

привиџује се несвр. привиђа се. – Човек како се приближава до рупуту, почне 
да лапеје, па му се привиџују и маћа и башта, и баба и деда, и све такво какво је 
понапред било.

привлачи несвр. скрећући пажњу на себе чини да се неко примиче. – Ис прво 
време ме неје интересовала, али после поче све више и више да ме привлачи.

привлече свр. вукући приближи, привуче. – Тьг мати испружи руку, увати моју и 
польк ме привлече до кревет, и рече: Имамо си бебенце, добила си сестру.

привој мн. привоји м омча од кожне траке помоћу које се спаја оиште и јарам 
приликом орања. – Волови се упрегну у јерьм, рало има оиште, а има привој од 
дебелу кожу, па се с њега оиште закачи за јерьм, и једьн води волови, а једьн оре. 
Привој је најдобар од свињску кожу.

привреви свр. почне да вреви, проговори с времена на време. – Привревимо 
понекад колко да ни се уста не зарасту, ал повише си ћутимо.

привреми свр. приближи се време порођају или окоту. – Наша снашка 
привремила, па само препридамо по кућу. Крава ни привремила, па ју по дватрипут 
наѕртамо ночу.

привреџује несвр. ствара доходак, приврећује. – Не могу само ја да привреџујем, 
а ви само да седите и једете, и још да ми ману наодите.

приврже (трп. пр. приврзан, -а, -о) свр. причврсти везавши крајеве чега у чвор, 
привеже. – Привржи га за дуд, и врљи му малко сенце, па нека пландује док се не 
врнемо. Не одвајају се једьн од другога ко да су приврзани.
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привршава несвр. приводи крају какав посао. – Још малко па привршавамо жетву, 
после је све полько.

приврши свр. приведе крају какав посао. – Привршимо денење камару тьмьн док 
се неје стьвнило. Ајде, жене, привршисте ли, турајте једење, еве послегњи снопови 
се вршу.

привужди свр. почне да вужди, забруји. – Привужда трактор у авлију, стигоше 
наши мати и башта сас пуну приколицу сено.

привукљив, -а, -о који има особину да привлачи гром. – Немој да седаш под 
високо дрво кад грми, оно привукљиво, у њег прво гром удара.

пригара несвр. пригорева, сазрева пре времена због суше и јаког сунца. – Почеше 
жита да пригарају, суша и јако сльнце че им дојду до век.

пригледа свр. припази, причува. – Напуштена деца, нема кој ни да ји погледа, ни 
да ји пригледа, сама се снаоде како умеју. Оче – нече, свој че те па пригледа, а туџ 
нече.

приглеџује несвр. обилази, пази, чува. – Усинимо тој девојче, очувамо га и одоми-
мо га, али како онемоћемо са оно нас приглеџује

приглеџује се несвр. испомаже се са ким. – Мора се приглеџујемо сас бабу, ако се 
ми не гледамо друђи нема кој.

приглупачак, -чка, -чко прилично глуп. – Мораш да малтерисујеш, кад неси за 
друго правен, кат си ујет, а и у школу си бил прос и приглупачак.  поприглупачак.

пригњави свр. притисне, пригњечи. – Падоше врата на мене, па ме пригњавише.
пригњеталце с фиг. храна на дохват руке, основна храна са којом се утаља глад. 

– Лебац и сирењице, наше главно пригњеталце, без вас ни једна кућа никад неје.
пригњете свр. на силу нешто прибије, угура. – Малко је тесно, ал пригњети и 

твојуту торбу, јега че стане и она.
пригњете се свр. на силу се и сам угура. – Пригњето се и ја у тија аутобус при 

младити, и поче да се замлачујем сас њи од овој и од оној.
пригњита несвр. на силу нешто прибија, сабија, угурава. – Ја му пригњитам и 

видено и невидено, само да учи, он тој све проћерда, а књигу и не пипа.
пригњита се несвр. на силу се сам угурава. – Пригњита се где му неје место.
приговара несвр. прекорева, свему налази ману. – Не мож да пројде дьн да ми 

нешто не приговара, и да ми на нешто не наоди ману, па колко да се трудим да му 
угаџам. ■ приговарање гл. им. – Стално ми за нешто приговара, не могу више да под-
носим њојно приговарање.

пригори свр. 1. препече се добивши мирис изгоренога (упор. и загори). – Пази да 
ти не пригори печењето, олаби малко огањ. 2. оштети усев јака суша. – Жита млого 
добро појдоше, па га одједнуш засуши, и пригореше, нема да навршемо ни половин 
колко је требало.

пригорљив, -а, -о који је склон пригоревању, терен изложен сунцу па даје слаб 
принос. – Пригорљива њива, жице и искара понешто, али морузу не може, поготову 
ако година неје ћишовита. Пригорљиво место, добро само за лозја.

пригорује несвр. пригорева, загорева. – У котьл се сипе млеко, тури се малко 
брашно и почне варење, вари се све док се не згусти и не почне да пригорује. ■ 
попригорује комп. пригорује у већој мери. – У туј шерпу млеко попригорује, дебело вој 
дно, па се привата за њега.

приграби свр. силом или лукавошћу присвоји што. – Приграбише влас, па мисле 
да је све њино, и да могу како им се ћуне.

приграбује несвр. граби и што није његово. – Зграбљив, граби и пруграбује, да 
може цел свет би приграбил да је само њигов.
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пригради свр. догради, дозида нешто на оно што је већ саграђено. – Решимо 
да приградимо још једно оделење, да си деда и баба имају своју собицу. / приправи.

приграџује несвр. дограђује, дозидава нешто на оно што је већ саграђено. – Ми 
градимо колко могамо, а ви ако ви је тој наше малко приграџујте и дограџујте колко 
очете.  исприграџује.

пригрева несвр. почне јако да греје (о сунцу). – Сльнцето поче да пригрева, че 
буде неква непогода.

пригреје свр. мало загреје. – Пролећно време ко детињо дупе, а ћиша, а сльнце, 
а га пригреје, а га наоблачи.

пригрми свр. почне да грми. – Млого ме стра кат пригрми, ако сам дом одма бе-
гам у кревет, а ако сам на њиву покривам главу с нешто док прегрми.

пригрне свр. 1. загрли. – Она ме пригрне кад нићи не види, па ме исцеливује. По 
три девоће Рашу пригрнеоше, па ме моле: Бабо, ајд ни дај Рашу. Кво си пригрнул 
шишето, ко призетко тестамент, пушти га малко да дојде о до нас. 2. фиг. приграби, 
присвоји. – Он је једьн саможивник, све му малко, да може цел свет би пригрнул.

пригрне се свр. загрли се са ким. – Кад им досади да стојечћи пију надвор, они се 
пригрну и тека пригрнути улезну у собу. Дигомо се, пригрнумо се да се потпирамо 
једьн на другога да не паднемо, па ајт по пут дом.

пригрнут, -а, -о загрљен. – У моје време момче и девојче несу шетали подруку 
док се не узну, а кам ли да се шетају пригрнути ко са.

пригрта несвр. 1. грли у љубавном жару. – Пригрта га и целивује га, ич срам нема 
што народ прооди и заглеџује ји. 2. грли заштитнички. – Сва су ми деца, како могу 
једно да пригртам, а друга да одгурујем от себ.

пригрта се 1. грли се са ким. – Ене ји там, само се пригртају. 2. огрће се, умотава 
се. – Спимо назем на рогоже, па ладно, а ми се суноч пригртамао сас црђе.  ис-
пригрта се.

пригусти свр. фиг. постане опасно. – Млого си одаљил клозет, док човек стигне 
до њега, може се трипут унереди ако му пригусти.

пригуши (трп. пр. пригушен, -а, -о) свр. спречи да се што развије, покаже у пуној 
мери; ослаби. – Пригуши ни немачина, па гледамо само да преживимо од даньс до 
јутре. Сльнце се појави пригушено над Брандел, маглуштина му не даде да огреје 
Лужницу.

прид мн. придови м додатак кад се што купује, продаје или замењује. – Колко 
че ми дадеш прид да се трампимо с волови. Погодимо се за цену, а он се после до-
сетил да тражи и прид. 2. поклон у новцу невести који даје или обећава свекар током 
договарања о склапању брака. – Кад буду огледи прид дава младожењин башта, али 
се прво погаџају кољћи че буде придат, кат се погоде, исцеливују се, и свадба може 
да буде.

придава несвр. 1. надодаје, придодаје, повећава. – Боља рана и краве одма 
придавају млеко. Почеше помалко да придавају на плате и пензије. Бабо, причај како 
је било, немој ништа да придаваш. 2. напредује, нараста. – Телево ману да придава 
како му не давамо више да сиса.

придавушка ж нешто што се придодаје, додатак, прилог. – Поседемо синоч 
убаво, беше и убава рећица и мезенце, а ус такву придавушку време брзо пројде, и 
на орату крај нема.

придаде свр. 1. нарасте, добије у висини и тежини. – За кратко време телево 
придаде тријес ћила. Ако вода ујутру на кладенац придаде, че да пада ћиша. 2. при-
дода на већ дато. – С време на време придаде ни понећи динар кад види да не за-
бушавамо.
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придвечер прил. в. предвечер. – Беше Џурџовдьн, придвечер деда и ја прикарамо 
овце на загон за музење.  напридвечер.

придигне се свр. фиг. опорави се, почне да оздрављује. – Придиго се, поче веч да 
једем и да искачам у авлију.

придиsа се несвр. фиг. опоравља се, придиже се. – Море, у послегњо време поче да 
не ајем, поче се помалко придиѕам и одим по двор.

придоноси несвр. доноси нешто као свој прилог. – Ако сваћи придоноси колко 
може, кућа че напредује и цьвти, а ако једьн уноси, а друђи износи, от кућу нема 
ништа.

придреме свр. мало одрема, прилегне. – По обед придремемо малко у ладовину, 
па се диѕамо и настављамо жетву. Чим си гладна – јеџ, чим ти се придреме – легај и 
спи, ако оч да сачуваш здравље тој је главно.

придржава несвр. фиг. брине о родној кући. – Ако живи у Београд, кућу си на село 
придржава, свако лето дојде па ју попритегне, неје ко друђи.

придржи (имп. придрж – придрште) свр. прихвати и мало подржи. – Придрж ме 
да не паднем. Придрште га да не мрда, док му ја подметнем кајлу, после нече да 
мрда.

прижени се свр. приђе у женин дом (супротно доведе жену у свој дом). – Баба му 
умре, он пови-покући, ш-че да работи сам, па се прижени код другу бабу, самоча је 
тешка.

прижижа несвр. несносно пече (о сунцу). – Сльнцево неје да пече, нело прижижа, 
че поцрцамо ако малко не прелади.

призети (трп. пр. призетен, -а, -о) свр. доведе ћерки мужа у дом. – Призетил је два 
зета, само да му имање остане у куп. Неје му син, призетен је у њи. Било момчурљак 
кад је призетено, поседело малко, па си се врнуло у свој дом.

призети се свр. приђе код жене да живи у њен дом, уда се. – Божа Џогановсћи 
има два сина, и оба се призетили код жене у кућу.

призетко м домазет, муж који је дошао у женину кућу (упор. дозетак). – Неје 
џабе реч још од стари: кој издржи да цел дьн прави јужетија и врзује снопје на жегу, 
че издржи и да је призетко. Пригрнул пиво, ко призетко тестамент.

призецтво с живот призетка у жениној кући, призетство. – Кој оче да буде 
дозетак, да се облече у клашњени бревенеци и вунен капут, и цел дьн да прави 
јужетија и врзује снопје на жеглицу, ако тој издржи, че издржи и призецтво.

призна свр. ода захвалност, узврати захвалношћу. – Родитељ је дужан да очува и 
изведе на пут деца, па она после ако оче нека му признају, ако нече како оче.

признава несвр. признаје. – Све смо уработили за деца, а ништа не признавају, 
испадомо ми будале што смо тегљили ко сивоње, и наш живот несмо гледали.

признаничка мн. признаничће ж дем. од признаница. – Некакви матрапази збрали 
петстотин јаганци, све ји по пропис измерили, записали и дали на сељаци некве 
признаничће, отишли си, и више се несу ни поврнули у тој село.

приѕьнка свр. зазвони, зачује се звењава звонаца и клепетуша. – Приѕьнкаше 
ѕвонци и клопотари, вртају се овце ис пашу.

приsира несвр. нетремице прати шта се догађа. – Ја не волим да ми некој 
приѕира док једем. Најгадно је кад имаш лош комшильк који стално приѕира какво 
ти се работи у кућу.  приѕрта.

приsрта (рад. пр. приѕрл, -а, -о) несвр. в. призира. – Кад некој гледа у некво 
ситно, и не довиџује бьш најбоље, вели се да приѕрта. Немој толко да приѕрташ, че 
оћоравејеш. Какво си толко приѕрл у тој, очи че ти испадну.
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приигра свр. фиг. затрепери. – Драгослав позна брата Мирослава, срце му 
приигра од радос.

прииде свр. 1. осети потребу да иде куд. – Море, узни једну мотку, па га 
испендречи, да му се не прииде више на таква места. 2. фиг. осети потребу да изађе 
ради физиолошких потреба. – Не могу сама да слазим низ басамаци, мора нећи да 
ме сведе кад ми се прииде понадвор, а тој неје једнуш.

приизвија свр. почне да запомаже. – Приизвијаше жене, и ја одма разбра да је 
старцат умрл. Толко силно га заболе, паде на патос и приизвија, ја реко: Лијеле, че 
умре, кво да работим.

прииџује несвр. фиг. стално пада напомало (о атмосферским падавинама). – 
Снегав стално прииџује, че ни затрупа. Ћишава си прииџује, никако да стане.

пријави (трп. пр. пријавен, -а, -о) извести о чему, поднесе пријаву. – Ако те 
пријави у милицију, апса ти не ђине. Мора се сваћи пријави, не смеје да пројде никој 
непријавен.

пријаје несвр. прија, одговара, користи. – У село ми пријаје, одма се поправим. 
Једе и пије, али му ништа не пријаје, стално мршав ко глисте да има, а мож да ји и 
има.

пријатьн, -тна, -тно користан, пријатан, укусан. – Сьг неке салате праве са[с] 
салацин, ја мислим да је тија салацин отров, они веле да је пријатьн, добро, ако је 
пријатьн, тека је, ми напред за тој несмо знали.

пријатељ м познаник са којим се одржавају блиски односи. – Он ми је бил 
пријатељ, а са ми је најгори непријатељ.

пријатељи се несвр. склопи пријатељство са ким на неродбинској основи. – 
Пријатељили смо се док смо војску служили, и остали смо пријатељи све до даньс. 
 отпријатељи се.

пријде (рад. пр. пришьл, -шла, -шло) свр. 1. приђе. – Ја пријдем да улезнем, он ме 
одгурну и рече: Ти неси за овде. 2. призети се. – Ја се несьм померала о[д] дом, он 
је пришьл на наш дом. 3. пређе у женин дом (упор. и прижени се). – Он је пришьл 
при жену.

приједе се зажели се да поједе што. – Кад га ударим че му се приједу печене 
ћиселице. Кат се напијем воду од нашу чешму, одма ми се леб приједе.

пријебе се вулг. свр. осети потребу за сексом. – Пријебало му се, па би змију у 
око јебал.

пријетељ м отац брачног друга према оцу другог брачног друга (упор. и пријатељ). 
– Отомо да просимо девојче, седемо, седемо, пријетељ само ћути, ни да ни нешто 
пита, ни да ни с нешто покани, али га не може измрда, деца се воле, и опријетељимо 
се.

пријетељи се несвр. ороди се с ким путем склапања брака њихове деце. – Прва 
снаа ми је била из добру кућу, првњи домаћин у Модру Стену је бил Голуб, мој је 
тата се с њега пријетељил.  опријетељи се, спријетељи се.

пријетељица ж мајка једног од брачних другова према родитељима другог 
брачног друга, прија. – Ајде, пријетељице, наздрави ми, па и ја теб да наздравим. 
Пријетељица им праји калабьльк, деца би си се убаво слагала.

прикади (трп. пр. прикаден, -а, -о) свр. загори приликом спремања и добије 
непријатан укус. – Никад немој млеко да вариш на јак огањ да га не прикадиш, 
после че нагорчује. Прикадена ти малко рећицава, ал нече да остане непопијена.

прикаже се свр. 1. привиди се, причини се. – На Младенку Ћиринску се у сьн 
приказало да је туј била црква, и копала и пронашла темељ, после туј подигла 
спомен, ене га и са стоји на улаз у село кат се иде од Бежиште за Сливовик. 2. фиг. 
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покаже се, истакне се. – Деда и баба су ми дали нећи динар, још ти да се прикажеш. 
Иако смо били сиротиња, моја баба је волела да се прикаже с дар куде год да је ишла 
на славу, или свадбу.

прикажљив, -а, -о љубазан, непосредан. предусретљив. – Моја тетка Деса ис 
Провољеник беше млого прикажљива жена, за свакога имаше добру реч, а пантим ју 
стално усминуту.  неприкажљив.

приказује несвр. пребацује, прекорева. – Кво је било – било је, немој да ми га 
више приказујеш и натацињаш на нос. Стварно сте ни чували, ал немој више тој да 
ни приказујете, па и ми наша деца чувамо, па вољада тека требе да буде.

приказује се несвр. привиђа се. – Од мен не можете да сакријете како ви је, мен се 
све у сьн приказује када ви се какво деси, и добро и лоше.

прикалеми се свр. прикључи се непозван. – Прикалеми се и он уз нас, па смо си 
заједно путували до Београд.  пришљамчи се.

прикара свр. 1. гонећи или возећи приближи коме или чему. – Беше Џурџовдьн, 
придвечер, деда и ја прикарамо овце на загон за музење. Прикарај колата до сама 
врата. 2. фиг. примора, присли (о физиолошкој потреби). – Прикарало ме да идем 
понадвор, па ништа не видим.

прикачи (трп. пр. прикачен, -а, -о) свр. 1. закачивши причврсти за што, прикопча. 
– Прикачи приколицу за трактор, па се качете да поодимо веч некада, пладне стану. 
Трактор с прикачен шпедитер чека при плевњу. 2. фиг. окриви кога подмећући му 
што. – Прикачи ми да смо га заједно убили, ако знаје да ја несьм бил туј кад је 
убијен.  поприкачи.

прикачује несвр. окривљава кога подмећући му што. –- Две ми очи, несьм тека 
рекла, не прикачуј ми оној што неје истина.  исприкачује, наприкачује.

прикаџује несвр. загорева приликом спремања. – Тај шерпа има дебело дно, све 
прикаџује кво се у њу вари.

приклима свр. затресе. – Њојна снаа, покојна Стана, причаше: ѕвонци у ћилерче 
накачени на чивильк, свекрва дојде ночу, па кад ји приклима, они притропу: дрн-
дрн-дрн! – она се била увапирила, па ји вапират приклима.

прикlта свр. заштитничка привија кога уз себе. – Деца остала сирочетија, а 
наша баба ји прикlта ко да ји је она родила.

прикlта се свр. привија се уз кога. – Прикlта се уз нас ко да смо му ми башта и 
мати.

прикльне пригрли, заштитнички заклони. – Кат се разбеснејеше тија комшија, 
дечица јадна бегају при Петкану, она ји прикльне док ману да се тресу от стра, после 
им дадне да једну те такво кво се нашло, па ји укутка у кревет туј да преспу.

прикљешти свр. 1. притиснувши повреди, приклешти. – Паде греда, па ми 
прикљешти ногу, једва ме извлекоше испод њу. 2. фиг. доведе кога у безизлазан 
положај. – Тури му муда у процеп, прикљешти га, да видиш како че призна и 
мајчино млеко.

прикове (имп. прикови – приковете) свр. 1. прикуца што ексерима. – Прикови 
тарабете, да не вису тека расковане ко у пустолију. 2. фиг. присили кога да не напушта 
какво место, или да остане стално уз кога. – Приковал ме за дом, па јадна не смејем 
ни до Бабушницу на пијац да прејдем, кам ли негде подолеко да отидем.

приковује несвр. прикуцава што ексерима. – Расковале се тарабе, па ји приковујем, 
да несу само моје расковане.  исприковује.

прикод м приход. – Причају да се у турско време плачувал арач, и давал деветьк 
ел десетьк от сваћи прикод.
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приколица ж кола без сопствене моторне снаге која се прикаче за кола с 
моторном снагом. – Предузетник, али му се познава, купи нов трактор с приколицу, 
и друђе машине накупува, да му се чељад не мучи ручно да работи док је он настран. 
 шпедитер.

прикоље свр. закоље у крајњој нужди. – Отидо у месару да купим месо, месар ми 
рече да немају никаво месо, и да сам нешто прикољем од моју стоку.

прикрива несвр. не показује, заташкава. – Да га не прикривају, од њу би се млого 
нешто чуло.

прикроти се свр. обузда се, умири се. – Помисли се да га ргнем меџу рогови, па 
кво буде нек буде, али се некако прикроти, изброји до три у себе, диго се и отидо 
си „без остани збогом“. Посредимо си станчькат, све вој идем по вољу, она се, чини 
ми се, прикроти.

прикрпи свр. фиг. с муком сакупи нешто новаца. – Једва прикрпим паре да врнем 
стар дуг, жена веч смислила кво ново требе да се купује.  поприкрпи.

прикупи свр. накнадно купи још, докупи. – Поделимо се, па ја прикупи још њиве, 
а брат њиговете одма ману да работи, и вану свет.  поприкупи.

прикупује несвр. накнадно купује још, докупљује. – Ако се не прикупује, брзо се 
изарчи оној што се затекло.

прилазан, -зна, -зно до кога се лако стиже, приступачан. – Све њиве су ни 
прилазне, до пут, али су ни браништа неприлазна, па муку мучимо да пријдемо с 
кола да натоваримо дрва.  неприлазан.  приодан.

прилаје свр. огласи се лајањем, залаје. – Само што лего и поче да ме вата сьн, кад 
Гривча прилаја и нећи притропа на врата.

прилати несвр. прилеће, притрчава. – Прилате, помагају ни у работу, а и онак с 
паре, не могу се пожалим на деца.

прильгује несвр. лаже помало, лагуцка. – Тьг кад је веч у старе године постал 
дете, ја и он смо се здружили, и први пут сам видел да воли да прильгује док нешто 
прича.

прильже свр. слаже повремено. – Не може да каже нешто, а да понешто и не 
прильже.  поприльже.

прилегне свр. легне на кратко време, одрема. – Не требе ми млого, само половин 
сат да прилегнем после ручьк, па сам ко нов.

прилелече свр. почне да лелече, зајауче. – Прилелекаше жене у Горњу малу, нећи 
је умрл, ел се намртво убил.

прилепи (трп. пр. прилепен, -а, -о) 1. фиг. прибије се уз кога као лепком прилепљен. 
– Прилепила се за мене ко таксена марка, и нигде ме не попушта, све с мене. 2. фиг. 
удари коме шамар. – Море, прилепи му једьн шамар, да видиш како че се ућути.

прилепи се свр. чврсто се приљуби, залепи се. – Болка се лько прилепи за човека, 
али се тешко одлепује.

прилети свр. долети, дојури. – Сви прилетемо да ји миримо, једва ји раздвојимо 
да се не поубивају.

прилика мн. прилиће ж 1. повољан тренутак, згода. – Указа ми се прилика да 
се запослим, и ја се лекну и[з] село, са живим ко господин. 2. фиг. онај који одговара 
коме лепотом и карактерним особинама, пар. – Ја млада, он млад, ма нема кво, 
бьш смо си прилика. Који умеје да си најде прилику спрам њег – не бране му, који 
нумеје – они му најду. ⌂ с прилиће отприлике, одока. – После некоје време, с прилиће 
сат, сат и пол, малко га протресем да видим како се уватило, и ако се не тресе, нело 
цврсто стоји, тьг је готово.
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прилунѕи (трп. пр. прилунѕен, -а, -о) свр. приљуби, прислони. – Имал сам осећај ко 
да ми је сабља прилунѕена ус шију.

прилунѕи се свр. прикључи се непозван, утрапи се.– Наручи за сви пијење који 
беомо уз астал, и каза ни за кво части, туј се прилунѕише и друђи, још кад разбраше 
да је крчма за принову, сцепише му кошуљу.  присльнчи се.

прима (трп. пр. приман, -а, -о) несвр. узима на посао, у службу. –Примали су на 
работу сви су који су тели да отиду и[з] село у град, са никога не примају, а и онија 
који су напред напримани, остадоше без работу. ■ примање гл. им. – Паре немам, не-
мамо од нигде примање, а требе деца да се школују.  наприма.

примами свр. дозове животињу, доваби. – Које те куче лаје, примами га, па му 
дај лебац, и оно нече више да те лаје, че ти се радује.

примациња несвр. примиче. – Не примацињај га толко близо до кубе, да се не за-
пали.  примьциња.  испримациња.

примациња се несвр. примиче се, приближава се. – Суши се лисје, зима иде, студ 
се примациња. До са неје толко мислил ни на село, ни на дом, ама како се примациња 
дьн да си иде, све почесто мисли на њи.  примьциња се.  испримациња се.

примькне свр. примакне, приближи. – Размазано детиште, па им само командује: 
дај мо овој, дај мо оној, примькни ме, измькни ме…

примькне се свр. примакне се, приближи се. – Примькне се, наједе се, и до вечеру 
га нема дом. Примькнуше се избори, за куга че гласамо, кад ниједьн неје добар за 
сељака.  попримькне се.

примьциња несвр. в. примациња. – Не примьцињај толко опьнцити до огањ, да 
ји не запалиш.

примьциња се несвр. в. примациња се. – Польк се примьцињамо, пазимо да ни 
не чују и не виде.

примечује (рад. пр. примечувал, -а, -о) несвр. примећује. – Лети по њега, ко муа без 
главу, а он ју и не примечује. Зачьс се шмугнем, па украднем ис кош и тајом давам 
од морузуту на Сивчу и Зеленка, оно мож је татко и примечувал, ал неје тел да ми 
излази из вољу.

прими (трп. пр. примен, -а, -о) несвр. узме на посао, у службу. – Примише ме да 
будем служитељ у школу. Полагал је пријемни, и вали се да је примен на факултет.

прими узв. команда коњу да се помери или подигне ногу. – Окнем: Прими! – и коњ 
дигне ногу, или се уами.

прими се свр. 1. прихвати се какве обавезе. – Изабраше ме, и ја се прими да бу-
дем пољак, да чувам поље од онија који праве пакос. 2. прихвати се, укорени се (упор. 
и привати се 1). – Расадимо пипер, и сьв се прими. Примила се шевтелићата, и веч 
напупурила да цьвти.

примилеје свр. постане мило (коме за некога). – Примилело ми за унучето да га 
видим, обавезно да га доведете да поседи нећи дьн при нас. Примилело ми за тебе 
ко за лансћи снег. (ирон.).

примири свр. учини да неко буде миран, смири. – Примирете децата да не лудују 
толко, да им ја не доодим там, а она знају кво ји чека ако дојдем.

примири се свр. смири се. – У некоје добо се примирише се, да се и нам глава 
малко смири од њино окање и карање. Само да се оче примири, рат никоме не до-
носи добро.

примица несвр. примиче. – Ја га примицам, он се измица.
примица се несвр. примиче се. – Не примицај се близо до мен, мож нешто да ис-

падне меџу нас, па да сам после ја крив. Осечам, примица ми се дьнат.
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примка ж омча од коњске длаке којом се у зимским месецима хватају птице. – 
Зими смо ватали жlтуњће на примку: одрежемо от коњсћи реп длаку, па на једьн 
крај напрајимо омчицу, а друђити крај вржемо за некакво дрво, и пшеницу врљимо 
тека да мора да пројде кроз омкуту, како покуша да доване зрно, омката се затегне, 
и жlтуњћа је наша.

примоча се вулг. свр. примокри се коме, добије нагон за мокрењем. – Кад видим 
тија што се тека облаче, а сьг изгледа да је тој мода на политичари, одма ми се 
примоча. Примоча ми се од твоје льгање.

примрачи се свр. постане донекле мрачно, завечери се. – Кат се примрачи мож 
чу наврнем при теб, ти буди дом.

примрачује се несвр. почне да пада мрак, почне да бива сумрачно. – Поче да се 
примрачује, па се не распознава јасно да ли је муж ел жена унутра.

примрда свр. 1. почне да мрда. – Примрда и ућута се, ја реко готов је, кад он 
рипну и побеже. 2. фиг. затитра од узбуђења. – Чим ми тека примрда под-груди, ил 
че се овца иштети, ил че се квачка расположује, увек ме некво снајде кво не би волел 
ни комшију да снаоди.

примучнеје свр. почне да осећа мучнину. – Примучнеје ми кад га видим онаквог 
смотаног, нумеје ни једну работу да уработи како требе.

принесе (трп. пр. принесен, -а, -о) свр. донесе сасвим близу; фиг. буде једнак по 
квалитету са ким или чим. – Чека на готово, све да му се принесе на астал, па тьг 
седа, сам да си узне нешто нече ни да помисли. Бурециви несу ни принесени до 
нашу баницу, ти сељачку баницу да направиш за госје које чекамо, па да те вале и 
спомињају куде год стигну.

принова ж новорођенче. – Имамо принову, снашка ни родила унука, дојдете на 
час.

принови свр. уради нешто корисно. – Вредни и чувателни љуђи, нема-нема па 
понешто принове у кућу.

принос ж приход, добит. – Где има принос, има и расход, једно без друго не 
може.

приноси несвр. носећи даје. – Питује ме: Оч ли овој, оч ли оној? – али ништа не 
приноси на астал.

принуди (трп. пр. принуден, -а, -о) свр. присили. – Принудише ме да појдем за 
њега, а он још детишњак, могу у руће да га однесем у кревет. Бил је принуден да 
мане работу, и да се врне дом.

приодан, -дна, -дно до кога се лако стиже, приступачан (упор. прилазан). – Све 
су ни њиве приодне, али шума неје.  неприодан.

приоди свр. прилази коме или чему. – При зло куче се не приоди без мотку. При-
одимо ми па те заѕртамо како си убава невеста. Издолек си видо маћу: ћима ми 
да бегам натам, ока ми да не приодим, а ја све комто њу. ■ приодење гл. им. – У туј 
врбу се нешто уѕучало, осе ли су, ѕунѕари ли су, стршељи ли су, не знам, али неје за 
приодење.  исприоди.

приока свр. почне да ока, виче. – Кад испуца стакло на пенџер, Сава истрча из 
ижу и приока: Леле, да ли је зевњотрес!

прионоди свр. значења овога глагола зависе од говорне ситуације, и виде се из 
контекста. – Прионодимо га с бијење, и он све призна. Прионодило му се, и док да 
излезне надвор, он се унереди у гаче. Муж на печалбу, а њој се прионодило, па само 
ока по деца.

приорати свр. почне да орати, зачује се нечији говор. – Приоратише жене и 
присмејаше се колкоможечћи, и ја се разбуди.
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приорачује несвр. проговара с времена на време. – Башта поче да приорачује с 
време на време како би веч требало да ме жене, да имам свој дом, а не само да се 
сћитам.

приоре свр. заврши с орањем. – Имам да приорем још једно њивче у Бербеч, па 
сам с орање завршил за овуј годин.

приорује несвр. поред службе бави се помало и пољопривредом. – Попуј, попуј, 
али и приоруј.

приоџује несвр. прилази. – При тога доктора се с празну руку не приоџује.
припада несвр. пада у део, следује. – Колко припада теб да наследиш, толко при-

пада и мен, неје важно који је колко привреџувал.
припадне (рад. пр. припадал, -дла, -дло) свр. 1. падне у део, наследи. – Све гледа 

да му припадне дољњи крај, било од њиву, било от шуму, а знаје се да је дољњи крај 
увек бољи од горњи. 2. фиг. навали на храну и пиће. – Куде припадну уз астал, прле 
ко гусенице.

припази свр. причува. – Чу те молим да ми припазиш дете, док прејдем зачьс до 
апатеку да купим лек који требе да му давам.

припазује се несвр. буде на опрезу, причувава се. – Припазуј се од њега, немој све 
да му верујеш кво ти прича и обећава.

припали свр. запали цигарету. – Кат смо ти веч дошли у кућу дај од цигарете да 
да припалимо по једну, и сипи да испијемо по две-три, па нек липче чијо оче куче.

припари свр. почне да пече. – Разлади водуту, арно ме припари кад ми сипа на 
главу, ја се мијем, не шурим се.

припьшче свр. почне да стење и уздише. – Малко се смири, па поново припьшче, 
и целу ноч тека.

припече свр. почне јако да греје (о сунцу). – Ала припече сльнцето, све живо че 
погори.

припечина ж присојна страна, земљиште у заветрини окренуто сунцу. – Наш 
виноград је на припечину. Где је припечина снег најнапред почне да копнеје.

припије се1 свр. добије жељу да попије. – Иди наточи малко у шише, видиш да му 
се припило па ништа не види.

припије се2 свр. приљуби се, прилепи се. – Припила се уз њега ко таксена марка, 
па куде он, туј и она.

припиња несвр. затеже, притеже, присиљава, дава зорт. – Почеше ме 
припињају да се женим, а мен си ми овак добро. Припињај ју док мож, и док су ти 
дизђини у руће, ако она преузне дизђинити, после је касно.

припитовни свр. припитоми, фиг. доведе у ред. – Доведоше снау, па ју не мож 
припитовне, била јединица, па размазана и распуштена, тражи да буде све како она 
оче.

припица несвр. на махове јако припече (о сунцу). – Сльнцево се усили, поче да 
припица још одјутро. У, колко припица сльнцето, че пада ћиша.

припица се несвр. нагрева се. – Несу ми деверували негде на море, и несьм се 
припицал на некоју плажу ко понећи, а наработил сам се, и насћитал сам се по пе-
чалбу.

приплод м прираст стоке плођењем. – Овцу узни коју очеш, а овна ти не дам, 
њега чувам за приплод.

припне (рад. пр. припел, -а, -о) примора, присили, притисне. – Припне човека 
невоља, па мора да продава и оној што му неје за продавање. Ајд чу седнем малко, 
кат сте ме толко припели. Припела жетва, све друђе работе се мањују.  припре.
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приповљује несвр. пева наизменочно са неким, одговара песмом на нечије певање, 
припева. – Лека поје, Тодора приповљује, а госјањи колко су у собу се ућутали и 
слушају. ■ приповљување гл. им. – И куј ни прокле та дојдомо однекуд у Лужницу, са 
све појање, приповљување, извијање и цвркање.

припојује несвр. девојка певајући умеће у песму име момка у кога је заљубљена, 
или имена оних који су у вези. – Појемо, и у песму припојујемо име на онија који се 
воле. Припојуваше често на седењћу нашу Персу и Бошка, и они се после стварно 
и узеше. Припојујемо, шалимо се, с песме су се девојчетија удварала на момчетија. 
Побеснејемо на седењћу, па припојујемо и удавци и удавице. ■ припојување гл. им. – 
У наше време имаше припојување, у песму туримо име на момче и девојче који се 
воле, а крију.

припомогне несвр. помогне у каквом послу или новчано подупре. – Морала је при 
доктура маћу да си води, некво ју снашло, куј че ју припомогне и сагледа ако нече 
черка.

припон м начин везивања коња или говечета конопцем за предње ноге да се не 
удаљава далеко. – Комшија врзал њиговог коња у припон, и пуштил га у ливаду да 
пасе.

приправи (трп. пр. приправен, -а, -о) свр. догради, дозида нешто на оно што је 
већ саграђено (упор. пригради). – Направимо кућу и уселимо се, после приправимо 
још једно оделењце за деду и бабу.  припраји.

припраји свр. в. приправи. – Припрајише још једно помоћно оделење, и крстише 
га летња кујна.

припрди се вулг. свр. добије се нагон за прдењем. – Чим ти се припрди одма га 
одврзуј, па који се смеју, нек се смеју.

припре (рад. пр. припrл, -а, -о) свр. примора, присили, притисне (упор. припне). – 
Како се запролети, припре ни работа, па не знамо на коју страну прво да се обрнемо. 
Припrл ју уз дувар от плевњу, место да улезну унутра, па на сено и комоцију.

припрли (трп. пр. припрлен, -а, -о) свр. припече, прижеже (о сунчевим зрацима). 
– Припекло, па припрлило, не може се дише. Припрлен у лице, ко да је од циганску 
сорту.

припрос, -та, -то неук, необразован, непросвећен. – Ја сам сељак човек, малко 
припрос, и неје моје да ви солим памет, а имам си и моје муће, које ме једу, ал тој 
се на вас не тича.

припростачак, -чка, -чко дем. од припрос. – Жена ми се зове Петкана, има добру 
душу, ал припростачка.

припросто прил. једноставно, непрефињено. – Овој једење с које чу те поканим 
мож је малко припросто, али је наше.

припрт, -а, -о 1. стрм, терен са веома великм нагибом. – Припрто брдо, али кад 
њег савладамо, после је равно. 2. узак. – Наш пут припрт, једва се кола размину 
кат се сретну. 3. тескобан. – Двор им припрт, па се вршачи намуче док наместе 
вршалицу.

припрто прил. стрмо. – Доста припрто, не знам да ли че могу волови да извлечу 
оволко натоварена кола.

припушта несвр. 1. пушта јагњад, јарад или телад код њихових мајки да сисају. 
– Јаганци припуштамо јутром и вечером да сисају, па ји после одлучимо. 2. пушта 
бика да се споји са кравом у циљу оплодње. – Оцутра припуштамо бика на краву, па 
су са оба мирни. 3. дозвољава да неко уђе у авлију. – Наш Сурча не припушта никога 
у двор.
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приработи свр. повремено што уради. – Приработи понешто, неје бьш све џабе 
да седи. Српка си рећицу, понешто приработи оваг-онаг, и бьш га брига за цел свет.

приработи се свр. добије жељу за каквим послом. – Приработила ми се онаја 
работа, па чу излудејем.

прирабочује несвр. ради, али се не претрже од рада. – Вреве ми да че се досаџујем 
ако отидем у пензију, и да је боље да си још прирабочујем. Прирабочују и старцити 
помалко, помагају колко могу.  поприрабочује.

прирадује се свр. веома се зарадује коме или чему. – Колко месеци неси бил дом, 
са кат стигнеш, жена има млого да ти се прирадује.

прирани свр. хранећи кога одржи га у животу до одређеног времена. – Че ји 
приранимо док поједу рану што смо им спремили, па че ји искољемо.

прирањује несвр. прихрњује, додатно храни, баца вештачко ђубре. – Уписал 
сам три џака ђубре, да врљим на жицено, убаво пошло, ама нече ништа ако га не 
прирањујеш.

прирањћује несвр. прихрањује у дем. значењу. – Иду на пашу, али ји и при ра-
њћујемо.

прирез м додатак на порез. – Нас насвила немачина, немамо за кво опьнци да 
купимо боси да не одимо, а држава си тражи редовно и порез и прирез.

пририпа свр. 1. почне да скаче. – Купим му ћесицу бомбоне, дете пририпа од 
радос, а са да му купиш не знам кво, оно незадовољно. 2. фиг. прилупа јаче, приигра 
(о срцу). – Појдемо у варош, она ме увати под руку, некој ју одмери, мен пририпа 
срце – утепал би га.

пририта свр. 1. почне да се бацака ногама. – Јаре леже и пририта, кат пријдо до 
њега и погледа, он му сва ребра искршил. 2. фиг. трза ноге у самртном ропцу. – Де, 
неси приритал, чекај да постајим па че једемо сви заједно.

прирове свр. почне да се оглашава рикањем (о говедима). – Прирова крава, трчи 
да видиш да се неје зателила.

природи (трп. пр. природен, -а, -о) свр. роди у другом браку. – Ја сам шес деца 
очувала, две сам родила сас првога мужа, и још четри сам природила сас другога. 
Тај две деца су после природена.

прироскује несвр. роси с времена на време (о киши). – Ћишицава само прироскује, 
али никако да падне да натопи поље.

прирка свр. почне да хрче. – Прирка чим легне, чини ми се још неје спуштил 
главу на јестьк, он веч заспал.

прирчка се (коме) свр. фиг. осети потребу да буде проџаран, осети потребу за 
сексом. – Приrчкало ти се, па ти сви смитају, и само се караш с комшиће.

присад мн. присади ГЛ, присађе ДЛ м калемљена крушка крупнијих плодова. – Пот 
крушку присад не пада. Имали смо присади крупни ко песнице. Беремо зерделије, 
јабуће, присађе, после печемо рећију, па ако очемо да је појака, ни препечемо још 
енпут. █ ~ зимьц присад чији обрани плодови тек зими омекшају и могу да се једу. – 
Имаомо у двор једьн голем присад, али му присадити тврди да си зуби строшиш, 
чьк кад дојде зима они поомекнеју, па сила добри за једење, ми га зовеомо зимьц.

присваја несвр. бесправно узима што туђе. – Сваку годину ми преорује помалко, 
присваја да је њигово, ко да че да га однесе под главу.  исприсваја.

присвети свр. фиг. непозван и непожељан нетремице гледа шта се где ради. – 
Тамьн седнемо да једемо, те ју она, дојде и присвети, ко да ни залци броји.

присеби се свр. окуражи се, постане присебан. – Кучиштето се сукну, увати ме за 
ногу ко с мењђели, ја се некако присеби, па сас камилку поче да га ударам.
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присебљив, -а, -о који има присуство духа, присебан. – Ја сам присебљив, не 
плашим се ни од змију ни од вука, смејем да заночим у планину, али се плашим да 
ночу сам пројдем кроз гобишта.

приседне свр. фиг. седне па не зна да пође. – Куде приседне, ко да пушти корен, 
још ако је домачин добродушан, а домаћица неје скрчава, гледај му чудо.

присере се вулг. добије прохтев да се олакша великом нуждом. – На Владу 
Мујинскога се присрало, тој било у онија рат, па улезне у браниште, а Бугари отуд: 
Што-чеш ти туј? – Ђорго ме накара! А меџу Бугарити једьн се звал Ђорго, па га 
увати, па удри.

присети се свр. размисливши још једанпут измени своју намеру или одлуку, 
предомисли се. – Цврсто обећа да че појде за њега, после се присети нешто, и отказа.

присеча се несвр. присећа се. – Ма, не ли сас њег работимо по Босну? – поче да 
се присеча Чала Поповсћи.

присили свр. принуди. □ – Не мож ме никој присили да га узнем ако нечу.
присипује несвр. долива онолико колико се одлива. – Не пије, нело сипује, док се 

начисто не усипе, после само досипује, да држи исту меру.
прискрца свр. почне да шкрипи зубима. – Кат башта прискрца сас зуби, ми одма 

ватамо врата, знамо да се спрема ћотек.
прискуцка свр. почне да скичи (о псу). – Кад ме види да идем однегде, прискуцка 

од радос, и почне да рипа уз мене, чини ми се да ми се никој неје толко радовал ко 
тој наше кученце.

прискучи свр. почне да скичи (о свињи). – Прискучаше свиње и кочину, трчи да 
видиш да се несу нешто здавиле.

присльнчи се свр. прикључи се непозван, утрапи се (упор. прилунѕи се). – Само 
ли чује негде галаму и смејање присльнчи се, и малко-помалко почне да води главну 
реч.  пришљамчи се.

прислушне свр. пажљиво и кришом ослушне. – И тека баба понављала неколко 
пут: „Кучку једеш, кучку мамиш!“, док деда не прислушнул побоље, и чул кво она 
орати.

присмеје се свр. 1. добије жељу да се смеје. – Кад га видо таквог, присмеја ми 
се па чу пукнем, али се некако уздржа. 2. почне да се смеје. – Ми се присмејамо на 
њигово тропање и блантање, али он си настави да прича кво је запричал.

присмрди свр. почне да смрди. – Присмрде на календро, мора да је негде падал 
град.

присојан, -јна, -јно који је на лице, који је окренут сунцу, осунчан (упор. личовит). 
– Сливовачко и стрижевачко сирење је поблаго од бежишко и братешевачко. затој 
што њине овце пасу на присојну страну, где је трава поздрава.

приспи се добије прохтев за спавањем. – Море, кад ми се приспи, морам да лег-
нем малко да дремнем, па нек кућа гори.

присрби свр. почне да сврби. – Присрбело те за тепање, видим ја, али нече се за-
бави ако се не смириш.

пристави свр. стави јело на ватру да се кува. – Дигнем се рано, помузем краве, 
нараним живину, сипем на свиње, дадем на деца једење, приставим нешто за обед да 
се вари, па ванем да среџујем по кућу. Чорба, пасуљ, такво нешто поретко, вари се у 
котьл, бакрач га кажемо, а зеље, ђувеч, пуњена паприка, такво нешто погусто, вари 
се у грне, еј толика две-три грнци, па се уз огњиште приставе, и ћипу.

приставља несвр. ставља да се кува јело. – Гледала сам како мама приставља 
ђувеч, па чемо тека и ми. Пристављам пасуљ, њега мојти највише воле.
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пристане свр. да пристанак, сложи се. – Само ју питај, одма че пристане. 2. пође 
за ким, поступи поводећи се за чијим примером. – Нечу да идем где су млади, неје 
ми место туј, да не речу: пристал деда уз говеда.

пристањује несвр. даје пристанак, слаже се. – Зора се кобајаги љути, уствари им 
пристањује на шалу, и воли да им угаџа.

пристигне свр. 1. приближи се, приспе до неког места. – Кад веч да пристигнемо 
до наше село, зетови, који се беоше нацврцкали, почеше да се натрѕају који че да 
буде утичњак. 2. дође, доспе до неког животног доба, дорасте. – Ја пристиго за 
војску, али мора прво да ме ожене, па тьг да идем у војску, такво време било.

пристиѕа несвр. достиже некога који је измакао. – Почемо да ји пристиѕамо, ако 
су пошли млого понапред од нас.

притаји се свр. престане да даје гласа од себе неко време, утиша се. – Отиди на 
село, и притаји се некоје време, док се малко не смири у државу.

притьвни се свр. почне да се смрачава, примрачи се. – Ми смо на њиву осьвњували, 
а дом додили кат се притьвни, а са младиња спи до пладне, а њивете и не знају где су.

притьпче свр. почне ногама да тапка у месту. – Кад ме види, притьпче с нође 
колко ми се зарадује.

притвори свр. непотпуно затвори. – Притвори вратата, па ји потпри с нешто да 
ји промаја не отвара.

притегне свр. вежући јако стегне. – Притегни га, и цврсто вржи, да не мож да се 
разврже.  попритегне.

притежљив, -а, -о вредан, предузимљив, полетан. – Нашла човека ем паметног, 
ем притежљивог, правог домачина.  непритежљив.

притеза несвр. притеже. – Буришта се расушила, обручи им поотпадали, требе 
да се притезају.  притеѕа.

притеѕа несвр. в. притеза. – Кућа мора да се с време на време притеѕа, иначе и 
она пропада ко и човек кат се запушти. ■ притеѕање гл. им. – Без притеѕање ништа не 
мож да је добро, притеѕање тражи и дете, и жена и стока, и кућа.

притепа се фиг. тражи батине. – На змију кат се притепа, она сама излезне на 
врвину. Кат се на куче притепа, оно замоча тојагу на овчара, те га овија искьбли и 
истресе му дроб.

притера свр. 1. гонећи приближи коме или чему. – Притерај колата уза зид, па 
ји покри с некву поњаву, да не пада прашина по њи. 2. примора, принуди. – Кад ме 
притера, ја ванем шумак, па се там олькшам.

притисак м мед. напетост којом крв кружи, циркулише у артеријама. – Драга 
Горолом доби притисак, па му доктури забранише да једе блажно, а рећију и вино не 
смеје ни да окуси.  престисак.

притиска (предл. притискам – притискају, имп. притискај – притискајте) несвр. 
изврши притисак својом тежином или ауторитетом. – Притискам га, али он се 
брани, не дава да ја знам нешто боље од њега. Притискај га да призна влас. Не 
притискај ме толко, че ме згњечиш, има те сто ћила. ■ притискање гл. им. – Руће ми 
утрнеше оди толко притискање.  испритиска.

притискач мн. притискачи м ексер са широком главом за прикуцавање папира. 
– Астал прекрила с мушаму, па ју приковала с притискачи, да ју промаја не обара.

притисне свр. својим присуством обухвати шире пространство, покрије. – Кад 
је се на Турчина пошло, кад је оди Белу Паланку засвирила војна музика, па идоше, 
идоше и распрострше се овдек кудево је са Расадник, тој поље је сво војска била 
притиснула.  попритисне.

притица несвр. притиче. – Поче вода повише да притица, него што отица.
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притка мн. притће – 1. колац који се побада уз биљку да расте право. – Боранија 
расте ус притће. 2. дугачка и танка мотка која се ставља преко стога сена да га 
ветар не обори. – Сено се здене у стог, па се преко њега туре притће, да га ветар не 
обори.

притран, -а, -о 1. брз, вредан, жустар (упор. дрносан). – Беше ситна женица, али 
цврста и притрана, по цел дьн лети одлати по поље, зими по кућу, не скаџевља се на 
једно место никако. 2. јогунаст, својеглав. – За некуга се орати да је притран, а за 
некуга да је душовьн.  трклет.

притргне свр. вукући приближи. – Баба се оћута, притргну унуку поблизо, па ју 
стисну.

притребе безл. буде потребно, притреба. – Било какво железо да најде узне га, 
можче му притребе за нешто.

притрепти свр. притрепери, уздрхти од узбуђења. – Кад га види, она притрепти, 
али ју срамота да му одма притрчи.

притресе се свр. почне да се тресе, уздрхти. – Топрв ми се сьг нође притресоше 
кад видо како електричари ко метак побегоше. Притресоше вој се рамена, али се 
уздржа да не завика наглас.

притрѕа несвр. вукући приближава, привлачи. – Печени вурњаци почну да се ваде 
из вурњу, притрѕају се сас лопату, ватају у руће и преврљују из једну у другу, ем што 
су жешћи, ем да се оцени да ли су убаво опечени.

притриса се несвр. потреса се, узбуђује се. – Глас му накако уплашен, видиш да 
се притриса, изгледа повиш от стра, него от студ. Малко се узмуаше, ко и сви кад 
им улезне незнан човек у кућу, саде се Ѕвездана ич не притриса, ко да несу дошли у 
њојну прошевину.

притркаља свр. котрљајући догура до негде. – Помогнете ми да притркаљамо 
трупав до зид, да не стоји насред двор.

притркаља се свр. докотрља се. – Од радос почне да се тркаља, па се притркаља 
до мен, и рипне ми у скут.

притропа свр. почне да тропа, прилупа. – Маноила ко да удари гром по грбину. 
притропа му срце, и ко да се цел следи. Покојна Стана причаше: ѕвонци у ћилерче 
накачени на чивильк, вапират дојде ночу, па ји приклима, они притропу: дрн-дрн-
дрн!

притрпи свр. стрпљиво издржи неко време. – Нема овој, нема оној, цел век 
немање, али ми смо научили, па умејемо и да притрпимо.

притрпи се свр. трпећи се обузда за неко време. – Притрпи се малко, неси само 
ти гладан, неје ваљада душа почела да ти искача за једење.  стрпи се.

притрчи свр. трчећи се приближи коме или чему. – Кад ме види да идем, притрчи 
до мене, па почне да се милкује да вој нешто дадем.

притрчује несвр. трчећи притиче у помоћ. – Само ви заправете кућу, сви че 
притрчујемо да помагамо.

притужљив, -а, -о сажаљив. – Притужљив ко задушна баба, зачьс се развика.
притужнеје свр. почне да осећа тугу. – Притужнеје ми да га видим, па очу ис 

кожу да искочим, нарочито ночу. Што си дошьл, неје ми млого притужнело за тебе, 
иди при коју си до са бил.

притужни се свр. фиг. смучи се. – Оћути се више, притужни ми се о[д] теј твоје 
орате.  стужни се.

притупа свр. почне да тупа, почне да удара у бубањ. – Кад чујем да тупан затупа 
и музика засвири, мен срце приигра у груди, а прикован сам за кревет.
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притупав, -а, -о прилично тупав, приглуп. – Малко је притупав, ал има добру 
душу, па га сви користе.

притура несвр. придодаје. – Ако једьн притура, а друђи отура, туј нема напредльк. 
Како човек стареје, бољће и бриђе му се само притурају, док једьн дьн не заврши. 
 испритура.

притури свр. придода. – Немој да ми притураш твоје бриђе, малко ли си ја имам 
моје, па требе и твоје да водим.

прићивка свр. нагло почне да се оглашава кевтањем (о ловачком керу). – 
Прићивка палашка у Страње, сигурно је искарала зајка.

прићима свр. махањем руке почне да даје знакове да му се приђе. – Прићима ми 
с руку да пожурим, кат пријдо, имам кво и да видим, крава се подула и залипцувала, 
па ме ока да вој пуштамо крв.

прифати свр. рет. в. привати. – Невеста врља сито са[с] жито, подиза накоњче, 
после дојде свекар, па ју прифати за руку да слезне ис чезу.

прицврсти свр. причврсти. – Прицврсти га, заглави га сас нешто да не мрда.
прицврчи свр. почне да цврчи, припишти. – Прицврчаше деца, трчи да видиш 

кво се направи при њи.
прицрнеје се свр. почне да бива црно. – Нешто ми се прицрнеја у главу, стьвни 

ли се, не знам.
прицрца свр. почне да цркава. – Ка[д] те видим да прицрцаш за цигарку, тьг чу 

ти купим цигаре.
прича ж кратка приповетка о каквом историјском или измишљеном лику или 

догађању. □ – Бобо-Милица ни причаше разне приче, а највише од вапири и сотоње. 
█ неслана ~ измишљотина, трач. – Такве неслане приче ја не волим. █ празна ~ празно 
обећање. – Ти божном рече што је твоје да је и моје, а оно испаде само празна прича.

прича несвр. усмено саопштава о каквом догађају, приповеда (упор. орати). – 
Немој да причаш без везу, кад не знаш како је било. Наша баба знајеше млого уба-
ве приче да прича, затој смо ју млого волели. ⌂ прича прекотруп прича прескачући 
поједине детаље, прича збрда-здола. – Прича прекотруп, једно каже, две не каже, 
не мож да му поваташ крајишта кво је тел да каже. ■ причање гл. им. – Од големо 
причање вајда нема, нело ајде да се диѕамо нешто да работимо.  доприча, заприча, 
исприча, наприча, натприча, оприча, поприча, преприча.

прича се несвр. говори се. – Прича се по народ да це размири, па се људи попла-
шили, знаш како је.  доприча се, заприча се, исприча се, расприча се.

причак м пасуљ са врежама које се пењу уз притке (упор. пасуљ на притће). 
– Причак садимо окол градину, тија пасуљ расте високо ус притће, па изгледа ко 
ограда.

причалица м/ж говорљива особа. – Она је голема причалица, она кад заприча 
човек се не мож отресе од њу.

причьчка свр. фиг. почне да бива радознао, заинтригира кога што. – Причьчкало 
ме да видим куде се смуца, и с куга се смуца, па мир немам.

причек мн. причеци м одложени рок за враћање дуга (упор. и почек). – Дадо му 
паре на причек, а две године веч пројдоше, до када че траји тија причек више ни сам 
не знам.

причека свр. мало почека. – Причекај ме само малко да се спремим, па да си 
идемо заједно. ■ причекување гл. им. – Продавац ко бађим нема све паре да ми даде, 
па ме замоли да га попричекам нећи дьн, а тој причекување траји еве годину дьна. 
 попричека.
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причекне свр. причека у дем. значењу, кратко причека. – Ја сам се наживел, мож 
и повиш него што сам заслужил, а ти причекни само да издимим лулуву, греота би 
било убав дуван да остане тека.

причекује несвр. добро дочекује и угошћује (упор. пречекује). – Причекувамо госје, 
па ни малко заосташе работе по поље, ал че сташемо, дльга година.  испричекује.

причепи свр. прибије, прикљешти. – Она се брани, али он ју причепил уз дрво, 
па не пушта.

причес м причест, причешће. – Постили смо седом недеље, па идемо у цркву да 
узнемо причес, такво време било.

причестује се несвр. узима причешће, причешћује се. – У моје време и стари и 
деца су постили, и причестували се, даньс нити кој пости, нити се кој причестује, 
нити па кој кога гледа.

причини се свр. покаже се у машти, привиди се. – Причини ми се да те јучер 
видо у аутобус за Пирот, а можеби сам се преварила.

причињава се несвр. показује се у машти, привиђа се. – Почели смо да старејемо 
и да глупавејемо, а мож се тој само тека на младити причињава.

причљив, -а, -о говорљив, забаван. – Волели су га у роду што је бил причљив и 
прикажљив.

причува свр. 1. сачува као залиху, приштеди. – Ако причуваш, че имаш, ако су 
ти широћи прсти, никад ништа нема да имаш. 2. чува неко време. – Молим те да ми 
причуваш даньс деца, нешто се не осечам добро.

причувује несвр. приштеђује. – Који причувује, тија има, таквога ти да најдеш 
за мужа.

причука свр. почне да чука, прилупа. – Кад ме срете, причука ми срце у груди, ја 
реко у себ: Е, Јеленко, са си готов.

приш мн. приштеви м гнојно запаљење ткива на површини коже, чир, пришт. 
– Излезал му приш на шију, па загнојил, затој кошуљу не може да облече. █ црни ~ 
опасан чир у унутрашњем ткиву коже, злић, antrax. – Који брав се разболи од црни 
приш нема му спас. ⌂ зелен ко приш нешто што је неукусно, горко, и није за јело. – 
Пиперат још зелен ко приш.

пришива несвр. фиг. измишља и говори неистине о коме, клевеће. – Пришивате 
ми како сам га млого терал да работи, како он работи, а брат му троши по бел свет, 
можда је и тека, можда сам стварно грешан.

пришије свр. 1. причврсти, споји шивењем. – Отћинул ми се пул на капут, па 
требе да га пришијеш. 2. фиг. измисли и дода нешто непријатно о коме, оклевета. – 
Мора да ми пришије да сам нешто уработил које ми ни на памет не би падло, па Бог 
назем да слезне, само да ме обрука. 3. фиг. удари коме шамар. – Смири се, да ти не 
пришијем једьн шамар, па има да ти уши поју три дьна.  испришије.

пришије се свр. фиг. прилепи се за кога. – Пришила се за њег ко бобовњак, па га 
не попушта.

пришљамчи се свр. прикључи се непозван, утрапи се (упор. присльнчи се). – За-
пимо се на вашар под вејник, па ни се пришљамчише и још нећи непознати, и скоро 
осьвнумо.

пришпара свр. приштеди, не потроши све одједном (упор. пошпара). – Старос 
иде, мора да се пришпара која пара за сваћи случај.  попришпара.

пришрави свр. 1. споји шрафом, пришрафи. – Отшравил се шрав на бициклу, па 
тражим кључ да га пришравим. 2. фиг. обузда, савлада. – Ожени га, па че га жена при-
шрави дом да седи, и кућу да гледа, а не по целу ноч да буца по село.
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пришти се свр. добија приштеве по кожи. – Облазило га некво, па почел да се 
пришти по снагу.  испришти се.

приштрапа свр. дође штрапајући. – Польк, да никој не примети, приштрапа до 
мен, пригрну ме и шьпну ми на уо да че ме чека на наше место.

пришушка свр. почне да шушка, зашушти. – Пришушка нешто у траву, кат 
погледа, оно само што несьм нагазил змију, има ју два метра.

пришушње свр. почне да шушње, зашумољи. – Некво пришуња у морузу, ја се 
уплаши да несу дивље свиње, па да ме силдишу, да не знам на куде да бегам.

прли несвр. 1. пали, жеже (о сунчевим зрацима). – Сльнцево неје да пече, нело 
прли. 2. пали пламеном длакаву кожу животиње, или кожу уопште, прљи. – Прасе 
закољемо и ошуримо, али морамо и да га прлимо на места где је остала длака. 2. фиг. 
преко сваке мере. – Неје да пију, него пију па прле, а добро и једу, још кад би тека и 
на работу налитали.  опрли, припрли.

прљ м дрвена полуга за подизање теших предмета (упор. лос). – Кат појдемо за 
дрва у планину, бес прљ не поодимо.

пrљица ж 1. губица, влажни део њушке. – Теленце ме њушка у грбину с пrљицу, 
оче да се игра. 2. фиг. предњи део лица, уста и нос. – Чу ти разбијем пrљицу, само 
ли се не ућутиш.

пrљичка ж дем. и хип. од прљица. – На јаре је најчиста пrљичка, по њег слободно 
можеш да пијеш воду куде је оно пило, Ако купујеш прасе за домазльк, гледај да има 
дльгу пrљичку.

проба свр. поједе или попије мало чега ради провере каквоће, окуси. – Изнела сам 
малко колко за пробу, пробајте га, па ако ви се допада, чу изнесем још.  испроба, 
опроба.

пробаџа несвр. пробада. – Черката му отишла у Швапско сас онога што га вол 
пробаџа сас рог кад беше момче. Некво ме пробаџа одоцутра туј под мишку, бьш се 
мислим да ли да ти казујем, да се не сећираш, ти си душевна жена.  испробаџа.

пробере свр. одвоји по каквом критеријуму, очисти што од чега непотребног. 
– Проберете покрупне јабуће, па понесете, нек једу деца. Пробери компири који су 
почели да се дувају, па ји исврљи да не кваре здравити.

пробива се несвр. фиг. сналази се, пробија се спретношћу. – Иза мене никој неје 
стојал, сам сам се пробивал кроз живот како сам знал и умејал.

пробије свр. фиг. настоји да на сваки начин оствари неки циљ. – Покушава да 
пробије и куде може и куде не може, и не мањује док не оствари кво је намислил.

пробира несвр. одваја по каквом критеријуму. – Чибиричава, не једе све, пробира 
само које воли. Кад нападне, болка не пробира, коси сви по ред.  испробира.

пробирач м онај који воли да бира. – Који је пробирач, он најчесто остане гладан. 
 пробирџија.

пробирџија м онај који воли да бира (упор. пробирач). – Коза је голем пробирџија, 
она нече да пасе куде овце пасу.

проблематика ж сви проблеми који се односе на какву делатност. – Човек ти је 
ко трепетлика, цел живот само трепери, једино кад је помалечак, док не почну да му 
савињају проблематиће, може да се рече да је некво поживел на комоцију.

прободе свр. бодући протури кроз што. – Попошће које се турају у вурду требе 
да се прободу с иглу да улезне сок у њи, да буду поблађе.

пробојац м 1. гвоздена алатка за пробијање рупа у металу. – С пробајац се буше 
рупе у плек. 2. фиг. оштар поглед. – Деда Рачко беше омалечак човек, малко погрбен, 
с ушиљени брчичи, и с очи ко пробојци.
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проборави свр. фиг. освести, врати у нормално стање. – Ако те кокнем с песницу 
у чело има да заштукнеш, да не могу да те пробораве.

проборави се свр. фиг. опорави се, освести се. – Унело ме некво у главу, па не 
могу да се проборавим. Не знају ни терет ни муку, лежу докуде пладне, кат се дигну, 
не могу се по половин сат пробораве.

пробрбости свр. промрмља. – Деда малко-малко па некво пробрбости колко само 
да си он чује. „Кучку једеш, кучку мамиш!“ – пробрбости баба ис кревет.

пробричи се свр. обричи се надве-натри, обрија се којекако. – Не идеш на 
венчање, нело на косидбу, пробричи се надве-натри, па се диѕај и пооди.

пробрка свр. промеша по чему тражећи што. – Јутром док још спим дојде па ми 
пробрка по џепови.

пробrљичка се свр. умије се или се окупа којекако. – Са чу ја да се пробrљичкам 
погоре-подоле, па че кренемо.

пробрчка се свр. испљуска се водом. – Роднине излезли при чешму, мију се, 
засмивају се, са још малко па че тргну за варош да си купе новињће, а мош се оластре 
и до Звоначку бању, да се малко пробрчкају.

пробуди (трп. пр. пробуден, -а, -о) свр. прекине чији сан, учини кога будним. – Сам 
се пробудим пред-зору, и више не могу да заспим. Ђора, пробуден из први сьн, 
потрча низ Цигансћи пут конто Дубичје, спотури се и паде.

пробује несвр. пробајући проверава квалитет чега, пробава. – Пројде некоје вре-
ме, узодили се мајстори, излазе, улазе, носе једно, друго, пробују, не вата се, неје 
добро. Дојде позив за војску, обли ме ладан зној, куде да се девам, пробува да одло-
жим, не вреди. ■ пробување гл. им. – Мен одредише да прајим салате, а оне морају да 
се пробују какве су за сол, па какве су за зејтин, ја после свако пробување омькнем 
по једну рећију.  испробује.

пробује се несвр. опробава се. – Пробују се који от кога појак, који пребори сви 
друђи, он је најјак и главан.

пробуши свр. бушећи начини рупу, отвор. – Покуша да пробушим неколко рупе, 
али дрво тврдо, а бурђија тупа, па га разнману.

провала ж нагло пробијање као последица унутрашњег притиска (о провали 
облака). – Дошла река, мора да је негде било провала облак.

провали (трп. пр. провален, -а, -о) свр. пробије, пробуши. – Вода провалила јаз, па 
беше однела неколко градине. У стање је да једе и лежечћи и стојечћи, да оди и да 
једе, само што не једе кат спи, једе стално ко провален.

проваља несвр. обијајући врата улази да краде. – Почеше по село куће да се 
проваљају и да се крадне, нарочито бакрени судови и казањи.  испроваља.

провара ж 1. нузпроизвод од укуване сурутке у виду кајмака (упор. и милер). – 
Сирутку сваримо, па оној озгоре што се ване зовемо провара, оно благо за једење. 
Стари љуђи су млого волели провару, малко се посоли, а који воли, једе ју и неслану. 
2. прогрушано млеко, млеко које се поквари приликом кувања. – Млеко се провари, 
па проваруту дадо на свиње.

провари се свр. прогруша се млеко током кувања. – Оцутра ми се провари млеко. 
Млеко се провари ако шерпа неје добро опрана сас жешку воду.

проведе свр. водећи кога упознаје га са местима и људима кроз која пролазе. – 
Били смо при сина и снау у Швајцарску, па си ни суде провели, и показали како се 
при њи живи.  спроведе.

проведе се свр. фиг. пробави неко време у забави и разоноди. – Отидомо на вашар 
да се проведемо, а ми пројдомо ко бос по трње.  спроведе се.

провезе свр. возећи прошета кога. – Провезоше ме суде куде сам тражила.
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провејује несвр. провејава. – Поче снег да провејује.
проветри свр. струјом ветра или промајом прочисти ваздух. – Пуши ко Турчин, 

па бар собу да проветри пред легање.
проветри се свр. учини свежим излажући чистом ваздуху или промаји. – Излезни 

у рудину па се проветри, да видиш како че ти се избистри у главу от пијанкуту. Црђе 
требе с време на време да се проветре.

провиди се свр. особина нечега што је танко и провидно, кроз које може да се 
назире шта је иза. – Уши му се провиде, ко на младожењу после свадбу. Намакнула 
виронгу, али се провиди све унутра.  прозира се.

провира несвр. провлачи. – Провира руку кроз прозорче, па ми дава цигаре кад 
никој не види.

провира се несвр. провлачи се. – Немој да се провираш меџу летвете, да се не 
заглавиш. Провира се ко куче на промку.  испровира се.

провиран1, -рна, -рно сналажљив, спретан. – Мој тетин ис Провољеник беше 
предузимач, он је бил млого провиран и способан човек.

провиран2, -рна, -рно јестив, киселкаст, који отвара апетит. – Провирна 
чорбица, ћиселка, добра за жегу.

провлачушка ж узак и низак отвор на плоту кроз који се може провући само 
пузањем. – Деца направила провалачушку на плот, па се кроз њу провлаче и крадну 
краставице у градину.

провлече свр. провуче. – Провлечи детето кроз пенџер, па ми га пружи, ал 
пажљиво, да не испадне.

провлече се свр. провуче се. – Провлече се ко куче испод лесу, и побеже.
проводи се несвр. проводи извесно време у забави и разоноди. – Знаш како се 

каже: до пладне се проводимо ко мушица у тупан, а от пладне ко жаба по стрниште. 
(ирон.).

Провољаник / Провољеник (адм. Проваљеник) село у Лужници; Провољаничањин 
/ Провољеничањин, Провољаничанка / Провољеничанка, Провољаничанче / 
Провољеничанче мн. Провољаничањи / Провољеничањи етн; провољаничћи / 
провољеничћи, -чка, -чко ктет.

провре свр. провуче. – Најди ми тьнку жичку, да могу да ју проврем кроз овуј 
рупицу. Проври руку кроз прозорче, па ми довани шашират.

провре се свр. провуче се. – Куде се ја могу проврем, туј ни мачка не може. Проврл 
се врабьц кроз покровьц, па кљује жито.

провреви свр. 1. поразговара о чему. – Дојди довечер да поседимо, и да си от све 
провревимо. 2. проговори што. – Па, бре, Љубе, Булча неје врабьц, па чим окнеш, 
ја да га секнем нагор из бразду! – провреви Обренка. 3. поврати моћ говора, поново 
проговори. – Чудо големо – провревил Вучко, море, неје само да је провревил, него 
и пропојал.

провредни се свр. постане вредан, престане да ленчари. – Са агалисује, али на 
туџ рачун, кад му родитељи онемоћају и он че се провредни, само да не буде касно. 
 развредни се, увредни се.

провржди свр. пројури брујећи. – Провржда некво големо по пут, ел је камион, ел 
је аутобус.  провужди.

проврти (трп. пр. провртен, -а, -о) свр. избуши сврдлом. –Узни бурђију па проврти 
дирекат, да наместимо клин да си качимо аљине на њега. Бучкало има дрвену дршку, 
и на крај уцврстено колце о[д] даску провртено на неколко местети.

проврчка свр. провуче кроз нешто (о концу или конопцу). – Проврчкај конопац 
кроз овуј алку, па кроз онуј, и добро затегни и вржи.
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проврчује несвр. буши сврдлом рупе једну за другом. – Проврчујем рупе на растоку 
да могу да отпуштам загњишта према потребу.  испроврчује.

провужди свр. 1. прозврји, пројури брујећи мотором (упор. провржди). – Ми си 
копамо овуде прекај Расадник по њивете, а Степа Степановић тиће с ауце провужди 
кроз Бабушницу, малко, и те га, врта се па. Некакво провужда, ала ли је, магла ли је. 
2. фиг. брзо сагори. – Лисковине огањ не држе, оне само провужде, али те не згреју, 
добре само да се напали вурња, ел за печење рећију.

прогара несвр. прогорева. – Немој да ми прогараш црђе с цигаре, у кревет се не 
пуши, а могу и да се запале, да сви погоримо.

прогьгње свр. прогуњђа, помрмља. – Чим вој се нешто не допадне, некво 
прогьгње, али колко она да си чује кво је прогьгњала.

прогледа свр. 1. отвори очи, пробуди се. – Само ли прогледам ујутро, одма се 
диѕам и обртам на работу. 2. фиг. успе у материјалном и духовном напредовању. – 
Који отоше у град и запослише се прогледаше, ми који остадомо на село и даље 
жмимо, ко што су и наши стари жмали. 3. фиг. похаба се и поцепа (о одећи или 
обући). – Прогледали ми опьнци, на оба наѕрнули прсти. Проретела му кошуља на 
лактови, само што неје прогледала. Е, овеј панталоне сам бьш с вољу износил, али 
прогледаше на колена.

прогlне свр. прогута. – Запал му залок у гушу па не мож да прогlне, дајте му 
воду што пре да се не задави. Сажвачи убаво па прогlни. Некво ми се стегне у 
мешину, заглави ми се у гушу, па не могу да прогlнем, нече да слази.  прогльне.

прогльне свр. в. прогlне. – Запотајило ме, па не могу да прогльнем ни гльтку 
воду, кам ли нешто да поједем. Колко се прозева, може човека да прогльне кад 
отвори уста.

прогњави свр. фиг. уради што којекако. – Море, прогњави га надве-натри, па тој 
му је, који че цел дьн да га заѕира да ли је добро опрано, ел неје.

прогмачка свр. гњечњћи овлаш пропере што у води. – Помитка, на дльго дрво 
врзана крпа, па се с време на време гурне у кову сас воду и прогмачка да се испере, 
с њу метемо вурњу.

прогон м узак пролаз погодан за бројање оваца на испасишту (упор. и загон). – 
Прогон је там где се стесни пролаз, па могу да се броје овце док прооде једна по 
једна.

прогорен, -а, -о пробушен пламеном. – Неје видел, па облекал прогорену кошуљу, 
и такьв отишьл на славу. Прогорен казан, неје више за употребу, сви који га узну да 
се послуже гасе огањ с воду у њега, место да истргну жар надвор, па туј да гасе.

прогори свр. пробуши горењем. – Петкана ме ружи што се жалим на нође, и каже 
да неје бьш све од горчаљив живот, нело повиш од рећију и дуван, да сам од њи 
прогорел ко стар казан.

прогревује несвр. повремено се појављује сунце између облака. – Поче да 
прогревује сльнце, че просуши сено које још неје збрано по ливаде, а могло је да се 
уплесњави.

прогризе свр. 1. гризући направи рупу, пробуши зубима. – Поганчотине прогризли 
врече, па истекло брашно белисвет у ижу. 2. нагризањем пробуши што због хемијског 
деловања. – Аксенција прогризе гвожђе, та кам ли аљину на човека.

прогули свр. фиг. ошиша којекако. – Море, прогули га надве-натри ко јаре, само да 
неје урасал ко поп, кој че му наоди ману горе по-планин.

прогура свр. фиг. 1. фиг. запосли кога преко везе. – Де, бре, Душко, ти си виден 
човек, гледај некако да прогураш мојевога оклимана на некакву службицу. 2. фиг. 
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превали што преко главе. – Прогурамо и овуј славу, ко и сваку годин, али госјање 
немамо ко друђе године.

продава ж продаја. – Овија старити син ми чува петнајес говеда за продаву. Неје 
ми за продаву тај њива, ако оч некоју другу може.

продава несвр. 1. продаје неку робу. – Набере шипци, па иде та ји продава на 
госпође да си праве пекмез. 2. део свадбеног церемонијала када брат ритуално 
продаје сестру њеном будућем деверу. – Даваш пару, ћите те, и улазиш куде че се 
ручује, после улезне брат и уведе сестру, она се начинила све у вал, и продава ју 
на њојнога девера, кат се погоде, поставља се ручьк, и почиња весеље. ■ продавање 
гл. им. – Тој браништенце ми ич неје за продавање, али морам да га продадем, 
насполетели ме порешчије, оче кућу да ми попишу.  испродава, запродава, 
препродава, распродава.

продавац м онај који продаје, продавач. – Задруга пуна, продавацьт трља руће, 
чьс-чьс па муне понекоје пиво, на туџ рачун, ем пије муфте, ем наплачује, за њег 
паре и муфте пијење, за нас шегачење, куј кво воли.

продаде (трп. пр. продаден, -а, -о) свр. уступи што другоме за одређену цену, нађе 
купца. – Решил сам да продaвам говедава, сьг у Љуберажду на вашар има да ји сва 
продадем. – Тај кућа је продадена, а до јучер је била огласена на продаву.

продере се свр. љутито викне, издере се на кога. – Дешавало се да се продере на 
мене, али никад неје подигал руку да ме удари.

продльби свр. копајући продуби већ ископану рупу. – Поче да нестањује вода у 
бунар, че мора да га продльбимо.

продреме свр. легне и мало задрема. – Деца, умористе ме, пуштете ме малко да 
продремем, после ме затрачкујте кво ви на памет падне.

продрљави свр. фиг. опере на брзину. – Немој да га мијеш млого, продрљави га 
малко, колко да неје без ич.

продрљави се свр. фиг. умије се којекако. – Увечер, ко и сви дуњђери, мајстори 
уморни, продрљаве се малко с водицу, малко вечерају, па спање.  продрљости се.

продрљости се свр. фиг. умије се којекако (упор. продрљави се). – Че се продрљостим 
надве-натри, па че појдемо.

продрдње свр. љутито прогуњђа. – Продрдње свекрва тека понекад кад вој неје 
право, али ја си прећутим.

продрма свр. фиг. протресе, изведе из стања мртвила. – Продрмај га малко, 
пропушти га и кроз руће ако требе, неје добро што је се толко олењил и улежал.

продува свр. пробије, скрозира (о ветру). – Немој да искачаш таква разголездрена, 
да те не продува овија ветрина, после да сви имамо муку прекај теб.

продужи свр. шивењем настави, учини што дужим. – Ократеле му панталоне, 
па требе да ји однесем при мајстора да им продужи ногавице, да може да ји поноси 
још малко.

продума свр. проговори. – Ја сам сама, немам с кога реч да продумам. Де и ја да 
продумам неколко речи, ако се може. Продумај нешто од њу, каква је, убава ли је, 
акьлна ли је.  попродума.

прожени свр. 1. ожени или уда кога као од беде. – Проженише ме некако, нити 
ме питаше очу ли ју, ни волим ли ју, јутредьн си пак остадо сам на појату, жену сам 
виџевљал само кад ми донесе леб и премену. 2. фиг. ожени мотком, тј. изудара. 
– Убаво да ми почишаш овој моје унуче, па че га најесен женимо, а мож га и 
проженимо с мотку ако неје добар.

прожени се свр. 1. фиг. има ванбрачне односе. – Туџа жена ти је најбоља, затој и не 
знам требе ли да се жениш, ели само прожениш, ишчукаш ка[д] ти падне на памет, 



Љубисав Ћирић834

па ајд на порту. 2. фиг. ожени мотком, тј. узудара. – Још голошијан, а оче да се жени 
и да се дели, море, требе он да се прожени, али с једну тојагу.

проживи свр. живећи проведе неко време на неком месту. – Сас мајку смо лепо 
живели, које имамо делимо, које немамо ми че сви да отпатимо, текој смо проживели 
наш век.

проза рет. предл. в. кроз. – Ја га пантим ко проза сьн. Уснице му не мрдају, а ја ко 
проза сьн чујем некакьв мекачьк глас.

прозвери (трп. пр. прозверен, -а, -о) свр. изненади, преплаши, прочуди. – Девојче, 
не зачьчкуј се с мен, ако те уванем, има те прозверим. Шофер, ем прозверен, ем 
пинул, шета около аутоубус, чека да дојде милиција.

прозвери се свр. изненади се, преплаши се, прочуди се. – Такву дреку дигоше 
Драгомир и Ружа, да се ја прозвери.  проѕвери се.

прозева се несвр. зева од поспаности, или досаде. – Ајде да си легамо, почемо 
сви да се прозевамо. Учитељ им прича кво је добро, кво неје добро, а она се само 
прозевају.

прозевушка ж прозевање. – Заразан смеј, ко прозевушка, кат се једьн засмеје, сви 
се усмеју. Идемо од дрво до дрво ко прозевушка от човека на човека.

прозине се свр. једном зевне. – Сречко се прозину, и исцькли сас очи у њи ко 
вапир.

прозира се (трп. пр. прозиран, -рна, -рно) несвр. особина нечега што је танко и 
провидно, кроз које може да се назире шта је иза (упор. провиди се). – Панталоне 
му проретеле позади, па му се прозира голо дупе. Помери се малко настран да и ми 
видимо, неси прозиран.  прозрта се.

прозли се свр. постане зао. – Човек остареје, па огадеје, па се прозли, па постане 
досадан и на сам себ.  узли се.

прознаје свр. почне да зна под принудом. – Че прознајеш, само ако узнем једьн 
прут.

прозове свр. да коме или чему надимак. – Мора да је нећи у њину вамилију бил 
чуљ, па ји прозвали Чуљинци.

прозорче мн. прозорчетија с дем. од прозор, прозорчић. – Наѕрнула на прозорче, 
па се прави да ме не гледа. Кућа голема, а прозорчетија малечка.

прозрта се несвр. особина нечега што је танко и провидно, кроз које може да 
се назире шта је иза (упор. прозира се). – Девојчетија сва окупана, прозртају им се 
блушчетија и виде се сишчице тамьн оцврснуле.  проѕрта се.

прозуби свр. проговори кроз зубе. – Морала је при доктура маћу да си води, некво 
ју снашло, куј че ју припомогне и сагледа ако нече черка! – прозуби ја некако.

проѕьмби свр. пробуши, пробије. – Ако те ударим с песницу, има те проѕьмбим.
проѕвери се (трп. пр. проѕверен, -а, -о) в. прозвери се. – Тека, проѕверим се ночу, 

чујем петлови поју, па помислим учинило ми се, чуљим уши, нема-нема они се пај 
јаве, значи – жив сам још. Бабичка беше задремала при шпорет, мачка задремала пот 
шпорет, увеле све у четрнајес, преду ли преду, а ја не могу да спим, ко проѕверен.

проѕебне свр. промрзне, скочањи се од хладноће. – Че проѕебнемо ко компири 
начьс у овеј тьњће аљињће.

проsира се несвр. в. прозира се. – Проѕирају му се уши, мора да се је скоро оженил. 
На дар сам добила везен ћенаран пешћир, вунене чарапе сас шарку, свилено шамиче 
и марамче тьнко па се пороѕира.

проsрта се несвр. в. прозрта се. – Проsрта се колко је мршаво. Уши му се проѕртају 
ко стакло. Дечишта се пузгају на дупетија низ прзаљћу оди камење, панталоне им се 
проѕртају ко пенџерчетија.
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проѕукло прил. промукло, храпаво. – Да ли си целу ноч пил ладно пиво, та тека 
проѕукло причаш.

проsукне (рад. пр. проsукал, -кла, -кло) свр. 1. проникне, избаци дугачак изданак 
(зелена салата, млади црни лук, кромпир у трапу). – Салата кат проѕукне, листови 
вој несу више крти, и неје добра за једење. Требе да изгазимо лукав да прави главице 
док још неје проѕукал. 2. фиг. убледи и позелени од какве невоље. – Што си проѕукал, 
ко да су те у расол држали. Проsукла од учење. Морузава нити је жlта, нити је зеле-
на, нело дојде некако жlтњикава, ко проѕукла.

пројде (рад. пр. прошьл, -шла, -шло) свр. прође. – Све што дојде, мора и да пројде. 
Пројдоше неколко дьна, Јованка се узодила по кућу, разработила се, не скаџује се 
на једно место. А ти, неје ли ти досадно по ладовинете, у кво че живот да ти пројде? 
Пцета се улајаше ко да је курјак прошьл низ малу. ⌂ пројде ко бос по трње награбуси. 
– Отидомо на вашар да се проведемо, а ми пројдомо ко бос по трње.  попројде.

проједе свр. 1. почне да једе. – Не вртај се от печалбу, тате, и овој најмалецко 
проједе. Поче да се оправља, проједе, и помалко се прошета по собу. Че проједе и 
печену дивљачку, само польк. 2. једући оштети на више места, прогризе. – Мољци 
ми пројели све које сам спремила у ковчаг за укоп, па не могу да прејадујем.

пројида несвр. нагризањем буши због хемијског деловања. – Рџа пројида железо, 
па мора да се сас фарбу заштити.  испројида.

пројури свр. гонећи примора кога да бежи, протера. – Не смириш ли се, и не 
престанеш ли да врткаш с реп, има да те пројурим из моју кућу, па иди куде знаш. ⌂ 
пројури га добије пролив. – Пројурило га, па не искача ис клозет.

прокапе свр. почне да капље као наговештај цурења (о ракији). – Казанџијо, 
клади казан, не жали дрва, да што пре прокапе капката. 2. почне киша да најављује 
свој долазак. – Времево ко детињо дупе, малко-малко па прокапе.

прокапује несвр. – 1. с времена на време кане покоја кап кише. – Прокапува малко 
ћиша, али колко да угаси прашину, поље ништа неје ни осетило. 2. почиње да капље 
као наговештај цурења (о ракији). – Поче убрзано да прокапује, са че протече. 3. 
прокишњава кров. – На неколко места прокапује кров, па се спремам да прередим 
цреп, и заменим који је строшен.

прокара свр. 1. терајући прође куда или мимо кога. – По тија пут колко су 
прокарани онија који се више не вртају, ни број се не знаје, а и нас исто чека. 2. фиг. 
пропусти кроз органе за пробаву; проћерда имовину. – Нумеје да приштеди, све 
што заради прокара кроз гузицу за два-три дьна, после живи на позајмицу. ⌂ прокара 
га добије пролив (упор. и пројури га). – Прокарало ме, па сваћи чьс трчим у клозет, 
исцеди ме ко лимун.  протера.

прокарује несвр. 1. терајући пролази куда или мимо кога, протерује. – Цел 
дьн прокаруваше ђубре, чисте авлију. 2. фиг. пропушта кроз органе за пробаву; 
проћердава имовину. – Све што је стекал, зетови че прокарају за једну годину, нема 
да остане ни штило од толко њигово богацтво.

прокастри свр. ту и тамо окреше покију грану. – Браништево требе да 
прокастриш, да се неје оволко згустило ко у прашуму, не мож човек да мине пешћи, 
камоли с кола.

проклет, -а, -о трп. пр. употребљава се у грдњи и осуди кога или чега. – Проклета 
да сам, ја сам крива што ми детето пострада. Да је проклет, па да је триклет кој те 
здаде само свет да блазниш.

проклетија ж 1. зао човек, мрска особа. – Куде најде тога проклетију, с њег 
ли деца да раџаш, с њег ли век да векујеш! 2. место и околности које чине кога 
несрећним. – Он се измакну, па си са живи у Београд, а ја има сама да скапем у овуј 



Љубисав Ћирић836

проклетију. 3. оно што проузрокује много тешкоћа, мука и напора. – Женско никад 
да се не роди, да не носи убавило како проклетију.  проклетиња.

проклетиња ж в. проклетија. – Човек је проклетиња, и кад му је добро мучи се 
и пати, а кад му је лоше још повиш се мучи и пати. Убава проклетиња, кад заигра 
у коло и залелеје вутарку да ју човек само гледа – па доста, али знам да јабука неје 
само за гледање, и дуња само за мирисање.

проклецтво с 1. јавно изговорена жеља да кога снађе највећа несрећа. – Кој 
знаје чијо на проклецтво састиза та оволко немамо срећу у ништа, кво да заправимо 
не излезне на добро. 2. зла судбина, несрећа. – Овој ли је живот? Овој проклецтво, 
неје живот, да ти у годину дьна немаш једьн дьн да си срећан, и да се насмејеш и 
пошалиш с некуга!

проклија свр. добије клице (о кромпиру остављеном за зимску употребу). – 
Компирчиневе сви проклијали у подрум, требе да се исврље док се несу убаздели.

проклиња (през. проклињам – проклињају) несвр. изриче проклетство над ким 
или чим, куне кога желећи му зло и пропаст. – Мене је моја стрина млого клела и 
проклињала, али си се све тој њовој врнуло.  испроклиња.

проклимка свр. протресе. – Он наврну паничето, па исипа водуту у мојту 
чутурицу, проклимка ју, па ми ју даде.

прокlне свр. изрекне проклетство над ким или чим, куне кога желећи му зло и 
пропаст, прокуне. – Неје добро кад башта прокlне своје дете, тај клетва стиѕа, а 
мајчина и стиѕа и не стиѕа.

прокломче свр. промућка. – Прокломчи влашуту, да се убаво растопи шићерат.
прокопа свр. 1. копајући направи канал, пут и сл. – Прокопамо канал, да може 

вода да отица ис подрум. Решише Горњомалци да прокопају пут крос поље, да не 
обикаљају док дојду до њине њиве у Бербеч.

прокоси свр. 1. окоси којекако и за кратко време. – Ливада голема, али ми двојица 
че ју прокосимо за два дьна. 2. кошењем направи пролаз кроз коров и траву. – Требе 
да узнем косу да прокосим травољакав, да мож да се мињује кроз двор.

прокоцка свр. изгуби коцкајући се, проћерда. – Све распродал, испил и прокоцкал, 
са гледа који че му пружи цигару.

прокоцка се свр. постане коцкар. – Испрво беше добар, али се после пропи и 
прокоцка, и растури си дом.

прокрадне се свр. кришом се извуче и провуче да дође до негде. – Кат си полегају, 
ти се прокрадни да те нићи не види, и дојди знаш куде, ја чу те чекам.

прокречи свр. окречи којекако. – Прокречимо надве-натри, колко да неје бьш ко 
у циганску кућу.

прокрпи свр. окрпи којекако. – Прокрпи га, колко да му се не гледају бьш гола 
меса.

прокупьц м сорта грожђа. – Највише сам насадил прокупьц, од њег се прави 
црно вино најбоље на свет.

прокупе се свр. окупа се којекако и с времена на време. – Ја се зими не купем, 
само лети, и тој кад је нарочито жешко време, излезнем на поток, па се соблечем и 
прокупем се.

пролади се несвр. прохлади се. – Кат се глава свари, склони се од огьњ, стурим 
месо оди главуту, оцедим га, и турим настран да се пролади.

пролази свр. почне да пузи, пробауља (о детету). – Пролазило им детето, још 
малко па че и да прооди.

пролати несвр. почиње да лети, пролеће (о пахуљама снега). – Поче да пролати 
снег, ако га згусти има ни затрупа до јутре, да не мож ис кућу да излезнемо.
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пролет ж пролеће. – Овуј годин пролет се забави, намањише и дрва и рана за 
стоку. Туј пролет баба умре, а некако одма по њу и деда. ⌂ пуца пролет наступа 
пролеће. – Зими се уседимо, па једва чекамо да почне да пуца пролет, да почнемо 
да риљамо и садимо по градине.  допролет, напролет, отпролет, потпролет, 
упролет.

пролети свр. 1. почиње да лети (упор. и пролати). – Ја сам ко пилето: испилило се, 
лежало у гњездо, маћа га ранила, појила, кад му крила ојачкала, прнуло, пролетело 
и одлетело у свет. 2. летећи прође изнад кога или чега. – Ниско пролете авион над 
Бабушницу, народ се одма узнемири да нече да се зарати. 3. фиг. брзо прође, пројури. 
– Некакьв зор има, пролете поред нас, и отрча у шуму, мора да га је арно прикарало 
да се олькша.

пролети прил. у пролеће. – Лужница си је стално убава, ал је пролети најубава, кат 
све озеленеје и процьвти.  спролети.

пролетњи, -а, -о који се односи на пролет. – Ми смо имали само зимсћи и летњи 
распус, а са имају још и јесењи и пролетњи. Пролетњо време ко детињо дупе, малко-
малко па прокапе.

пролетос прил. пролеће које је прошло, али припада години која је у току. – 
Пролетос се згледамо, летос се виџевљамо, а најесен че ни свадбу праве.

пролетошњи, -а, -о који је од пролетос. – Пролетошња моруза стигла за брање, 
а још ланску несмо сву изранили.

пролита несвр. 1. јавља се летећи, пролиће (упор. пролати). – Ћиша престаде, а 
поче да пролита снег. 2. фиг. брзо пролази, роји се. – Свакакве мисли ми пролитају 
кроз главу, не знам куде да се девам од њега. Године пролитају, али дьн никако да 
пројде, а ноч још гора.

пролитеје (рад. пр. пролител, -а, -о) свр. истањи се, просени се, постане провидан 
(о одећи). – Имам само једне панталоне, и оне веч пролителе на колена и на дупе, а 
гаче озоздоле никад и несьм имал.

пролувтира свр. проветри. – Нема да пролувтирају кућу, нело се убаздело ко у 
лолак.

пролувтира се свр. проведе неко време на свежем ваздуху, освежи се. – Идемо на 
село да се малко пролувтирамо, а и јеловник малко да променимо.

пролука ж отвор на проваљеном плоту или огради кроз који се може усправно 
проћи (упор. провлачушка). – Овце кроз пролуку мињују кад иду у туџу детелину.

пролунѕа се свр. пролуња се, прошета се. – Че идемо у Бабушницу да се малко 
пролунѕамо, голему работу ни дом немамо.  пролута се, промаје се, проманда се.

пролута се свр. пролуња се, прошета се (упор. пролунѕа се). – Пролутамо се 
малко тиће колко да протегнемо нође, што веле јако: колко да ни пут види капут. 
 промаје се.

прољутачак, -чка, -чко који је тек мало заљућен, прољут. – Обавимо доручак, 
прољутачко пржено, попошчице из градину, домаћа јајчанца, такво пржено никој 
нумеје да направи ко моја мати Лозинка.

прољутачко прил. прољуто, пикантно. – Неје млого љуто, само малко 
прољутачко, тамьн колко да отвори апетит.

промајан, -јна, -јно који је изложен промаји. – Црвене попошће се нанижу на 
коньц, и накаче на промајно место, али куде бије сльнце, да се суше.

промаје се свр. пролуња се, прошета се (упор. пролунѕа се). – Идомо да се 
промајемо, да ни се приједе леб.  проманда се.

проманда се свр. пролуња се, прошета се (упор. пролунѕа се). – Идо та се малко 
проманда по поље, да видим каква су жито, и када че почнемо сас жетву.
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промациња несвр. 1. провлачи између чега или кроз нешто. – Терзија промациња 
коньц кроз восак, да лько прооди кроз клашње кад шије дреје. 2. фиг. пропусти, не 
примети некога или нешто. – Ништа вој не промациња, све види који прооди по пут, 
и знаје који куде је пошьл.  промьциња.

промациња се свр. провлачи се између чега или кроз нешто. – Промациња се кроз 
руће, не мож га удржиш, ко да је змија, а не дете.  промьциња се.  испромациња 
се.

промаши свр. 1. не погоди мету. – Запе се с камен, срећа те ме промаши, да ме 
беше погодил, главу би ми расцепил. 2. учини какву омашку, пропуст, погреши. – Он 
не промаша да је там куде се мувте једе и пије, а за работу га не мож најдеш, па сас 
милицију да га тражиш.

промашује несвр. фиг. пропушта какву повољну прилику. – Тија не промашује 
госје, само ли му испадне прилика, све мањује и пооди.  испромашује

промькне свр. 1. провуче између чега или кроз нешто. – Промькну главу унутра 
и погледа, оно има кво и да види, жена и комшија голи у кревет. Некво топло и 
жешко промькну вој се меџу нође, и закмеча. 2. фиг. пропусти, не примети кога или 
што. – Кад једеш рибу, требе да пазиш, да ти не промькне некоја ситна кошчица, па 
да ти се забоде у гушу. 3. фиг. овлаш опере што. – Убаво га опери, немој само да га 
промькнеш кроз воду, ко да си без руће.

промькне се свр. 1. провуче се кроз какав пролаз. – Нашла пилетија промку крос 
плот, промькнула се, па накљуцала сваћи парадајс који је почел да зреје. 2. фиг. прође 
кроз какву потешкоћу. – Нема ни ореси, ни јабуће, ни сливе, никакав ошав се не 
промкьну од мрзлицеве кад им неје време.

промьциња несвр. в. промациња. – Замислила се некво, па ко да не слуша, а ниш-
та вој не промьциња, ни једна реч.

промьциња се несвр. в. промациња се. – Промькну се да не служи војску, али не 
знам да ли че може тека стално да се промациња, друђи да работе, а он да се прави луд.

промени свр. 1. учини друкчијим, претвори у што друго. – Дечица пошла у коледу, 
па променила глас да ји ја не познавам која су, а мен ми мерак што се онак укитила 
и што издодила. 2. замени једно са другим, учини размену. – Ајде да се променимо з 
џемпири, једно време да ја носим твој, а ти мој.

промени се свр. измени се. – И време се промени, и зевња се промени, и народ се 
промени, ништа више неје ко што је било.

промењује1 несвр. мења. – Ситан је човек да промењује живот који му је записан. 
Мора се промењује закон: за око – две очи, за зуб – цела вилица.

промењује2 ЛЗ несвр. пресвлачи, мења одећу (упор. премењује). – Једна баба тека 
имала једно унученце, а сиромаси били, баба га промењује, крпи га, али оно стално 
дрпаво.  испромењује.

промењује се ЛЗ несвр. пресвлачи се у нове хаљине (упор. премењује се). – Немој 
никој да улази у туј собу, промењује се невеста.

промет м кретање, прелажење, транспорт, трговина. – У продавнице има малко 
промет само кат пеннзионери приме пензије, онак никој не ради, па нема ни плате. ⌂ 
пушти се у промет ода се распусном животу. – Била јединица, убава ко икона, могла је да 
бира куга је тела, али се пушти у промет, са ју више никој не зарезује за ништа.

промеша свр. 1. измеша, испремета, испретура. – Кад узне нешто да тражи, све 
промеша, и тека остави, нема да врне које куде је узел. 2. фиг. укршта ногама у 
месту пратећи ритам игре. – Тој коло се игра два корака напред, два корака назад, 
па двапут промешаш у место, и поје се: Брате, Стево, ајд на лево; сестро, Персо, ајд 
на десно; па чу ја, па чеш ти, па чемо обадва.
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промешкољи се свр. мешкољећи лагано се покрене. – За младу маћу која има льк 
сьн каже се да „има петле на срце“, чим се бебе промешкољи, она се одма диѕа да 
га види.

промије свр. опере овлаш, пропере како-тако. – Муни шерпуву у воду, па ју про-
ми надве-натри.

промије се свр. опере се овлаш, пропере се како-тако. – Промијем се надве-на-
три, и не разнемагујем се, одма поодим на работу.

промине свр. 1. прође мимо оставивши кога или што иза себе, мимоиђе. – Ја 
сам стара, ти ме промини, па си иди, ја кат стигнем. 2. пропусти да каже што, изо-
стави који детаљ у причању. – Да ми испричаш све от крај до крај, ништа немој да 
проминеш. 3. ходајући пређе какав простор, какво растојање. – Пројде момче кроз 
горицу, / Па искочи на орницу / Да си види покорницу, / Покорница љуто кльне: 
/ – Дабогдаде, младо момче, / да болујеш три године, / триста села да проминеш, / 
нигде лека да не најдеш, / пак при мене да се врнеш, / ја чу лека да ти најдем (нар. п.).

промине се свр. мимоиђе се са ким. – Цурикни малко твојата кола да можемо да 
се проминемо.

промињује несвр. пролази мимо кога (упор. обмињује). – Често дооде, али нас 
промињују, при нас не свртају. Пред Велигден соберемо се девет девојће, и идемо 
по села у Лазарицу, и појемо песме које су за тьг, по три стоју отуд и одовуд и поју, а 
три шету и промињују кроз онеј што стоју.

промица несвр. промиче, пролази (упр. и промациња). – Кад дојдеше Пресвета, 
наврве се љуђи и старо и младо, па само промицају једни на славу у Сливовик, једни 
у Провољеник, али беоше села пуна с народ, а неје ко са. Преко Дел магла промица, 
че се мења време.

промица се несвр. провлачи се. – Пробушили плот колко само они да могу да се 
промицају кад појду да крадну краставице, па рупуту замаскирали с грањак.

промичан, -чна, -чно сношљив, који се лако прегура преко главе. – Тај година 
беше сушна, сено се слабо роди, али беше промична зима, стока остаде.

промка ж 1. узани отвор, узани пролаз у огради или плоту (упор. и пролука). – Ако 
су врзали кучено при промкуну, нема се наједемо грозје. 2. сужени део обора кроз 
који се нагоне овце једна по једна да се помузу (упор. загон). – Поткарувач поткарује, 
а музач седи на промку, и пропушта једну по једну овцу да ју помузе.

промчица ж дем. од промка. – Ако је малечка промчица, али вури на њу, и соба 
се олади.

промlца свр. каже нешто запињући у говору, промуца. – Кво год да ју питам, она 
само некво промlца, и обрне главу на страну.  промльца.

промlне свр. проструји телом, скрозира, штрецне. – Промlну ме некво у мали 
мозак: па Петкана се изрази ко да несьм жив, ко да ме отписала! Чьс-чьс па дlбоко 
уздьнем, како се за куга сетим оно ме промlне.  промльне.

промльне свр. в. промlне. – Кат засвири Сречко у гајде, а тужно свири, почне ми 
се тресе мешина издльбин, промльне ме њигова свирка скроз до кочине. Кад га видо 
да иде низа сокак, оно ме некво промльну, нође ми се о[д]цекоше. Промльну ме у 
груди, па ме запотаји, једва се поврну.

промльца свр. фиг. промуца, проговори. – Нумеја ништа да промльцам, па се 
ућута.

промоча вулг. свр. почне да уринира крвав урин, пропиша. – Че крадне док га не 
увану, а после че крв да промоча.

промрда почне да мрда. – Тамьн седе на камик, ис шљивар промрда неква сењћа, 
и проорати: Рајно, кво работиш туј у сред ноч
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промрда се свр. фиг. размрда се, прошета се. – Идомо малко до лозје, колко да се 
промрдамо.

промрмња свр. промрмља. – Ништа ми не теја одговори, само нешто промрмња, 
обрну ми грбину, и закрча.

промрџује несвр. мрдајући проверава да ли је све у реду са рукама и ногама. – 
Увати ме прпа да се несьм шљогирал, испольк поче да промрџујем сас прсти на 
руће, осети да мрдају, ћути, несу се утегьнчили.

промуа се свр. провуче се, прогура се, промува се. – Промуај се да те нићи не 
види, па јела овам. Кад муну нагор кроз габрак, ни крушум га не мож стигне, сьв се 
исцепи док се промуа кроз гуштак.

промузе свр. помузе на брзину, помузе како-тако. – Промузем краву надве-натри, 
па искачам на другу работу.

промуљи несвр. провуче, промоли. – Девојчето некако промуљи руку кроз тарабе, 
па гурну и отвори капијчето. Затвори врата на шталу, зарези ји, чујем соблече се и 
поче вода да бобоче, ја се поткачи на цреп и промуљи главу унутра кроз прозорче.

промушља (трп. пр. промушљан, -а, -о) свр. 1. пробуши. – Затворете вратата, да ни 
не промушља промаја. Оба опьнка ми промушљана на пету. 2. фиг. проџара. – Жена 
требе с време на време да се добро промушља, па да видиш како пева по кућу ко 
славуј.

пронајде свр. пронађе. – Копаше на неколко места по атар, али не могоше да 
пронајду воду. Колко год да се трудим, свекрва има да ми пронајде ману, па не знам 
што да буде.

пронаоди несвр. проналази. – Пронаоде му да болује од рак, и нема му спас.
пронесе1 свр. почне да носи (о живини и јајима). – Теј кокочице су јесеньшње, и 

веч све пронесоше.
пронесе2 свр. носећи кога или што премесети с једног места на друго. – Минуше 

сватови, невесту проведоше и дар пронесоше.
пронесе3 свр. изнесе кога на глас. – Само ли те некој пронесе да си овакьв ел 

онакьв, више се не мож опереш. Тој кат пронесе Пузља по село, од зајебанцију после 
несьм ишьл у задругу цел месец.

пронесе се свр. брзо се рашири на све стране (глас, вест). – Туј годину пронесе се 
да че у Бабушницу да почну да буше за навту, и да чемо ми Лужничањи да постанемо 
млого богати.

проникне свр. пусти клицу зрно које није посејано. – Свезу жито, па чекају и 
трепту: само да се не оћиши док дојде вршалица, да жицето не проникне на стог.

проноси несвр. износи кога на глас. – Немој ми деца проносиш, око чу ти иско-
пам. Нечу с њу да се дружим, стално ме проноси по село. Воли да проноси свакуга, 
а њег си не види да је опузал ко маче на пљусак. Немој да ме проносите по свет.  
испроноси.

прооди свр. 1. почне да хода, прохода. – Туримо дете у дубьк, па почнемо да 
му причамо: Ајде, дуб-дуб-дуб! – да што пре прооди. Остарела баба, прави кораци 
ко дете које је тамьн проодило. 2. пролази мимо кога или чега, или кроз што. – 
Подокујеше ме, понекад тека кат појдем у школу, па проодим прекај његову кућу, 
улезнем при њег, седнемо под дуд, суне ми пару и ћути, једнуш ми даде дудуче… 
Дабогдал девет године да лежи, па да му кроз очи трава ница, а кроз уши змије 
прооде. 3. фиг. протиче (о времену). – Године прооде, време прооди, а ти си 
момкујеш, твоје друство води деца за-руће, а понекоји и у школу испарачују, до 
када-ч тека!  испрооди.
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прооди се несвр. прохода се, прошета се. – Убаво се проодимо, са че ни се леб 
приједе.

проодња ж дружење, провод. – Лепо је било и тьг, али је била друга ношња, 
друга ората, друга проодња.

проорати свр. 1. проговори, почне да се остварује и говором (о детету). – 
Детенцето им прооратило, почело да ји льже помалко с орату. 2. поврати се моћ 
говора (о реконвалесценту). – Измазни се, па поче и убав да буде, море, и проорати, 
преврскује, али са га мож и разбереш. 3. изусти прву реч. – Од одма га приметим да 
ли је пил, чим проорати. 4. поразговара о чему битном. – Ноч ме налегла, сьн нече 
на очи, мука ми ребра помера, ал нечу о[д] тој, тој си је само моје, од друго нешто 
морам да прооратим сас вас.

проорачује свр. заподева разговор. – Сас мен не проорачује веч одавно. Јованка 
поћута, види Ваца ћути, не проорачује ништа, па се реши да она прва проорати. 
Почеше и госјањи да проорачују, прво испольк, па се разгаламише.

прооџује несвр. почиње да прави прве кораке, проходава. – Детето им веч прооџује, 
штрапка по собу. Веч прооџује, за нећи дьн има да трчка по авлију.  испрооџује.

пропада несвр. фиг. доживљава неуспехе на свим пољима. – Пропадамо, ал 
натенане, док се једьн дьн начисто не истребимо.

пропадне (рад. пр. пропадал, -дла, -дло) свр. 1. претрпи потпуни неуспех у чему, 
или свему. – Пропадомо начисто, живимо колко да преживимо, од даньс до јутре. 
Неје више онија човек, пропадал, жlт у лице, нема још ни педесе, а ко да је постар 
од мен. 2. падне кроз што, падне надоле. – Сцепени му рукави, па му голи лактови 
пропадли. Одамна беше здрав народ, неје како са, па када заиграју девојће и момци, 
оно че да пропадне земња. 3. фиг. премори се. – Даньс пропадомо од работу, али 
дожемо, па од јутре че одмарамо.

пропас м 1. стрма дубока провалија, бездан, понор. – У наш атар имамо три 
пропаса. Ако се некому омькне овца у пропас, више ју не најде. 2. потпуно уништење 
свега, пропаст. – Нема га кров, нема ји дувари, нема ју веранда, нема ју вурња, нема 
ништа, отишло све у пропас. ⌂ оде мас у пропас ненадокнадив губитак. – Сећирал се, 
не сећирал се исто ти се вата, оде мас у пропас.

пропасник мн. пропасници м распикућа, пропалица. – Он је голем пропасник, 
какьв дом растури, и кавкьв богатльк прототља с курве по каване.

пропасти несвр. упропашћује. – Не могу да гледам како ме на моје очи крадну и 
пропасте, место да ме помогну са пот старос.

пропастильк м материјално пропадање, пропаст. – Те кво је пропастильк, ра-
ботимо и жена ми и ја и на државна јасла и на село, и пак ништа, погле ми руће, 
испуцале ко врвина на жегу.

пропати (трп. пр. пропатен, -а, -о) свр. издржи много патњи, патећи проведе 
неко време. – Ја сам у мој век млого пропатила, крос какве све патње и муће несьм 
прошла. Да ми га чуваш, и да му не даваш млого да се мучи, пропатена је тај душица.

пропере свр. опере на брзину. – Збере цржљаци, па ји однесе на реку, и запуца с 
буљаћу та ји пропере, и тој им је до догодин.

пропива се несвр. почиње да се опија. – Почел да се пропива, малко-малко па га 
видим како се соплита по пут.  испропива се.

пропије свр. потроши на пиће. – Колко заради, све пропије, куче нема за кво да 
га уване.

пропије се свр. ода се пићу, постане пијаница. – Човек неје човек ако ич не пије, 
али не требе да се пропије, па да си кућу растури.
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пропипка пипкајући провери што, пропипа у дем. значењу. – Немој да ме 
пропипкујеш, несьм дошла при доктура.

пропис м опште позната норма о начину вршења каквих радњи , правило, 
упутство. – Изгостувамо по пропис, са је време да си идемо, па и ви при нас да 
дојдете. Направил ми каченце по пропис, ко ѕвоньц.

пропита свр. упути коме питање да се нешто сазна, провери, сазна. – Уведи ју 
у собу, па ју пропитај куде је све целу ноч сћитала, и до када мисли тека да живи од 
даньс до јутре.

пропитује несвр. 1. поставља питања да утврди да ли је ко нешто научио. – 
Јутре пропитујем, берете кожу на шиљьк ако не научите. 2. запиткује, поставља 
досадна питања. – Стужни ми се кат почне да ме пропитује куде сам била, с куга 
сам се видела, колко и куде сам се задржала.

пропишти свр. пиштећи зајауче, завришти. – Од њега пропиштала цела Луж-
ница, бил опасан тија Стојанов, сваћи дьн је морал нешто да убије, па макар пиле.

проплакни свр. овлаш опере, исплакни. – Проплакни га малко у студену воду, па 
када имаш више време, ти га опери сас жешку.

проплакни се свр. на брзину се окупа. – Само да се малко проплакним, па че 
појдемо. Мртавьц се не купе, само се проплакни.

проплисне свр. почне да цури крв. – Што си се толко рашчешал, шугав ли си, че 
ти проплисне крв о[д] толко чешање.  пропљусне.

пропљусне свр. почне да цури крв (упор. проплисне). – Престани да се гребеш, крв 
че ти пропљусне од толко гребање.

пропоје свр. 1. први пут се огласи певањем. – Овој петле оцутра пропоја, ал му 
још гркав глас. 2. поново почне да пева. – Чудо големо, провревил Вучко, море, неје 
само да је провревил, него и пропојал.

пропрати свр. пратећи кога проведе га кроз неки простор. – Знаје да ме стра от 
пцета, па ме пропрати кроз цело село кат си појдем.

пропржи свр. кратко време пржи. – Отћини у градину пешес попошће, па ји 
пропrжи колко да несу сасвим сирове, строши неколко јајца, па турај да једемо, 
цркомо од глад.

пропрли свр. кратко времена осмуди над пламеном. – Пропrли га малко, колко 
да неје дибидуз непечено, па давај да једемо.

пропрне свр. просуши се. – Само малко да пропрне зевња да мож да се улезне у 
њиву, и почињамо копање, нема више чекање.

пропрти свр. гажењем направи пртину у снегу. – Били су снегови големи, 
јутром морам прво да пропртим от кућу до шаталу и плевњу, па после да почнем да 
намиравам стоку.

пропрска свр. почне да прска (о киши). – Пропрска малко, али само колко да 
убије прашину, и да насећира онија који имају незбрано сено.

пропршка свр. прочепрка, окопа којекако. – Тврдо за копање, тиће га пропrшкамо, 
колко да се не каже да неје окопано.

пропуди свр. истера, најури, протера. – Не могу да уваркам лозје от пилетишта, 
ја ји пропудим у једьн крај, она слете у друђи. Пропуди ме, морала сам да се врнем 
при матер и при башту.

пропус м канал за отицање воде испод саобраћајнице, пропуст. – Кат се затвори 
пропус, вода се зајезери нат пут, и не могу да мињују кола.

пропуши свр. почне да пуши. – Ја сам пропушил ко дете, мене си је деда научил 
да пушим. Поче бођим да се одучује от пушење, два дьна ману да купује цигаре, 
трећи дьн га видо с цигару у уста, пропушил.
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пропушњак м она која је често пропуштана кроз руке, која често мења 
партнере. – Она је пропушњак, пешес пути се женила и пожењувала, неје она за 
тебе.

пропушти несвр. пропусти. – От како је ишла при помладотог сина у варош 
нагосје, не пропушти ни једьн дьн да не пије каве, вели да се тој научила од њи, и да 
бес тој више не може.

пропцује свр. стекне навику да псује. – Мило им што је мушко, па га науче да им 
пцује мајку, после се чуде када је пропцувало, кад неје добро деца да пцују.

прорасте свр. накнадно избије паперје код заклане и очерупане кокошке. – 
Кокошку закољемо, па ју оскубемо и нат пламен пропrлимо да не прорасте, омијемо 
у студену воду, и режемо на парчетија.

прораџа несвр. почиње да доноси плод, почиње да рађа. – Имам млад шљивар, 
понеће сливице веч почнеле да прораџају.

прореди свр. учини ређим умањивши број чега. – У копање проредимо морузу, да 
боље напредује.

прореди се свр. постане редак, или ређи (на неком простору). – Проредимо се, 
остадомо само стари, млади побегоше у варош, че опустеју села.  прорети.

прореже свр. режући направи на чему отвор, просече. – Прорежи га испод бутће 
и плечће, па га добро усоли, и тури у вурњу да се испече.

прорети свр. постане редак, или ређи (упор. прореди се). – Проретеле ми панталоне 
на колена, само што несу прогледале. Грањће требе да се прорете, да дрво боље раџа.

прореџује несвр. проређује. – Ако је густо никла, морузу прореџујемо у загртање.
прореџује се несвр. бројчано се смањује, проређује се (о становништву). – Почемо 

се прореџујемо, еве, од мојву кућу па нагор преко двајес куће празне, а и у теј куће 
куде има понекој, све глетави и одртели, кото асли ја.

прориза несвр. просеца. – Прориза ме бол у крстетину, ко сас нож да ме некој 
сече, па ни могу да седим, ни да лежим.

проришка свр. ријући њушком направи штету. – Улезла свиња у градину, па ју 
сву проришкала, лом направила.

пророди свр. почне да доноси плод, први пут роди. – Наш виноград овуј годин 
требе да пророди.

пророси свр. зароси покоја кап кише. – Пророси малко пред-зору, па престаде, 
нема ћиша, а потребна је.

прорга свр. чачкајући прочисти, проџара. – Узни летву, па проргај ћунцити, 
запишили се, па нече шпорет да гори добро.  прорчка.

прорчка свр. чачкајући прочисти, проџара (упор. прорга). – Прорчкај оџакат, 
запишил се, па нече да вуче. Поче соба да се лади, требе да се прорчка огьњат.

прос, -та, -то 1. који није сложен, једноставан. – Кад умејеш, све је просто, али 
требе да научиш да умејеш. 2. фиг. који је наиван, ограничен, приглуп. – Мораш да 
малтерџисујеш, кад неси за друго правен, а и у школу си бил прос и приглупачак. ■ 
попрос комп. простији. – Која је најгаздинска черка, она је имала најбољу премену, а 
која је сиромашна, она си облече прос забьн, на нође свињсћи опьнчичи, све такво 
попросто. Попрос човек од њега нема на свет.

просвести свр. 1. освести. – Паде насред собу и заштуче, једва ју просвестимо. 2. 
фиг. доведе до свести, умудри. – Твоје лагање и врдање ме просвести, више ти ништа 
не верујем.  просевери.

просвести се свр. врати се у свесно стање, почне да влада собом. – Једнуш ју бео 
застискал за гушу, једва ју децава одбранише, ја се после просвестим, извињавам се, 
али некво ме обузне, ко да несьм ја.  просевери се.
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просврдли свр. шатр. размишљајући продре до суштине, прокљуви, схвати. – Кат 
просврдли како су и њег тија накупци зашамутили, он шандрцну, и ене га прича по 
варош кому стигне.

просевери свр. доведе до свести, умудри (упор. освести 2). – Некво ме просевери 
та га не послуша, а да га бео послушала, одвел би ме на крај свет, и там би ме манул.

просевери се свр. врати се у свесно стање, почне да влада собом (упор. просвести 
се). – Петкана ју брже попрска сас водицу, па вој намокри чело, и тека-тека Вукана 
се просевери. Били су и дьнови кат се малко смири, кад му дојде из дупе у главу, па 
се просевери, и мане да лудује. Колко сам се успал, једва се просевери.  попро-
севери се.

просеје пропусти кроз сито или решето ради чишћења од отпадака. – Несьм 
јоште ни просејала брашно, а требе дьньс да месим леб.

просек мн. просеци м 1. геогр. уско и уздужно удубљење са стрмим странама у 
брдском терену, раселина. – Почели да просицају пут за Богдановац крос тија про-
сек, а када че га просечу, че видимо. 2. просечена стаза кроз шуму као међа између 
два власника. – Еве га просек, овде је меџата.

просере вулг. свр. почне да има крваву столицу. – Тепали га Бугари док крв неје 
просрал, после га дом умотували у сирову овчу кожу да га спасу.

просере се вулг. свр. добије пролив. – Све ме састигло: прво преѕебо, па доби ватру, 
па се просра, па више несьм за нигде. Просрал се ко грлица. Краве се прејеле младу 
детелину, па се просрале.

просерка ж вулг. пролив. – Детево добило просерку, мора да је нешто лоше јело. 
Ватила га просерка, па само точи.

просече свр. секући направи пролаз кроз што. – Прво морамо сас срп да про-
сечемо морузу, да можемо да улезнему у њиву с кола, после че беремо и товаримо.

просече се свр. згруша се (о млеку). – Кат се вари млеко у нечис суд, оно се про-
сече, и дава се на свиње.

проси несвр. 1. скупља милостињу, просјачи. – Дојду по неколко Цигањће у село, 
па једне вражукају, друђе просе, а оче у да украдну. 2. тражи пристанак за брачну 
заједницу. – Просили смо девојче, однели смо погачу, торту, једну мараму, једну 
блузу и једьн сапун миришљивац.  напроси.

просира се вулг. несвр. добија пролив. – Кад ји силдише тај штркљавица, говеда се 
просирају од муку.

просица несвр. просеца. – Почела војска да просица пут кроз нашу рудину. Про-
сица се време, че се квари. ■ просицање гл. им. – Остаремо, а и биров одавна умре, 
нема куј да ока да ни збере само да се видимо, нема више од нас правење пут и 
просицање шуме.

проскубе свр. прочупа на брзину. – Проскубо травољак у градину, али не вреди, 
за нећи дьн па мора да се скубе.

проскубе се свр. шаљ. обрија се на брзину. – Проскубо се надве-натри, ко сваћи 
стар човек, добро ми је, на венчање нечу да идем.  попроскубе се.

прослук м прслук (као део мушке гардеробе). – Дреју, прослук, панталоне, све је 
тој шил терзија од клашње на-руће, после се појавише кројачи који шију на машину.

прослуче мн. прослучетија с дем. од прослук, дечји прслук (упор. и прслуче). – И 
деца су нослила прослучетија ко и стари, све от клашње.

проспи се свр. 1. одспава довољно, лепо се одмори. – Проспе се до куде десет-
јединајес сати, па се тьг дизају, мију на бунар, и још по цел сат се засмивају. 2. фиг. 
постане свестан чега (упор. просевери се). – Наш живот је било само једно rмбање 
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по цел дьн, а за ништа, бьш асли за ништа, млади се са проспали, и нече џабе да 
сецају и да се ћилаве ко ми.

простакльк м примитивизам, простаклук. – Какьв сам, такьв сам, ал ме млого 
погаџа простакльк.

простачьк, -чка, -чко припрост. – Женицата му простачака малко, али има добру 
душу, и не оговара.

прости свр. опрости. – Стркаља се низ басамаци, галава ми заѕьвне, нело срећа 
те удари оди ограду, замути ми се пред очи, и ја остадо да лежим, да прости бог ко 
проштьц.

простира несвр. 1. шири, разастире што преко чега. – Испрала сам све што је 
било за прање, па га са простирам да се суши. Док сам ја још вечерувал, мати поче 
да простира нову цргу на кревет куде чу да преспим. 2. простире сламу стоци. – 
Неје добар домачин који сваку вечер не простре на говеда сламу, и ујутру не изрине 
шталу; коме су залужена говеда, тија је и сам залужен.  испростира, напростира.

простирка ж 1. поњава којом је прекривена сламарица на којој се спава. – Ми 
смо спали на пртене простирће. Сламњача напуњена сас сламу, озгор врљиш не-
какьв цржљак, тој ти је простирка, с исти такьв цржљак се покријеш, тој ти је 
завивка. Лети кад буде ми спимо у плевњу на сено, па ти не требе ни простирка ни 
завивка. 2. прострта слама на којој спавају говеда. – Буђавуту сламу смо оставили 
за простирку. Три дьна неси мењал простирку на говеда.

простирчица ж хип. од простирка. – Невеста даде на кума и на кумицу по про-
стирчицу и по чорапће, неје имало како са да га утрупају, па да не мож да оди.

просто прил. 1. обично, једноставно, скромно. – Просто је било, не како са, али 
народ за боље неје знал, па му било добро. 2. опроштено. – Од мене нека му је про-
сто, а он кво је зарадел, он че си га добије од другога.

просторија ж део унутрашњости зграде одвојен зидовима или преградама 
намењен за становање људи, или за рад разних установа. □ – Старинсће куће су 
имале три просторије: голему собу, ижу и сопче, напред неје имало купатила, љуђи 
су се у корита купали, сьг се прае куће сас пуно собе.

просточа ж простота, једноставност. – Била је голема просточа, народ се неје 
млого мешал, па да се учи једно из-друго ко са, али поштење било поголемо, и стари 
се више поштували него са.

простре (трп. пр. прострн, -а, -о) свр. 1. застре чим под. – Увечер простремо 
рогоже назем, па налегамо на њи, и тој ни било кревет. На зевњу прострне рогоже, 
па црђе на њи, па налегамо, и покријемо се с црђе повијенице и спимо. 2. сламом 
застре под штале. – Зими кат се надвечери ми намиримо прекај стоку, простремо 
им сламу, насечемо лисковине за потклаџу, па ајд у задругу.  распростре.

простре се (рад. пр. прострл, -а, -о се) свр. фиг. опружи се. – Прострл се ко у 
баштину кућу, ко да је само њигов кревет.  распростре се.

прострели свр. фиг. нагло осети какво оштро и неугодно осећање. – Позна ју по 
смеј, она је, прострели ме мржња, чу цркнем од мржњу, овој се може наопоко завр-
ши, измькну се, и отидо си.

просћита се свр. 1. проведе извесно време у скитњи. – Идомо да се малко 
просћитамо, колко да несмо дом. 2. ода се скитњи, постане скитница. – Ко млад се 
просћита, три године заглави на Голи оток, једно време се чу да је у Немачку, после 
се више ништа не чу за њега.

протандрче свр. тандрчући пројури поред кога, или преко кога. – Цел живот 
тегљи и сеца, ко да влачи кола пуна сас камење уз големо брдо, па кад ји извлече, 
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она јурну нанадол, и протандрчу преко њу, а она тека смалтена поседи, поседи, па 
се па дигне и настави да ји сеца.

протеза се несвр. протеже се. – Госје се врнуло из варош, протезају се на веран-
ду, чекају да се постави астал, па да седну и да се разгаламе.  протеѕа се.

протеѕа се несвр. в. протеза се. – Протеѕа се ко јалова лисица.
протекал, -кла, -кло који је пробушен и не држи течност у себи. – Играли смо 

се сас стари лонци, протекле шерпе и тањири.
протеклица ж прорасла стабљика црног лука која формира цваст, и није више 

за јело. – Лук који неје стьпкан пушти протеклице, и неје више добар за једење. 
Лукат не изгазимо на време, веч искарал протеклице.

протепа свр. изудара с времена на време. – Дете мора да се оваг-онаг протепа, да 
се не усампаси млого.

протепан, -а, -о који је добио батене, изударан. – Што си учубрил уши ко 
протепана невеста, који ти је враг?

протера свр. терајући прође куда или мимо кога (упор. прокара). – Деда Славко 
се опасно разболел, протераше га оцутра сас санитет за болницу. ⌂ протера га добије 
пролив (упор. проточи га). – Протерало ме, па тече из мене ко на цивун.

протече свр. 1. текући прође кроз што, процури. – Поче на лулу да искача пара, 
са че прво да прокапе, а одма и да протече нова рећија. 2. прокишњава. – Петкана 
от када ми ока како требе да се вржу маије на стару кућу, како је протекло на све 
стране, и како че се левината сурине ако се тој одма не уработи. 3. млади црни лук 
почне да избацује цвет са семеном. – Кад црвени лук протече, више неје за једење 
на зелено, струкат му постане тврд и љут.

против предл. са ОП исказује: 1. супротност, неслагање, непријатељски однос 
према коме или чему. – Сви се дигли против нас, оче да на начистоо затру. 2. делат-
ност, средство за заштиту од чега. – Преписа ми лек против притисак, та ме спа-
си, са без њег се не остављам. 3. у придевској служби у значењу противан. – Несьм 
против, нека буде како ти кажеш.  спроћу.

протица несвр. текући пролази кроз што, или поред кога или чега. – Лужница 
протица кроз Бабушницу и кроз Љуберажду. Ако овака настави да пада, сви кровови 
че почну да протицају.

протне се свр. с муком се провуче. – Протни се кроз тарабете, па јел овам нешто 
да ти кажем.

протока ж алатка за пречишћавање пасуља од остатака махуна, решето са 
ширим рупама. – Протока и решето исто служе, само што је протока поретка, а 
решето погусто. Кад буде ветар, пасуљ вејемо кроз протоку.

прототља свр. пропије, проћерда. – Њигово имање зетови че да распродаду и 
прототљају. Ја сам од уста одвајал цел век да нешто стечем, а младиви че тој све да 
прототљају.  проћерда.

проточи свр. протоком очисти пасуљ од грудвица земље и остатака махуна. 
– Даньс има ветар, све че манемо, па да проточимо пасуљ, и да га спастримо да не 
стоји више на куп пот шупу. ⌂ проточи га добије пролив. – Прво препије рећију, па се 
напије расол, после га проточи, па само чучи иза кућу.

протргне се свр. издужи се, порасте. – Туј зиму се протргну и попуни, напролет 
момчетија почеше да ју заглеџују и обикаљају.  попротргне се.

протресе (трп. пр. протресен, -а, -о) свр. тресењем обори сазреле плодове. – Начьс 
дува ветар, тамьн је протресал сливете, сигурно су се заринуле, само да збирамо. 
Шљивар протресен, сливе збране и однесене, некој тој веч уработил пре нас. 2. фиг. 
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обави сношај. – Жену почесто протреси, па да видиш како че те често сачека на 
астал зељаник и пуно шише.

протриса несвр. тресењем обара сазреле плодове. – Ја протрисам, а жена и деца 
по мен збирају сливе.  испротриса.

протриса се несвр. размрдава се тресући се. – Овчице пешес брава замртеле се у 
врбак, и чујеш како се протрисају по дрнкање клопатари. Протрисају се овцете, че 
пада ћиша.

протрља свр. трљајући измасира. – Протрљај му вратне вене, он тека-тека па че 
се опорави.

протрси свр. трсећи очисти коров са неког простора. – Ожемо, са је на ред да 
протрсимо двор, па да свеземо снопје, и да чекамо вршалицу.  попротрси.

протрчи свр. 1. прође трчечи, пројури. – Протрча лисица испот кућу и пронесе 
нечију кокошку, а куче се и не огласи. 2. уради што на брзину. – Промела двор 
како лисица с реп, тиће протрчала с метлу. 3. фиг. промоли се кроз какав отвор. – 
Тома Тапало носи каџав качкет, бел капут без пулови, на црвену ванелу лактови 
протрчали, цокуле војничће сас беле врце, чарапе не носи ни зими.

протулмачи свр. разуме, схвати, протумачи. – Не могу да протулмачим кво ми 
казујеш, понови, ал тека некако да могу да га разумим.

протура несвр. 1. провлачи кроз што. – Увечер кат сви поспе она дојдеше да ме 
види како сам, па ми кроз прозорче протура понешто да поједем. 2. фиг. немилице 
троши, проћердава силан новац кроз руке. – Све што спечалим, он сас курвештије 
протура кроз гузицу.  испротура.

протуран, -рна, -рно промућуран, сналажљив. – Протурна је, у свако друство се 
снајде, а от какви туњави родитељи.

протури свр. 1. успешно прода што. – Малко спушти цену, али протури обе канте 
сирење, и отиде си. 2. фиг. пропије, проћерда. – Цел век смо ја и жена шпарали и од 
једьн динар два правили, бојим се да че зетови све тој да распродаду и на льк живот 
протуре.

протури се свр. вешто се прогура и провуче кроз какву ситуацију. – Уз њи се 
протури и ја, повезоше ме до Ниш, а они си продужише за Београд.

протурчи свр. фиг. оштро казни, протера. – Ако директор чује за тој че ме про-
турчи, има да летим ис предузеће.

проћерда свр. шатр. потроши, пропије (упор. прототља). – Ја му пригњитам у 
џепови и видено и невидено само да учи, он тој све проћерда, а књигу и не пипа.

проћипи свр. прокључа. – Сипнеш неколко воду и туриш ју да проћипи, па у њу 
туриш пасуљ, он одма заћипи, и требе да поћипи нећи минут, па туј воду исврљиш, 
а насипеш другу у коју че се вари.

проћисал, -сла, -сло који је постаао кисео и неупотребљив, ускисао. – Проћисло 
млеко се само може врљи у помије за свиње.

проћисел, -а, -о мало кисео, накисео. – Волим да ми је чорба проћисела, ал не 
волим да је прећиселена.

проћиселак, -лка, -лко дем. од проћисел. – Е, са си ју тревила, бьш такву чорбу 
највише волим, малко проћиселка и прољутачка.  проћиселшак.

проћиселшак, -шка, -шко в. проћиселак. – Проћиселшко винцево, али кад нема 
боље, че помине и оно.

проћисне свр. постане кисело, ускисне. – Овија пасуљ проћисал, ни свиње га 
нече једу.

проубавеје свр. пролепша. – Развила се и проубавела, девојћа станула.
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проубави се свр. пролепша се. – Порасла, проубавила се, да вој се не нагледаш. 
Сви чекамо да се проубави временце, да промрдамо ис куће.

профисор м професор. – Изучи је за профисора, ожени се и живи у Ниш.
профисорка ж професорка. – Профисорћете све младе и убаве.
профисорсћи, -ска, -ско који се односи на професора. – Профисорска работа уба-

ва, стално си у ладовину, а и не претрзаш се млого.
процьвти 1. процвета. – Процьвтел ошав ко снег да је нападал, па се челе 

уѕучале, једна милина. 2. фиг. напредује. – Мој чича ми је отимал све кво је могьл, 
на крај ме и ис кућу испидира на печалбу, али ни он неје млого процьвтел. Кад мен 
сараниш, че процьвтиш. (ирон.).

процвили (рад. пр. процвилел, -а, -о) свр. фиг. утањи се, убледи и добије болестан 
изглед (упор. проѕукне 2). – Че процвили моруза од траву, а от ћишу се не може окопа.

процвичи свр. превише ускисне и постане неупотребљиво. – Ћисело млеко ако 
се даньс не утроши, оно до јутре на жегу процвичи, и може само да се врљи.

процеден, -а, -о процеђен. – У процедено ћисело млеко натурају се зреле попошће, 
посоли се и притисне у каче, то[ј] је наша вурда, она се једе зими.  непроцеден.

процеди свр. пропусти кроз што ради чишћења. – Млого пути брабушће упадну 
у млеко, па морамо да га процедимо.

процеп1 м део запрежних кола на чијем предњем крају долази јарам. – На процеп 
има рупа да се удене заворња кудето јерьм дооди, да могу да тегље волови.  руда.

процеп2 м расцепљено, просечено место по дужини чега, процепљен комад 
дрвета или штапа. – Море, тури му муда у процеп, па стеѕај, док не призна мајчино 
млеко када је посисал.

процепен, -а, -о који је поцепан, подеран. – Чури ко процепен шпорет, цигару не 
истура из уста.

процепи свр. поцепа наглим покретом, или дугим ношењем. – Кад бушиш даску на 
више места гледај да ју избушиш, ал да ју не процепиш. Процепиле му се панталоне, 
али он си иде тека, бьш га брига.

прочьчка свр. 1. чачкајући прочисти. – Прочьчкај уши ако не чујеш, не могу 
стопут да понављам. 2. проџарка. – Прочьчкај огьњат да не загасне. 3. фиг. околишним 
путем сазна што. – Питује, и не престањује да питује, све док не прочьчка кво ју 
интересује.

прочеврљен, -а, -о пробушен, расцопан. – Јутредьн га најдомо у Бласкун сас 
прочеврљену главу, сьв модар ко да су га Бугари тепали.

прочеврљи свр. пробије, расцопа (о глави). – Душан Цурка пијан падне од 
басамаци на камен и прочеврљи си главу, и заврши.

прочеша свр. фиг. изудара, пропусти кроз шаке. – Млого си се усампасил, док те 
добро не прочешам неч се смириш, видим ја.

прочисти свр. очисти унутрашњост чега. – Прокречимо и прочистимо кућу, 
неје бьш за углед, али па је боље него што је било.

прочуден, -а, -о преплашен, унезверен. – Остадоше само заборавени и прочудени 
старци, млади вануше свет, и не поврнуше се више.

прочудено прил. унезверено. – Гледа прочудено, ко теле у мутеницу.
прочуди свр. преплаши, унезвери (упор. зачуди). – Ћутечћи је молила да вој пуште 

Мирка, чељад да израни, кад га утепаше ћутечћи га сарани, чељад да не прочуди. 
При нас орате за онија који мисле да су најпаметни да су прочудени.  испрочуди.

прочуди се свр. преплаши се, унезвери се. – Кад га роди њигова маћа сви се у кућу 
прочудише кво је с тој дете – по три дьна не отвара очи, а после по три дьна уста не 
затвара.
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прочудиште с безразложан страх; страх као последица погледа урокљивих 
очију. – Уватило га прочудиште, морамо да га водимо при бабу у Војници да му 
пребаје.

прочудњак м особа чудног понашања и одевања. – Станул у лице ко прочудњак.
прочује (трп. пр. прочујен, -а, -о) свр. учини да поново чује. – Прави се да не чује, 

ал кад му љепнем једьн шамар, че прочује.
прочује се 1. чује се, сазна се. – Чим се прочу за оног војводу, он ко само тој да је 

чекал да се одметне у шуму, шума му помила од родитељи, пушка му помила от плуг 
и от косу. 2. изађе на глас, постане надалеко познат. – Тека се она малко-помалко 
прочу да је радодајка, и да подучава момчурљаци у онеј работе.

прочујен, -а, -о који се прочуо, који је постао веома познат, угледан (упор. и 
чујен). – Била је прочујена вражалица у целу Лужницу, при њу су ишли сви који су 
имали неку муку да им пребаје и да ји спаси.

прочука свр. фиг. изудара, излема. – Жена ако почне почесто да ју нема дом, требе 
да се прочука, па мир у кућу.  испрочука.

прочушка се свр. прогура се. – Који је појак он се прочушка и улезне први, који 
је послаб он стоји пред врата и чека да га прозову.

проџара свр. 1. прочачка ватру да боље гори. – Проџарај огьњт да се не угаси. 2. 
фиг. сексуално задовољи. – На Моравку се запишил оџак, па ме ока да вој га проџарам.

проџарка свр. проџара у дем. значењу. – Седне испред огњиште, даду му машу 
да проџарка по огањ и да благосивља: Колко искрице, толко дечица у кућу, толко 
телчина у шталу, толко јагњетија у обор, толко прашчина у кочину; колко жишчице, 
толко парице…

прошали се свр. проведе неко време шалећи се, пошали се. – Дојдете довечер да 
поседимо, да се прошалимо, и да пооговарамо комшильк.

прошара свр. фиг. прелети погледом у разним правцима. – Прошара с очи по 
кафану, па кад ме виде, усмину се од уо до уо, и пријде.

прошара се свр. појава првих зрелих бобица у грозду, или гроздова у чокоту. – 
Наше лозје се прошарало, па идо та набра малко грозјице за деца.  испрошара се.

прошьпче свр. рекне тихо шапћући. – Он се приблизи још повиш до Мару, па се 
слагну, и некво вој прошьпча, она се заћикота. Мене заћити шурњаја, уштипа ме за 
образ, па прошьпча: Зете, нека ти је срећно!

прошенка мн. прошенке ЛЗ ж просидба, прошевина. – Идемо да прајимо 
прошенку, а момьк и не знаје што че идемо за девојку.  прошња.

прошета свр. проведе неко време шетајући. – Прошета до лозје, колко да раз-
мрдам нође, а и да га наѕрнем.  попрошета.

прошета се свр. прође куда не журећи се. – Роднине се мију на бунар, засмивају 
се, малко попосле че се прошетају до Бабушницу да си купе новине, а мож че се 
оластре и до Звоначку бању да се пробрчкају.  испрошета се, попрошета се.

прошетушка ж назив веома популарног народног кола брзог ритма – Највише 
сам волела да играм запојес и прошетушку.

прошива несвр. овлаш пришива, профирцујеа. – Терзије су све и шили и проши-
вали с пртен коньц.  испрошива.

прошије свр. овлаш пришије, профирца. – Закрпку прво прошијем да стоји како 
ју наместим, после ју убаво пришијем.

прошири свр. учини ширим. – Ако је тесна, ми че ју проширимо, неје од железо, 
па да се не може прошири.

прошиша свр. фиг. нагло прође, пролети мимо или изнад. – Прошиша ко метак, не 
теја ни да се поздрави.
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прошљак м просјак. – Неје се женил, нити има који да га опере, нити који да га 
закрпи, иде по свет тека ко прошљак.

прошљачи несвр. просјачи. – Тољће паре протури кроз руће, а са прошљачи от 
кућу на кућу.  испрошљачи.

прошња ж 1. просидба, прошевина ГЛ, ДЛ (упор. прошенка). – На прошњу само 
даду дар пртењаци кошуље, а кад буде свадба, на бабу купи кожув момчето, зетат. 2. 
просјачење. – Зберу се по две-три Цигањће, и свака води по три-четри деца, па иду 
у прошњу.

проштава несвр. опрашта. – Кат премуземо овце, жене се наватају за руће, и која 
је, да проштаваш, млечна, која доји дете, она води коло, селин носи у руку, и прска 
овце с воду и поје, да су млечне, да давају по млого млеко.

проштьц м узан, с једног краја заоштрен колац (упор. и кольц). – Стркаља се низ 
басамаци, удари з главу оди ограду, замути ми се пред очи, и ја остадо да лежим ко 
проштьц.

проштрапа свр. прохода. – Поче да прави кораци, проштрапа, још малко па че 
трчка по двор.

прошушка свр. 1. шушкајући прође. – Понекада само шушне некво кроз кодни-
кат, доводи девојчетија, мен мило, син ми је, после нема-нема па прошушкају кроз 
кодник, испрати девојчето. 2. фиг. прошапуће, проћућори. – Там ме дочека тој мом-
ченце, некво прошушкаше с нашинчево што ме довезе, зачу ја како че ми оно прво 
слика утепануту руку.

пр-пр-пр ономат. звук рада мотора. – И одједампут: пр-пр-пр – мотор поче да 
прпче, и угаси се.

пра несвр. 1. кија. – Наѕебо, иде ми љуто на нос, сльзе ми течу, по цел дьн прам ко 
коњ. 2. ономат. фрктање коња. – Коњ поче да пра и да тьпче у место. 3. маше крилима 
пре полетања (о птици). – Петьл поче да пра с крила ко да че полети, испружи шију 
и запоја: кукуригу, па се оћута.  испра, упра се.

прквеје несвр. расте, напредјује. – Најду некуга, па кад га начепе, не мож човек 
да прквеје. Колко год се трудили окол њег, дете ману да прквеје, запече се, и ни да 
мрдне увисин.

пркне свр. крене да расте, почне да напредује. – Понекада продадеше браниште 
на кречари, они га отрсе дозем, за десет године не мож да пркне. Куј и малко пркне, 
увате га на око и влаче за краци назад.

прли несвр. 1. пали пламеном. – Прасе се шури у ћипеч воду, али мора и да се 
прли длака где неје добро ошурена. 2. оштећује мраз. – Морамо да оберемо градину, 
че ју опрли слана. 3. пржи (о сунцу). – При нас још прли сльнце, а зима само што 
неје стигла. 4. фиг. ради што пренаглашено, прекомерно. – Неје да пију, него пију па 
прле. Све кво вој око види, крадне па прли.  испрли, опрли.

прљ мн. прљови м 1. дрвена или гвоздена полуга за подизање и котрљање трупаца. 
– Не мож те дигну сас прљ. С тија прљови товаримо камење. 2. краћа дебља полуга 
којом се у воденици прибија брашно да више стане у врећу. – Озгор ис комшильк 
трчи Зиза, и носи габров прљ у шаће.

прљица ж 1. њушка, губица. – Кат шпартамо туримо крошње на прљице, да краве 
не једу морузу. Открши сучку оди Живин плот, и запуца га по прљицу и рогови. 2. 
фиг. уста код човека. – Море, ако те ударим прес прљицу, одма че се оћутиш.

прљичка ж дем. од прљица. – По јаре мож да пијеш воду, њигова прљичка је 
чиста.

прне свр. 1. залепрша крилима, прхне (о живини). – Кокошће прнуше и укрекаше 
се, ја док да истрчим, јастреб једну однесе. Ја сам ко пилето: испилило се, лежало у 
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гњездо, маћа га ранила, појила и чувала, кад му крила ојачкала, прнуло, пролетело и 
одлетело у свет. 2. фркне (о коњу). – Коњ прну, и стаде ко укопан.  испрне.

прнеје несвр. вене, губи свежину. – Зреле попошће се наберу у градину, па се 
распростру у собу и оставе неколко дьна да прнеју, тьг су добре да се турају у вурду, 
ако се туре сирове, оне брзо омекнеју и покваре вурдуту.

прњак м кржљава шикара, честар. – Нема браниште, па бере прњак по селску 
рудину да се греју зими. Које је од руку потьнко, све је прњак. Прњак добар за 
печење рећију, дава пламен, али брзо провужди.

прње с мн. изношена одећа, стареж, фиг. одећа уопште. – Збери си прње што си 
донела, и одма да си идеш одокле си дошла.

прпа ж шатр. страх. – Дошли би, али имају прпу од нас, несу једампут бегали с 
разбијене главе.

прпало с мотоцикл (упор. мотор2). – Ако дојде у село некој с прпало, сва деца се 
зберу да га виде, и кат си појде трчу по њега докле могу да га прате.

прпња несвр. фиг. зановета, гуњђа. – Милисов ако вреви, да га никој не прећида, 
чим нећи зине, он му одма дава педесе бањће: Еве ти педесе бањће, тури у џеп, и 
немој више да прпњаш.  упрпња се.

прпњало мн. прпњала с брбљивац, зановетало. – Стар човек је прпњало, стално 
нешто загомиља, и све му смита.

прпњач м брбљивац (упор. и дрдњач, прпњало). – Свекрва ми беше голем прпњач, 
по цел дьн уста не затвараше, и на све ману наодеше.

прпор м врућ наквашен пепео са жеравицама из огњишта. – Мрдни малко 
настран, да не иде прпор у теб док угасим жарав.

прпче несвр. 1. бруји (о мотору). – Поче да прпче мотор, уокаше се вршачи, и 
врша се настави. 2. фиг. гуњђа, досађује. – С оратење се заноси ко муда у косидбу, 
прпче пола сат док каже једну реч.  упрпче се.

прс мн. прсти м прст. – Ја тој несьм ис прс исисал, тека је ко што ти казујем. Тако 
ми крста о[д] три прста. █ домали ~ прст између малог и средњег прста. – На домали 
прс се носи прстен. █ срегњи ~ прст између кажипрста и домалог прста. – Срегњи 
прс је најголме прс, а големчич најдебел прс. ⌂ тури прс на чело замисли се, почне да 
промишља. – Кад живот донесе некво што човека дрмне у мали мозак, он требе да 
седне под ореј, па да тури прс на чело, и добро да га заврти. ⌂ има дльђи прсти воли да 
краде. – Има дльђи прсти, немој да ми се утриса у кућу. ⌂ прогледа кроз прсти опрости 
неки преступ. – Ако и чујеш нешто ти вој прогледај кроз прсти, знаш како је, сама 
жена, а година дльга. ⌂ у-прсти онолико колоко може да се захвати измећу палца, 
кажипрста и средњег прста. – Посолим га, па ако је недослан, ја му турнем још 
малко солчьк у-прсти.

прси се несвр. парви се важан. – Он кат почне да се прси и да се велича, да ти се 
стужни, ко да га не знамо који је, и от који је.  испрси се.

прска несвр. распршиавањем одређене течност штити усев од корова или ште-
точина. Ако је ћишовита година лозје се прска и по пешес пути оди пламењачу. ■ 
прскање гл. им. – Виноград им не пртвеје јер га не прскају редовно, нече виноград без 
прскање.  запрска, испрска, напрска, попрска, препрска, пропрска.

прска се несвр. распрашујући одређену хемикалију заштићује се одређена повр-
тарска култура. – Компири се прскају од златицуту.  испрска се.

прскалица ж справа за прскање. – При нас се лозје прска сас прскалицу, она 
збира дванаес ћила чорбу, и носи се на рамена.

прскало дечја штрцаљка од бурјана. – Деда ми направеше прскало од бурјан, па 
се играм с њега.
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прслуче мн. прслучетија брусхалтер, део женске гардеробе. – Са и девоће и ста-
ре жене носе прслучетија, а напред жене тој несу носиле.

прсне (рад. пр. прснул, -а, -о) свр. 1. пукне на више места, сломи се, преломи се у 
комаде од јаког ударца или притиска. – Врљи се по кокошку, али погоди у прозор, 
стакло прсну, а ис кућу се зачу: Леле, да ли је зевњотрес! 2. падне слаба киша. – 
Прсну ћишица колко да обере прашину. 3. размили се на све стране (људи или 
животиње). – Деца ми прснула по свет, жал ми, не могу да ји видим. Дошла пролет, 
прснул свет по поље, овце милнуле по рудин, пилетија поју, све весело.  испрсне, 
запрсне, пропрсне, распрсне се.

прсне се свр. фиг. умије се на брзину. – Само да се дватрипут прснем сас воду, и 
поодимо, а че једемо успут.

прстьк мн. прстичи м дем. и хип. од прст, прстић. – Де, пробај, нече ти ништа 
буде, само сас прстьк лизни. Дете најде некакьв кончьк где виси, или некакву 
артишку, па узне па ји обрта, сеца с прстичи, цепи артишкуту и збира на купчьк, и 
тека се зальже и ћути.

прстенка ж овца или коза која има на нози шару у виду прстена, и име таквој 
животињи. – Нашу Прстенку уапа змија, али преживи.

прстенчьк мн. прстенчичи м дем. и хип. од прстен, прстенчић. – Буди добра и 
слушај ме, па кад дојде вашар, ја чу ти купим прстенчьк и златно ланче. У крошњу 
до пуловити неколко кутијчетија сас прстенчичи, ланчетија, брошеви, маниста и 
ћитће за малдожењу и невесту. Девоће приоде, па заглеџују имају ли прстенчичити 
окцетија.

прстенџија мн. прстенџије м мајстор који прави прстење. – Прстенџије је имало 
у Пирот, у Бабушницу су додили само на вашар.

пртвеје напредује, развија се, успева. – У камениту њиву све послабо пртвеје. 
Шљиваран у Раскрсје им ич не пртвеје. Зељето убаво пртвеје откако га наваџувамо. 
Баба си учеше унуку како да сади цвеће: да укне на чепку да вој се приване, а 
украдено цвеће да не сади, оно нече да пртвеје.  испртвеје.

пртен, -а, -о 1. који је од конопље (в. кльчишта). – Кльчишта се испреду, па се 
изаткаје пртено платно за кошуље, гаче и простирће, а и врце се сучу од њи. Зими-
лети он све у исту пртену кошуљу, уцвицкану с буосерине, и никад опрану. 2. фиг. 
неваспитан, неотесан. – Млого си ми пртен, ко да си на појату роден.

пртенина ж одећа и постеља од конопљиног влакна. – Са је добr живот, а 
напред је бил лош, нигде ништа неје имало, тьмьн си работимо за једење, сејали смо 
грснице, ткале, преле, све смо носили оди пртенину.

пртенице рет. ДЛ ж мн. грубо вунено сукно (упор. и клашње). – Све зьбьње и сукна 
смо носиле, ако је ладно имали смо дреје, све тој од пртенице било, дол опьнци 
свинсћи.

пртењак мн. пртењаци м одевни предмет од пртеног платна. – На прошњу даду 
дар само пртењаци кошуље, а кад буде свадба на бабу купи кожув момчето, зетат.

прти1 несвр. газећи снег прави пртину. – Ти си постар, да идеш напред и да пртиш 
пред децата.  распрти.

прти2 несвр. носи терет на леђима. – И прича он: Укачи ми се некво на грбину, 
и ја сам морал да га пртим све док не запојаше петлови, тьг срипи од мен, и негде 
штуче.  напрти, испрти, упрти.

пртина ж утабана стаза у дубоком снегу. – И[з] село слезнемо по пртину до 
асвал, е туј веч је полько, прооди аутобус, па је пут широк. Насмел сам ко куче на 
пртину.
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пртинка ж дем. од пртина. – Суде цельц, само пртинка куде су прошли ђаци који 
иду у школу у Бабушницу.

пртка мн. пртће вулг. м гласно испуштен ветар, прдеж. – Човек се не нада када че 
га пртка извара да му се смеју. Од њигову пртку заѕавни соба. ⌂ до пртку до изнемо-
глости. – Задруга пуна сас љуђе, смејање до пртку, ем се смеју, ем почеше и да каде 
сас дупетија. Жега до пртку, изгоремо ко ореовачка говеда у челопек.

прца оплођује јарац козу, зец зечицу. – Зајци предвечер искачају ис шуму на 
отрадију, па пасу, играју се, прцају се, а понећи и плати з главу. ■ прцање гл. им. – 
Јарцав заудара на прчевину, че почне прцање. Дошло на козуту за прцање, тражи 
јарца.

прца се несвр. пари се коза са јарцем. – Које се неје прцало, нема ни да се кози. 
 испрца се.  јари се.

прцалиште с терен погодан за парење зечева. – Ја имам једну парцелу, ма тој са 
саде прцалиште за зајци, џабе чу ти ју дадем.

прцко м фиг. мушко јаре. – Прцко, тека се радујемо на мушко јаренце.
прч м 1. зоол. приплодни јарац (упор. јарц). – Смрди ко прч, никада се не купе. 2. 

прчев полни орган. – Удрвил се ко прч. Црвен ко прч.
прчав, -а, -о прљав, неопран, умазан (о одећи, просторијама и намештају). – 

Кошуља му прчава ко да три године неје воду видела. Како ју неје срамота да вој 
иде човек онак прчав и сцепен. Све им прчаво по кућу, ко да су без руће.  штрокав.

прчавеје несвр. постаје прчав, прља се. – Видим и ја да све прчавеје, али кво да 
му работим овква стара и недьгава, не могу ни штроку од очи да отурим, та кам ли да 
ванем да перем и бришем по кућу.  запрчавеје, испрчавеје, попрчавеје, упрчавеје.

прчевина ж смрад јарца у време парења. – Нечу да идем за њега, кућа им 
прашиштава, облекло им прчаво, у двор им смрди на прчевину. Чим улазиш у њин 
двор, почне да се осеча прчевина.

прчи несвр. 1. усправља да штрчи. – Не прчи матикуту насред двор, нело ју тури 
пот шупу, где вој је место. 2. укрућује (о пенису). – Попорасал, по целу ноч га прчи, 
докле га не ожене да му пројде силата.  упрчи.

прчи се несвр. фиг. горди се, охоли се, диже нос. – Не прчи се на мојега, знам те. 
Коњари се само прче, а кво оди коња имају, само мож да га јашају, а ми говедари ем 
се возимо, ем муземо, ем телчинка имамо.  упрчи се.

прчиљњак м јако запрљан одевни предмет. – Цел век сам му прала прчиљњаци, 
а он ме неје сматрал за ништа, кам ли за жену.

прша ж болест суве коже која се испољава у перутању и сврабу. – Прша ли је, 
шуга ли је, само се чешам, све се раскрвави ко да су ме мачће гребле.

пршав, -а, -о који има грубу испуцалу кожу лица. – Ем ниска, ем пршава у лице, 
не би ју ни кроз чибук цунул, али њему си добра.

пршави несвр. постаје пршав. – Упролет кад ванемо да работимо по поље 
почнемо да пршавимо, док ни кожа не постане ко церова кора, после вој не смита ни 
ћиша, ни сльнце, ни ветар.  испршави се.

пршка ж гордост, охолост, пренес. нос. – Дојде у село, па дигне пршку и сваћега 
потцењава.

пршка несвр. чепрка. – Кокошће улезле у градину и пршкају по лејете, лом че 
направе. Кат кокошка најде куде има врљен пепел па дигне турло, каже се да пршка 
по пепел. Стара баба, пршка-пршка, оче да помогне, али вој се работа веч отела.  
испршка, пропршка, распршка, чепршка.

пршљан м дрвени клин који се убада у два суседна наплата да оствари чврсти 
спој међу њима (упор. пишљен). – Точак на воловска кола има главину и наплати 
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оди брес, у њи се удевају спице, а наплати имају рупе у чело, у њи се утькне дрвена 
завирачка која се зове пишљен или пршљан.

пршљен м једна од прстенастих костију од којих се састоји кичма. – Боли ме 
грбина туј у пршљенат, па сам се савила дозем, а бес тојагу не могу ни да се дигнем, 
ни негде да мрднем.

пршне свр. чепркне. – Пршне овде, пршне онде, а траву замињује.
пршори несвр. заштићује семенску пшеницу хемијским средством у виду прашка 

(упор. прашкује). – Сваку годину пршоримо жито прет сејање.
прштак м шибљак, оно што не даје добру ватру. – Оди шумаци саде прштак 

остал, убава дрва све покрадена.
пруди се несвр. оједа се (о кожи). – Ако дете почне да се пруди, кожа мора да 

се маже с Павловићеву маз, да се не створе ране меџу ножице и испод мишће.  
опруди се.

пруждина мн. пруждине ж танак прут. – Учитељи су ни с пруждину укарували 
памет у главу.

пруждинка мн. пруждињће ж хип. од пруждина, прутић (упор. прутьк). – Кат се 
овца затрује с нешто, овчар вој малко засече уо, па ју с пруждинку удара по уото 
да потече крв, и оно с њега истече и отроват. Итам док се не стьвни да назберем 
пруждињће да си сабајле закладем огањ.  шибинка.

пружи свр. фиг. да као помоћ у невољи. – Дошло време да нема кој да ти принесе 
водицу да се напијеш, кам ли да ти пружи залок леб да не умреш гладан.

прут мн. прутови збир. пруће м 1. танка гипка шиба очишћена од лишћа. – Вије се 
ко врбов прут. Крошње се плету од врбово пруће. 2. садница винове лозе. – Ланску 
годин посадимо лозје, али се десетина прута не примише, па морамо да ји пролетос 
пресадимо. 3. пролетњи изданак на стаблу, ластар. – Туримо окол корен ђубренце, 
па да видиш кад упролет потера прут.

прутьк мн. прутовчичи м хип. од прут, прутић. – Немој да га бијете с руку, с 
прутьк, с прутьк, па по дупенце.  пруждинка, шибинка.

прутле мн. прутлетија с дем. од прут, прутић. – Имао само једно лесково прутле 
у руће, сачека га, и тамьн да лапне једно шиљеже које се беше отранчило, кад ја 
изрипи сас прутлено, па кад га ишврска, он подви реп и побеже.

пручка мн. пручће ж 1. кратак танак штапић. – Одоцутра у задругу видо Божу 
Капетана, онога што мечкуну тресну на грбину на Тројцу на вашар, испразнил 
панталоне, станул ко пручка. 2. слаткиш у виду прута дужине десетак центиметра. 
– Дојде бомбонџија па издоноси, ма нема кво не донесе: пручће, огрлице, шарене 
бомбоне… 3. траг од ударца шибе на телу. – Не чумо када ни се примькну Живорад, 
али осетимо кад ни оплете сас поголем прут по грбину, по нође, не пробира куде ни 
вуска, куде ни довати сас прутат, тув се црвена пручка напраји.

псето мн. псета с 1. пас (упор. куче). – Ни псето нече да лаје доброг човека. Док 
кучка не заврти с реп, псета се не збирају. 2. фиг. човек који изазива презир својим 
поступцима, незахвална и зла особа. – Дојдоше на влас тај псета, па почеше да 
отимају од народ све кво им се свиди.  пцето.

псетиште мн. псетишта с пеј. од псето (упор. кучиште). – Тој псетиште је душу 
вадило на народ, али и њему дојде крај.  пцетиште.

псовка мн. псовће ж погрдне, увредљиве, непристјне речи које се коме упућују, 
или којима се што извргава руглу. – Псовка од мужа ти је при нас сељаци, ко да ти 
је купил сладолед.  пцовка.

псује несвр. говори у љутњи непристојне речи, увредљивим речима напада кога. 
– Псују све по списак: от ћораву миску, преко мртву матер и крваво детенце све до 
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лебац у кућу. ■ псување гл. им. – Кат се уљути упсује се и уока се, село јечи од њигово 
окање и псување.  пцује.  упсује се.

пу мн. пуови м зоол. животиња из реда глодара која чини прелаз од мишева ка 
веверицама и која спава зимски сан, пух Myoxux glis. – Пу је ко поганац, а има реп ко 
веверица. Пуови праве полог у дрво исто ко пилетија.

пуа несвр. гласно дише. – Немој да пуаш у мене. Пуа на нос ко свиња на сечиво. 
Пуам ко вол у бразду кад плуг запне на корење, очу да изрипим из кожу, све ми 
тесно, и све ме стеѕа. ■ пуање гл. им. – Болан, пуањето му неје добро.  запуа, напуа.

пува се несвр. кочопери се, прави се важан. – Купил ципеле, па се пува, ко да само 
он има ципеле.  упува се.

пугавеје несвр. кржља, заостаје у расту, не напредује. – Теле поче да пугавеје 
како му мати доби запалење виме и изгуби млеко.  запугавеје

пудар мн. пудари м чувар винограда. – Подјесен се уокају пудари по Сливје, пуде 
пилетија из лозја.

пударсћи, -ска, -ско који се односи на пудара. – Има да завијаш за лебац и водицу 
ко пударско куче, ал нече да има кој да ти принесе.

пуди несвр. гони, лармом и галамом застрашује и прогања. – Одредили ме да 
сам пудар, и дали ми чегртаљћу, па по цел дьн пудим пилетија из лозје. ■ пудење гл. 
им. – Ако ју је испудил, она си је и за пудење.  испуди, напуди, отпуди, пропуди, 
распуди.

пуж мн. пужови ГЛ, ДЛ м зоол. мекушац с роговима и кућицом у коју се увлачи 
или без ње, из породице Gastropoda. – Милнул народ на све стране ко пужови после 
ћишу.  пужевка.

пужевка мн. пужевке ЛЗ ж в. пуж. – Брза си ко пужевка.
пужељ ГЛ, ДЛ м празна пужева кућица. – Ако нагазиш пужељ бос можеш да се 

убодеш, ко да си на трн нагазил.  пужељка.
пужељка ЛЗ ж в. пужељ. – Збирамо пужељке и играмо се с њи.
пузав, -а, -о немаран, несналажљив, неуредан. – Спи ти, спи, пузљо пузави, а 

черка ти побеже за Божу у Стругљинци.  пузљав.
пузаљка мн. пузаљке ЛЗ ж место покривено ледом за клизање клизаљкама, 

клизалиште (упор. прзаљћа1). – Заледила се бара, направила се пузаљка, деца привр-
зала сличуге на ноге, и по цел дьн се пузгају.

пузга се несвр. клиже се (упор. прзга се). – Гледај, бре, децана се пузгају на лед. 
Криваг и тојага морају да буду добро улитени, не смеју да буду грапљави, кат се 
џипкамо да се долеко пузгају.

пузгаљћа мн. пузгаљће ж место покривено ледом за клизање клизаљкама, 
клизалиште (упор. прзаљћа1). – Препелевча се пузга на пузгаљћу. От срчу на пузгаљћу 
се може јајца посечу, а може да се и ћилав остане.

пуздер м изломљене стабљике конопље при млаћењу на трлици. – У село се утро-
пале трлице, жене чукају грснице, па се пуздер разлетел на све стране. Синоч је 
седела до који ред, чешљала је кльчишта, па и са осеча у уста ко да је јела пуздер. 
Сас пуздер су жене потклаџувале огањ. ⌂ лежи ко куче на пуздер који нема ни куће ни 
преноћишта. – Нема ни кућу ни покућину, једе где стигне, лежи где заврне, ко куче 
на пуздер.

пуздерка ж неполомљена стабљика грснице, или дужи део стабљике који је 
остао неполомљен приликом млаћења на трлици (упор. дутка). – Напред неје имало 
ни струја ни гас, нело се сас пуздерку светило док се вечера. Када је на куп, зове се 
пуздер, када је једно, зове се пуздерка.
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пуздра ж месо са жилама, неквалитетно месо са стомака бравчета – Пуздра 
не пушта млого маз, она повише прави чварци. Кат кољемо свињу ми им дадемо 
кртину, а они кат кољу врну ни пуздру.  пуздрак.

пуздрав, -а, -о који има мало квалитетног меса, који је мастан и жилав. – Пуз-
драво месо је добро само да се вари сас зеље ис кацу, да омекнеје, а и да замасти 
јелото.

пуздрак м месо са жилама, неквалитетно месо са стомака бравчета (упор. пуз-
дра). – Он узел кртину од грбину, а мен дал пуздрак од мешину.

пузља м пеј. безвредан мушкарац. – Што не затвориш врата, пузљо, не улазиш у 
плевњу, нело у собу. При нас орате за онија који мисле да су најпаметни да су пузље.

пузљав, -а, -о в. пузав. – Слушај, бре, ти, бленто пузљава, не жвачи свашто у моју 
кућу.

пузна ж безвредна женска особа. – Ћути, пузно једна, ква си – човек ореј да ти 
не узне из руку. Пузно пузава, што сe малко не поуредиш, нело идеш таква бучава и 
распасана ко плашоло.

пуј-пуј-пуј узв. за дозивање ћурки (упор. и пил-пил-пил). – Мисће мамимо: Пуј-
пуј-пуј! – и оне дојду.

пуклотина ж рупа, шупљина која настане кад се нешто распукне, расцеп, пуко-
тина. – Нема ћиша, па се направише пуклотине, мож у њи нога на човека да про-
падне. Овуј годин су тољће пуклотине, да нога пропада у њи.

пукне свр. 1. испали метак. – Пуче пушка, зајак си отиде, ми се присмејамо: От-
иде да те тужи што га неси погодил. 2. добије пукотину, расцепи се, распрсне се. – 
Муће ме притисле, не знам на коју чу страну, дошло ми да пукнем на здраво место. 
3. фиг. опали коме шамар. – Немој да те пукнем, да ти и деца иду уназад. ⌂ пукне пролет 
дође пролеће. – Само да пукне пролет, не седим ти ја више у село, нело ватам свет, 
ко и сви друђи.  напукне, препукне, распукне се.

пукница ж фиг. хлеб као основна храна (в. и отрулница). – Настојувала сам му и 
деверувала, деца чувала и пукницу му месила, да пукне дабогдаде, а он ме ману и 
одвлече се некуде с некакву курвештину.

пул мн. пулови ГЛ, ДЛ м дугме. – Да ме смири, мама ми даде кутијче сас пулови, 
иглу и коньц, и ја ји нижем, а она си работи по кућу.  пулка.

пулка мн. пулке ЛЗ ж в. пул. – Откинула ми се пулка на кошуљу под гушу, да ју 
пришијеш.

пулчьк мн. пуловчичи м дем дугменце. – Продавал је пручће, лулице, бомбоне, 
огрлице, алву, а прекај тој и ланчетија, прстење, пуловчичи, и све оноја што продавају 
льскари.

пуљи се несвр. дури се. – Пуљи се за ништа, мотку тражи, и тој габрову некастрену.
пуљоглавац мн. пуљоглавци ГЛ, ДЛ м зоол. жабља ларва с репом и шкргама које 

се даље преображавају (упор. поноглавац). – Упролет у сваћи вир могу да се виде 
пуљоглавци, и жабице на које су тамьн израсле нође и отпадал реп.  пуљуглавац.

пуљпaс м бот. ниска коровска биљка у житима са жутим и тамноцрвеним 
цветовима. – Плевење најтешко беше, слагнеш се и цел дьн плевиш, а кроз жито 
манистор, граор, шушњар, паламида, пуљпас, подланица…

пуљуглавац м в. пуљоглавац. – Брљичкамо по воду и ватамо пуљуглавци, док се 
све не укаљиштавимо.

пумпа ж механичка направа за црпење течности. – Откако купимо пумпу млого 
полько и побрзо навадимо градину, онак беше мучно док смо вадили воду с кову.

пумпа несвр. уноси пумпом ваздух у што. – Лабава ми гума на тракторав, пумпа ју 
одоцутра, али пај испушта, ако се сцепи, че га најебемо.  напумпа.
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пумпарице ж мн. широке и под коленима стегнуте панталоне, пумперице. – 
Једно време беоше у моду пумпарице панталоне, горе широће, а испод колена тесне.

пуначак, -чка, -чко прилично пун, дебељушкаст. – Убава девоћа, малко пуначка, 
ал такве деца раџају, њу да узнеш. ■ попуначак комп. пуначкији. – Веџе ко уписане, 
уснице малко попуначће, кат се усмине и убаво те погледа, има да мочнеш од муку.

пуне свр. испушти јаку струју ваздуха кроз уста, пухне. – Пуни у мен да видим 
пил ли си. Наша маћа беше мршава, тьнка ко травка, чини ти се да пунеш у њу, че се 
савије дозем. Деда само пуну и престаде да мрда.  запуне, отпуне.

пуни несвр. чини нешто пуним, испуњава нечим унутрашњост чега. – Даньс че 
пројдемо с чорбицу, а јутре че пунимо попошће.  допуни, напуни, попуни, препуни.

пуни се несвр. фиг. телесно се поправља, постаје пуначак. – Ти се поче пуниш, че 
те буде, једно време беше мршава ко сламка.  испуни се, попуни се.

пуно прил. доста, много. – Пуно да ми поздравиш дечицата, да ји исцеливујеш и 
да им речеш да сам се млого растужила за њи.

пунолецтво с стање онога који је пунолетан, пунолетство. – Нема женидба док 
не напуни пунолецтво, ел ако се плати да владика одобри, тьг може.

пуњен, -а, -о напуњен, испуњен. – Пуњене попошће су поблађе кад има да им 
се тури млевено месце, а кад нема, оне си помину и без њега, само сас оризьк, 
компирчичи и лучак.

пуњеница ж тип грађевине од кованица пуњених блатом (упор. чатмара). – Појате 
су правене од пуњенице, али су некоје биле зидане сас камен. Биле су само куће 
пуњенице, после се појавише зидаре.

пуп-пуп-пуп ономат. глас бректања мотора. – Деца се играју вршу, колечће су 
им мотор, а голема столица вршалица, па једно пьпче: пуп-пуп-пуп, а друго вужди: 
ву-ву-ву!

пупа1 несвр. оглашавање пупавца, пупвчева песма. – Грлица грка, а пупуњьк пупа. 
 пупуче.  запупа.

пупа2 несвр. дет. једе са апетитим. – Не гледај ји, ти си само пупај да напуниш 
мешинку, а они ако се срамују нек остану гладни.  напупа се, опупа, попупа.

пупав, -а, -о ситан, закржљао, а са великим стомаком (упор. запупавел). – 
Пупаво прасе, само једна мешина у њега, неје за домазльк.

пупавеје несвр. постаје пупав, ситан а великог стомака. – Једе ко провалено, а 
не расте, само пупавеје.  запупавеје.

пупак м фиг. средиште места, центар. – Лаки отвори ћевабџиницу у сам центар, 
што веле пупак, има да се огазди. ⌂ помери пупак спусти се стомак. – Запе да подигне 
вречу с мливо, па му се помери пупак, са не мож ни да оди.

пупуљьк мн. пупуљци м пупољак. – Прво буде пупуљьк, па цвет, па кат прецьвти 
остане чаура пуна сас семе. Пупуљци набубрели, брзо че процьвте сливе.  пупурка.

пупуљи несвр. пупи. – Почеле да пупоље сливе, требе да ји испрскамо пре него се 
расцьвте.  напупуљи

пупуњћа главица чиоде. – Бодьк је ко игла, само што на једьн крај има пупуњћу, 
с њега се закачи ћитка кат се ћите сватови.

пупуњьк м 1. зоол. птица селица са ћубом на глави, пупавац Upupa epops. – 
Пупуњьк има ћитку на вр главу, и млого му смрди полог. Нужник им долеко иза кућу, 
ако те призорти док стигнеш има се усереш ко пупуњьк. 2. фиг. мало, зкржљало, 
неухрањено дете. – Детето вој малечко, прави пупуњьк. И ја се цел живот питујем 
како од оволког човека ти испаде такьв кратак, стварно си пупуњьк.

пупури несвр. пупи. – Још када се дрен расцавтел, а сливе и јабуће топрв почеле 
да пупуре.  напупури.
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пупурка ж пупољак (упор. пупуљьк). – Пиперав напуштал пупурће, брзо че 
процьвти.

пупуче несвр. оглашавање пупавца, пупавчева песма (упор. пупа1). – Пупуњьк 
пупуче: пу-пу-пу!

пуравелија ДЛ рет. м човек на високом положају (упор. буџа). – Тија пуравелија 
што је требал да купи јаганци од некакву долечну фарму се досети па купи домаћа 
јаганци, и подели ји на народ, а паре које је добил од општину задржа за себе.  
пуравелник.

пуравелник ДЛ рет. м в. пуравелија. – Не дај, Боже, он да се докопа пуравелник 
некьв да буде у срез.

пуравелсћи, -ска, -ско који се односи на пуравелнока. – Ма одокле че ти да 
знајеш, они че бьш теб да кажу кво работе по пуравелсћете работе.

пурли се несвр. дури се, срди се (упор. дурли се). – Има тека, дојде вој без разлог, па 
почне да се пурли, све вој смита, а највише ја, нити ме позива, нити се одзива, њури 
ко свиња на сечиво.  напурли се.

пуслица ж врста слаткиша од беланаца и шећера. – Пуслице праимо од белку 
и шићер.

пус, -та, -то фиг. 1. проклет. – Пус да ти остане твој имот, кад од работу немам 
време да се омијем и оперем. А ноч дльга пуста га остала, једьн дьн – једна година, 
једна ноч – једьн век. 2. који је набрекао од надошле снаге. – Богата, мирашчика, па 
онај њојна пуста снага, свако мушко је уздануло кад ју види.

пустаија мн. пустаије особа без породице и родбине, пустахија. – Ш-че ти тија 
пустаија, нема ни кућу ни покућину, и живи од даньс до јутре.

пустеје несвр. пропада, остаје без власника. – Деца се разбегала по свет, имање 
пустеје, кад и ми отидемо, све има да опустеје.  запустеје, опустеје.

пустиња ж 1. фиг. напуштена и запарложена имовина. – Било је од милине да 
отидеш горе: маностир, па две чешме вода, па је тој покрила онај планина одозгоре, 
онај гора лепа, са све напуштено, све напарасено, потпуно пустиња. 2. речц. којом се 
потенцира нешто позитивно. – Чини ми се никад орејат такьв убав неје бил, сас 
грањће до небо, раширил се, пустиња, ко да је цел свет њигов. Мора да ме волел, 
гоџа ме волел, пустиња, кад ме толко трпел.

пустињак м 1. остављена и занемарена особа, самотник. – Човек ми је бил 
раденик, и волел је да има све, али умре, деца си са добро, а ја ко пустињак сама. 2. 
одећа која остане иза покојника. – Што остане по мртавца за облачење и обување 
кажемо пустињаци или поврљотине, тој запалимо да изгори, или врљимо у долину.

пустињче мн. пустињчетија фиг. дете без родитељског старања, сироче без 
родитеља и родбине. – Куј че овај пустињчетија да ти израни кад ја цркнем?

пустолија ж празне зграде, празан простор, пустош. – Нема народ, нема деца 
да џаколе, нема пцета да лају, било некада, са пустолија. Човек поживи на комоцију 
док је помалечак, после цел живот јадује и мукује, неква пустолија се отвори, и он 
се удави у њу, ко прасе у топило.  пустољина.

пустоодац мн. пустооци м човек без породице, скитница. – Скоро сврта при 
једног пустооца, неје се женил, а у ветрину натурал слиће от свако девојче с које је 
прооратил малко, ил се мож само малко подржали за руће. Кажу, немају сас кво да 
ране дечица, па затој постали пустооци, а грдне паре си даду за лимузину, а после 
кво створе скркају да наране лимузинуту.

пустоотка мн. пустоотће ж жена без породице, скитница. – Е, и Крсту сльнце да 
огреје, беше се поразил једно време кад га ману онај пустоотка, али се са пооправи. 
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Премени се ја да идем на пијац, неје ми бьш за премењување било, мужат ми се 
млого поболестил, ал не могу ни ко пустоотка да идем меџу љуђе.

пустољина ж празне зграде, празан простор, пустош (упор. пустолија). – Млати 
празну сламу, иде по села и сликује пустољине у које одавно никој не живи, нити ји 
потеѕа да не падну.

пустосватица м/ж који је мање вредан, који на свадби нема неко запажено 
место. – Да иде све по ред, да се људи не најду увредени, да не помисле да ји не 
ценимо, или да смо некакве пустосватице кат сами доодимо да питујемо за девојче. 
Пустосватица, а све трчи да игра до кумицу и старосватицу.

пустосује несвр. 1. битише запустело и запостављено. – Остадомо само стари, 
уработимо по једно њивче, и насадимо малко градинку, остале њиве си пустосују. 2. 
фиг. проклиње да ко или што остане пусто. – Кат почне да ме кlне и пустосује да 
останем пус, и кућа да ми остане пуста, дојде ми да ју млатнем сас сећиру меџу очи, 
али диѕам руће од будалу.

пут мн. путови уз бр. пута саобраћајница којом се крећу кола. – Ти ватај пречину 
уз ливаде, немој да идеш све по колсћи пут. Има разни путови, али је само једьн 
прав, а то[ј] је да си поштен. █ главан ~ пут већег приоритета са којим се укршатају 
споредни путеви. – По наш пут ја се возим у кола, а краве си иду саме, али кад из-
лезнем на главан пут куде мињује аутобус, обавезно водим краве. █ пољсћи ~ пут 
кроз поље. – Опраише пољсћи пут до Шаньц. █ прећи ~ преки пут, пречица. – Мини 
по прећи пут и дојди што можеш пре. ⌂ изведе на пут оспособи кога за самосталан 
живот. – Осом деца сам родила, и сва смо ји извели на пут, ни једно неје остало да 
буде овчар или козар. ⌂ крати пут скраћује путовање. – Пада ноч, ајде да кратимо пут. 
⌂ приване пут упути се, крене. – Ако оч да стигнеш на време, требе да приванеш пут 
пре сьвњушку. ⌂ спреза пут путује двоструко више но што треба, хода узалудно. – 
Кад нема мозак у главу, па не панти за кво је пошьл, нек спреза пут.

путьк м дем и хип путић. – Иди све по путьк, немој да сврташ по њиве да те не 
уплаши нешто. Тија путьк води за Ућовац.

путишта с мн. аугм. и пеј. од пут. – Те кво ти је живот: идеш, идеш, акаш се по 
путишта, и на крај ништа, одокле појдеш, там се и врнеш. Ништа не одбирају, само 
се влаче по путишта и блазне свет.

путпуда ономат. звук препеличине песме. – Путпудаљћа поје по жита и детелине: 
путпуда-путпуда-путпуда!, али се види само ако прне и полети.

путпудаљћа ж зоол. птица селица из породице јаребица, препелица Coturnix 
coturnix. – Рипа ко путпудаљћа кроз жито.

путпудаче несвр. оглашавање препелице. – Путпудаљће по цел дьн путпудачу по 
искласало жито, и ми знамо да су се туј негде извеле.

путује (рад. пр. путувал, -а, -о) несвр. иде на пут, вози се превозним средством даље 
од места сталног боравка. – Два дьна и једну ноч смо путували док си дојдомо дом. 
Несьм нигде путувала, најдолек сам ишла до Бабушницу.

путување с путовање. – Моје најдолечно путување било до Ниш, и тој кад ме 
возили са[с] санитет у болницу.

пућ ономат. звук који се чује при сламању гранчице. – Тека си је, човеци док су по-
млади мисле да че векују, па кад заломе на големо, а оно –пућ! и нема га, ко да неје 
ни бил.

пућа м физички и ментално заостало дете. – Ти, бре, и школу заврши, а пона-
шаш се ко пућа.

пуца несвр. 1. испаљује метке. – Почеше да пуцају једни отуд, једни одовуд, али 
си лисица отиде куде је пошла. 2. добија пукотине, цепа се. – Нема ћиша, зевња 
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поче да пуца, а још несмо ни поорали за морузу. 3. фиг. једе грамзиво. – Кат седне уз 
астал, па кат почне да пуца, не гледа да ли има за сви, само да се напуца тај ала не-
засита, а за друђи га бьш брига. ⌂ пуца иза-уши мора да ради нешто што му није по 
вољи. – Море, има да једете кво је поставено, па да ви пуца иза-уши, нема сваћи дьн 
баница и печена пилетија.  запуца, испуца, испуца се, напуца се, попуца, препуца, 
упуца се.

пуцка ж фиг. здрава, пуначка и привлачна женска особа. – Има женицу ко пуцку, 
по једьн образ да удариш, друђити има да пукне.

пуцка несвр. пуца у дем. значењу, пуцкета. – Надвор веје снег, у шпорет пуцкају 
габрове пањушће, а у собу мирише на вурду, сушенице и жешку рећију.  испуцка.

пуша м готован, мангуп, ништарија. – Ти само знаш да бајеш и да лочеш, само 
на свирће паре да даваш, и да частевљаш и шушу и пушу.

пушарњак м запуштена кућа. – Који че му купи онакву кућу, онија пушарњак, 
требал је малко да ју пооправи, па тьг да ју изјави на продају.

пуши несвр. увлачи у себе и испушта кроз уста и нос дувански дим. □ – Мен си је 
деда научил да пушим.  пропуши.

пуши се несвр. 1. има вољу за пушењем. – Пуши ми се па ништа не видим, три 
дьна цигару несьм видел. 2. фиг. надрља, настрада. – Злепи му шамар, па нека се 
пуши, кад неје добар.

пушкало мн. пушкала с 1. дечја пуцаљка од зове (меци су јој лоптице од 
пљувачком наквашене кучине, потисак ствара арбија – штапић на чијем је једном 
крају умотана кучина у обиму пречника цеви пушкала). – Пушкало се прави од 
бьзовину. Кад беомо малецћи, млого смо волели да „ратујемо“, а пушће су ни била 
пушкала. 2. ирон. дечији пенис. – Он се развика, па му потекоше цињће, детињо му 
пушкало. Јак муж, али му детињо пушкало.

пушљак мн. пушљаци м пеј. од пушка, пушчетина. – Ловџије још пре[д]ѕору 
заметну пушљаци на рамо, па се наоде там изван село, да ји не сретне нећи, да ји не 
бије малер.

пушница ж посебна просторија наменски уређена за пушење меса. – Месо за 
сушенице се усоли и тури у корито ил голему ванглу да престоји три до пет дьна, па 
се после суши у пушницу, ил у ижу над огњиште.

пушта несвр. 1. допушта. – Не пуштају га да се врне. Пушта да га жена води за 
нос. 2. ослобађа. – Преко зиму кат се ујутру дигнеш, прво идеш да пушташ јагњишта 
да сисају, после ји одлучиш и дадеш на овце зоб, кад поједу ти одвојиш које су се 
изјагњиле, па њим туриш отаву, а на онеј друђе туриш шуму да брсте.  испушта, 
напушта, попушта, припушта, пропушта, распушта, спушта.

пушти (трп. пр. пуштен, -а, -о) свр. пусти. – Да дојдеш што пре, тражи да те пуш-
те, речи да ти је маћа пред мречку, а и тека си је. Сваћи пуштен на вољу, работи кво 
му падне на памет, и кво је само за њега корисно.  запушти, испушти, напушти, 
опушти, отпушти, попушти, препушти, припушти, распушти, спушти.

пушти се несвр. отпусти се, пође некуда. – Јутре, ако ме нође не издаду, мош се 
пуштим до Бабушницу, да се видим сас љуђе, да си малко повревимо от политиће, 
от сукње, и од онеј работе.  запушти се, напушти се, отпушти се, отпушти се, 
спушти се.

пцетиште с в. псетиште. – Што не утепате тој пцетиште, да не нападне некоје 
дете, да си имате муку после. Човеци омалеаше, а пцетишта се намложише.

пцето с в. псето. –Нема народ, нема деца да џаколе, нема пцета да лају, било 
некада, са пустолија. Тија домаћин имал три пцета, млого голема и добро рањена 
пцета била. Тој пцето што је народ потепало, али и он не заврши добро.
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пцовка мн. пцовће ж в. псовка. – Муж си ме чувал и пазил, руку на мен неје дигал, 
мож је некада подокнул кроз пцовку. Пцовће од мужа су при нас сељаци, ко кат се 
на дете купи сладолед.

пцује несвр. в. псује. – Онија који воде коло окају по деца, и пцују им матер. Напу-
не радњу, не мош се обрнеш од њи, седу, пију, пцују си жене, и цел дьн клепају једно 
сећирче. ■ пцување гл. им. – У њину кућу сваћи дьн има да чујеш окање, карање и 
пцување. Бистар наш сељак за зајебанцију, за пцување да не причамо, нема му раван 
у свет, мож на олимпијаду да иде.  запцује, напцује, опцује, понапцује, попцује, 
пропцује, распцује се.

пченица ж бот. 1. в. пшеница. – Големо имање, пет јектара моруза, осом јектара 
пченица, две иже за зими и за лети, појата, колибе две-три, амбар нов, четиријес овце, 
четвора говеда, туј да отидеш, па да будеш газдарица до век. 2. кувана заслађена 
пшеница која се спрема за славу или парастос. – Искусал пун тањир пченицу, и 
малко му, још тражи.

пчешљак мн. пчешљаци м м в. пшешљак. – Смрду ти нође ко да си у пчешљак 
наступил. Говна оди куче се зове пчешљаци.

пчешћи, -шка, -шко пасји, псећи. – Пчешку главу подигни, ал човечју немој. 
Печалбарсћи живот је пчешћи живот. Дабогдаде да те нападне пчешка шуга, па да 
не мож ни с орлови нокти да се ишчешаш.

пчешћи прил. као пас, на псећи начин. – На свакуга се лоше зајмил, пчешћи че 
мре, никој нема да пријде да га види.

пшеница ж бот. житарица из породице трава Triticum vulgare. □ – Има пше-
ница од разне сорте: највише смо сејали белиу (она нема осиљ) и ропсаљ, он има 
најкрупна зрна, па банаћанку, па видовачу, после се појави талијанк.  пченица.

пшеничка ж дем. и хип. од пшеница. – Дојду колеџањи укитени, носе тојашку и 
торбичку, ми им туримо пшеницу назем, и они с туј тојашку цупају по туј пшеничку, 
и после им давамо онија колачи што месимо за Бьгњи вечер и по парче месо.

пшешљак мн. пшешљаци м псећи измет (упор. и пчешљак). – Пшешљак је говно 
от куче.  пчешљак.

Р
рабаџија м онај који превози робу теретним запрежним колима, кочијаш, 

арабаџуја. Δ – Видојко имаше камион, беше камионџија, рабаџија, кућу је имал у 
Крњачу код Београд.  робаџија.

рабаџильк м рабаџијски посао као професија, рабаџилук. – Мој деда се бавил с 
рабаџильк с коњи, па каже: једнога коња јаша, а три коња натовари сас еспап, и по 
недељу-две не дооди дом.

рабаџисује несвр. бави се рабаџијским послом. – Не ли, настаји Пузља да прича, 
Капетан беше камионџија, рабаџија, а ништа не рабаџисује, највише воли да развози 
невестице кат појду от пијац до њина села.

рабаџисћи, -ска, -ско који се односи на рабаџију. – Несьм ни ја рабаџисћи коњ, 
па само ја да тегљим и сецам, а ви да се излежујете.

рабише (рад. пр. рабисал, -а, -о) свр. изнемогне, малакше, физички се истроши, 
израубује се. – Деда-Славко веч рабисал, једва оди, нече се забави с умирачкуту.

работа ж посао, рад, одређена делатност. – Де, де, седни малко, нече работа да 
ти побегне, неје зајак. Работе ме притисле, па не знам коју прво да почнем. Он кво 
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уработи – уработено је, с њигову работу се никој неје могьл упореди. █ бик-~ главни 
сезонски посао. – Деца почеше да га помагају, посврну се, чьк поче и надничари да 
плачује кад је лети бьш бик-работа. █ брацка ~ неподељени, замршени послови. – Сас 
својега јеџ и пиј, а не замешуј млого, ако ти требе помоћ, плати некоме другоме, 
брацка работа зачьс доведе до замерање и карање. █ весела ~ блудне радње. – Измис-
лим причу за некоју колегиницу како је с некога колегу на велики одмор у кабинет 
правила веселу работу. █ голема ~ незнатна ствар, ситница. – Голема работа што се 
насећирала, и ја сам се насећирала, па се ником не жалим. (ирон.). █ колај ~ лак посао. 
– У, за тој колај работа, кво ли несьм работила и колко сам посецала док сам била у 
село, те не могу дете да причувам нећи дьн. За рећију колај работа, са че дојде, нело 
де прво да се погодимо за цену. █ лька ~ посао који не изискује веће напоре. – Лька 
работа, још росуљиво, са че га окосимо █ мушка ~ чврст, напоран, мушки посао. – 
Беше мушка работа, али упролет започемо кућу, а ујесен се уселимо у њу. █ неоправна 
~ тешко решив проблем. – Неоправна ми работа, цело јутро се не могу оправим да 
почнем нешто да работим. █ оправна ~ посао који се одвија како ваља. – Млого волим 
кад ми је оправна работа, кат све иде ко подмазано, и како га замислим. █ пијана ~ 
траљаво обављен посао. – Пијана работа, седли пијани у кола, па се преврнули, и 
сви изђинули. █ пипава ~ посао који захтева много пажње и стрпљења. – Везење је 
пипава работа. █ припрта ~ хитан и неодложан посао. – Налегоше ни припрте работе, 
па не стигнемо ни да се омијемо, ни да се оперемо. █ срткава ~ в. пипава работа. 
– Везење је срткава работа. █ тртава работа мучан, тежак, исцрпљујући посао. – У 
лозје има тртава работа от-пролет па до-јесен. Косење је тртава работа, тој је мушка 
работа, женска је да збирају сено. █ ћорава ~ нечасна радња. мутни послови. – Оче да 
најуре преко иљадо учитеља, а да запосле комуналну пандурацију, боље им је да се 
ману от ћораве работе. █ цврста ~ тежак и неодложан посао. – У жетву и у вршу буде 
цврста работа. ⌂ работа у руће женски ручни послови. – На Бьгњи дьн док мушћити 
иду по њиве, у виноград и шљивар, или се мају прекај стоку, ми, женштина, вадимо 
игле и итамао да заплетемо некво, да и наша работа у руће иде туј годин како требе. 
⌂ беше му работа заврши се нешто неуспешно, пропаде ствар. – Цела рода поче да ме 
раздумује да га манем, док ме не раздумаше, после би и они тели да га узнем, али 
беше му работа, остадо ја девоћа довек. ⌂ онај работа 1. чин између мушкарца и жене. 
– Затекли ји у плевњу у половин онуј работу, па пукла брука по село. 2. фиг. она муш-
ка ствар, пенис. – Ја њу увану за руку, она мене увану за онуј работу. ⌂ има работу и 
на уши има посла и преко главе. – Имам работу и на уши, не знам куде ми је глава. 
⌂ не пипа работу не ради ништа. – У њиву неје наѕрнула, градину неје расаџувала, 
ни по кућу, ни окол кућу не пипа никакву работу, а на све уработено наоди ману. ⌂ 
повиди работу посвршава неке послове. – За даньс повидомо овуј работу, па од јутре 
че се обртамо на другу. ⌂ наоди се на работу тражи посао, а моли бога да га не нађе. 
– Сви понешто работе, а ја се тиће наодим на работу. ⌂ побрка работу погреши нешто 
у послу. – Е, са побркамо работу начисто, мора да окамо некога да опраји овој кво 
смо започели. ⌂ упрска работу не заврши посао како треба. – Упрскал работу, па га 
искарали ис предузеће где бил запослен. ⌂ уведе у работу упути у посао, обучи. – До-
бар је мајстор, он че те уведе у работу, али и ти требе да будеш послушан, и с очи 
да краднеш занат. ⌂ утепа се од работу премори се радећи. – Жемо, и дожемо, али се 
утепамо од работу.

работан, -тна, -тно који је вредан и радан. – Сва им деца работна и кьсветна.  
неработан.

работи (прил. сад. работејечи) ж несвр. обавља какав посао. – Немој да работиш 
што ти неје за работу. Све сьм волела да работим, и све сьм умејала да работим, 
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неје да се валим, него тој је доказано. Тој се не работи сваћи дьн, нело само кад је 
празник. Наша баба си је умрла работејечи, тиће се једно јутро неје пробудила. ■ 
работење гл. им. – Само знамо за работење, за одмор не знамо.  доработи, зработи, 
изработи, наработи се, одработи, поработи, преработи, приработи, сработи, 
уработи.  ради.

работица ж послић, ма какво запошљење. – Да су ми дали некву работицу, не 
мора некво нарочито, колко да имам да дадем на деца пару за буречак.

рабуж м кратак штапић на коме се урезују зарези којима се означава дата или 
примљена количина чега, рабош. – Млеко на бачију смо узимали на рабуж. Жене су 
давале преџу на бојаџију на рабуж.  рабуш.

рабуш м в. рабуж. – Чек, чек, одма да се разберемо, несьм ја суртук, па да терам 
рабуш који је засечен пред толће године, куј си је напрајил рабуш, тија нек си га 
отетивује.

рабушка мн. рабушће ж 1. зарез на рабошу који означава договорену или одређену 
количину узете робе. – Колко рабушће на рабуш, толко канте млеко сам узела на 
бачију да бачујем. 2. зарез на увету овце или козе као знак распознавања. – Свака 
овца или коза има рабушку на уо да си ју познава газда.

рав мн. равови м полица на зиду; преграда у сандуку, раф. Δ – Кат се послушаш 
с алатку, очу да ју врнеш на рав куде си ју узел, да ју не тражим после кад мен при-
требе по целу кућу.

раван, -вна, -вно ГЛ, ДЛ 1. који је без избочина, удубљења и узбрдица. – Лько је 
по раван пут, али су у Лужницу малко такви путови. 2. фиг. пун, цео, читав. – Равно 
година како правимо свадбу, а још немају дете, до куга је кривица не знам.  раман.

равни несвр. чини равним, равна. – Комшија поче да равни плац, спрема се да 
копа темељ за кућу.  заравни, изравни, подравни, поравни, сравни.

равничка ж дем. од равница; зараван на узбрдици. – Да излезнемо горе на онуј 
равничку, па че станемо да се говеда одморе.

равниште с ГЛ, ДЛ геогр. 1. равно земљиште, равница. – Наше њиве све у рав-
ниште. Најбољ берећет смо наодили у Ливађе, а и градину смо имали у Равниште, 
исто у Ливађе. 2. фиг. свеједно, једно те исто. – Једва смо чекали Велигден да дојде 
да закољемо прасенце да се облажимо, а са ни све равнише, никој ни пости ни слави, 
и једе кьт какво има.

равно прил. у равној линији, право. – Иди само равно, не скрећи ни лево ни десно, 
и че стигнеш право у њин двор. Све му равно ко на ћоравога дьн и ноч.  рамно.

равња се несвр. упоређује се са ким. – Куде чу ја сас вас да се равњам по науће, ал 
ме некво поткарује да ви речем два реча од овуј несрећу што ју докара водуринава, 
а несрећа голема, тој и ћорав види.  изравња, подравња.

равњача ж зидарска алатка за грубо равнање приликом малтерисања или 
бетонирања (упор. обла). – Равњача је права дашчица с коју се равња малтер кат се 
наврља на зид, или бетон кат се нешто бетонира.

радан, -дна, -дно који воли да ради; који се односи на рад. – Ем је радан, ем је 
штедљив, ем не пије, њега да узнеш. Били смо шестина из наше село у радну брига-
ду кат се градил Нови Београд.

радьква ж бот. зељаста повртарска биљка из породице крсташица задебљаног 
корена, који се употребљава за јело Raphanus sativus (упор. ротквица). – Радичко, 
Rадичко, радькве ти на главу цьвтеле, што ме овака изеде за срце. (клет.).

раденик м вредан, марљив човек. – Човек ми је бил раденик, и волел је да има 
све, три појате направимо онам у Лице, тека зовемо местото.
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Радешевац / Радошовац (адм. Радошевац) село у Лужници; Радешевчањин / 
Радошовчањин, Радешевка / Радошовка, Радешевче / Радошовче мн. Радешевчање / 
Радешевчањи / Радошовчање / Радошовчањи етн; радешевачћи / радошовачћи, -чка, 
-чко ктет.

ради (рад. пр. радел, -а, -о; трп. пр. раден, -а, -о) несвр. 1. обавља какав посао (упор. 
работи). – Радели смо sидарсћи послови. И тој сам радела, ишла сам у надницу, ра-
дела сам и зарадела сам, али од никуга несьм зажмала, па да потражим да ми некво 
даде џабе. Тија Шанац је раден две године, радел га је краљ Милан. Носили смо све 
на-руће радено, куповно неје имало. 2. настоји, притешњава се, показује интерес, 
ради на чему да дође до промене. – Све ми се штапци на сльбу потрошили, а не 
радим да ји заменим, док ме једнуш мука не примора.  заради.

радијо с радио-пријемник. – Босиљћа се заћитила с босиљак, седи под веранду и 
плете, радијо вој свири по цел дьн, чьс-чьс па се поусмине.

Радињинци село у Лужници; Радињинчанин, Радињинчанка, Радињинчанче мн. 
Радињинчање етн; радињинсћи, -ска, -ско ктет.

радичка ж украсна тиквица патуљастог плода. – Ако посадиш радичку, па се 
повалиш да си ју посадил, место њу че никне обична тиква.

радодајка нов. ж она која радо даје шта мушкарци траже. – Тека се она малко-
помалко прочу да је радодајка, и да подучава момчурљаци у онеј работе. Сипи, бре, 
Јеленко, кво се отеѕаш ко снајка радодајка кад тврди пазар, чим сам ју испразнил, 
неје лоше да је пуна.

радос м радост. – Прво дете ка[д] роди, мушкото, њигов радос га нигде неје има-
ло, цел комшильк је окал на крчму. Деца се радују, трчу пред њу, трчу по њу, радос 
голем до небо.

радосан, -сна, -сно радостан. – Излезе и држи замотуљчакат у руће, убава ко 
икона, насмејана, ја вој дадо цвећето, али се смота и не загрли ју, не цуну ју, не каза 
вој колко сам срећан и радосан што ми је родила сина.

Радосин (адм. Радосињ) село у Лужници; Радосинац, Радосинка, Радосинче мн. 
Радосинци етн; радосинсћи, -ска, -ско ктет.

радује се (рад. пр. радувал, -а, -о се) несвр. осећа пријатност, задовољство, весели 
се. – Највише сам се радувала кад ми деца пристигоше за женидбу, па кад почемо 
да ји женимо једно по једно. ■ радување гл. им. – Ти си ми најголемо радување, ка[д] 
тебе видим, сльнце ме огреје.  зарадује се, израдује се, нарадује се, порадује се, 
прерадује се, прирадује се.

ражьњ мн. ражњови м мотка на коју се натиче и којом се окреће месо над ватром 
кад се пече. – На Џурџовдн се обавезно клало јагње, и пекло на ражьњ там куде су се 
овце премузувале.  рьжьњ, рожьњ.

ражени се свр. разведе се, растури брачну заједницу. – Ожени се, не пројде млого 
време он се ражени, па доведе другу, пешес пут се тека женил и ражењувал.

ражењује се несвр. разводи се. – У даньшњо време се жене и ражењују, напред 
неје било тека.

ражљеби се свр. 1. смејуљи се широко отворених устију. – Што једнуш не 
затвориш уста, нело си се ражљебила ко плевња у мај месец. 2. рашири ноге, раскречи 
се. – Седне, па се ражљеби ко жаба, деца гледају, а стари обртају главе настран.

ражџаколи се свр. разгалами се. – Волим да ми дојду унучетија, ал кат се 
ражџаколе прекај бабу, мен припадне мука, па си идем у шталу при кравице. Љуђи 
се ражџаколили по село.

разазна свр. почне да схвата реалност око себе. – Пијан ко зевња, не дирај га док 
не разазна куде се наоди, после му клепај и соли памет.
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разазнавује несвр. почиње да поима, разазнаје (о детету). – Попорасте дете, поче 
да разазнавује, не мож га више бьш све превариш кво ти падне на памет.

разазнаје се свр. прочује се, сазна се. – Ако се разазнаје за овој че пукне брука по 
село, нело да јега ни никој неје видел.  разьзнаје се.

разасмеје се почне гласно да се смеје. – Напуни се вејник, сви ми некви поклони 
давају, сви се разасмејали, маћа врнди натам-новам, башта веч укрстил с очи.

разьзнаје се свр. в. разазнаје се. – Још малко па че роди, али крију да се не 
разьзнаје по село, а мож че и њему памет да дојде у главу, па да ју запроси.

разьпне (трп. пр. разьпет, -а, -о) свр. размакне и учврсти крајеве каквог предмета 
док се затегне, разапне. – Свиња се одере, па се кожа разьпне на дувар да се суши, 
после се од њу праве опьнци. Ако верујеш у Бога, веруј и крсти се, куј ти брани, али 
не наговарај друђи да ђину због њега, он је разьпет због нас, а не требе ми да будемо 
разьпети због њега.

разбатален, -а, -о покварен, разбијен, разорен. – Куде погледаш, све намануто и 
разбаталено, ни школа, ни продавница, ни црква, а ти оч да се врнеш и туј да живиш.

разбега се свр. разбежи се. – Ми смо наклале огьњ и седењћујемо, кад дојдоше 
плашила, распршкаше огьњ, че ни очи погоре, ми беж, све се разбегамо која куде.

разбељује се несвр. почиња да се бели нови дан, свиће. – Ајде да се диѕамо, поче 
се разбељује, старцити још кьт су се дигли.

разбере свр. разабере, разуме, схвати. – Бланта некакво, опште не могу да га 
разберем. Мож да неч све да рзбереш са, ал још малко кад попорастеш, тьг че све да 
знаш. Дошьл сам да те изокам јутре да дојдеш при Петкану и мен на поседьк, разбра 
ли ме, да дојдеш обавезно!

разбеснеје свр. разбесни. – Немој да га разбеснејеш, сви че ни покоље, знаш га 
какьв је кат се напије.

разбеснеје се свр. разбесни се. – Потчушкују га, шољћају се с њег, чепе му се док 
се разбеснеје, после кад ји појури, метак ји не мож стигне. Ако се разбеснејем има 
да једеш немијен, и да раздувујеш ћисело млеко.

разбива несвр. разбија. – Тека, док ја с тој разбивам главу некој ме увати за лакат, 
и польк ми рече да идем по њег, он че ми најде место за седење.  поразбива.

разбира несвр. разабире, схвата (упор. одбира2). – Ништа не одбирам, ал се у 
свашто помалко разбирам. Разбираш ли какво ти причам. Не разбира ништа ко једно 
говедо.  разуми.

разбира се несвр. разуме се у што, упознат је са чим. – Диса беше умејатан и чу-
вателник, у све се разбираше, и сваћега умејеше да посаветује. Колко се ја разбирам 
у сьнови, не ваљаје кат сањујеш појање, чека те викање кат се пробудиш. Разбира се 
ко Марица у крив курц. (ирон.).

разбистри се фиг. постане способан за расуђивање, среди мисли. – Накво страшно 
сам сањувала, цело јутро не може да ми се разбистри у главу да је тој само сьн бил.

разбичи свр. тестером уздужно располути дебло. – Само још једну греду да 
разбичимо, па че једемо леб, и че одморимо.

разјасни се свр. јасно изнесе своје мишљење о месђусобним односима. – Ја да 
печалим и да те раним и облачим, а друђи да те трти, тој нече да може, да се одма 
разјаснимо.

разблажи (трп. пр. разблажен, -а, -о) свр. 1. учини неку течност воденијом, ређом 
или са мањом концентрацијом чега. – Деда Воја прет крај не можеше да пије љуту 
рећију, тражеше да ју разблажимо с воду, и тој пола рећија, пола вода. Мојиви сок 
неје довољно разблажен, додај му још малко водицу. 2. раскваси уста чим. – Ја вој 
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растопи шићерчак у водицу, дадо вој да пине, да разблажи уста, помага тој кат се 
некој гоџа уплаши.  размлади.

разблажује несврш чини неку течност воденијом, ређом или са мањом 
концентрацијом чега. – Сок од вишње разблажујемо сас воду да неје млого гус и 
благ. ■ разблажување гл. им. – Јутре да ми натавриш у торбичку ћесу бомбоне, ћесу 
каве и једно шише от сокан на разблажување, очу да идем при Добринку, ми смо 
задњи остали о[д] тријесто годиште.

разбој м справа за ткање у кућној радиности. – Свака кућа је имала разбој за 
ткање. Разбој има: ногари, гредица или даска за седење, две кросна: прегњо и загњо, 
затезаљћа, повртаљћа, скакутће, нитће, подношће, брдо, набрдила и совељћа.

разбокори се свр. израсте у више струкова, развије бокор (о житима). – Кат се 
разбокорило житово, не мож боље да буде, ко у Банат!

разборави се свр. пробуди се, освести се. – Седи до који ред ночу, а спи до који 
ред дьњу, кат се пробуди. без каве не може да се разборави.

разборит, -а, -о разуман, савестан. – Деца им млого разборита и послушна. 
Ма куде ти мож с неразборитог човека да се споразумејеш, запне се ко могаре на 
ћуприју, па му се ништа не доказује.  неразборит.

разбради свр. одвеже коме мараму са главе. – Мани се, не трклетуј, немој да ми 
разбрадиш шамију, да ми се смејете како сам оћелавела.

разбради се свр. одвеже себи мараму са главе. – Што си се разбрадила, па идеш 
таква ко сьблаз, стара си жена.

разбрачује се несвр. кида братске односе, престаје да се осећа као брат. – Браћа 
су се на меџу разбрачували, и ножеви потеѕали једьн на другога.

разбукари се свр. свиња добије нагон за оплодњом. – Че строши кочину свињава, 
разбукарила се па беснеје.

разбунџави се (трп. пр. разбунџавен, -а, -о) свр. иде рашчупана, неочешља се. – 
Навлекла дльгу кошуљетину, па се разбунџавила, да те негде сретне ночу има да се 
прећинеш от стра. Улезе разбунбџавена и разголездрена, ми се сви укоколимо у њу, 
ко да смо мечку видели.

разбуџује несвр. буди из сна, разбуђује. – Ајде диѕај се, још кьд те разбуџујем, 
сльнце искочило високо. ■ разбуџување гл. им. – Тамьн си намести сунђер на клупче 
под ореј, и сипа си једну дуњовачу за разбуџување и циркулацију, кад ете ти га на-
шинчено, пошло за варош, па да пита требе ли некво да ни купи там.

развади свр. раздвоји оне који су завађени, умири прекидајући свађу. – Скараше 
се, па се степаше, не мож ји развадимо.

развали (трп. пр. развален, -а, -о) свр. 1. обије, пробије, провали. – Куће напуштене, 
врата развалена, пенџери виснули, тужно да погледаш. 2. фиг. жестоко изудара. – Не 
задевај ме, ако се рипнем има те развалим од бијење.

разваља несвр. ваљајући развуче, ваљајући истањи. – За пресну погачу брашно 
се сеје на поретко сито, додаде му се малко сода бикарбона, а тесто се толко цврсто 
меси да руће заболу, распљеска се сас дланови, ил се разваља сас сукаљћу, надокраћу 
се избьцка сас нож или сас дршку оди ложицу да се не поткоруши и поубаво испече.

разваљује се несвр. фиг. прекомерно једе и пије. – Где најду мувте једу и пију па се 
разваљују, ко провалени.

развари се свр. сувише дугим кувањем учино што меким, раскува. – Месо од овцу 
је најблаго сас ћисело зеље, али требе да се добро развари, да се раштуми да почне 
да отпада от косће.

разваџује несвр. раздваја оне који се туку. – Немој да ји разваџујеш, нек се бију, 
па очи нек си поваде.
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развашари свр. фиг. разбаца без реда, испремета, направи вашар. – Што сте 
развашарили оволко по собу, човек нема место где да седне, кам ли да прилегне.

развашари се свр. фиг. раскомоти се, заузме туђи комодитет. – Дојду, па се 
развашаре ко у њину кућу, а ми се снебивамо и измацињамо се да им не смитамо.

разведе свр. 1. распореди на више преноћишта. – Дојдете сви, за спање се не 
бринете, једни че спу при нас, друђи че разведемо по роду, само ви дојдете. 2. 
клештима рашири зупце на ручној тестери да боље секу. – Бичћија престала да 
реже, требе да вој разведем зупци, и да ју наострим, па има сама да сече, а ја чу да 
седим у ладовину и гледам.

разведе се свр. раздвоји се, размакне се, рашири се удаљивши се свако на своју 
страну (упор. и мане се 2). – Драгомир из Радињици неје ћопав, он је шатрав, нође 
му се развеле у колена, па може куче да му пројде кроз њи.

разведри се фиг. испуни се добрим расположењем, разгали се. – Де, разведри се 
малко, ветар га однел, што си се толко намрштила ко Стара планина, сви су ти живи 
и здрави, па ако несу туј.

разведрује се несвр. постаје ведро, разведрава се. – Ћиша неколко дьна 
непрестално пада, али се веч испада, поче да се разведрује.

развејан, -а, -о фиг. аљкав, забораван, расејан. – Развејан човечина, ни пази како 
је облечен, ни кво куде требе да изорати.

развеје свр. фиг. раздава, проћерда. – Колко сам ја стиснут за пару, толко он има 
широћи прсти, све паре што му дадем развеје с друство до динар, после притисне 
матер, па тражи од њу.

развесели се свр. 1. постане весео, испуни се радошћу. – Кат се врнеше ис пе-
чалбу, Радосинка се развесели, кокори се уз њег, увати га под руку, па сваћи дьн у 
варош. 2. освежи се. – Чим се градина посипе, расад се развесели, па од милбога да 
га гледаш.  поразвесели се.

развидели се свр. 1. сване, раздани се. – Седо вој при нође, и тека осьвну, кат се 
развидели, она отвори очи. Топрв се беше развиделило, ја штрапам и оѕртам се – по 
мен нигде нићег. 2. фиг. поврати се свест, избистри се у глави. – Исправи се, ал ми 
у главу некво ко донезгоде, ја постоја тека, постоја док ми се развидели у главу, па 
излезо надвор.  поразвидели се.

развидељује се несвр. свиће, раздањује се. – Веч се развидељује, а ја и још једьн 
милицајац се польк примакнумо и маџијене туримо на праг преди Тршина врата.

развије свр. ослободи везе, размота завијено, одмота. – Разви детето да се из-
мрда, после че поубаво да спи.

развије се свр. 1. нарасте, ојача. – Чини му се да до лани беше девојчиште, а 
гле са, развила се у убаву девоћу, да вој се не нагледаш. 2. добије лишће уместо 
пупољака, пролиста. – Млада травица пошла, цвеће се уцьвтело, гора почела да се 
развија, пилетија се упојала, убавило.

развика се несвр. расплаче се. – С тога викљу немој да се дружиш, он се тиће за 
ништа развика. У село са скоро да ни нема деца, све старци, заглувели и занемели 
кућерци, нигде расадена градина, нигде зајазени јазови, да се развикаш.

развикан, -а, -о расплакан, уплакан. – Добар дан, убавице! – искоколи конто мен, 
ко да неје видел насметену и развикану жену, остарел, а мозак му неје дошьл.

развлачен, -а, -о чији је обим повећан и проширен истезањем. – Једе ми се бани-
ца сас ливацко зеље и сас развлачене обђе.  растрзан.

развлачи несвр. истезањем повећава димензије чега, отеже. – Кажи право како 
је, немој да развлачиш причу, кобајаги да се Власи не досете.
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развлече свр. развуче. – Твоје имање че зетови да развлечу, а теб ти са жал бом-
бону да купиш уста да расквасиш.

развлече се (рад. пр. развлекал, -кла, -кло се, трп. пр. развлечен, -а, -о ) свр. фиг. 
олењи се. – Развлекал се ко свињска црева, мрзи га да се слагне да се обује, само 
натькне опьнци и влачи. Овија, бре, поорганизовани од нас, ми смо развлечени ко 
дронци.

разводи се свр. крава добије нагон за оплодњом. – Разводила се крава, па ју во-
димо у Сливовик при бика.

развози несвр. возећи допрема на разна места. – Капетан беше камионџија, 
рабаџија, а ништа не рабаџисује, највише волеше да развози невестице кат појду 
от пијац до њина села. ■ развозување гл. им. – Устурил се Капетан, ублажило му се 
развозувањето невестице, па се нумеје мане.

развревује несвр. учествује у разговору, реплицира на оно што је казано. – Сам 
си прича, сам си развревује. Иде по пут Сибја, сам си вреви, сам си развревује: Идем 
ја, иде и калдрма, станем ја, стане и калдрма!

развредни се свр. постане вредан, престане да ленчари (упор. провредни се). – 
Млого си се развреднила и распојала одоцутра, нешто туј има.

разврже (рад. пр. разврзал, -а, -о, трп. пр. разврзан, -а, -о) свр. развеже. – При туј 
воду че станеш и развржеш крпољат, ал никако немој да чьчкаш и заглеџујеш у њег, 
само га врљи да га вода однесе. Подгуркују се и питују ме куде сам се тој муала та 
ми разврзана опрегљача.

разврже се свр. одвеже се. – Цврсто га вржи, да се не разврже успут, па да га ис-
тровимо.

разврзује несвр. развезује. – Мене одредише да се укачим на дреш, да разврзујем 
снопови, и да ји додавам на багаџију.

разврља (трп. пр. разврљан, -а, -о) свр. разбаца. – Расрди се, па све кво му дојде до 
руку разврља по кућу. Имају голем подрум, али имају и оставу где остављају ствари, 
које би смитале разврљане по кућу.

разврљује несвр. разбацује. – По жетву искарујемо ђубре на гомиле, а пред орање 
га разврљујемо и заорујемо, тека сваку годину ђубримо њиве. ■ разврљување гл. им. 
– Дојде син та ми помогну у разврљување ђубре и у орање.

разврне свр. поврати све дугове, раздужи се свима. – Задужимо се на пуно места, 
како че да разврнемо тољћи дугови ни сам не знам.

разврне се свр. лепо се распореде и мирно пасу (о овцама). – Овце се разврнуле 
и кротују, овчар уз њи свири у дудук, пилетија се упојала, од милбога да гледаш у 
слушаш.

разврта несвр. повраћа све дугове, раздужи се свима. – Дужни смо и иза-уши, 
када че да развртамо тољћи дугови кој знаје.

разврта се несвр. 1. окрећући главу баца погледе на све стране. – Нешто пуче, 
жена залелека, ја се поче развртам по собу да видим кво је пукло, и да ли се нешто 
строшило. 2. пасући размили се у више праваца (о овцама када нађу добру пашу). 
– Прекарај овце преко увалу, па ји терај у Дебели дел, там ширина, па могу да се 
развртају до милу вољу.

разврти се свр. прошири се, распростре се. – Неје била страшна рана, али се 
подљутила, развртела се преко целу ногу, нога помодрела и подгнојила.

разврцка се свр. развредни се, разјурца се послујући око чега. – Тьг се Петкана 
разврцка ко да има петнајес године, измете кућу и обриса прозори, па узе онија но-
жици што стрижемо овце, и остриже ме, да ме деца не затицају неостриженог.
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разврчка свр. извуче иглу из плетива. – Који ми разврчкал игле ис черапу коју 
сам јучер заплела?

разврчка се извуче се игла из плетива, или канап из омчица кроз које је био 
провучен. – Разврчкало ми се плетење од иглу, па морам да га наврчкам поново. 
Разврчкали ми се опьнци, па сучем врцу да ји поново наврчкам.

разврши свр. почне да узима с врха, почне да троши оно што је спремљено за зиму 
и поклопцем поклопљено. – Требе да развршимо једно каче сас сирење, да почнемо 
да га арчимо, а друго га нека за преко зиму. Тегла сас пекмез која се разврши требе 
да се утутьк испразни, да се не поквари пекмезат.

развршава несвр. почиње да узима с врха, почиње да троши оно што је до тада 
било поклопцем поклопљено. – Туршију развршавамо кад ване први студ, кат поч-
не свињокољ, кат авлија замирише на маз и чварци, а кућа на грејану рећију.  
развршује.

развршује несвр. в. развршава. – Вурда која је оставена за зиму не развршује се 
док снег не падне.

разгази свр. 1. гажењем утаба (о снегу). – Прво разгазимо снег окол стог, па 
наврљамо шуму да овце брсте. 2. гажењем разблатњави (о блату). – Чим падне 
ћиша, овце разгазе по двор, па се направи каљиште до гушу. 3. гажењем прошири (о 
обући). – Свака нова обућа убива док се не разгази.  поразгази.

разгазује несвр. газећи проширује нову обућу. – Имам нове ципеле, још ји 
разгазујем по собу.

разгаџа несвр. раздваја, распоређује. – Поче да разгаџам које чијо да буде, па се 
домисли да је боље да се они меџу себ договоре како да се деле кад мен више не 
буде.

разглави 1. помери из лежишта оно што је углављено, расклима, растури. – 
Креветат беше заглавен, са се разглавил, па скрца, малко ли се помериш. Петкана 
се досети да пребрисује по собе, тера ме да измацињам кревети, све си разглави 
шифоњер од померање. 2. фиг. жестоко исмеје или изудара кога. – Кад улезнеш код 
Ђору у ковачку радњу, па те он пита за кво си, за каве ел рећију, а ти ако само речеш 
да неси за ништа, онија који су туј има те разглаве от шољћу. Ако те уванем, има те 
разглавим од бијење.

разгланѕи се свр. обнажи се, оскудно се обуче, разголити се. – Разгланѕила се и 
лице нацвакала, па дигла главу, ко да не знамо која је и каква је.  разглонѕи се.  
разголездри се.  поразгланѕи се.

разгласи (трп. пр. разгласен, -а, -о) свр. пронесе глас о коме или чему, учини да се 
створи одређено мишљење о коме или чему. – Ако те разгласе да си оваква или онак-
ва, ништа ти после не мож помогне, таква има да останеш, па с песак да се трљаш. 
Разгласени смо да повише волимо туџо, него наше.

разглеђује ЛЗ несвр. разгледава. – Дете седло, па разглеђувало, а оно чивильк 
има, па капе накачене на њега. (нар. пр.).  разглеџује.

разглетави свр. фиг. смандрља на брзину, не уради како ваља. – Кад нешто работиш 
уработи га како требе, немој само да га разглетавиш, па да га оставиш.

разглетави се свр. фиг. разлењи се, распекмези се. – Узни па нешто работи, немој 
да си се разглетавил ко некоја баба.

разглеџује несвр. ГЛ, ДЛ в. разглеђује. – Не волим кад некој дојде, па почне да 
разглеџује кво имам, и како ми је средено по кућу.

разглеџује се несвр. разгледава се. – Седо у кревет, и поче се разглеџујем, још се 
не могу опасуљим куде сам.
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разглибоше се несвр. фиг. распекмези се, почне да извољева. – Туџа жена ти је 
најбоља, ишчукаш, па ајд на порту, а ако се ожениш, само доведеш залитало у кућу, 
разглибоше се окол тебе, па ајде и добро докле само окол тебе, али оно ване ком-
шильк, па село, па цел свет.

разглонsи свр. разголити. – Нема срам, разглонsила груди, ич ју неје брига што 
сви зевају у њу.

разглонsи се свр. в. разгланѕи се. – Разглонѕила се и намазала се ко вашарска 
певаљка.

разгмаца се свр. разблатњави се, постане клизаво. – Угрејало га малко времето, 
путеви се разгмацали, па се тешко оди, бљузгаво донде.

разговоран, -рна, -рно фиг. јестив, питак, укусан, који отвара апетит. – Раз-
говорна чорбица, ћиселка и прољутачка, добра за на жетву.

разговори свр. речима разгали, охрабри, утеши. – Никој неје умејал да ме раз-
говори и утеши ко моја покојна баба Тала.

разговори се поразговара са киме. – Мани, мани, овој је чудо, могао човеку и да 
помогноем, и да ми помогне, и да се разговорим, и да работим, и да играм, и све, са 
ништа, бре!

разгоди свр. раздвоји, раздели, распореди. – Требе да разгодимо које чијо че буде 
док је башта још жив, да се после не повлачимо по судови.

разголездри се (трп. пр. разголездрен, -а, -о) обнажи се, оскудно се обуче, разго-
лити се (упор. разгланsи се). – Разголездри се, па намамује момчурљаци да ју гледају. 
Нумеју да си чувају здравјице, искачају разголездрене, а вртају се пре[д]-ѕору. Утопли 
се, немој да излазиш таква разголездрена, че премрзнеш ко компир.  разголити се.

разголеми се свр. добије на висини и тежини, раскрупња се. – Порасал и раз-
големил се ко мечьк.

разголити се свр. обнажи се, оскудно се обуче (упор. разголездри се). – Напред 
било срамотно да се жена разголити и у кућу, а са си иду разголитене и по кућу и по 
чаршију.

разгори се свр. почне јако да гори, распламса се. □ – Натурај му поситна дрвца, 
да се што пре разгори, па пристави нешто да се вари за ручьк.

разграба свр. 1. узима на брзину све што дохвати. – Ћитће ми попадаше / 
момчета разграбаше / у бунар наврљаше (нар. п.). 2. бесправно присваја, разноси 
туђу имовину. – Цел век сам правил и стицал, а по мен че све тој да разграбају але и 
вране, мен нема ни да помену.

разгради (трп. пр. разграден, -а, -о) свр. уклони ограду. – Морали смо да разградимо 
авлију да камион укара грађу, после ју поново заградимо. Убава жена је ко разградено 
лозје до пут.

разграџује несвр. разграђује. – Човек се гради с доброг комшију, а лош комшија и 
гвоздену ограду разграџује кад не видиш, само да ти напакости.

разгребе се свр. почне да се бесомучно чеше. – Што си се толко разгребал, шугав 
ли си, че ти проплисне крв о[д] толко чешање.

разгрне свр. размакне, расклопи, рашири. – Разгрни жар, па тури неколко зеленца 
да се опечу, кат се пече рећија тој не смеје да се замине. Разгрни му пелењће да се 
измрда, а и млого се ознојилио, да се малко олади.  поразгрне.

разгрта несвр. склања оно чиме је ко или што огрнут, одгрће се. – До оточ се 
загртамо, са ни поче греје рећија, па че почнемо да се разгртамо, море, још малко па 
че почнемо и да се соблачимо.

разгубоше се свр. оболи од губе, орањави се (само у клетвама). – Дабогдал да 
залежиш, па да се разгубошеш, па црви да лазе по тебе.
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разгули се свр. чешајући се ољушти скраму са ране која је почела да зацељује. – 
Само што почну да му зарастују огулена колена, он почне да се чеша, и па ји разгули.

разгура свр. гурајући размакне у више страна. – Грмнуше трубе, те ти ју Морав-
ка, разгура тањири натам-новам, па се рипи на остал и поче да игра.

раздава несвр. 1. раздаје, дели. – Свака жена понесе на задушницу понешто да 
раздава на друђе жене. 2. фиг. шири гласине, проноси вести. – Она нумеје да чува кво 
чује, одма га раздава по село.  пораздава.

раздаде свр. разда, раздели. – Лаковерна жена може све ис кућу да раздаде на 
Цигањће које вражукају, само ли ју намиришу каква је.  раздели.

раздалеко прил. фиг. прилично удаљени (по понашању и поступцима). – Дете и 
прасе несу млого раздалеко, зачьс се умьшкају.

раздаљина ж просторна удаљеност, растојање, размак. – Колци да буду на 
раздаљину од два метра.

раздьни се свр. забели се дневно светло, раздани се. – Топрв се беше сагльм 
раздьнило, сльнце само што беше излезло, па трава беше још росуљива.

раздел м ритмични временски прекид, пауза. – Ударај с раздел, али јако, да га 
исправимо ако можемо.

раздели (трп. пр. разделен, -а, -о) свр. 1. да већем броју лица (упор. раздаде). – Ора-
ти му да им раздели имовину док је још жив, али ме не послуша, па са ја морам да 
главобољосујем. 2. располути на два дела; очешља косу на раздељак. – Волела је да 
раздели косу по средину главу у праву делку (в. делка). Ливада беше скутана меџу 
браништа, насред њу црно дрво надве разделено оди гром.

раздене свр. растури оно што је зденуто. – Раздува се ветрина, че ни раздене 
крстине по њиве. Стогат ти се млого накривил, раздени га, па га убаво здени, тека 
че падне.

раздере свр. повреди се огуливши кожу. – Куде си се качил, па си толко раздрал 
колената, још крв тече.

раздере се свр. разгалами се. – Нема, нема па се тиће раздере на мене, ко да сам 
му слуга, а не жена.

раздльгом прил. без журбе, развучено, успорено. – Немој да казујеш раздльгом, 
брзо ми кажи, немам кьд да те слушам.

раздрдње се свр. разбрбља се. – Он кад малко пине, раздрдње се, па никој не мож 
до реч да дојде од њега.

раздрљави се свр. фиг. почне да се умива па прекине, овлаш опре лице. – Нема кьд 
да се убаво омијем, само се малко раздрљави, и пожури да ме не чекају на капију.

раздрљен, -а, -о раскопчан. – Беше нисак човек, дебел и гушав, стално с 
раздрљену кошуљу под гушу.

раздрљи свр. раскопча одећу око врата и преко груди. – Разасмејал се Љубисав, 
седи на трупци под дуд, раздрљил кошуљу, онак убав и крупан, суче бркови и 
исцерил бели зуби ко курјак.

раздрнда свр. расклимата, растресе, упропасти. – Не гледа колко товари у 
приколицу, и по какви путови вози, раздрндал ми нов трактор, такьв трактор се више 
не наоди.

раздрнчи се свр. разјогуни се, распизми се, постане неугодан у говору и поступцима. 
– Раздрнчи се, па му никој не вољаје, и све му смита, и тој га почесто вата.

раздружи се свр. престане да другује са ким, раскине другарски однос. – Деца ко 
деца, зачьс се здруже, зачьс се раздруже.

раздруса свр. друсањем растресе. – Возимо се, али боље да смо одили, раздруса-
ше ни кола, па ни све боли куде се пипнемо.
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раздува свр. 1. дувањем распири ватру. – Док раздува огьњат, очи ми испадоше. 
2. дувањем разнесе на све стране (о ветру). – Нема ћиша, раздува ветар облаци. ⌂ 
раздува га почне непогода праћена јаким ветром. – Некада кад га стунтеше, кад га 
усева, угрми, па кад га раздува, ми у једну душу трчимо сас родитељи да зберемо 
сено, да га не завати ћиша.

раздува се свр. почне да дува (о ветру). – Ветринава се раздува, че ни пообара 
навиљњаци и разнесе сено, па да морамо поново да га збирамо и денемо.

раздувује несвр. дувањем расхлађује (о ветру). – Жега, ал неје успарчиа, раздувује 
помалко ветьрчак, може да се дише.

раздума свр. говором одврати кога од какве намере. – Гоџа се премишља да про-
дадем све, па да се и ми отселимо, цврсто се реши, па ме жена раздума. Работа се 
чьском раздума, али карање састиза једно друго.

раздумује несвр. говором одвраћа кога од какве намере. – Цела рода поче да ме 
раздумује да га манем, док ме раздумаше, после би и они тели да га узнем, али беше 
му работа, остадо ја девоћа довек.

разђелдише свр. разјасни. ▲ – Добро га разђелдисамо, да знамо кво чемо, и како 
чемо даље.

раззева се свр. почне убрзано да зева. – Једьн ли почне да зева, и друђи се 
раззевају, тој заразно.

раззида свр. поруши оно што је озидано (супротно озида). – Снаа накара мојег 
чичу у Пирот да раззида нову кућу, па да озида другу на два спрата, да несу на исти 
спрат.

разѕурли се несвр. расплаче се. – Тиће вој тека дојде, разѕурли се, па не знаје да 
стане, а без разлог.

разигра се свр. почне весело да се игра, сав се преда игри. – Разиграла се деца ко 
млада ждребетија, само одлате по двор.

разиде се свр. 1. оде свако на своју страну, разиђе се. – Петкана ни постави, па 
си излезе по авлију, знаје она да се сас Пузљу нема скоро разидемо. Они ни плате 
песму, даду ни по једно јајце, туј вечерамо, и тьг се разидемо која куде. 2. изгуби се, 
нестане. – Кат се разиде чур, има кво и да видиш, цел ар детелина ошишана до-зем.

разишка свр. фиг. отера, разјури вичући „иш“ (упор. и изишка). – Разишкаше сва 
деца ис кућу, са живе сами ко ћутуци.

разјагли се свр. разреде се облаци, почне да се ведри. – Че се мења време, разјагли 
се от Суву планину. Разјагли се, и сльнце се показа, че ни буде.

разјагљује се несвр. разређују се облаци, почиње да се ведри. – Поче да се 
разјагљује, изгледа че престањује ћиша, а и прекара га.

разјакоти се свр. појача се, распламса се (о ватри). – Она врљи трешчице, и огањ 
се разјакоти, имало жарчьк поди пепелат, неје било аметом угасло.

разјари се свр. постане јаростан, разбесни се. – Наставник трчи по нас, разјарил 
се ко бик, пцује ни и бије с лењир кога стигне и куде стигне.

разједе се свр. једући добије апетит да више поједе. – Не једе ти се, али јеџ, чо-
век док почне, после се разједе, па не знаје колко че поједе.

разјида несвр. нагриза, оштећује, разара. – Аксенција опасна, где капне разјида 
и железо, кам ли кожу и месо. Рџа разјида польк, али стално.

разјужи свр. отопли. – Поче југ да дува, че га рајужи, па кат се направи водељак 
от снег, не мож се мрдне ис кућу.

разјулари се свр. фиг. распусти се, отме се контроли. – Разјуларили се па се не 
сврчују дом, школу забаталили начисто.
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разлабави свр. учини лабавим, олабави, попусти. – Разлабави му малко штрангуту 
да може да дише, че се обеси.

разлабави се свр. постане лабав, опусти се. – Разлабавили се точкови, требе да 
се притегну, да ни не издаду кад негде појдемо.

разлага несвр. избацује из казана џибру после печења ракије, припрема казан за 
ново печење. – По цел дьн налага и разлага казан, кастри старе грањће и крши сучће 
да казан побрже истече.

разлади свр. расхлади, освежи. – Паде ћишица, па разлади и поље и народ.
разлади се свр. одстрани осећај непријатне топлоте из тела, освежи се. – Ако 

ти је мука, прсни се сас студену водицу по лице да се разладиш, и оно че пројде.
разлази се несвр. 1. почне да одлази свако на своју страну. – Е, са да одиграмо 

још једно колце, па да се разлазимо.2. почне да мили у свим правцима, размили се. 
– Бробинци се разлазили по собу, змије по поље. Деца се разлазила по инострансће 
државе, там да наберу мед, а ја и баба остадомо сами ко ћутуци.

разлаје се свр. фиг. разгалами се, почне да вређа. – Дојде вој тека понекад, па се 
разлаје, па не знаје коме какво че да каже.

разлама несвр. фиг. одјекује, пролама се од гласова. – Јебем ти лебац, да ти јебем, 
че ти на нос излезне овај зајебанција! – пцује Милисов па разлама. Још супа неје по-
служена, а ми веч разламамо от појање, а тој неје за срам, славе су за тој.

разланѕи се свр. не закопча се, не уреди одећу на себи. – Не утегне се кад негде 
излази, него се разланѕил, и тека си иде по народ.

разлати се несвр. јурца за разним пословима, трчкара на све стране. – Туја рабо-
ту је требало да делимо, а не ја сама да се разлатим, а он да се спацира потам-повам. 
Тај поселарка, само се разлати по село ко замајана.

разлевиште с место где се разлива река, плићак. – С кола мињујемо где је раз-
левиште, а не где је длибоко, ел где су вирови.

разлелеје се свр. почне да се њише, размлатара се. – Напије се, па се разлелеје 
по пут, ко ћурће да тера.

разлети се свр. фиг. растрчи се. – Јутро, мати се разлетела по двор да намирава 
животињће, а оно: једно блеји, једно ћурличе, једно крека, једно рове, једно скучи, 
не знаје јадна куде че понапред.

разлива несвр. сипа у више посуда тако да се доња шира површина тих посуда 
прекрије оним што је наливено. – Бели лук си начистим напред, и што могу поситно 
га несечем, па га натурам на дно по панице и судови куде чу да разливам питије.  
разљева.

различи свр. уочи разлику. – Близнетија, зову се Жарко и Жика, а толко личе да ји 
не мож различиш који ји који.

разложи свр. избаци из казана џибру после печења ракије, припреми казан за ново 
печење. – Помогни ми да разложим казан, и да га што пре наложим. Јучер наложимо 
и разложимо десет казана.

разломи свр. раскомада, распарча. – Разломи погачуту на парчетија да се лади, 
гладна деца, не могу да чекају.

разломује се несвр. комада, распарчава. – Кравајче се разломује вечером, кат су 
сви укучање дом, и коме се падне дрвце од бьгњак, том здравје, коме пасуљ, том 
стока, коме моруза, том берећет, а у куга се падне пара, он че има паре целу годину.

разлучи свр. издвоји своје овце из стада у које су биле помешане. – Намешаше се 
наше и другоселсће овце, па муку видомо да ји разлучимо.
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разлучује несвр. издваја своје овце из стада у које су биле помешане. – Бачија 
се разлучује подјесен, кад овце престану да имају млеко, сваћи си одвоји своје, и 
откара дом.

разљева несвр. в. разлива. – Сварен боб се гмечи крос цедаљку и разљева у тепсију.
разљигави се свр. 1. постане балав, разбалави се (од бала и суза). – Што си се 

разљигавил, ко да си секал црвени лук. 2. постане блатњав, разблатњави се. – Паде 
ћиша, путеви се разљигавише, па незгодно за одење.

разљизга се свр. раскваси се, раскаља се, постане клизаво. – Ојужи, поче се топи 
снег, па га разљизга, не мош се пројде по двор.

разљути се свр. 1. постане љут, разбесни се. – Кат се разљути, у стање је све да 
потроши по кућу. 2. престане да буде љут, одобровољи се. – Такьв му нарав, брзо се 
наљути, али се брзо и разљути, не сећирај му се млого.

размаа се свр. размаше се рукама. – Иде и сам си нешто прича, размаал се с руће 
ко мушице да тера, ел ко некоме да прети.

размаже свр. равномерно растањи неку мекшу материју по површини чега. – Ако 
мажеш кришће сас пекмез, размажи га исто на све, а не да је некоја кришка намазана 
дебело ко прс, а некоја тьнко ко лис, сва деца су твоја.

размази (трп. пр. размазан, -а, -о) свр. навикне кога на испуњавање свих његових 
жеља, размекша и распусти. – За са је добар и послушан, ако га размазите, ви че 
будете криви. Черка вој размазана, па на ништа направена.  распекмези.

размазољ мн. размазољи м онај кога мазе, размаженко (упор. мазуљан). – До када 
чу ја све да те дворим, размазоље један, дигни се па си узни сам кво ти требе.

размазотина мн. размазотине ж она коју мазе, размаженка (упор. и размазољ) – 
Јединица, размазотина, таква ни не требе у кућу.

размазује несвр. равномерно растањује неку мекшу материју по површини чега. 
– Обриши си цинкуту, немој да ју само размазујеш, неси Циганче.

разманда се свр. почне да маше рукама, размаше се. – Што си се размандал туј ко 
плашило, ти мислиш бојим ти се.

размане свр. одустане. – Поче да орем у Равниште, али још млого мокро, па га 
разману. Ја разману да појдем сас њу, али не заспа док се она не врну.

размане се свр. растави се са неким са ким је у вези, растури брачну заједницу. – 
Да отидеш при туј бабу, она умеје да напрати да се муж и жена разману. Размануше 
се сас жену, па им се са деца сћитаји по сокаци.

размањује несвр. одустаје. – Прво добро промисли па реши, а кад решиш, немој 
да размањујеш.

размаује се несвр. размахује се. – Нема да седне па мирно да седи, нело се стално 
нешто врцка и размаује, ко мује да тера.

размькне свр. начини размак, размакне. – Нешто се улаја Гривча, размькни польк 
виронгу, па погледај да се нећи не мота по двор у овој добо.

размьциња несвр. размиче. – Ка[д] товариш дрва у приколицу, немој да ји 
размцињаш, нело ји убаво пакуј, повиш да стану.

размекоти се свр. размекша се. – Млого се размекотило, требе да се просуши, па 
да може да се улезне у градину да се риља.

размени фиг. промени крупну новчаницу у ситне апоене, уситни новац. – Чу те 
молим да ми размениш иљадарку у ситне паре, на свадбу се не иде с крупне паре. 
 раситни.

размери свр. 1. мерећи метром обележи какав простор. – Дојде мајстор та 
размери плац, и с колци обележи где да се копа темељ, па си отиде. 2. делећи раздели 
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на делове. – Замесим тесто, па малко постоји да нарасте, па га поново размесим, 
накрај га размерим на онолко дела колко леба че буду.

размеси (трп. пр. размесен, -а, -о) свр. већ замешено тесто пре печења још 
једанпут умеси и обликује у хлебове. – У текне отсејем брашно, па у њега турим 
квасьц, једну ложицу сол и замесим тесто, после га добро измесим сас руће, па че-
кам да се подигне да га размесим, после га турим у тепсију да се опече леб. Одвоји 
тесто за једно кравајче, размеси га, па разгрну жар у вурњу и тури га да се опече. Кад 
је тесто стасало размешују се лебови и турају на месаљ, размесени лебови намажу 
се сас воду да не закоравеју, и оставе још неко време да постоје.

размете се свр. добије жељу да помете кућу или авлију. – Што си се толко размела 
одоцутра, да не чекаш срамно госје.

размешује несвр. већ замешено тесто пре печења још једанпут меси и обликује 
у хлебове. – Тесто доспело, ја че га размешујем, а ти напаљуј вурњу, па че га заједно 
наврљамо унутра да се испече.

размили се свр. милећи разиђе се свако на своју страну. – Дошла пролет, љуђи 
се размилели по поље. Примакну се до вртоп и погледа, видим овце се размилеле 
по ливаду.

размине се свр. 1. прође један поред другога, идући свако у супротном правцу, 
мимоиђе се с ким у пролзу. – Он ишьл навам, ја натам, па смо се негде разминули. 
Кад дојдеше слава, љуђи у село колко оч, не могу се размину по пут. 2. фиг. посвађа 
се са ким; разведе се од брачног друга. – Ја несьм кабата што смо се разминули, и 
што сваћи отишьл на своју страну.

размињује се несвр. мимоилази се са ким. – Тесан путат, не могу кола да се 
размињју ни празна, кам ли пуна.

размири свр. 1. посвађа кога с ким, унесе раздор. – Ја и брат тамьн се малко 
смиримо, али жене ни па размире, и очи да си повадимо. 2. фиг. узнемири. – Испрве 
не дизаше руку на мен, само се издира, уока се целу малу размири, после поче и 
бијење.

размири се свр. прекине се мир, зарати се. – Ја и Бошко се уземо кат се размири, 
па њега позваше у рат, а ја остадо з дете при свекра и свекрву.

размирица ж 1. рат. – Ја и твој башта смо се узели у онуј размирицу, па он пођину, 
а ти остаде сироче. 2. неслога, свађа. – У њину кућу малко-малко па размирица, тиће 
мужи почну да се пцују, а жене да се кlну.

размисли свр. проведе неко време мислећи о чему, проанализира и расуди. – Човек 
требе да знаје да замисли нешто, ама требе да знаје и да размисли ваљаје ли тој, ел 
не ваљаје.

размита несвр. 1. мете улево и удесно, а не ка себи, или од себе. – Ђубре се мете, 
а снег се размита. 2. фиг. метући без ралога предсказује нечији долазак. – Море, поче 
баба да размита по двор, нада се зет че вој дојде, и шамију че вој донесе. Размита, че 
дојде некој. Ма како да неје, надам ти се, па све размитам. (ирон.).

размица свр. размиче. – Немој да ји млого размицаш у садење, ал па да несу ни 
млого близу једна до другу посадне.

размладен, -а, -о водом разређен, водом разблажен. – У косење ми понесемо 
размладено вино, да дава снагу, а да не опива.

размлади свр. учини неку течност воденијом, ређом, или са мањом 
концентрацијом чега (упор. разблажи). – Ако некој некому направи у чашу млого 
благ сок од бьз, вишње или копине, овија му тьг тражи да га размлади сас воду.

размлади се свр. изнова почне да расте, подмлади се. – Размладила се детелина, 
че има за још једно косење.
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размлаџује несвр. освежава, обнавља. – Размлаџујем квасьц, спремам се јутре да 
месим. Ма, реко, ја че си цврцам винце, че га размлаџујем сас соду, а ви како очете. 
■ размлаџување гл. им. – Некада се сок правеше и оди дрењће, само се требе потреви у 
размлаџување кад оче да се пије, да се млого не орети, али и да не остане млого гус.

размложи се свр. размножи се. – Че се народ размложи, има се ми па мешамо и 
тргујемо ко пред размирицуву што работеомо.

размокри се свр. фиг. постане мокар од дуге употребе, разради се. – От пцување 
се размокре уста, па нумејеш да станеш, угмацаш се у пиздарање ко кокошка у 
каљиште.

размонтира свр. растави на делове; фиг. премлати. – Не задевај ме, ако се 
наљутим има те размонтирам ко стар трактор, да нече може да те састави никакав 
мајстор.

размота свр. одмота нешто замотано. – Замотај га сас крпу, па га привржи да 
га нећи не размота.

размотује несвр. размотава. – Ја намотујем клувче, а ти га размотујеш, па до када 
чемо тој тека да се играмо. ко да немамо друђе работе.

размрда свр. покретима ослободи укочености, разгиба. – Кольц мораш прво да 
размрдаш, па тьг да покушаш да га извадиш, ако ни тьг нече, сећира је туј.

размрда се свр. разгиба се. – Ајде малко да прошетамо, колко да се размрдамо, 
леб да ни се приједе.

размрзне се несвр. пређе у течно стање, или омекша под утицајем топлоте. – 
Питијеве се начьс замрзле па се у лед претвориле, док се не размрзну не могу да се 
једу.

размрка се (трп. пр. размркан, -а, -о) добије нагон за парењем (овца). – Овуј 
годину овце се рано размркаше и премркаше, че имамо јаганци за продаву кат су 
најскупа. Јарцав мора да је стварно размркан, смрди ко пор.

размуа свр. промеша, размува. – Некој ми размуал алатће, ни једна више неје где 
сам ју оставил, а стопут сам рекьл да се вртају на место.

размутен, -а, -о размућен. – У белу чорбу се додава размутено јајце кад је веч 
сварена.

размути свр. 1. мућењем, мешањем раствори једну материју у другу. – Размути 
овија прашак у чашу воду, па му дај да пије, и че му пројде болката. 2. умути. – Раз-
мутим две јајца, и натрошим малко сирење, испржим и дадем на дете, оно се наједе 
и само одлати по двор.

разнемагује се несвр. одуговлачи са неким послом, накањује се, пренемаже се. 
– Промијем се надве-натри, и не разнемагујем се, одма поодим на работу. Че срабо-
тимо догодин, ако се овака разнемагујемо. (ирон.).

разнесе свр. однесе, развуче на разне стране, у разна места. – Завршимо осми 
разред, и живот ни разнесе по целу Србију, а некога однесе и у бели свет. Пцета раз-
нела мршљакат, више га нема.

разнесено прил. неуредно. – Немарљиви, у кућу им разнесено и непочистено, ко 
Цигањи да у њу живе.

разниже свр. 1. растури ниску, скине с конца оно што је нанизано. – Млого си 
густо нанизала овуј низу, половин попошће разнижи, па онеј разреди, да могу да се 
убаво осуше. 2. фиг. онеспособи ударцем. – Добар муж добро једе, а добро и оноди 
оној сас жену, али и кад удари има те разниже ко пинтер буре.

разниже се свр. 1. спадну обручи и размакну се дуге (о бурету). – Куће се испраз-
ниле, лозја се наманула, по подруми се буришта расушила и разнизала. 2. фиг. рас-
падне се радећи, премори се. – Е па даньс се разниза од работу, цела снага ме боли.
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разноси несвр. 1. односи, развлачи на разне стране. – Ја доносим, ти разносиш, 
ја уносим, ти износиш, може ли тој тека, и до када че тој тека! 2. износи кога на глас 
(упор. проноси). – И оне си тражеоше ђавола, понекоје, па кад га најду, после се бране 
како им тој Пузља измислил, па льже, и разноси ји за џабе по село и меџу човеци. 
3. ⌂ (…) па разноси прилошки израз за нешто прекомерно, без премца, што је казано 
претходним глаголом. – Игра баба па разноси, ко да су вој двајес године. Питујеш 
ме пију ли, море, неје да пију, нело пију па разносе. Увану се у коло по пешес, играју 
па разносе. Льже па разноси, још се чуди што му никој не верује. Тодора поје, Лека 
вој отпојује, поју па разносе, а госјањи се ућутали, и слушају.

разока се свр. почне да виче, разгалами се. – Тиће му дојде, па се разока по нас, 
а не знаје ни зашто, ни за какво. Стиже човекат до Томину кућу, и разока се: Томе, 
о Томе, има ли те дома!

разокав, -а, -о разрок. – И мати и башта разокави, а детенцето им неје разокаво, 
гледа си убаво, и стално усминуто.  чекрлијес.

разокља м пеј. онај који ја разокав. – Гледај си пред нође, разокљо, не зевај који 
куде иде, и која с куга стоји.

разокна ж пеј. она која ја разокава. – У, каква па разокна че ми наоди ману како 
сам облечена, боље нека си њу гледа.

разокује несвр. ларма, галами. – Кад је дупе пуно, и на душу добро: појеш, окаш, 
разокујеш, зајебаваш се и шалиш; а кат си гладан, ћутиш и гльташ пљунку.

разоноди се свр. нађе разоноду, забави се. – Сваку вечер искачају на корзу, 
прошетају, разоноде се, па окол девет-десет сата си иду дом.

разоноџа ж разонода. – Они пенsиунери, вечером се зберу, па игру домине и 
карте, праве си разоноџу.

разоноџује се несвр. налази разоноду, забавља се. – Такво време дошло, стари 
цркавају од работе, а млади се разоноџују по кафићи.

разор м широка бразда у средини орања која га дели на две половине, бразда 
између два обраска којом се завршава њихово орање. – Разор не може ни дрљача да 
поравни.

разорати се свр. 1. расприча се. – Дојдоше сестре ми, спремимо ручьк, једнумо, 
разоратимо се, оди све се испричамо. 2. наразговара се са ким. – Унучетићата да ми 
одма доведете, и да ји оставите нећи дьн при нас да се разоратим сас некуга, овак 
има да се занемејем и замутавејем.

разорачује несвр. подева разговара о свему и свачему. – Подокне га, Радисав из-
лезне, седну на клупу под ореј и разорачују од овој, од оној, никад не може све да 
се исприча до крај. ⌂ сам орати, сам разорачује сам поставља питања, и сам даје одго-
воре, сам је и говорник и саговорник. – Остарел, па си сам орати, и сам разорачује.

разорачује се несвр. разговарајући се покрећу разне теме. – На раскрсје стоју 
Ђора и Заре, дуване и разорачују се. Намерачимо две девојчетића из Драгинац, 
убавшка, а и воле да се разорачују сас нас.

разоре свр. орањем преобрати ливаду или утрину у њиву. – Разорал сам ливаду да 
посејем морузу, сено имамо, али ни леб на мањьк. Јесеньс разора ливаду за градину.

разортачи се свр. пословно се раздружи са ким, раскине ортаклук. – Уортаче 
се, после њиве продавају да се разортаче, јер ортачку кобилу ни пцета нече да једу.

разоружа свр. разодене (супротно оружа). – Чији се овој чириклеја ваља по 
каљиштакав, гле га, бре, удропа сви дроњци, не мож га дом мати разоружа.

разоружа се свр. разодене се. – Ако ти је жега, ти се разоружај малко, оружала си 
се ко у сред зиму.
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разорује несвр. орањем преобраћује ливаду или утрину у њиву. – У Ливађе су прво 
биле само ливаде, после смо ји разорували једну по једну и правили њиве.

разотиде свр. оде један за другим. – Разотидоше госјањи једьн по једьн, најзад 
остадомо сами, да на мир и ми седнемо и поједемо.

разотиде се свр. разиђе се један по један. – Госјањи се разотидоше, остадоше 
само који су ни поблиска рода.  поразотиде се.

разоткрије свр. уклони покривку са свих кућа колико их има. – Дуну ветрина, па 
све куће по село разоткри, са морамо да препокривамо.  раскрије.

разоџује се несвр. 1. хода беспослен, луња. – Станул сам тека при улаз и ѕверим се, 
видим једни поседали, једни се разоџују натам-новам, једни се сликују. 2. фиг. демон-
стративно шета изражавајући негодовање због нечега. – Ма тој наша милиција, 
нече ваљда на нас да удари само затој што се разоџујемо по сокаци, и носимо слиће 
и барјаци.

разошка свр. растера свиње вичући „ош“. – Трчи разошкај свињене из градину, 
да не рију, лом че напраје.

разработи (трп. пр. разработен, -а, -о) свр. 1. обрађујући разради парцелу која дуго 
није обрађивана. – Њиве урасле у трњаци, нема кој да ји разработи, а раџале би, и 
тој какьв берећет би раџале! Некада неси могьл да видиш неразработену њиву за 
живу главу.

разработи се свр. 1. провредни се. – Разработил се, па нумеје да стане, работи 
и своје, и туџо на исполицу. 2. фиг. разрађен, који зна свој посао. – При њу ти да 
отидеш, она је разработена, при њу не мож да оманеш.

разребече се свр. почне гласно да се смеје, расцерека се. – Башта ји кобајаги кори 
да се смире, они се још повиш разребечу.

разреди1 свр. прореди. – Моруза се шпарта и копа да се очисти о[д] траву, али и 
да се разреди да неје густа.

разреди2 свр. разблажи водом. – Кад оч да пијеш сок од бьз ел копине, мораш да 
га разредиш сас воду.  поразреди.

разреже свр. 1. расече на делове. – Разреже лубеницу, па на свакога даде по 
парче. 2. одреди висину пореза. – Разрезаше ни најголем порез у село. Ако не исечем 
орејат који је порасал на меџу, суд ме разреза да на комшију давам по сто ћила да ли 
је жито, да ли је моруза.

разрезује несвр. одређује висину пореза. – Веља беше прецедник у село, преседло 
му у гушу, он је разрезувал који колко мора да предаде берећет и стоку.  разриза.

разреси се свр. расплете се. – Разресили му се рукави на кошуљу, а нема кој да 
му ји потшије, па си тека иде.

разриза несвр. одређује висину пореза (упор. разрезује). – Разризали су ни порез 
одоко, па су сиромашни јели чис леб, а газде качамак и морузницу.

разрине свр. лопатом уклони снег са одрђене површине. – Ујутру прво разринем 
снег от кућу до шталу, после почнем да намиравам стоку.

разрипа се свр. разигра се скачући. – Подокне ме, улезнем при њег, седнемо под 
дуд, по двор се разрипала јаганци, суне ми пару и ћути, једнуш ми даде дудуче…

разришка свр. ришкајући разгрне, рашчепрка. – Кокошка највише воли ако негде 
најде пепел ел песак да га разришка, и да се купе у њега.

разроди свр. растави с родом, одроди, отуђи. – Гочка смо браћа и сестре, че ни 
разродиш ако њу узнеш, она је у стање две очи у главу да завади.

разроди се свр. раскине родбинске односе успостављене брачном везом. – Деца 
се зальжу, узну се, фамилије се ороде, не пројде млого време, деца се ману, фамилије 
се разроде, такво време дошло.
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разроџује се несвр. одрођује се, отуђује се од родбине. – Седни да пооратимо, 
рода смо, ако смо сељаци а ти си завршил школу, немој се разроџујеш.

разрчка свр. рашчачка, ражџара (о ватри). – Огањ разрчкамо сас куку, па нату-
рамо пањушће, оне клаје до ујутро.  разрга.

разруца се разрида се, расплаче се у сав глас. – Тиће си вој дојде тека, разруца 
се без ништа, не можемо да ју умиримо. Који ви је ђавол та сте се разруцале толко.

разубави се свр. пролепша се. – Порасте, разубави се, постаде, што веле јако, 
права убавица.

разрга свр. рашчачка, ражџара (упор. разрчка). – Разргај огьњат да се побрж 
разгори.

разуми несвр. разуме, схвата (упор. разбира). – Нешто прича, али ја га ништа не 
разумим. Не разуми млого од овоја кво вој баба прича, али наслучује да је некво 
важно.  уразуми.

разуми се несвр. познаје што, разабире се у што, схвата један другог. – Не 
разуми се у ништа, а прави се да све знаје. Причају, али ко да се не разуме, сваћи си 
прича своју муку.

разуман, -мна, -мно који има разум, мудар, паметан, разборит. – Разумна и 
послушна деца, у школу се добро уче, преко лето работе све пољсће работе.  
разумљив.

разумно прил. на разуман начин, паметно. – Неје бьш разумно да си појдете са по 
ћишуву и ночу, прележете, она до јутре че стане.

разумљив, -а, -о рет. в. разуман. – Ја сам била разумљива, саветувала сам ји да се 
договоре, да се мирно разиду ако не мож да сваре воду, а не да се тужевљају.

ражџаколи се свр. разгалами се, разларма се. – Волим кад ни дојду деца, али кад 
се ражџаколе прекај бабу, мен припадне мука, па си идем у шталу при кравице.

рајбер м метални запон за осигуравање врата или прозора изнутра кружним 
окретањем. – Обрни рајбер на улазна врата, па ајде да си легамо.

ракетла ж бомба на сопствени погон, пројектил, ракета. – Они и не требе да 
дооде овдек, има ни гаџају отуд преко море, пукну једну ракетлу, и отидомо сви у 
пизду материну.

ракија ЛЗ ж ракија. □ – Пије млого ракију, па га осушила ко суво дрво.  раћија, 
рећија.

Раков Дол село у Лужници; Раковац / Раковдолац, Раковка / Раковдолка, Раковче 
/ Раковдолче мн. Раковци / Раковдолци етн; раковсћи / раковдолсћи, -ска, -ско ктет.

Ралин (адм. Раљин) село у Лужници; Ралинац, Ралинка, Ралинче мн. Ралинци 
етн; ралинсћи, -ска, -ско ктет.

ралник мн. ралници м део плуга који сече земљу, раоник. – Ралник се иступи у 
орање, па мора да се носи при ковача да га клепа.

рало ГЛ, ЛЗ с примитивни дрвени плуг (упор. орало). – На рало само ралник бил 
гвозден, оној друго све дрвено било.

раман, -мна, -мно ЛЗ в. раван. – Имамо само једну рамну њиву, све остале су у 
страну.

раменце мн. раменца с дем. и хип. од рамо. – Нешто се детево жали да га раменца 
болу, мож да му је јестьк висок.

рамењача ж усправна дрвена палица на јарму која с унутрашње стране ограђује 
врат говечету (упор. и жегла). – Рамењаче се праве од дреновину, морају да буду 
јаће. Има рупа на процеп за заврњу кудето се тури јерьм да тегље волови, а до 
заврњу отуд и одовуд дооде рамењаче и жегле.
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рамка мн. рамке ЛЗ ж количина чега коју човек може одједном понети на рамену, 
бреме (упор. нарамак). – Дожемо њиву, али си жито остаде на рамке, не постигомо да 
га извржемо у снопови, па чемо јутре.

рамо/раме мн. рамена уз бр. рамети с раме. – Жига ме у рамо, че се мења време. 
Натькнул шубару на главу и обесил танџару на раме, па мисли да је јунак. На кума 
и на кумицу дар мора да има за обе рамети. ⌂ слага рамена слеже раменима. – Они га 
питују убава ли је, и допада ли му се, он само ћути, и слага рамена.

рамуника ж в. армуника. – У моје време рамуника неје имало, највече била кла-
нета и гајде.

рамуникаш мн. рамуникаши м в. армуникаш. – Калџерело некада беше на Малу 
госпојину претоварено сас госје, разне музиће се разлазиле по село: трубачи, раму-
никаши, гајдаши, ћемане.

рамфла рет. ж ивица, опшив, ранфла. – Нека ми баба оплете рамфлу на рукави 
од џемпир, почели се расплитају. Заплето џемпир, исплето рамфлу, и толко му и би, 
када чу га исплетем ни сама не знам.

ран, -а, -о који се односи на прву појаву, који настаје пре уобичајеног времена. – 
Посадили и неколко ђиже од рану сорту, да им деца не жељују за грозје чьк до јесен.

рана1 ж повреда телесног ткива изазвана неким оштрим предметом, 
опекотином или озеблином. – Идо у болницу та ми превише рану. Ране те нападле, 
дабогдаде, што ми душу поједе. (клет.). █ жива ~ фиг. непролазан бол од нечега, или за 
нечим. – Тебе оженише за другога, ја се ожени з другу, али ти ми остаде жива рана, и 
тека че буде до крај. ⌂ забере рана загноји рана. – Кад забере рана и почне да засушује, 
значи да че брзо да заздрави. ⌂ љут на рану коме тешко зарастају ране. – Сваћи дьн 
одвржем ногу, премијем сас воду, па сас рећију, натурам травће и па увржем, неје 
пошло на зло, несьм љута на рану, а и млада снага, па све полько заздравује.

рана2 ж 1. људска храна. – Најпроста и најблага рана при нас ти је пасуљ. Стан 
државни, рана селска, сви ти се улагују, убавило. 2. сточна храна. – Налезе војска, 
па сву рану што смо спремили за стоку изранише, левине погореше, браништа по-
секоше. Че имамо рану за овуј зиму, само да се не одужи млого. █ ситна ~ зрнаста 
сточна храна. – Без ситну рану стока не може да се чува. ⌂ олаби рану смањи количи-
ну хране. – Олаби рану на свињуту, загојила се, а још жега да ју кољемо.

рани1 несвр. устаје рано. – Који рано рани, две среће граби.  подрани, порани.
рани2 (трп. пр. рањен, -а, -о) несвр. 1. даје храну, храни. – Рани куче, да те по-

виш лаје. Убаво јагњенце, али мати му нема млеко, па га ранимо на цуцлу. Тија 
домаћин имал три пцета, млого голема била, убаво рањена пцета била. 2. издржава 
кога, стара се о коме. – Ја те раним и појим, а ти другога гледаш. 3. тови. – Једну 
свињу смо почели да ранимо, а две јоште једу травољак. Ранили смо те за нас, али 
че те једемо кад је рекьл Бог (тј. кад црквени календар каже да није пост). 4. вређа 
поганим речима (упор. мурдари). – Таква ни ората: ако си муж – пцујеш, ако си жена – 
кльнеш, или раниш з говна. ■ ранење гл. им. – Имамо две шипарице, па че једну про-
дадемо, а другу ци чувамо за ранење. Стока тражи ранење, појење, негу, исто ко и 
човек.  дорани, израни, нарани, одрани, порани, поурани, прерани, прирани, урани.

рани3 свр. нанесе коме рану, повреди кога. – У туј борбу партизани беоше два 
четника убили, а тројицу ранили и заробили.

рани се несвр. 1. храни се, једе. – Кој како си је могућан бил, тека се ранил и об-
лачил. На ћуприју да проси, па да се рани. (клет.). Ми се добро ранимо, али добро и 
работимо. 2. узајамно један другоме говори да једе оно што није за људску исхрану. 
– Има гадне жене, скарају се, па се наѕивају, па се ране з говна, ма че си очи поваде. 
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3. тови се (о браву). – Тај свиња ми се убаво рани, њу ци чувам. Прасе се не рани 
спром Божич.  зарани се, нарани се, прерани се.

раница ж дем. од рана. – Имал високу температуру, па му уснице испуцале, и 
ранице се створиле около.

раничка ж име овце која се међу првима ојагњи. – Дедина Раничка, она ми се 
сваку годин прва ојагњи.

ранка мн. рањће (често у атрибутској служби) ж воћка или лоза која рано сазрева. 
– Дуње рањће, дуње рањће, крушће карамањће… (нар. п.).

рано прил. 1. на почетку јутра, у првим часовима јутра. – Дојдоше рано, преди 
сльнце. 2. на почетку живота, у детињству. – Мене су рано запослили, прво да 
чувам јаганци, па кат попорасто овце, и овчар остадо до крај живот. Кој се рано 
жени, не каје се. ⌂ рано на сабајле у освит зоре. – Сви знају: кво ја намерачим, о[д] 
тој се не мањујем, и једно јутро рано на сабајле кренумо. ■ порано комп. раније. – По-
рано сам се дигла, че имамо копачи, па да не забавим ручьк. Чу ти појем како смо от 
порано појале.  одрано.

Ранџеловдьн м вер. пр. Аранђеловдан (21. XI). – Дојде Ранџеловьн, наша слава, 
ни закољемо брав, позовемо роду, вечерамо, па кад обрнемо оро…  Рањђеловдьн.

раншко прил. раније но обично. – Раншко расадисте градину, боље да сте малко 
попричекали, може још да падне слана, па да ју попари.  пораншко.

Рањђеловдьн м вер. пр. в. Ранџеловьн. – Наша слава је Рањђеловдьн, али ми си 
кажемо и Свети-Рањђел.

рањави се несвр. добија ране, прекрива се ранама. – Од лежање почел да се 
рањави, почеле ране да му се стварају по снагу.  израњави се, орањави се.

рањеница ж утовљена свиња. – У кочину имамо три рањенице, и једно вепре. 
Рањеница се једнуш годишњо клала, па маз и потраји, а сушенице, спржа и чварци 
брзо отиду.

рапсаљ м бот. сорта пшенице, бела пшеница. – Од рапсаљ се меси најубав леб.
рас м висина, стас, узраст. – На рас је бил онизак, али је на снагу бил јак ко 

зевња.
расавиња се несвр. рађа се нови дан, свиће. – Ајде да се диѕамо, поче да се 

расавиња, да не окају старити по нас.  расьвиња се.
расад м 1. младе биљке (обично поврће) које служе за пресађивање. – Искубла 

сам расад повиш него што ми је требало да расадим. Сасуши се Босиљћа о[д] тугу 
ко ненаваден расад. 2. леја засађена расадом. – Средил га ко петьл расад.

расади (трп. пр. расаден -а, -о) свр. пресади биљке из расадника на друго место. – Ја 
расади пипер, али га коњоштипи поједоше, па сам морала да пресаџујем скоро целу 
градину. Градина је нађубрена и расадена, са само посипување, и најесен брање.

расадаљка мн. расадаљке ЛЗ ж дрвена алатка у виду кочића за расађивање 
расада. – Пошла да расади градину, кат стигла, видела да је заборавила расадаљку. 
 расадиљћа.

расадиљћа мн. расадиљће ГЛ, ДЛ ж в. расадаљка. – Пипер, петлиџањи и зелени 
лук расаџујемо с расадиљћу.

расаџује несвр. пресађује расад. – Ма не пипа работу, ни градину неје никад 
расаџувала. Прошлу недељу расаџувамо пипер. ■ расаџување гл. им. – Дојде черка та 
ми помогну у расаџување, са па требе ја њој да помогнем.  зарасџује.

расьвиња се несвр. в. расавиња се. – Поче се расьвиња веч, а ми још лежимо.  
расьвњује се.

расьвне се свр. освоји дан, сване. – Расьвну се, а ми се још не мож наканимо да 
појдемо.  порасьвне се.
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расьвњује се несвр. в. расьвиња се. – Најстуд је у сьвњушку, кат почне да се 
расьвњује дрво и камен пуца от студ.

расьни свр. разбије коме сан, расани. – Тамьн ме сьн ване, он ме расьни да му 
варим каве.

расьни се свр. расани се. – Наточи у кову воду, па га пљусни, да видиш како це 
одједнуш расьни. Још смо сьњиви, саде што се дигомо, још се несмо расьнили.  
порасьни се.

расьњује се несвр. расањује се, буди се. – Чим легне, заспи, али се расьњује по 
половин сат, и да му тьг неси близо до руку.

расвести свр. поврати коме свест, пробуди из несвести, освести. – Падла и 
заштукла, они почели да ју свесте, али не могли да ју расвесте, и отиде ко да неје ни 
била.

расвести се свр. освести се. – Напије се, па се мртвоше, после се не може расвести 
толко време.

расвири се свр. фиг. расплаче се. – Оче да се игра с њи, али га они нече, он се 
расвири, и отрчи дом да се жали што нече да се играју с њега.

расеје се свр. фиг. разиђе се свако на своју страну. – Има ни на све стране, расејали 
смо се по цел свет, најмлко ни има где смо се родили.

расејује се несвр. расејава се, сеје се сама. – Тај травка врат, што ју има кроз жито, 
млого гадна, и сама се расејује.

расели се свр. исели се један за другим из свог места пребивања у друга места. – 
И за Лужничањи се прича да су Срби који су се раселили из Косово.

расече свр. секући раздели на комаде. – Расечи лубеницу, па најголема парчетија 
дај на деца, а за стари остави помалечка.

расипе свр. 1. проспе. – Ја му сипем рећију, он се расрди, па ју расипе. Ништа не 
једосте, све што сам спремала, расипала сам у помијач. 2. фиг. поломи, унакази. – Не 
задевај се, чу те акнем с песницу да те расипем ко стовне у жетву. Ритну ме крава, 
та ме расипа.

расипе се свр. 1. проспе се. – Младожења ритне котле с помије, оно се расипе 
и отркаља. Црепња гурне грне, оно се расипе, и угаси огањ, жена мора поново да 
кладе и спрема. 2. фиг. много падне (о киши). – Ћишава не знаје да стане, расипа се.

расипник м који немилице троши и расипа, распикућа. – Нашли се, муж расип-
ник, жена још поголем, траји, док траји, а деца им несу таква.

расипује несвр. 1. просипа. – Немој толко да пуниш котьлат, да се не расипује 
успут млеко. 2. фиг. немилице троши. – Има широћи прсти, нумеје динар да задржи, 
куде иде само расипује. 3. фиг. означава нешто прекомерно. –Пада ћиша, па расипује.

расипује се несвр. 1. просипа се. – Убаво затвори влашуту, да се не расипује 
капката. 2. лије (о киши). – Иде ћиша, ко ис котьл да се расипује.

раситни свр. фиг. промени крупну новчаницу у ситне апоене, уситни новац 
(упор. размени). – Нема ситне паре да врне кусур, па ме прати да му раситниш овуј 
иљадарку.

расица несвр. расеца што по дужини (упор. и пресица). – Расица дьску по средину, 
шолује, па му требе толка ширина.

раскаже свр. каже свима, исприча. – Кво чује, одма га раскаже, нумеје ништа да 
задржи да друђи не знају, а неје све за казување.

раскаља се свр. постане каљав. – На село само ли малко зароси ћиша, одма се 
раскаљају путеви да те мрзи да појдеш негде.
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раскаљиштави се свр. разблатњави се, постане блатњаво. – Од Митодију 
надоле голема бљизгавица, раскаљиштавило се па се прзаља, мораш да се чуваш да 
не паднеш.  раскашка се.

расканта се свр. шатр. разиђе се, рашчисти рачуне са ким. – Још се влаче заједно, 
никако да се раскантају, а сваћи дьн се карају и бију.

раскапе се свр. фиг. умре, распадне се. – Жена га ману, деца се растикаше по свет, 
он остаде сам ко ћутук, да капе, док се не раскапе.

раскара свр. растера. – Да ли ји ми не раскарамо, одједнуш се разбегаше куј 
куде. Ми деца се збирамо окол моторат, па га заѕртамо, пипамо, заглеџујемо, док ни 
се не наокају и раскарају ни.

раскарује несвр. растерује. – Ррррја!…тееерааај! – зачу се деда-Рачков глас кат 
поче да раскарује овце ис пландиште. Из топилишта смо раскарували лијари, да не 
пију залуделу воду. ■ раскарување гл. им. – По жетву почне раскарување ђубре из 
двор по њиве, и угарење.

раскасапи свр. исече на комаде, раскомада. ▲ – Три овце ми удавише вуци, али 
ји само раскасапили и појели дробови, и отишли си.

раскачи свр. врати нагомилане дугове, рашчисти старе рачуне. – Човек никад 
не може да раскачи сви дугови, кад умре све раскачи.  пораскачи.

раскачи се свр. ослободи се кога или чега. – Фала богу кат се раскачи с туј роспију, 
јега му са дојде памет у главу.  пораскачи се.

раскашка се свр. разблатњави се, постане блатњаво (упор. раскаљиштави се). 
– Јесентуту беше млого гадно време, ћишљак не стањује, по путишта се беше рас-
кашкало, не мож да минеш.

раскашље се свр. разболи се од кашља, прехлади се. – Раскашљал сам се, па по 
целу ноч кrучем, а при доктура ми се не иде.

раскваси свр. овлажи, освежи водом или чим другим. – Жал га да купи бомбону 
уста да раскваси, а не знаје колко има паре.

раскваца се свр. расквоца се. – Расквацала ни се једна кокошка, па окну Вецка, 
комшију, да ју он насади, од мушку руку се боље излегују пилетија.  расквачи се.

расквачи се свр. расквоца се (упор. раскваца се). – Овај јеребастава кокошка 
поквакује, а нече да се расквачи, па да ју насадим на јајца да изведе пилетија. Отидо 
у пензију, сьг нема мука, али нема ни одмарање, цел божји дьн лежим ко расквачена 
кокошка, а уморан сам ко да сам кола влачил.

раскладе свр. угаси тек потпаљена дрва у пећи (супротно накладе). – Ја накла-
дем кубе, он дојде па га раскладе, циција, да уштеди на дрва.

расклаји се свр. распали се, почне лепо да гори. – Расклајал се огьњат убаво, че 
се згрејемо.

расклапа несвр. раставља целину на саставне делове. – Умеје и да расклапа и 
да склапа мотор, све што је покварено он поправи, нема бољ мајстор од њега. ■ 
расклапање гл. им. – Купили асталче на расклапање, па кад им дојду деца, они га 
расклопе, а кат су си сами, они га склопе да не заузима млого место.

расклати (трп. пр. расклатен, -а, -о) свр. расклимата, учини што климавим. – 
Немој да се клатиш на столицуту, че ју расклатиш. Имам два зуба у главу, и они оба 
расклатени.  расклима.

расклати се свр. расклимата се. – Асталат се расклатил, па све кво туримо на 
њега неје сигурно.  расклима се.

расклима свр. расклимата, учини што климавим (упор. расклати). – Зуб прво 
польк расклима сас кљешти, па га извади, док да осетиш, оно готово.
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рсклима се свр. расклимата се (упор. расклати се). – Понећи камик се раклимал, 
а она боса, сас мокре нође може лько да се прзне и да падне.

расклинави се свр. добије болове у стомаку. – Детето им се млого расклинавило, 
само се труче по кревет.

раскlне свр. размакне, рашири, раскрије. – Раскlни малко детето, што си га тол-
ко умотала у црђе на овуј жештину.  пораскlне.

раскlта несвр. размиче, открива. – Поче да меша по ковчаг и да расlта црђе, не-
што тражи које беше одавна загњела меџу њи.

раскlта се открива се, разголићује се. – Мори, немој се раскlташ пред мен, 
несьм ти ја муж, а несьм ти ни пар.

раскломче свр. размућка. – Прво раскломчи лекат, па га после пиј како ти је пре-
писано.

расклопи свр. растави што на саставне делове. – Умеје и да расклопи и да скло-
пи пушку, а и ловџија је што га нема.

расклопи се свр. фиг. отвори се. – Што се зевња не расклопи да штукнем, па да ме 
никад више нема на овија свет.

раскове свр. раскује. – Раскова тарабе и све ји погоре, бајаги че напролет друђе 
да закове, али си тека и остаде.

расковује несвр. раскива. – Тамьн раскрише кућу, и почеше да расковују кров, кад 
завати ћиша, ко ис котьл да расипујеш.

раскод м издатак, трошак, расход. – Куде има прикод, има и раскод, једно без 
друго не може.

раскодује свр. одбаци нешто као дотрајало и неупотребљиво, расходује. – Ми 
одавно раскодувамо и плугови и српови, са смо на ред ми, да и нас раскодују, па да 
буде све како требе. (ирон.).

раскокодака се свр. фиг. разбрбља се, разгалами се. – Кат се она раскокодака, од 
њу се више до реч не дооди, меље ко празна воденица.

расколац мн. расколци м један од четири дрвена стубића који се једним крајем 
убадају у оплен и придржавају канате или лотре (в. и кола). – Оплен има два рас-
колца да држе канате или литре. И тој се беше десило: Блачањи појуре с расколци 
једнога Провољаничанина, стигну га на Крушку, и наместо га убију.  сльпьц.

расколица ж раскол, раздор. – Тамьн она замькну кроз шљивар, овај поче да 
лаје како у село нема полењава жена од њу, како по цел дьн само сћита, и све тека, 
ја видо да има туј неква расколица, ал неје моје да питујем, и турам прс иза врата.

раскомоти се (имп. раскомоти се – раскомотете се) свр. смести се удобно и без 
устезања, разбашкари се. – Улезнете и раскомотете се, са чу ја да приставим за каве.

расконта свр. протумачи, разјасни. Δ – Некво ми рече и нестаде, али ја још не 
могу да расконтам кво је тел да ми каже.

раскрвави свр. учини да коме потече крв. – Пиленце, кљуцало у смрзнуто лајно, 
па си раскрвавило кљуничку.

раскрека се свр. фиг. разгалами се. – Кој ти је ђавол та си се толко ракрекала 
одоцутра, ко јајце да си снела.

раскречи се свр. 1. рашири ноге. – Ја чу се наместим, а ти се малко раскречи да ме 
сликаш. Стојан Лилко се раскречил на пут, и не дава да минемо, ко да је само њигов 
путат. 2. фиг. рашири се, разграна се. – На Крс два цера се раскречили, и зацlнули 
небо комто Заногу.

раскрива несвр. открива оно што је било покривено. – Почели да раскривају 
кућу, оче да надзидају спрат, да могу деца да се раскомоте, а и њим позгодно да си 
буду сами.  пораскрива.
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раскриви се свр. почне да храмље. – Обосела ми говеда, требе да се поткову, да 
се не раскриве у орање.

раскрије (трп. пр. раскријен, -а, -о) свр. уклони покривку са куће (упор. разоткрије). 
– Раскрили кућу, че ју препокривају. Погледа нанагор, оно шупата пола раскријена, 
а сльнце бьш у њи бије.

раскрили се свр. фиг. рашири се. – Збра се цело село, раскрили се коло, сви се 
обрнули конто мен и смеју ми се, и сви бели ко аветиње, туј се пробуди от стра.

раскркља свр. размрси, распетља. – Пази да не укркљаш концити, не могу после 
да ји раскркљам.

раскркља се свр. размрси се, распетља се. – Закркљали се ко пцета кат се бесују, 
па не могу да се раскркљају.

раскрсје с раскрсница путева, и терен око ње (упор. крстопутина). – Седењћу 
смо правиле на раскрсје при чешму у Селиште. У Раскрсје имамо јабукарњак, али га 
млого крадну ђаци који иду у Бабушницу у школу.

раскрсти свр. прекине сваку везу с ким или чим, ослободи се кога или чега. – Ако 
не можемо да живимо ко муж и жена, да раскрстимо једнуш за стално, па који како 
умеје. С рећију и з дуван сам раскрстил, још и с леб да раскрстим, па да га средим 
начисто.

раскрчми свр. разда, распрода. – Закољемо свињу, па ју повиш раскрчмимо на 
деца и роду, за нас малко остане.  пораскрчми.

раскубе се свр. рашчупа се. – Раскубла се ко вашива кокошка, нема, јадна, кьд ни 
да се омије, ни да се очешља.

раскусури се свр. изведе са ким заједнички рачун на чистину, плати рачуне. – 
Дошьл сам при теб да се раскусуримо, не волим ником да дугујем, а не волим ни мен 
да дугују.  пораскусури се.

раскусурује се несвр. изводи заједничке рачуне на чистину, обрачунава се. – 
Плати ми даньшњу надницу, и опцигуј ју кат се будемо на крај раскусурували.

раскући свр. сруши кућу, разори породично гнездо. – Он кући, жена раскућује. 
Једва се скућимо, дојде рат па ни раскући. Тај роспија ми кућу раскући.

раскућује се несвр. растура дом и породицу. – Једни се закућују, друђи се 
раскућују, али су повише онија што се раскућују.

расоблече свр. разодене. – Расоблечи детето, видиш колко се ознојило.
расоблече се свр. разодене се, свуче сувишну одећу. – Кад је жега – расоблечеш се, 

кад је зима – облечеш се, па оно како че друкше!
расова мн. расове ж 1. рачва, место одакле се ракљасто одвајају две гране, 

често од самог корена. – У расову може да се здене и шашње за зиму. 2. рачваста 
мотка, која служи за подупирање грана отежалих од плодова, или канапа са вешом 
приликом сушења. – Идо та о[т]цеко неколко расове да подупрем крушку да се не 
покрши од род.

расове ж мн. 1. место где се спајају бутне кости код човека. – Најдемо тежак 
камен, па се такмичимо који че га повиш дигне, некој га дигне до расове, који је 
помуж он га дигне понагор, а нећи га не може ни помькне. Некоја скрати сукњу 
до колена, па вој убаво стоји, а некоја ју окуси скоро до расове, да те срамота да ју 
погледаш. Нема ли да те стеѕају панталоне у расове. 2. међуножје, фиг. вагина. – Ма 
тој је једна задорица жена што ју нема у свет, у расове вој га мунем.

расовес, -та, -то рачваст, ракљаст. – Од расовесто дрво се праве набадње. Уз-
немо расовесту грањћу, па у расовуту натурамо сламу, па приврежемо да не испада, 
и тој зовемо оратница.
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расол м слана вода у којој се кисели купус, расо. – Који препије, само му расол 
помага. Исцибрил ко маче из расол.  расолница.

расолница ж слана вода у којој се кисели купус (упор. расол). – Расолница здрава 
да се пије, а и лечи од мамурльк.

расолничка ж хип. од расолница. – Расолничка је здрава и за стари и за деца.
расопекља се свр. раскопча се. – Пред доктура мораш да се расопекљаш, туј нема 

срам. Разбунџавила се, расопекљала се, свлекла черапе, иде ко чарило.  распекља се.
расопекљује се несвр. раскопчава се. – Ако те притера на вашар, па видиш не-

где нечијо грсничиште, ванеш да се расопекљујеш још од сред вашариште.  
распекљује се.

распадина ж геогр. спуштени део тла између два стрма брда (упор. и падина 2). 
– Појата ни је у распадину, заклоњена од ветар. У туј распадину има најубава трава, 
влажно је, a и ладовина.

распадoтина ж оронула зграда. – Куће напуштене, на понеку се истресли дувари, 
прозори виснули, распадотине, нема кој да ји потегне.

распакује свр. размота нешто што је спаковано, отвори пакет. – Стигомо 
дьньс пред обед, још се несмо ни распакували. ■ распакување гл. им. – Ја сам мојег 
печалбара пакувала, испрачувала и дочекувала цел век, чини ми се у пакување и 
распакување ми је и живот прошьл.

распали (трп. пр. распален, -а, -о) свр. 1. разбукти, распламса. – Зажари, распали, 
казанџијо стари. На Белоорницу насред пут Суљина ковачница, Суља и Косара сами 
унутра, а огањ на вигањ распален. 2. фиг. снажно удари, одалами. – Ако те распалим 
с песницу у чело, има свитће да видиш усред пладне.  пораспали.

распамети свр. учини да ко изгуби способност расуђивања. – Груну, кућа до нас 
располутена, овија што беоше тамо сви изђинули, ни јаук, ни лелек, тишина ни рас-
памети.

распари1 свр. добро загреје на пари, врелом водом или топлим напитком. – Сва-
ри му чај, и давај му да пије док је жежак да распари гушу и груди, све док се не 
презноји.

распари2 свр. учини да не буду заједно предмети који чине пар, или грла која чине 
запрегу. – Некој ми распарил черапе, оставил ми обе леве. Стара говеда не воле да 
се распарују, али тој не важи за људи.

распарује несвр. раздваја оне који су пар, или оно што чини пар. – Боже, спаруј 
онија који су једьн за другога, а распаруј онија који несу једьн за другога, али на 
време.

распаше се (трп. пр. распасан, -а, -о) свр. скине појас, отпаше се. – Распасал ти 
се каишат, опаши се да не блазниш свет. Што се не опашеш убаво, нело идеш таква 
распасана, да се уѕира народ у тебе.

распекља1 (трп. пр. распекљан, -а, -о) свр. раскопча. – Удрвенили му се прсти, па 
не може да распекља панталоне да моча. Отпекља се, па заборави да се запекља кад 
заврши работу, нело си иде тека распекљан, блазни свет.

распекља2 свр. распетља, размрси. – Упекљале ми се нитће, па не могу да ји 
распекљам.

распекља се свр. раскопча се (упор. расопекља се). – Распекљала вој се блуза, па 
се уѕирају у њу, али она ништа не примечује.

распекљује несвр. раскопчава (упор. расопекљује). – Немој назор да ме 
распекљујеш, да те не ударим глеци да ти излету.

распекљује се свр. раскопчава се (упор. расопекљује се). – Немој да се распекљујеш, 
о[д] тој кво си наумил нема ништа.
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распекмези свр. навикне кога на испуњавање свих жеља, размекша и распусти 
(упор. размази). – Једно дете имају, па га распекмезили донде.

распекмези се свр. фиг. разлењи се. – Море, диѕај се и ватај се за некву работу, 
немој да си се распекмезил ко нека пекмезара.  распилави се.

распењави се свр. фиг. 1. разбесни се. – Кат купи кола, башта се распењави, стра 
га да се не промангупирам, и све паре да давам за бензин. 2. фиг. хвалише се. – Дојде 
у село, па се распењави како ништа тешко не работи, а добро зараџује, ко да ми не 
знамо какво работи и колко зараџује.

распере свр. повреди тако што поцепа кожу, распори. – Не приоди му, ако те 
муне с рог че те распере, да не мож да те закрпимо после. Клинци га распрали. (клет.).

распере се свр. повреди се тако што поцепа кожу, распори се. – Не катери се по 
тарабете, да се не распереш на неку.

Распети петак м вер. пр. Велики петак. – На Распети петак смо чинили перашће, 
али ни најмалецко дете неје смејало да се облажи до недељу када је Велигден, тьг се 
чукамо с перашће, и прво се с њи облажимо.

распиздри вулг. свр. шатр. удари. – Немој те распиздрим по њокалицу, да те ни мати 
не мож познаје.

распилави се свр. разлењи се (упор. распекмези се). – Распилавил се, па се само 
разнемагује по кућу, а никакву работу не повата.

распињача ж тех. греда у грађевинарству (упор. и венчаница). – Прво се нареде 
венчанице или позидњаче, на њи се поставе тавањаче, на њи се усправно поставе 
диреци, а на њи легају распињаче.

распири се свр. распали се. – Дрва зачурише, и увати се прво тьнак пламенчьк, па 
се распири у поголем огањ.

распита се свр. питајући сазна, обавести се. – Распитај се која баба знаје да баје 
од такве работе, тој ви је нећи напратил да се разманете.  пораспита се.

распичка вулг. свр. фиг. распрода, остане без ичега. – Све што је наследил распич-
ка и пропи, па привану свет, и више се ништа не чу за њега.

распише се свр. почне увелико да пише, да се на обилно писање. – Браца се рас-
писал, не можемо да постигнемо да прочитамо све што напише.

распиштољи се свр. пусти себи на вољу, разбашкари се. – Дојду тека лети, па се 
распиштоље, а ми не знамо где ни је глава од работе.

расплете свр. растави нешто што је било заплетено или исплетено. – Сама ко 
чутук меџу дувари сам, а некво заплетем, тека га расплетем, горчиве ми заплитће.

расплете се свр. распусти косу, расплете плетенице (као знак дубоке жалости). 
– Жена се расплете ако вој нестане дете ел родитељи, понека и по мужа, али се ни-
када неје десило да се расплете и по свекра ел свекрву.

расплине се свр. рашири се, распростре се широм неког простора. – Цвеће се 
расплинуло на све стране, чини ми се и у сьн му осечам умилан мирис.

расплита несвр. раставља нешто што је било заплетено или исплетено, 
расплиће. – Туј га заплита, туј га расплита, не допада вој се плетката.

распљеска свр. гњечећи развуче, спљошти (о тесту). – За пресну погачу брашно 
сејем на поретко сито, додадем му малко соду бикарбону, тесто цврсто замесим и 
распљескам га сас дланови, надокраћу га избьцкам сас нож да се не поткоруши и 
поубаво испече.

распљеска се свр. развуче се, спљошти се (о тесту). – Размеси леб, али га несьм 
била цврсто замесила, па се распљеска ко погача.
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расповије свр. ослободи дете пелена у којима је било повијено. – Дете требе да 
се с време на време расповије да се измрда, да боље спи. Расповију бебетија да ји 
доктур прегледа.

распоглија м 1. несташко. – Ко детиште прави распоглија беше, са како се скући, 
доведе си невестицу, и польк, польк, па стану прави домачин. 2. разбојник, расипник. 
– Ми смо штедели и градили, а са све распоглије дојдоше на влас, све распродадоше, 
државу уништише, маће им га спалим за душу.

распознава се несвр. одаје јасно своје контуре, показује своје особености. – Поче 
се примрачује, па се не распознава јасно муж ли је ел жена унутра.  пораспознава се.

распојаса се свр. фиг. да себи претерану слободу, распусти се. – Дојдоше на влас, 
па се распојасаше, па грабају ли, грабају.

распоје се свр. распева се. – Распојал се ко да је сам упланин, а не у собу пуну с 
госје.

располага несвр. располаже нечим по својој вољи, рукује нечим као својим. – Како 
може он сас заједничко да располага ко да је само њигово, тој неје по закон.

расположи1 (трп. пр. распложан, -жна, -жно) свр. развесели, разведри, створи до-
бро расположење. – Де да запојемо, домаћина да расположимо, да не штеди на вино 
и на рећију, а домаћица на печење и туршију. Ја куде сам се удала кућа стара, по кућу 
нема ништа, на човека ми пођину башта, и не мож ти да си расположан, кад мораш 
све сам да почнеш да ствараш.

расположи2 (трп. пр. расположен, -а, -о) свр. остави гнездо без јајета положара. – 
Кат се узне положар, полог се расположи, и кокошка се више не врта у њега. Никад 
несьм видел комшију овак нервозног, ко расположена кокошка, одма се уока по мен.

расположи се свр. развесели се, разведри се. – Што си се намрштила толко, дојди 
да те баба пођиличка малко, да се расположиш и насмејеш, ко што само ти умејеш. 
 орасположи се.

расположује се несвр. престане да лежи на јајима (о квочки). – Чим ми тека 
примрда под-груди, ил че се овца иштети, ил че се квачка расположује, увек ме не-
кво снајде кво не би волел ни комшију да снаоди.

располути свр. раздвоји на половине, расплови. – Кат се усева и упуца, а ми трчи-
мо да видимо куде је гром располутил врбу, куде је водурина нанела камење, куде 
су сливе покршене.

располути се (трп. пр. располутен, -а, -о) свр. раздвоји се у два дела, располови се. 
– За мен ме неје жал, ал за вас срце че ми се располути, растужим се, па по целу ноч 
викам, чини ми се очи сам си извикала по вас. Груну, кућа до нас располутена, овија 
што беоше тамо сви изђинули.

распомера свр. померањем премести с једног места на друго. – Почеше се 
спремају да ручују, тетка распомера оди астал кво је било натурано, узе чисту крпку 
те га пребриса, и изнесе соларче и поголемшку паницу сас вурду.

распомера се премести се с једног места на друго. – Људи се раселили, па се и 
зграде распомерале, нема ји више там где су некада биле.

распореџује несвр. распоређује, размешта. – Једна жена држи дрвену лопату, 
друга тура лебови на њу, и овај што држи лопату брзо уврљује лебовити у вурњу, и 
распореџује ји да се не додирују, да се убаво опечу.

распори свр. оштрим сечивом отвори утробу закланог брава. – Тамьн с комшију 
распоримо свињу и почемо да ју среџујемо, дотрча дете да брзо идем дом, баба 
заумирала.

расправи свр. 1. разјасни што с ким, изглади неспоразум. – Расправете кво имате 
нерасправено, ал на миран начин, немој до суд да доодите. 2. фиг. размрси што 
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умршено. – Немој да ми умрсиш концити, не могу после да ји расправим цел дьн. 
 распраји.

расправи се свр. разјасни се са ким, изравна рачуне. – Само ли те нећи тькне, 
одма дојди да ми кажеш, па чу се ја с њега расправим.

расправија ж договор. – Сас њега нема расправија, с њега само на суд можеш да 
се расправиш.

распраји свр. в. расправи. – Ма где ти тој мож да распрајиш з будалу, с паметнога 
је лько, будала запне ко могаре на ћуприју, па не попушта.

распрати свр. разашаље на разне стране. – Стареја ујутро распрати млади који 
куде че да работи, па си он остане и иде нагор-надол по двор. Ако имамо повише 
госјањи на спање, распратимо ји по роду.  пораспрати.

распрди вулг. свр. фиг. разгласи. – Они че бьш теб да кажу кво работе, немало коме 
него на Пузљу, који че одма да обиколи цело село и тој распрди да сви знају.

распреде свр. развије оно што је било упредено, размрси. – Колко се конопацав 
усукал, помогни ми да га распредемо.

распреми свр. припреми постељу за спавање. – Ви вечерајте, а ја чу идем да ви 
распремим кревет, само да легнете кад решите.

распремује поставља на сто шта је спремљено за јело. – Жене распремују кво 
су донеле: која баницу, која печеног петла, која сирење бело ко снег и погачу меку ко 
памук, мужи се чукају с шишетија.

распреча свр. разгрне пепео са жара; разгрне нешто што је запретано у пепелу. 
– Распречи жар, па натурај поситна дрвца, да се заване огањ, поче да је студњикаво. 
Запреча јајца у жежак пепел, па кат се опечу распреча ји, олупи и једе.

расприда несвр. фиг. оговара, проноси вести, распреда. – Што се крије, и што 
више не излази у народ, цело село расприда и преприда, а и врапци веч повишће 
знају о[д] тој због које се крије.

расприча се свр. разбрбља се, разгалами се. – Расприча се, па нумеје да стане, од 
њу се до реч не дооди.

распричује се брбља, говори о свему и свачему. – Еве, закlцала сам пченицу за 
славу, па немам кьд да се с теб распричујем.

распродава несвр. продаје разним купцима. – Сели се, па почел да распродава и 
кућу, и њиве, и стоку, који се за које увати.  пораспродава.

распролети се свр. стигне пролеће, наступе лепи дани. – Распролети се, куде 
погледаш зеленеје се, људи милнули по поље.

распростре свр. простирући рашири. – Посадила свакаква цвећетија, па вој се 
градинче шаренеје ко да је шерницу распрострла прет кућу.

распростре се простирући се захвати неки простор, рашири се. – Кад је се на 
Турчина пошло, војска је пошла од Белу Паланку, па идоше, идоше и распрострше 
се овдек кудево је са Расадник, тој је све војска притиснула била.

распрсне се свр. распукне се, распрши се на све стране. – Да пукнеш, па да се 
распрснеш, па нигде да те нема. (клет.).

распрти свр. газећи направи пртину у снегу. – Пројде трактор сас плуг, па рас-
прти, да могу ђаци да иду у школу.

распршка свр. рашчепрка. – Ми седењћујемо, па смо наклале огьњ, па дојде пла-
шило и носи тојагу, па улезне и све распршка огьњат, ми беж, че ни очи изгори.

распуди свр. расплаши, растера. – По цел дьн окам и цвркам по лозје, пилетија 
да распудим, али и да ме чује који требе да ме чује.

распукне се свр. раздвоји се, расцепи се. – Суша опасна, распукла се зевња, нога 
може до колено да пропадне у пуклотину.
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распус мн. распуси уз бр. распуса м одмор између две школске године, или два пе-
риода наставе. – Унучетићата када че на распус, растужила сам се гоџа за њи, да ји 
одма доведете и да ји оставите нећи дьн при нас. Ми смо имали само зимсћи и летњи 
распус, а са имају још и јесењи и пролетњи.

распучи се свр. разбије се, распукне се. – Падо на лед, распучи си главу, и сьв се 
утепа, еве и сьга имам на тил челенку. Падал из ореј, и распучил се ко тиква.

Распушњак вер. пр. последњи дан празика Мратиње, тога дана се ништа не 
ради да вукови не би клали стоку. – Мратинци трају седом дьна, први дьн је Свети-
Лука, а послегњи Распушњак.

распушта (трп. пр. распуштен, -а, -о) несвр. одобрава разлаз, проглашава распуст. 
– Напрет су се ђаци зими распуштали петнајестог јануара, а лети двајестог јуна. 
Даньшња омладина распуштена, по вьздьн се излежавају, а по сву ноч сћитају.

распуштеник м човек који се развео од жене. – Мене ко девоћу дадоше за 
распуштеника сас две деца, овде си у нашу малу.

распуштеница ж разведена жена. – Напред је било срамота да у село има 
распуштеница, са распуштенице колко оч.

распушти свр. прогласи крај наставе. – Јутредьн распушти деца да си порано 
иду дом, а ја се спреми и отидо у Бабушницу.

распцује се свр. почне да псује, и не престаје. – На комшију побегло прасе из 
обор, па се распцувал по двор, срамота ме да ти пцовћете казујем.

расрди се свр. постане срдит, разљути се. – Што си се расрдил на мене, ако сам 
те срдито погледала, башту ти несьм утепала.

растави (трп. пр. раставен, -а, -о) учини да се разиђу они који су здружени, раздвоји. 
– Мића ни направи та се ми с Миладина раставимо. Они су раставени одавна, несу 
ни годину саставили у брак.  растаји.

раставичје с бот. коровска биљка по влажним ливадама, раставић Equisetum 
arveense L. – Тај трава што ју зовемо раставичје расте на околишта куде је влажно и 
песковито зевњиште.

растaка несвр. 1. оглашавање кокошке након што је снела јаје. – Те, поче да рас-
така кокошката, вали се што је снела јаце. 2. фиг. брбља, досадно понавља једно те 
исто. – Престани да растакаш толко, немам живци да те више слушам.

растаји свр. в. растави. – Oн колко је је вамилије растурил и мужи од жене 
растајил, нек му је арам!

расталашка свр. размакне, разреди, распореди да се не додирују. – Подјесен, кат 
се оберу градине и пипер довезе у двор, расталашкамо га пот шупу, па пробере-
мо поубаве попошће за туршију и низање на веньц, а поситне које су оставимо за 
пржење.

растьпка свр. газећи утаба, разгази. – Деца растьпкају снег, па направе прзаљћу, 
и прзгају се.

расте несвр. 1. постаје виши, напредује, развија се. □ – Расте дете ко из воду. 
Пиперчакат си бьш расте. 2. фиг. буја под утицајем гљивичних врења, нараста. – 
Поче да расте комина, требе да се притиска да не прејуши, па да истица ис кацу.  
одрсте, зарсте, нарасте, порасте, прорасте, срасте, урасте.

растеза несвр. истезањем чини дужим и тањим, растеже. – Не растезај толко 
ластрежат, че га прећинеш.  растрза.

растеза се несвр. истезањем чини се дужим и тањим, растеже се. – Растеза се 
ко гума.
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растеља свр. скине крпу (застељћу) којом је врећа била затворена. – Врече 
застељам сас застељће кад ји напуним с мливо, а растељам кад се врнем из воденицу 
сас брашно.

растени свр. (имп. растени – растенете) учини да нема гужве, рашчисти какав 
простор. – Склонете тај дрва, растенете ми да могу да улезнем с кола  порастени.

растени се свр. учини се да нема гужве, рашчисти се какав простор. – Све се тој 
работи ујесен, када се растене друђе работе.  порастени се.

растика свр. погуби. – Беше растикал овце по-планин, једва ји сабрамо.
растика се свр. погуби се, одлута свако на своју страну. – Једьн кравај се меси за 

двор и стоку да се чељад не растика, а стока да се иљади. Остали старци сами, деца 
се растикала по свет, који куде.  порастика се.

растовари свр. ослободи товара, растерети. – Прво растоварете кола, и врече с 
мливо унесете у ижу, после че одмарамо и че причамо.

растовари се свр. ослободи се терета. – Привани ми цедилку да се растоварим, 
после ме питуј.

растовит, -а, -о висок, високог раста. – Најрастовити момци у Стрижевац беоше 
Тодор Стругљинсћи и Драга Чолејнсћи, висоћи, прави, ко борови.

растока ж гредица која спаја предњи и задњи трап запрежних кола, срчаница. 
– Sагњишта се повезују с прегњишта с растоку. Млого сам волел да се возим на 
растоку позади кад ме деда не види.  растука.

растоли се свр. разграна се, размножи се, расеје се (о корову и шибљу). – Пирак 
има длибок корен, куде се он растоли тешко се сузбива. Вилина косица се сама 
растоли, па уништи детелину.

растолмачи свр. протумачи, разјасни. ▲ – Одокле се толка водурина створи, и 
како се примькну на човеци док су у сьн да им све што имају однесе у невиделицу, 
тој нумејем да си растолмачим.

растопи (трп. пр. растопен, -а, -о) свр. грејањем преобрати нешто чврсто у теч-
но, отопи. – Расучем обгу подебелшко, па врз њу натрошим сирење и посипем сас 
растопен маз, и ако има строшим некоје јајце, па и сас јајцето посипем.

растопи се свр. пређе у нешто друго, изгуби се у стапању с нечим, раствори се. 
– Тури вој повише шићер, и нека поћипи да се шићерат сьв растопи, грејана рећија 
требе да је арно блага, па да је добра.  нерастопен.

расточи се свр. раздвоји се на спојевима (о дугама на бурету које се расуше ако 
буре дуже време стоји празно). – Расточила се буришта у подрум, празна ѕубрују, 
нити се пуне с нешто, нити се понекад затапају с воду.

растрви (трп. пр. растрвен, -а, -о) свр. проспе, разбаца, расеје. – Одреде колко који 
да навезе камен, па га с чукови уситнимо и с лопате растрвимо, па дојде ваљак та га 
уваља, тека смо с кулук правили пут. Одавнашње сено и слама још стоје растрвени 
прекај плевњу.

растрви се свр. фиг. разиђе се свако на своју страну. – Млади једу, па се рас-
трве по работе, а дом остану стари да намиравају стоку и чувају деца. Деца ми се 
растrвила по свет, немам с куга да пооратим.

растргне свр. 1. вукући у разним правцима искида на комаде. – Вуци ми бео-
ше растргли најубаву овцу, само кожљак од њу најдомо. 2. истежући развуче и 
растањи (о тесту). – Што-че ти таква жена, нумеје ни да ткаје, ни да вртка, ни бани-
цу да растргне, че си најдеш некоју умешну, жене по свет колко оч.

растргне се свр. покида се. – Док се баба натргне, оро се растргне.
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растреби (трп. пр. растребен, -а, -о) свр. склони све на своје место, направи ред. – 
Растребете малко дрвата, да мож да се улезне у авлију с кола. Аљкава жена, у кућу 
вој све разврљано и нерастребено.  порастреби.

растресе (трп. пр. растресен, -а, -о) свр. 1. тресући истресе, разбаца, растури. – 
Врли смо на гумно с коњи, коњи разгазе снопови, па ји изведемо и с виле све тој 
растресемо, па поново уводимо коњити, и све тека га овршемо, па имамо ветрењачу 
па га одвејемо. Куће напуштене и растресене, понекоје само што несу падле. 2. фиг. 
потресе, узруја. – Тешко се успа, растресе ме Петканина сестра сас њојну тугаљиву 
орату.

растресе се свр. аљкаво се обуче. – Што се малко не укlнеш, нело си се растресла 
и разбунџавила ко да си без руће.

растриса несвр. тресући истреса, растура, разбацује. – Коњи разгазе снопови, 
после с виле све тој растрисамода одвојимо жито от сламу.

растрза свр. истезањем чини дужим и тањим, растеже (упор. растеза). – Код 
растрзану баницу обђе се растрзају с руће, а кот сукану обђе се сучу сас сукаљћу. 
 растрѕа.

растрза се свр. истезањем чини се дужим и тањим, растеже се (упор. растеза 
се). – Растрза се ко ластреж.  растрѕа се.

растрѕа свр. в. растрза. – Моја баба све растрѕа обђе за баницу, вели да је 
растрѕана баница поблага от сукану баницу.

растрѕа се свр. в. растрза се. – Овој тесто млого добро, растрѕа се ко гума.
растрља свр. размаже трљајући. – Згази га, па га растрљај, да му се штило више 

не види. Намажи га с маз, па га растрљај, да кожа упије, и оно че пројде.
растропа се свр. лупајући прави буку. – Не могу на мир да полежим, от сабајле се 

растропаш по кућу, а убаво знаш да волим да полежим кат се пробудим.
растрси свр. раскрчи. – Отимали смо њиве од трње и грмање, растрсимо трњак, 

па испадне најубава њива.
растрчи се свр. удари у трчање, ужурба се. – Растрчала се баба, па само премита 

по двор, зет и черка јавили че дојду, и унучетија че вој доведу.
растужи свр. учини кога тужним, ожалости. – Млого ме растужило што мен не 

верујеш, а верујеш на онија што свашта причају од мене.
растужи се свр. постане тужан, почне да тугује. – Беше се растужил за дом, 

неје си ишьл от како је дошьл у војску. Да се чујеш с Весну, и да вој кажеш да сам 
се много растужила за њу.

растука ж в. растока. – Лисичко претоварил кола, и у Широку ливаду бьш преко 
реку пукла му растука.

растумара се почне да тумара, почне да лута тражећи или спремајући што. 
– Женете како ни видоше, одма се растумараше, и ете ти још једна слава. Улезомо 
у кућу, бабичка се растумара за ручьк, па све ко да подрипкује.  порастумара се.

растура (трп. пр. растурен, -а, -о) несвр. 1. руши, распродаје. – Све растурам, и 
идем и ја да будем малко граџањин, а неје да ми се умргују кад улезнем у продав-
ницу што смрдим на лајна. Њина кућа одавна растурена, ни темељ се више не по-
знава куде је бил. 2. ради што предано и свом снагом. – У сьвњушку запоје славуј, 
мьлецко пиленце, а поје па растура. Куде најду оклапчину једу и пију па растурају. 
Куј се врља, исврљило му се на крстачу! – кльне Роска па растура. 3. премлати. – Не 
изазивај ме, да те не растурим ко бугарску скупштину.

растура се несвр. разилази се свако на своју страну. – Ајде да се растурамо, на 
орату крај нема. Дојде средноч, требе да се растурамо.
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растури свр. 1. разбије, разори, разруши. – На срецало је задруга, а имаше и чеш-
ма, али са чешмуту растурили. 2. разори туђу срећу. – Тај роспија ми растури кућу, 
и остави ми деца сирочетија при живог башту. 3. фиг. разбије на комаде. – Не задевај 
се с мен, ако те ударим, чу те растурим ко Мурџа крстину.  порастури.

растури се свр. 1. нестане, разиђе се. – Нема ћиша, растурише се облаци, а беше 
га убаво спремило. 2. разведе се, разори брачну заједницу. – Узну се, не поседе 
заједно ни годину, и тиће чујеш растурили се. ⌂ растури се од једење преједе се. – Наша 
баба кат свареше чорбу од ливацко зеље, па ју заћисели сас зелене ситничће, ра-
стуримо се од једење, не знамо колко че поједемо. ⌂ растури се од работу премори се. 
– Јучер се растуримо од работу, али најголему њиву дожемо.

растурикућа ж распикућа. – Ожени се, зацрни се, најде пијандуру и растурикућу, 
тека вој, белћи, писано. Неје неква убавиња, али ни растурикућа, не пије, и гледа си 
жену и деца.

растурује се несвр. фиг. пролази, нестаје без трага. – Све нестањује, и човеци, и 
стока, куће и иже се растурују, крстаче исьну и иструлеју, гробишта се преорују, саде 
трава остањује.

расћид м престанак везе, раскидање односа, раскид. – Не могли да сваре воду, 
дошло до расћид, и манули се, па си он нашьл другу, она другога, и живе си.

расћине свр. 1. кидањем раздвоји на више делова, раскомада. – Домачин сече 
печеницу, прво о[т]цече леву плечку и заване неколко и ребра, тој расћине на 
поситно, и на сваћега суне по парче. Тате, видиш ли да су овија решили да ни 
затру, да нестанемо, расћинуше ни државу ко баницу, поробише ни начисто. 2. фиг. 
растргне, рашчеречи. – Младо, убаво, стра ме че га расћину мангупи, даньшњи 
момци несу ко напред што беоше.  порасћине.

расћипи се свр. раскува се. – Месо требе да се добро расћипи на пару, да отпада 
от косће, кад га једеш да се лепи за прсти.

расћисели се (трп. пр. расћиселен, -а, -о) свр. фиг. распекмези се, расцмиздри се; 
постане меланхоличан. – Што си се расћиселил, ко да ти несу све овце на број. У све 
моје муће Пузљината прича ме засмива, па се и тека расћиселен понекад засмејем. 
 расћисли се.

расћисли се свр. распекмези се, расцмиздри се; постане меланхоличан (упор. 
расћисели се). – Што се расћислило детево, дира ли га некој, ел си му дошло да се 
малко издува.

расћисне се свр. омекша се, ракваси се, раскисели се. – Увечер потопим у корито 
дронци да се ночу расћисну, па ји јутре перем. Зевња испуцала, требе млого ћиша да 
се добро натопи и расћисне, па да може да се оре.  порасћисне се.

расћити свр. раскити, насилно скине оно чиме је ко окићен. – Невесту пре него 
да дојду сватови ућите, и туре вој вал, па ју прет спање расћите, кумица вој забради 
шамију, и од јутре је жена.

расћичује несвр. раскићује, насилно скида оно чиме је ко окићен. – Кат се заћитиш, 
требе да знаш за кво се ћитиш, и сас кво се ћитиш, да те друђи не ћите и расћичују.

расћиши се свр. почне да пада киша из дана у дан, окиши се. – Ћишљакав се 
расћиши, па никако да престане, че проникне жито на крстине.

расукује несвр. развија тесто оклагијом, прави коре за питу. – Напраји се оди 
тесто кравајче, па се расукује сас сукаљћу на астал, суче се колко оче да се расуче.

расуче свр. развије тесто оклагијом, направи коре за питу. – Расучем обгу по-
дебелшко, па врз њу натрошим сирење, и посипем сас маз. Расучеш поголему обгу, 
па ју туриш врз помалецку.
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расуши се (трп. пр. расушен, -а, -о) свр. због губитка влажности направи се раз-
мак међу дугама на дрвеном суду. – Нема рећију, па му се чини да се и он расушил 
ко буре. Каце у подрум се расушиле, ни грање не могу да држе док се не затопе. 
Манумо да беремо сливе и печемо рећију, сва буришта стоју расушена у подрум.

расход м издатак, трошак. – Где има принос, има и расход, једно без друго не 
може.

расцавти се свр. развије цветове, прекрије се цветовима, расцвета се. – Напу-
пурил пипер у градину, само што се неје расцавтел. Жито вариш, и оно се расцавти, 
пуцају онај зрна, постану мека.  расцьвти се, рацавти се, рацьвти се.

расцьвти се свр. в. расцавти се. – Кат појдомо за Бор, сливе се беоше расцьвтеле, 
а кат се врнумо отуд, љуђи беру морузу.

расцвели свр. расплаче, растужи. – Кажи на деду који ми те расцвели, да му ја 
покажем њиговога Бога.

расцепи (трп. пр. расцепен, -a, -o) свр. цепајући раздвоји на више делова, фиг. рас-
цопа, разбије. – Врљи се с камен, па му главу расцепи. Удари гром у крушку, ја маши 
очи конто крушкуту, она расцепена и гори.  рацепи.

расцепи се свр. 1. фиг. бучно одјекне, проломи се. – Леле, Бошће, кат си пуче, чини 
ми се зевња се расцепи. 2. фиг. деси се нешто прекомерно. – Родило, па се расцепило. 
 рацепи се.

расцепотина ж отвор настао цепањем. – Окол туј крошњу се млого вртео, гле-
дам ју отуд-одовуд, а она ко да има некво да ми казује, позинула расцепотина на дно, 
па ко да је уста отворила да проорати.

ратија рет. хартија, папир (упор. артија). – Ратија се сцепила у коју бил умотан 
сол, па се сьв расипал у торбу.

ратосиља се свр. ослободи се кога или чега нежељеног. – Кад га човек сретне на 
пут, не мош се ратосиља од њег док му овија не издекламује све кво га је снаодило 
тија дни.

ратује (рад. пр. ратувал, -а, -о) несвр. учествује у рату, води рат. □ – Србија је 
ратувала од дванајесте до осомнајесте године у првини рат, седом године ја несьм 
дом видел. ■ ратување гл. им. – Пројде десетина-двајес године, пак ратување, не мож 
да очуваш деца да на мир порасту.

ратује се несвр. води се рат. – Сас Швабу кат се ратувало, из наше село тринајес 
члана су пођинули у једьн дьн.  заратује се.

раћија ДЛ ж в. ракија. – Тамо има у влашу друга раћија, пини да видиш добра 
ли је за грејање.

раћица ж хип. од раћија. – Ел грејни раћицу, ел правни каве, ел кво оч, дошьл ни 
човек у кућу. Тури вој шићерчак да је добра, колко испијете да испијете, само да је 
добра раћицата.

рафија ж бот. врста палме Raphia vinifera, лико од ове палме се користи за 
везивање у повртарству и виноградарству. – Рафију си купимо та вржемо лозје, а 
ако ју не најдемо, добре си буду и наше врце.

рацавти се свр. в. расцавти се. – Сливе се рацавтеле, а падла слана, па ји све 
попарила.  рацьвти се.

рацьвти се свр. в. расцавти се. – Љиљак се у рудин рацьвтел, па чини ти да се 
цела рудина умирисала од њега.

рацепи (трп. пр. рацепен, -a, -o) свр. в. расцепи. – Ако те уванем, има те рацепим 
од бијење. Србија се, јадна, скукуљила ко петопарац у џеп, рацепена и прецепена, а 
мож је још увек и недоцепена.
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рацепи се свр. в. расцепи се 2. – Ђура гробар се рацепи сас паре, не мож да одвије 
на народ колко умира, и колко гробови мора да ископа.

рацепује несвр. фиг. дешава се нешто прекомерно. – Снег веје та рацепује.
рацепује се несвр. цепањем се распада на делове. – Поче се распада Југоиславија, 

републиће се почеше оцепују, а држава се рацепује ко упрдене труле гаче.
рачун м фиг. 1. математика као школски предмет. – Док сам бил ђак највише 

сам волел, и најбоље знал, рачун. 2. новчани износ утрошене робе или пружених 
услуга. – Накупува све кво ми требе, али и направи голем рачун. ⌂ поведе рачун почне 
да брине о чему. – Поведи рачун колко че попијеш, и кво че изоратиш, тој су срамни 
љуђи, да ни не проносе по свет. ⌂ поднесе рачун оправда нешто учињено добро или 
лоше. – Затрови ми се некуде жена, ко узем да пропаде, али че мора да ми поднесе 
рачун куде се задржала толко време.

рачуна несвр. 1. врши неку рачунску радњу, изводи рачун. – Ја си рачунам како 
умејем, повише на прсти, ал ме никој не може превари. 2. има у виду, узима у обзир, 
води рачуна о некоме или нечему. – Нити ме питује за нешто, нити ме рачуна за не-
што, само паре тражи, и све му малко.  зарачуна, прерачуна, урачуна.

рачуни несвр. фиг. пребира у мислима, измишља, сматра да је што овакво или 
онакво. – Ја ко рачуним: седи иза коња, држи бичало, натовари кво натовари, одвезе, 
стовари, лька работа, а паре падају.  рачуња.

рачуница ж рачун, интерес, зарада. – Кво год сељак да произведе, рачуница 
нема, али од некво мора да се живи, и порез да се плати. ⌂ своди рачуницу – изравна-
ва рачуне, вага колика је корист а колика штета. – Испод амбар на трупови седе 
домачин и једьн оди вршачити, и своде рачуницу: годишња мука и работа на једну 
страну, а леб сас девет корице на другу.

рачунџија м онај који све ради са рачуном, из користољубља. – И башта му је 
бил голем рачунџија и циција, али синат па зајебал век, од њега се динар не отћида.

рачуња рет. несвр. в. рачуни. – Деца несу при нас, али животињћеве су ни голема 
срећа, имамо си сас Петкану слушачи, кокошће не рачуњам, с њи ората нема. Цоби 
и неје бьш Калџерелац, али туј живи, па си га рачуњамо ко нашинца.

раџа несвр. доноси плод, рађа. – Згусти се и крупавица, крупавица ко ореси, млати 
грањће, ошав попада ко да неје ни раџал. У, сине, овде су жене раџале по млого деца, 
једна је осомнајес родила, друга једна је родила дванаес деца.  нараџа, прораџа.

раџа се несвр. долази на свет рађањем, рађа се. – А и деца се не раџају; sагњо 
дете је завикало у Калџерело пред педесе године, нече се жени младињава. Јебе ћар 
вајду, а раџа се штета.  нараџа се, пораџа се.

рашатри се свр. постане хром, ошепави. – Рашатрило се јунчето, неје ни за 
чување, ни за пијац.

рашије свр. растави оно што је било сашивено, распара шавове. – Рашиле му 
се панталоне на дупе, па си тека иде, нема жену да ји сашије, а њег мрзи да се с тој 
пекља.

рашијен, -а, -о рашивен, распаран. – До јучер ишла у рашијен сукњор, и сас 
опьнци два броја поголеми па клипчу, а сьг се зајездила у лимузину.

рашири се свр. учини се ширим него што јесте. – Некада док беоше деца туј кућа 
ни беше тесна, а са како остадомо сами ја и баба кућа се рашири ко касерина.

рашокља се свр. развуче се и рашири (о одећи). – Било каква дреја се рашокља 
од носење. Иде сас рашокљану џемпирчину и мусаву кошуљетину, урасал у браду и 
косељак, никад окупан, народ се укоросује, али њег бьш брига.

рашрави (трп. пр. рашравен, -а, -о) свр. скине матицу, рашрафи. – Морам да раш-
равим овија шрав, ал се запекал, па тешко иде. Кад оди, клати се ко рашравен.
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раштелован, -а, -о који није добро намештен, припремљен, удешен. – Ако је на 
петла раштелован сат, па се упоје у тьвнину, може газда да се расрди на њег, па да 
напипа лонац.

раштимује свр. шатр. батинама онеспособи кога. – Ја ако те раштимујем, нече 
могу ни с магнет да те зберу и саставе.

раштрокави се свр. немарно се умије. – Нема да се омије ко човек, нело се само 
пљусне дватрипут с воду по лице, колко да се повиш раштрокави.

раштуми се свр. овлаживши се набубри и омекша до распадања. – У млеко над-
робимо стар леб, па кат се раштуми кусамо. Нође ми се раштумеју у гумени опьнци: 
зими од мокрињу, лети од зној. Дабогдаде да се у зем не раштуми, нело да му пцета 
кочине развлаче.

рашчьчка свр. фиг. распита се o чему, рашчачка. – Она кад оче нешто да знаје, не 
мањује се док не рашчьчка све кво ју интересује.  порашчьчка.

рашчьчкује несвр. фиг. распитује се o чему. – Запиткује, рашчьчкује, оче да знаје 
све кво има ново по село.

рашчеврљи свр. озледи, разбије, распукне. – Чу се врљим с камен да ти главу 
рашчеврљим. Засвири издльбин па издолек, тьнко и тужно, па до небо, а стисне 
дудук ко да че га рашчеврљи.

рашчепи свр. размакне, рашири. – Кад зине и рашчепи уста, не знаје кво све 
надума на човека.

рашчепи се свр. раскречи се. – Рашчепила се, а сукња вој се подигла, бьш ју 
брига што ју једни заглеџују, а друђи обртају главе настран.

рашчепуља ж пеј. жена лаког морала. – Тај рашчепуља не знаје с куга све неје 
легла, а са да ми буде снаа, тој не мож да буде док сам ја жива.

рашчепрљи свр. рашчепрка, ногама разбаца око себе (о кокошки). – Кокошће се 
укаче на камару, па све рашепрље и разнесу сламу по двор.

рашчерупи свр. фиг. покида косу, рашчерупа. – Море, ка[д] те уватим, има те раш-
черупим, једно влакно нема да ти остане на главу.

рашчеша се свр. почне да се ноктима чеше. – Што си се толко рашчешал, ко 
шугу да си добил.

рашчешља свр. разбије праменове, растави влакна вуне или кучине. – Кlчина 
прво с гребенци рашчешљам да отпадне пуздер, па ји с четку ишчешљам да буду 
мека, после предем.

рашчовечи свр. упропасти кога нељудским поступањем. – Дьњу пије, ночу ока 
и беснеје, наплаши и рашчовечи и мен и деца.

рашчује се свр. чује се надалеко, разгласи се. – Кад дојде вршалица у село, одма 
се тој рашчује, зберу се домачини пред продавницу и договоре се одокле че почне 
врша.

рашчумавен, -а, -о рашчупан, разбарушен. – Сваку јесен се пронесе вес да се 
појавил старц сас браду до појас и некаква рашчумавена жена, и да ночу шетају по 
морузе и градине, па поштен свет не смеје да излази ис кућу док не сьвне.  скубав.

рашчумави се свр. не очешља се, разбаруши се. – Наздрављу му, а он се 
распекљал, ознојил, рашчумавил, па само попује.

рашчушка свр. гурајући склони све око себе, одгура. – Рашчушка онија који су 
веч били дошли, и прогура се у први ред да боље види и чује.

рьжьњ м в. ражьњ. – Јагње је поблаго кат се испече на рьжьњ нело у релну. 
Најубава прасећина је кад је печена на рьжьњ.
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рькмач мн. рькмачи бочни отвор на бревенецима (који нису имали ни џепова, ни 
шлица). – Бревенеци немају појас, немају џепови, ка[д] ти се примоча само бркнеш 
руку у рькмач.  rкмач.

ребече се несвр. гласно се смеје, церека се. – Теј шипарице само се ребечу, и 
рипају по собу. ■ ребечање гл. им. – Престанете да се ребечете више, главу ми про-
бисте с толко ребечање.  заребече се, разребече се.  ћикоти се.

ребне свр. 1. удари из све снаге батином преко леђа. – Море, ребни ју преко грби-
ну, да вој дојде памет, дом да се сврти. 2. фиг. одрапи високу казну. – Ако нечеш сас 
њи, они те ребну сас порез.  репне.

ребро мн. ребра с анат. једно од дванаест пари танких и извијених костију везаних 
за кичму, које обавијају грудни кош. – Сава Риџоњинсћи беше падал из ореј, па си сва 
ребра покршил. ⌂ преброји ребра премлати кога. – Они ме пријаве при учитеља, он ме 
добро измездри, да им се осветим ја им пребројим ребра, и тека смо се гоџа време 
терали на смену: ја њим пребројим ребра, а мен уча.

ред1 м скуп онога што долази једно иза другога, у једној линији, низ. – Стоје у два 
реда и чекају команду да појду. И овуј годин сам посадила неколко реда боранију. 
Дьњу жњемо и врзујемо снопови, а на придвечер ји зденемо у редови, па за нећи дьн 
ји денемо у крстине. ⌂ на ред по реду. – Договорили се да матер чувају на ред по три 
месеци, и за тој време да буде при онога који ју чува. ⌂ који ред касно доба, одмакло 
време. – Ти благосов ли чекаш та се не диѕаш, гле који ред стану. ⌂ овија ред ово доба 
године. – Са овија ред почнемо да се учимо да појемо и играмо за у Лазарицу. ⌂ тија 
ред тога доба дана. – Тија ред се вртају овце ис пашу. ⌂ до нећи ред до оређеног вре-
мена. – Поседимо тека до нећи ред, па си идемо дом. ⌂ до који ред одмакло доба ноћи, 
цик зоре. – До пладне спи, от пладне почне да се пицани и оглеџује пред огледало, 
ночу ју нема до који ред, и сваћи дьн тека. ⌂ од некој ред после извесног времена. – 
Кат се стьвни, ни полегамо на њиву, малко поспимо, па се од некој ред дигнемо па 
жњемо и појемо. ⌂ води ред стара се о реду. – Ти чеш тамо да водиш ред, а ја чу овде. 
Води си ред на пијење, да се не унередиш. ⌂ искара ред окопа један ред кукуруза. – 
Он ита, ита, па кад искара ред, легне на меџу док ми стигнемо. Сви су искарали по 
осам реда, и њива готова. ⌂ трза ред мотиком прави каналиће у леји да пресади расад 
паприке или празилука. – Градину изриљамо с ашов, па с гребуљче поравнимо и на-
правимо леје, после с матиче трзамо редови, и на крај пресаџујемо расад. ⌂ увати ред 
почне да окопава ред кукуруза. – У копање и загртање сваћи си увати по једьн ред, а 
моја мати је по два реда ватала. ⌂ уведе у ред опамети. – Размазан и распуштен, али 
војска че га уведе у ред. ⌂ укара у ред опамети, доведе у ред. – Њега неје укарал у ред 
ни башта сас тепање, ни маћа сас убаво, али га жена укара и у ред, и у памет, па само 
подлати ко кутре за залок.

ред2 м плетеница косе, кика. – Носиле смо косу сплетену у редови, и закитимо се 
с китку.  репашка, сплит.

редьк мн. редовчичи м хип. од ред, редић. – Моруза се веч уредила, редовчичи се 
виде, још малко па че може да се копа.

реди1 несвр. 1. ређа. – Пуниш попошку по попошку, редиш ји у врчву једну до 
другу, и тека ред на ред док не напуниш судат. 2. куне и набраја оне које треба 
да стигну те клетве. – Чича се оћута, али стрина кле, реди, реди, да бог сачува. 
3. нариче набрајајући врлине покојника. – Извијају жене, реде ли реде.  изреди, 
зареди, нареди, пореди, пререди, разреди, среди.

реди2 несвр. проређује. – Моруза се прво окопа оди траву, после се загрта и реди 
да неје млого густа, да боље напреџује и више роди.  ореди, прореди, уреди.
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редуњав, -а, -о жидак, скробаст. – Туриш једну шаку морузно брашно у две 
ћила ћипеч воду, додадеш млеко и измешаш, тој се зове млечница, мора да буде 
редуњава.

редуњаво прил. житко, скробасто. – Заћипиш воду, малко сол, једна шака 
морузно брашно, и додадеш му млеко, редуњаво се тој направи, и једе се кат се 
олади.

редушчинка ж болест која хвата све од реда, неумитна болест. – Кад зареди тај 
редушчинка, ретко које живинче претекне.

режьњ мн. режњови м одрезан комад чега, кришка. – Нашити старц на сваћи 
оброк поједе по неколко режња црвени лук. Исече лубеницу на режњови, па си 
сваћи узима колко му се једе.

реже несвр. сече на комаде оштрим оруђем, пресеца. – Беремо морузу, режемо сас 
срп, после товаримо у кола и докарујемо дом.  зареже, изреже, нареже, обреже, 
одреже, пореже, пререже, прореже, разреже, среже, уреже се.

рез м оштра страна, оштрица неког оруђа за сечење. – Тија нож има остар рез, 
пази кад режеш да те не посече. Сећира с коју сечемо дрва има рез, тилуђе и уши где 
се држаље набива.

реза ж метална направа за закључавање, засун (упор. и кључарка). – Кат појдеш 
зарези резу и закључај катанац, а кључ тури на њигово место.

резанац м рибани кисели купус, рибанац. – Резанац је без расол, а ћисело зеље су 
целе зељће у расол.

резара ж пилана. – Резара је била у Љуберажду, туј смо терали трупови да се 
нарежу дьсће.  стругара.

резервар м 1. резервоар за гориво. – Синоч је напунил резервар с гориво. 2. 
резервоар за воду. – Лети се резервар испразни, па немамо воду.

резерни, -рна, -рно резервни. – Цел дьн лежи, и кука како се уморил ко резерни 
точак. (ирон.).

резик м излагање опасности себе, другога или било чега другог, ризик. – Осовина 
малко напукла, али че идемо на резик, јега издржи док се врнемо.  рескир.

резикант м онај који ставља што на коцку, ризикант. – Резикант и губи и 
добива.  рескирант.

резикантно прил. ризично. – Доста надошла вода, малко је резикантно да 
прокарамо кола, да се не заглавимо, па ни там, ни овам.

резикује несвр. излаже се опасности, ризикује. – Резикували су цел живот нешто 
да створе, а са ји никој не гледа.  рескира.

резил м брука, велика срамота. Δ – Мани се оди тој пијење, немој више да 
правиш резил, и остављаш обличја.

резильк велики срам, брука. Δ – Најголем резильк за село је било да се у њега 
најде копиле.

резили несвр. срамоти, брука. Δ – Будало пијана, ајд што резилиш тебе и мене, 
нело резилиш и деца.  изрезили, нарезили, орезили.

резне свр. 1. одсече у дем. значењу, секне. – Улезне, па резне од месцето, и на 
сви даде по парче. 2. одмери казну у дем. значењу, одрапи. – Писујем даље, никога 
не остављам на мир, судија ме па резне, после гладујем, казна мора да се плати.  
репне.

резни несвр. који штипка за језик (због пријатног киселкасто-горкастог укуса). 
– Кат сипем вино у чашу, оно запени, а кад га пијеш, оно резни. Ни једну годину ни 
се зеље неје овака убаво ућиселило, а расол црвен ко вино, па резни кад га пинеш.
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рекне (рад. пр. рекьл, -а, -о) свр. рече у дем. значењу, каже. – Вурњак отепа, леб 
му јебем, док рекнеш дивизма. Деда ти је рекьл да идеш дом, а ја чу даньс овце да 
пасем. ⌂ рекло више нечу преко мере, до крајњих граница. – Ете ти га од крстопутину 
доклецка и Курјак, пијан – па рекло више нечу. Ала, матер му, даньс жега – па рекло 
више нечу.  порекне.

рекла ж женски капутић од тањег материјала. – Купила сам циц да сашијем 
реклу, да се и ја поновим за Велигден.

релна ж затворени део штедњака у коме се пече, рерна. – Релна ми прогорела, 
па не пече добро. Ете у релну има пипер у шерпу, а леб у текне умотан сас месаљ, 
узни па јеџ, ја сам се заватила, па не могу да ти поставим.

ремик м дуга трака од коже која служи као појас или за везивање, ремен. – 
Кркну жапка, ремик се прећину, мој опьнак остаде у каљиште.

рен м бот. и агр. врста поврћа љутог коренакоји се употребљава као зачин, хрен 
Armoracia lapathifolia. – Ја имам У једьн крај у градину сам насадила и рен.

ренде мн. рендетија с 1. дрводељска алатка за стругање. – Тишљери су напред 
све ручно с рендетија рендисували дьсће. 2. кухињска справа за стругање воћа и 
поврћа. – На ренде се рендишу јабуће, зељће, компири и тикве или тиквице.

ренденце с дем. и хип. од ренде. – Имао убаво ренденце, али га узе комшика да 
се послужи, и не врну га.

рендисује несвр. струже и глача рендетом. – Столари су све ручно рендисували 
дьсће, а даньс има машине које рендисују.

рендише несвр. ренда вође или поврће. – Ти рендиши тикву, а ја чу сучем обђе, 
па да направимо тиквеник у две тепсије, да има за сви.  изрендише, нарендише.

рендо прил. кривудаво, заносећи се. – Напил се, па му пут тесан, иде на рендо ко 
ћурће да тера.

реп мн. репови м израштај на задњем делу тела сисара као продужетак кичме; 
дуго перје на задњем делу тела птица; крајњи задњи део тела код водоземаца и 
змија. □ – Кад говедо почне да врчи реп, спрема се да се штркља. ⌂ врчи му реп диже 
му цену, чини да се осећа вреднијим него што јесте. – Не врчи му реп, немој га 
подносиш, немој га силиш, знамо га који је, и одокле је. ⌂ савије реп покуњи се. – Кат 
си крив сави реп и ћути, да не излезне на поголемо.

репа ж бот. зељаста биљка са меснатим задебљаним кореном, служи као људска 
и сточна храна Brassica rapa. – Моја баба набереше лисје од репу, па кад свари 
чорбу, па ју малко заћисели – не мож да се наједемо колко ја блага. █ сточна ~ репа 
која се употребљава као сточна храна Beta vulgaris. – У наш крај се сади само сточ-
на репа. █ шићерна ~ репа из породице лобода која се као индуструјска култура гаји 
за производњу шећера Beta vulgaris rapacea altissima. – У Лужницу ретко да чујеш да 
је некој посадил шићерну репу, а сточну саде скоро сви.

репар м њива неправилног, обично троугластог облика. – Овуј годин не постиго 
да поорем репарат, остаде неоран.

репьк мн. реповчичи м дем. од реп, репић. – Убаво теленце, нека је живо и здраво, 
да си га газдарица цуне под репьк.

репашка ж коса сплетена у кику (упор. и ред2). – Снашка поче да љубависује з 
другога, ману да работи, само репашку мазни, а имаше дльгу репашку чьк дол до 
сукњу.

репиште с њива на којој је посејана репа. – Немој да се задеваш, че те бијем ко 
вола у репиште.
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репне свр. в. ребне. – Чу те репнем с тојагу преко грбину, да те онеспособим. Те-
пал сам неколко угурсуза, и за тој ме убаво репнуше у суд, али се не кајем. Ја ји опи-
шем, они ме туже, судија ме репне, како ме судија репне, ја се још више зајнатим.

репушка ж овце са дугачким репо, и име таквој овци. – Овце која каква, некоја 
Куска, некоја Репушка, некоја Рогушка, има свакаква иметија.

репчи несвр. удара батином, млати. – Кад узнем једьн омашљак, па кат почнем 
да те репчим, нече више да ти се прииде где ти неје место.

репчи се несвр. фиг. прави се важан, прси се. – Не репчи се, знамо те који си, и 
какьв си. Седне, па почне да се репчи на столицу, ко да је прецедник.  изрепчи.

реса ж дугуљаста, обично висећа, цваст неких биљака слична класу. – Моруза 
почела да изврљује ресу, че почне да прави класови.

ресес, -та, -то који има кићанке испод губице. – Имамо три козе, и све три ресесте.
реси се несвр. почне да цвета избацујући цвасти у облику ресе – Моруза почела да 

се реси, још малко па че имамо зеленци за варење и печење. разреси се.
ресица мн. ресице ж анат. кићанке испод губице неких коза. – Наша Реса окозила 

три јаретића, и сва три имају ресице под гушу.
рескир м излагање опасности себе, другога или било чега другог (упор. резик).– 

Че идемо на рескир, па ако ји најдемо – добро, ако ји не најдемо – па добро.
рескира несвр. ставља на коцку, излаже се опасности (упор. резикује). – Који 

рескира, тија добива.
рескирант м онај који ставља што на коцку (упор. резикант). – Рескирант и губи, 

и добива.
Ресник село у Лужници; Ресничањин, Ресничанка, Ресничанче мн. Ресничањи 

етн; ресничћи, -чка, -чко ктет.
рество с оно што је преостало, остатак. – Погодимо се половин да му платим 

одма, а рество кад ми докара сьв цреп у двор.  ресто.
ресто с в. рество. – Оберемо градину, па проберемо покрупне попошће за низање, 

а онеј ресто су туршијаре.
ретак, -тка, -тко који је размакнут један од другога, кроз који може да се види, 

редак. – Чисто брашно сејемо на густо сито, а морузно на ретко. Вели се да човек 
који има ретћи зуби и широћи прсти не може да задржи пару, и кућу да скући. ■ 
поретак, -тка, -тко комп. ређи. – Има брда за ткање поретка и погуста, па се мењају, 
зависи да ли се ткаје платно, ел црга.

ретачак, -чка, -чко прилично редак. – У горњити крај ретачка шума, туј и тамо 
ако се отело понекоје дрво, а у доњљити убава гора.

ретежак м ретко изникла, или крчењем проређена шума. – У дољњи крај 
браниште убава гора, а у горњи само ситнак и ретежак.

ретеје несвр. постаје редак, проређује се. – Ретејемо, остадомо само овде-онде по 
једьн, ретко куде да су двојица у кућу.

рети несвр. проређује. – Ако је моруза никла густо ретимо ју у загртање.  орети, 
прорети, разрети.

ретија ж рет. хартија, папир (упор. артија). – Зевња и ретија све трпу.
ретишка ж дем. хартијица, папирић (упор. артишка). – Збери ретишће за 

потклаџување. Прлеја свири у ретишку, отромбољил усницу ко топлодолсћи 
басаџија.

ретко прил. 1. на већој удаљености једно од другога. – Млого си ретко посадил 
сливицеве, требало је погусто да ји посадиш. 2. у великим временским размацима. – 
Оретише додење, ретко се виџевљамо, а напред често доодеоше.
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рећија ГЛ ж в. ракија. – На стару рећију, и младу девоћу мана нема. Рећија у 
буре мирује, у главу лудује. На свадбе се пило саде рећија и вино, друђи пијельк 
неје имало. Кад оче да те посебно испоштује домачин сипе рећију, а домаћица при-
несе каве, па каже: Да не буде рећијата удавица. Кат се нуди друга чаша каже се: 
Сьс два вола се оре. Кад се нуди трећа чаша каже се: Не могу волови без орача. А 
кат се попије чаша, каже се: Ми ју пијемо од муку, она слази ко низ буку. █ грејана 
~ кувана ракија. – Чим заване први студ и отворимо врчву сас вурду, чим заскуче 
прве свиње – тьг је време и за грејану рећију. █ жешка ~ кувана ракија. – Зими пијемо 
жешку рећију, да ни згреје. █ ладна ~ некувана ракија. – Зими се пије жешка рећија, а 
лети ладна. █ студена ~ некувана ракија. – Напред на славе се само рећија пила, пред 
ручьк студена рећија, уз ручьк исто, а по ручьк грејана. █ јабукова ~ ракија од јабука. – 
Кум ни донел на славу јабукову рећију. █ комова ~ ракија од грожђа.– Комова рећија 
је добра за масирање кат се човек прелади, али је добра и да се пине кат се човек 
премори. █ крушова ~ ракија од крушака. – Што је јесеньс мој комшија испекал убаву 
крушову рећију, мани га. █ јака ~ љута ракија, препеченица. – Мој чича пије само 
јаку рећију, слабу нече ни да помирише. █ љута ~ ракија са великим процентом алко-
хола. – Зашамутила му главу љута рећија, па не знаје ни како се зове. █ мека ~ ракија 
са малим процентом алкохола. – Мека рећија је добра само за грејање. █ пресна ~ 
тек испечена ракија. – Кажу да тај пресна рећија утепује наместо. █ тьнка ~ ракија 
са малим процентом алкохола. – Тьнка им рећицата, ко водица, мож да пијеш колко 
оч нема, да те ване. █ слаба ~ ракија са малим процентом алкохола. – Како остаре 
пијем само слабу рећију, јаку више не могу. █ сливова ~ шљивова ракија. – У Лужницу 
се највише пече сливова рећија. ⌂ греје рећију кува ракију. – Нумеје сваћи да греје 
рећију, и за тој требе мајсторија.

рећијетина ж пеј. од рећија, ракијетина, ракијчина. – Воли да ју пије, али га 
испила рећијетината, па га нема тријес ћила.  рећишљак, рећишор, рећишотина.

рећица ж дем. и хип. од рећија, ракијица. – Рећицава ти малко ћиселшка, не требе 
вој мезе. Овеја попошће ис туршију су млого блађе, али уз грејану рећицу су још 
поблађе. Де, де, кво си се насмел ко муа у тупан, суни се, пини, за теб си је, несьм ти 
сипал трујало, него рећицу, лек от све.

рећиџија м онај који је љубитељ ракије. – Лужничањи су рећиџије, а Пироћанци 
винџије, али си и они добро цепе рећиџију.

рећишљак м пеј. од рећија (упр. рећијетина). – Поче у лице да зеленеје, и да му се 
све више руће тресу, а нече да се мане од рећишљакат, црева че му прогори.

рећишор м пеј. од рећија (упр. рећијетина). – Јеленко здрав ко коњ, цел дьн збира 
селсеће балафурдије под ореј, па играју карте и пију рећишор.

рећишотина ж пеј. од рећија (упр. рећијетина). – Стопут сам ти вражукала да не 
пијеш о[д] туј рећишотину, имаш рећију за пук војску, ете, ономад оратише о[д] тој 
на телевизију, иструли се двестотин човеци сас такву куповну рећишотину.

рецељ м врста пекмеза. – Док се мељу сливе за пекмез, издвоји се сок, у њег 
додаду нарезане јабуће, крушће ел тиква, цел дьн се вари, требе да буде густо кат се 
свари, топи се сас леб, а мож и да се куса.

рецепис м 1. писмено упутство лекра за апотеку о издавању потребног лека. – 
Три лека ми преписал на рецепис. 2. формула, упутство за справљање неке смесе, 
јела и сл. – Има си рецепис за разне врсте колачи, али ја тој све отприлиће додавам 
колко које требе да се тури.

рецка ж цртица као знак урезан у чему. – На рабуш бојаџија зареже рецке колко 
ћила преџу си предал да се боји. ⌂ удари рецку памти и прати колико је жена имао. – 
Ако ти ја служим само да удариш још једну рецку, боље да неси ни приодил.
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реч м/ж мн. речи / рет. речови (чл. ф. речат / речтуту) језичка јединица која има 
одређено значење, свој смисао. – Свака реч је сас реп. Једење и пијење никога неје 
затрло, затира лоша реч, затиру лоше мисли, и прво си њег затру, којито тека мисли. 
Тека, бьш кат се мора, прозборимо по два-три реча, колко да неје без ич. Деца по-
чела преди мен да се питују за речови који се веч заборавили. Речат му млого гадан. 
Речтуту му се не могу сетим. █ блага ~ утешна реч. – Од њу сам могьл да чујем само 
благу реч. ⌂ поврне реч љутито и са омаловажавањем узврати одговор. – Ни има 
срам, ни поштовање, на сваку моју реч она ми поврне две речи, и тој какве гадне 
речи. ⌂ секне реч повуче реч, извини се. – Секни реч, да ти са не отћинем главу ко на 
врапца.

рече (през. речем, речемо, речу; имп. речи – речете; рад. пр. рекьл, -кла, -кло; трп. 
пр. речен, -а, -о) свр. говором изложи, обелодани, саопшти што о чему. – Реко да ти 
речем, да не речеш: Рече че ми рече, па ми га не рече. Што речем, не порицам. Како 
стари речу, тека че се девоћа жени, туј се она ниште не питује. Рекьл сьм на жену да 
тури прет краве. Иди до стрина-Милицу и речи вој да брже дојде. Станете пред њег 
и речете му да ви несте за рат, а нека ратује који оче. Како је речено, тека че буде.  
зарече, изрече, нарече се, обрече, одрече, порече.

решава се несвр. фиг. двоуми се, колеба се. – Решава се и ја да појдем сас њи, па ме 
раздумаше да сам још малецак за такве работе.

решетенце с хип. од решето. – Какво убаво решетенце ми нећи украде, руће му 
отпадле дабогдал.

решето м 1. рупичаста направа за просејавање пасуља од груменчића земље 
или остатак махуна. – У решето се пасуљ прочисти от свакакав шушљак. 2. део 
вршалице који одваја крупну плеву од зрневља. – Делови на вршалицу су: доба, виле, 
тресалица, кове за пријем жито, кош, решето, сито и каиши.

реши свр. одлучи, донесе одлуку. – Како падо од њега, ја напцува плотат, и реши 
му: најесен чу га прејебем у печење рећију, нече да векује туј, неје туј порасал.  
пререши.

реши се свр. одлучи се. – Решимо се синатога да женимо, али му се не допада 
девојче које му најдомо.

рибар м велика ручна тестера за сечење трупаца коју двојица повлече наизме-
нично ка себи. – Дебела дрва морају да се крате с рибар, бичћија туј не помага.  
тривоњ, трупач.

рибица м 1. дем. од риба. – Покрупне рибе носимо дом, а ситне рибице врнемо 
у воду. 2. фиг. вагина у хип. значењу. – Ако ти мен покажеш рибицу, ја чу теб сома.

риголује нов. несвр. трактором припрема земљу дубоким орањем једним раони-
ком за садњу винограда. – Поче да риголујем за лозје у Ковачев рид, али млого суво, 
па га разману.

рид мн. ридови збир. риђе геогр. узвишено тле ниже од брега. – Напред ни је кућа 
била у рид, па смо се после спуштили у село. Ене га онам на ридан, под големуну 
крушку седи док овце пландују. Идемо да копамо морузу у Риђе.

ридьк м дем. од рид, ридић. – Од онија ридьк се види цело наше село.
ризла ж нов. туцани камен, туцаник. – Кмет ни изока да дојдемо сас лопате на 

кулук, да растурамо ризлу, а после че га ваљак ваља.
рије несвр. 1. њушком прекопава земљу (о свињи). – Несмо вој турили брњћу, па 

само рије. 2. прави тунеле по башти и ливади (о крту). – Крт ни се уселил у градину, 
па само рије и прави пакос. 3. роговима копа и баца земљу увис. – Вол рије, али си 
њему на шију пада. Вол рије, па си на грбину врља.  изрије, прерије.
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риља несвр. ашовом копа и преврће земљу. – При два мужа у кућу жене риљају, 
а они се излежавају, за њи све што се у градину работи је женска работа. За лозје 
се риља три ашова удлабин. ■ риљање гл. им. – Риљање је тешка работа.  изриља, 
прериља.

риљевина ж земљиште припремљено за садњу винове лозе дубоким риљањем 
(два ашова у дубину). – Риљевина се спрема ујесен, да зими зевња измрзне.

рингла ж округла плоча на електричном шпорету на којој се кува. – Кад вари 
каве, нема да укључи најмалецку ринглу, него најголему, бьш ју брига колко че 
струју да потроши.

рингов м фабрички димњак. – Циглана је била у Драгинац, са од њу остали 
само зидурине и рингов. Напред жене несу пушиле, даньс и мужи и жене пуше ко 
рингови, па женете и повише од мужи.

рине несвр. лопатом избацује ђубре из штале. – Говеда му стално залужена, 
никад не рине шталу. Имамо и ми од учени љуђи, ал на трошичће ко за врапци, а и 
они побегли и[з] село, нече ваљда с тољће школе да рину штале, и да искарују ђубре 
по њиве.  изрине, нарине, одрине, разрине, срине, урине.

ринта несвр. мучи се радећи тешак посао. – При нас се ринта, гњете пукница, 
гули морузница, цевчи рећија и раздувује ћисело млеко.

рипа несвр. скаче. – Рипа ко зајак. Да си здрав ко дрен, и да рипаш ко јелен. Само 
ли га потькнеш да је нећи појак од њега, ел попаметан, одма рипа да се бије. Кад ни 
дојдеше тетка ис Провољеник, ми деца се радујемо, па рипамо од милос. Ђавол га 
одведе до море, и каже му: Ајде рипај! (нар. пр.). ■ рипање гл им. – Цицко и Станча 
играју на танац, окају, дизају прашину, исцепише си опьнци од рипање.  одрипа, 
пририпа.

рипа се несвр. штреца се, скаче у сну из страха. – Детето ми од тьг поче да се 
рипа у сьн.  изрипа се, нарипа се, разрипа се, урипа се.

рипање с скакање као такмичарска дисциплина. – Ајде да се такмичимо у 
рипање, да видимо који може подолеко, или повисоко да рипне. ⌂ рипање излитац 
скакање удаљ са затрком. – Залетим се педесе метра отуд, и од линију рипнем, па 
друђи по мен тека, па трећи, и који најдолеко рипне, тија је победил. ⌂ рипање уструпац 
скакање удаљ без затрке. – Надрипујемо се од линију из место, без залитање: рипнем 
у даљину колко могу, а једьн бележује, па рипнеш ти, после он, да видимо који може 
најдолеко да рипне. ⌂ рипање увис скакање увис. – Двојица држе канап, и ти да га 
прерипиш, а да га не закачиш, договоримо се како че рипамо: уструпац или излитац.

рипи свр. рет. скочи (упор. рипне). – Затрчи се па рипи на једно, па на друго, па на 
трејћо дете, после она на њег, тека се играју.  зарипи, изрипи, нарипи, надрипи, 
одрипи, подрипи, прерипи, срипи, урипи.

рипи се рет. свр. скочи се (упор. рипне се) – Трже руку старата Циганка, рипи се, и 
на врата, остадомо сами ја и младата.

рипка рипа у дем. значењу, скакуће. – Имам две телчинка, па само рипкају по 
шталу. Дечица пијучу, рипкају по ижу и збирају ореси и јабуће.

рипне свр. 1. скочи са вишег нивоа на нижи. – Рипну от слог, па чучну у њиву. 2. 
искочи из чега. – Мож је рипнул из јероплан и одлетел негде, затој га још нема. 3. 
скочи удаљ. – Ја могу да рипнем подолеко од тебе. 4. скочи увис. – Како ми тој реко-
ше, ја чу рипнем до небо, срце че ми изрипи, и ја једнуш да будем срећан.  рипи.

рипне се свр. 1. нагло устане, скочи на ноге. – Олга се одједьнпут рипну, отрча та 
затвори воду, па се врну. Рипне се деда, извлече бабу ис кревет, и изврљи ју надвор. 
2. скочи на што, попне се скоком. – Моравка разгура тањири сас руку, па се рипи 
на остал. 3. скочи са кога, или са чега. – Коњаникат се рипну от коња, стану измеџу 
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митраљези и народ, и дерну се: Одврзуј, пуштај! Ја се рипну от столицу, он пријде 
до мен, и тури ми руку на рамо.  рипи се.

рита несвр. ударцем ногом одбацује, шутира (лопту или што друго.) – Унука иде, 
рита све кво вој се најде пред нође, и искосо поглечкује у бабу. У Врбје ритају лопту 
Сливовчањи и Ресничањи.  зарита, изрита, нарита, одрита, порита, пририта.

рита се несвр. бацака се задњим ногама, чивта се. – Тија вол се рита, пази се кад 
му приодиш.  нарита се.

ритне (трп. пр. ритнут, -а, -о) свр. ударцем ногом одбаци, шутне. – Леле, дедо, гле 
ква је тиквава, голема а здувана, чу ју ритнем.  подритне.

ритне се свр. бацакне се задњим ногама, чивтне се. – Кад дојдоше до ћуприју, 
Булча ни да мрдне, утенчи се и запе ко магаре, саде нема-нема па се ритне.

ритнут, -а, -о фиг. одбачен. – Видиш ли да си ко ритнута зељћа, никој те за ништа 
не зарезује.

Ричко м надимак мушке особе риђе косе. – Стеван Поповсћи имаше риџу косу, 
па смо га окали Стеван Ричко.

риџ, -а, -о који је боје рђе, црвеножут, риђ. – Напред, бре, само риџе козе беоше, 
али им млеко беше благо и лековито.

риџа ж коза риђе боје длаке, и име таквој кози. – Наша Риџа по три ћила млеко 
дава на једно музење.

ричка ж хип. од риџа. – Чим ју помамим, Ричка дотрчи да ју помилујем.
ришка несвр. 1. чепрка (упор. пршка). – Кокошка је кокошка, кво она знаје: да 

ришка куде стигне, да крека кат снесе јајце, и да праји пакос по жито. Баба си беше 
легла у кревет, а деда још седеше на столиче, и с тојашку ришкаше по огњиште. 2. 
рије у дем. значењу. – Иди искарај свињуну из градину, да не ришка више и прави 
пакос. По ливаде не оде бубаљће, него ришкају поганци.  заришка, изришка, про-
ришка, разришка, уришка се.

робаџија м у сеоским сватовима онај који колима вози ковчег са младином 
спремом (упор. и рабаџија). – Кат се је женил Векослов Главшћинсћи, робаџија је 
бил Бошко Брбинсћи. Робаџија спреми кола с канате, па отиде понапред кудето је 
девојче, откара овна да спремају за сватови, а после че да тера дарови.

робија ж фиг. тежак живот. – Овој неје живот, овој робија, ни имаш пару, ни 
имаш кој да те помогне, а сам не можеш.

робиња ж фиг. супруга. Δ – Моја баба причала: ако Турчин оче да се жени, али оче 
да узне Српкињу, он не каже да се жени, него да ју води за робињу; они и даньс зову 
њине жене робиња.

робје с збир. робље. – Ми му несмо радници, ми смо њигово робје, ми работимо, 
а он се богати.

робоњи несвр. 1. потмуло јечи. – Надојдеше вода на долину, робоњи ли робоњи, 
стра да те увати кољће воде су тьг доодиле на нашу долину. 2. бруји (о моторима). 
– Излезнем пред врата, седнем на клупу, оно авиони целу ноч робоње изнад 
Прибовицу, кат сьвне, тьг си легнем.

ров м рет. трап. – Репу повадимо, па ју заровимо у ров де не измрзне.
рове несвр. 1. оглашава се рикањем (о говедима и магарцима). – Мора да су кра-

вете гладне, чим толко рову. Рову гладна говеда, грде свиње па растурају, кокошће 
крекају, у очи че ти улезну. Што ровеш, бре, ко могаре у долину. 2. фиг. плаче наглас, 
јауче. – По цел сат рове на басамаци, кад га питаш кво му је, он одговори да га Вла-
ста бије.  изрове, прирове, урове се.
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рови несвр. смешта воће или поврће у за то ископану рупу, ставља у трап. – 
Јучер повадимо зелени лук у градину, и докарамо га дом, а даньс че га ровимо.  
зарови.

ровина ж геогр. издужено удубљење, вододерина, јаруга. – Горе у Врасћи рит 
дигло се турло и џаја до небо, сабрала се сва селска деца, возе се на дупе низ ровину. 
У Ровине се коте лисице.

ровинка мн. ровињће ж дем. од ровина. јаруга. – Идете у онуј ровинку, там има 
убава трава, да се напасу говеда.

ровит, -а, -о подложан болестима, неотпоран (као последица нежног здравља 
или тек прележане болестти). – Оперисан сам од жуч, па сам још ровит, ни смејем 
све да једем, ни нешто да работим.

ровне свр. огласи се риком, рикне. – Вол Бошко се заинатил, па не мрда, само с 
време на време ровне. Ровнуше говеда и стануше.

рог1 мн. рогови м коштани израштај на глави неких животиња. – Имаомо овна, 
па си беше строшил једьн рог, па смо га звали Шутко. Волим говеда с големи рогови. 
⌂ ишчука рогови научи памети, избије бубе из главе. – Кад узнем сукаљћуву, чу ти 
ишчукам рогови, па неч више да се сетиш за такво ни да помислиш, а кам ли да 
питаш. ⌂ очука рогови батинама утера памет у главу. – Немој ме тепате ко оног 
нашеног писатеља, он бланторил свашто по књиђе, па му очукал некој рогови. ⌂ 
шчука рогови батинама утера памет у главу. – У свако место има понећи табаџија, 
али се смире кад им милиција шчука рогови.

рог2 мн. рогови један од шиљака на вилама, парожак. – Дрвена вила је сва од 
дрво, и може да буде сас два рога и с три рога.

рог3 мн. рогови коса греда на кровној конструкцији (упор. и венчаница). – Кат се 
поставе рогови на нову кућу, домаћин окачи дарови за мајстори и радници који су 
радели на кућу.

рогаља ЛЗ ж двороге дрвене виле којима се набадају снопови жита (упор. 
набадња). – Набола сам сноп на рогаљу, и да подигнем – јуже се одврза.

рогат, -а, -о онај који има рогове, фиг. који је моћан. – Шут с рогатога се не може 
боде.

рогожа ж простирка од рогозине или сламе, асура. – Рж се не врше, нело се на 
житарку очука, испадне му семе, а от сламуту се плету рогоже, на које се напред 
спало. Леса исплетена от пруће, па туримо сламу, па озгор цршку, и туј смо спали, 
а спали смо и на рогожу, простремо рогожу назем, и тој ни је било кревет. Соба има 
лесу, на лесу рогожа, на рогожу гуња, испод гуњу мутавџика, а на пенџерче стоји 
гасарче.  рогоза.

рогожетина ж пеј. од рогожа. – Овија цржљаци и рогожетине ми се на главу 
укачише, увечер уноси и простирај, јутром сабирај и износи.

рогоза ж в. рогожа. – Несьм једнуш преспал при овуј замлатотину на рогозу. 
Испод амбар имало пуздер и слама за рогозе, па Бугари запале амбар пун с морузу 
и сьс жито, и све изгори.

рогоња м 1. гвече са великим усправним роговима. – Кад на нашег рогоњу погле-
даш рогови, стра да те увати. 2. фиг. мушкарац кога вара жена. – Само си мислим на 
једно: ако побегне з другог, или још горе, ако иде при другог, а при мен се врта, сви 
че ме окају ћорша, или рогоња.

рогошка ж хип. од рогожа, рогожица. – Е па напред било овак: мртавца туре 
на земи, рогошку простру, и једну стручку простирчицу простру озгоре, туре му и 
јестьчинку, туре пртено платьнце ко покровчьк озгор, крпљачьк некакьв, и туј лежи 
док га не опоје поп и потерају у гробишта.
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рогуља ж крава са великим распоном рогова. – Ја чувао краве прекај пут, а пројде 
једьн човек, па ме пита за једну моју краву: Колко би тражил за овуј рогуљу, допада 
ми се што има убави рогови, тел би да ју купим?

рогуша ж рогата овца, и име таквој овци. – Овце су углавном шуте, али се деси 
да се некоја ојагњи сас рогови, такву овцу крстимо рогуша.  рогушка.

рогушка ж хип. од рогуша. – Овце која каква, нека Белушка, нека Рогушка, нека 
Калушка, нека Брњичка, нека Зрношка, има иметија вьздан.

рогуши се несвр. 1. ћули уши, усправља длаку, костреши се као знак беса (о 
коњима и говедима). – Чим му се приближи некој непознат, вол почне да се рогуши. 
2. фиг. спрема се за свађу. – Како смо се дигли ис црђе, Петкана се рогуши на мен, 
нешто вој неје по вољу.  нарогуши се.

род1 м производ биљака, оно што се роди из цвета или под земљом, принос. – 
Сливе се скршиле од род, а и у поље све убаво понело. ⌂ врзује род замеће плод 
(о биљкама). – Ако се нагази лоза на краставице кад врзују род, краставице че су 
горчиве.

род2 м родбина, својта. – Тој ти напрајила жена, и близо ти је до кућу, али ти неје 
голем род. █ долечањ ~ далеки род. – Они су долечањ род, мож се жене. ■ пород комп. 
блиски, већи род. – Несу ни куће толко долеко, али се ми почемо одолечујемо, отуд-
одовуд па ти кошија дојде пород од прави род. ■ најрод суперл. најблише сродство. 
– Домачин је, и јак на кућу, и свакуга куј му тропне тија дьн на врата испоштује ко 
да му је најрод.  рода.

рода ж в. род2. – Узрело грозје, че збирамо берачи, али тој си све наша рода. Моја 
рода је голема и по материну и по баштину страну. █ долечна ~ далеки род. – Ми смо 
долечна рода, али се приказујемо и поштујемо.

родан, -дна, -дно који даје добар приход. – У родну њиву кво да се посади не мож 
да не роди.

роди (трп. пр. роден, а, о) свр. 1. донесе на свет потомка. – Овде је једна жена 
осомнајес деца родила. Ја сам роден у Горњи Стрижевац, општина Бабушница. Дете 
родено у град, овце и козе неје ни видело. 2. донесе приход. – Родила моруза, чини 
ти се и на зевњу натежало.  изроди, прероди, пророди.

роди се свр. дође на свет рођењем. – Који куде се роди, там си му је најдобро, па 
нигде ништа да нема.  изроди се, одроди се, ороди се, разроди се, сроди се.

родица ж хип. од рода. – Зарати се, па дошла рода, а на сељаци мило што је ро-
дица на куп, што им дошли нагосје, али после кат пројде криза, знају они да че ји 
родицата заборави.

родне се свр. роди се у дем. значењу, донесе известан приход. – И кад је најголема 
суша, пак се понешто родне, али ако се не посеје, ђавола че се родне.

роднина мн. роднине м рођак. – Имаше једьн Славко из Радешевац, наш роднина, 
он по неколко дьна останеше при нас нагосје кад ни је слава. Моји роднине ме 
помогнуше та прекара свадбу на сина, са је ред на мене да па ја њим помагам.

роднинка ж рођака. – Овој ми је роднинка, черка на постаруту јетрву, живи у 
Београд.

родом прил. пореклом. – Они су родом из Студену, па се овде населили, затој ји 
окамо Студенци.

рођен, -а, -о рет. који је најближи по крвном сродству, кога је родила иста мајка. 
– Они су рођена браћа.  роџен, -а, -о.

рожьњ мн. рожњови м в. ражьњ. – Џурџовдьн кад дојдеше најголемо јагње 
закољемо, и на рожьњ га испечемо.
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рожница ж зашиљена пречанка на лојтрама (упор. орожница). – Пречањће на ли-
тре на једьн крај штрче двајестину сантима и зашиљене су, да се набоду снопови да 
не испадају по пут. Сисће вој шиљаве ко рожнице на литре, мош се наденеш на њи.

рожниште једна од двеју дугачких облих гредица у које се убадају рожнице, и 
тако образују литру. – Литра личи на сльбу, само што је горње рожниште савијено 
напред ко сьнка, док је дољње право.

рожњача ж тех. греда у грађевинарству (упор. и венчаница). – На тавањаче 
се усправно поставе диреци, на њи легају распињаче, а на њи се попреко турају 
рожњаче, на које се наслањају мертеци или рогови.

розан, -зна, -зно ружичаст, који је розе боје. – Голему кућетину напраил, па ју у 
розно окречил. Једна пловдина је розна, једна црна, а поблага је црната. Гледам бабу 
како из голем сандьк польк вади пручће, лулице, шарене бонбоне и розни ратлуци.

розикав, -а, -о розикаст. – Јагоде се згњече, сипу у суд и мешају сас дрвену 
ложицу док се не уједначи и добије убав розикав џем. Пије по словеначће каване 
ћисело розикаво вино.  розњикав.

розњикав, -а, -о в. розикав. – Вуну офарба сас црновршку траву враниловку, па 
кат исплете џемир од њу, он розњикав, па се сија.

ројак мн. ројаци м скуп пчела које су се излегле од једне матице у истој кошници 
и чине посебну заједницу, рој. – Излезе башта надвор, а по њег дим од чибук ко ројак 
да га напада.

роји1 несвр. посебном прихраном образује, ствара нови рој. – Зимус сам ји добро 
прирањувал, ал сам пролетос ројил све десет кошнице, и са имам двајес.

роји2 несвр. плави, наноси муљ (о бујици). – Теј њиве у Равниште река с време на 
време роји, али затој млого и раџају.  зароји.

роји се несвр. 1. образује ројеве, излази у ројевима из кошница. – Челе кат почну 
да се роје, човек требе да буде стално при њи, да му не побегну, па да ји дрући увати. 
2. фиг. дели се, образује засебно домаћинство. – Више овак не мож да живимо, нело 
да се напролет ројимо, па да си сваћи ствара свој дом, и живи како умеје.  изроји.

рока несвр. шатр. пуца из ватреног оружја. – Рокају они, ал рокамо и ми, дужни 
им не остањујемо.

рокне свр. шатр. душмански удари (упор. кокне). – Гледа ме и ћути, ћути, па се сук-
не, и рокне ми једьн кокавац.

роља ж тежи облик прехладе. Δ – Уватила ме роља, нигде не искачам од-дом, по 
цел дьн прележим у кревет.

роља несвр. шатр. пије преко мере. – Роља, док се не нароља да не знаје ни где му 
је глава, ни како се зове.  нароља се.

Ромунија ж Румунија. – Не пантим да су наши мужи ишли по Ромунију и по 
Бугарско у печалбу, ишли су по Србију, по Београцко, кажу там побогата земња, све 
се роди кво се посади.

ромуника ж в. армуника. – Тьг су биле банде, тека ји зовеоше, кланеташ, трубе, 
басви, тупанџија, има ји по петина, ромуника тьг још неје имало.

ромунсћи, -ска, -ско који се односи на Ромунију. – Откараше ни на Дунав, на 
ромунску границу.

роњђа ж неморална и ружна жена. Δ – При нас кажу за лошу женску да је акреп, 
караконџула, теньц, роњђа и чарило ели чума.

ропсаљ м агр. сорта пшенице дугога класа и крупнога зрна. – У моје време 
највише смо сејали: белију, она нема осиљ, банаћанку, видовачу и ропсаљ.
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ропство с стање онога који је у нечијој власти, заробљеништво. – Моја баба је 
причала да је било млого тешко ропство пот Турци, ако јашаш коња и сретнеш Тур-
чина мораш да слезнеш и да му се клањаш.  ропсто.

ропсто с в. ропство. – Било добро, али се заратува, па се народ уцвели, некој 
пођинул, некој заробен, мој чича бил годину дьна у ропсто у Немачку.

ропче несвр. гризе зрнасту храну уз карактеристичан звук, хруска. – Мој коњ 
ропче зоб, а ја одмарам. Ољуштим кочањи од зељће, и дадем на деца, она само ропчу 
и засмивају се.  наропче се.

роса ж капљице кондензоване водене паре по предетима непосредно изнад земље. 
□ – Роса по градину ко да је ћиша падала.

росељав, -а, -о који је натопљен росом. – Типьц се најбоље коси док је још 
росељав, малко ли се нагреје, мучно се коси.  росуљав.

росељак м пеј. обилна роса. – Обувај се, немој да газиш боса по росељакат.
роси нсвр пада у ситним кашљицама. – Ћиша требе дьн и ноч да пада, а не само 

да роси колко прашину да утепа.  зароси, нароси, ороси, прероси, пророси.
роси се несвр. кваси се росом. – Немој да се росиш по росељакат, мож да 

озебнеш. изроси се, нароси се.
росица ж 1. хип. од роса. – Гле како се росица льска по цвећетијава ко драго 

камење. 2. фиг. грашке зноја на челу. – Лети-зими њему си росица на чело.
росљиво прил. натопљено росом или кишом. – Обуј гумене чижме, још је росљиво 

по ливаде, до оточ ћиша пада.
росне свр. фиг. кратко пропрска киша. – Синоч роснула ћишица, травуљина се 

намокрила, она се замајала, па вој се опьнци напунили сас воду.
росовела ж пеј. изразито крупна жена. – Он ситан, нема га педесе ћила, она ро-

совела, може у зуби да га носи.
росуља ж киша слабог интензитета. – Тој неје ћиша, тој росуља, она не може 

ни пут да намокри, а камоли поље да натопи.
росуљив, -а, -о в. росељав. – Топрв се беше сагльм раздьнило, сльнце само што 

беше излезло, па трава беше још росуљива.
ротквица ж бот. врста ситне роткве малог црвенкастог корена који се једе уз јело 

као салата Raphanus radicula (упор. радьква). – Наскубомо и једно џакче ротквице за 
на пијац.

роџен, -а, -о в. рођен, -а, -о. – Лужница, маћа роџена, њојну сам водицу пила, 
затој сам толко убава. Тека је, Рајно, не би требали о[д] тој да оратимо, баштеви су 
ни роџена браћа. Она ми је роџена сестра. Ти си за убивање, ти си напраила да ја 
потегнем пиштољ на роџеног брата. ■ најроџен поим. прид. налближи сродник. – Дојде 
време па почну да те и најроџени оговарају и запрџују.

рошка ж рогата овца (упор. рогуша). – Наша Рошка сваку годин близни, и очува 
убава јаганци.

рга несвр. 1. брзо расте, напредује у висини. – Рга дете, ко из воду да расте. 2. 
снажно и кратко мува чим. – Немој ме више ргаш с песницу у мешину, теб до игру, 
а мене тој боли. 3. завлачи, гура што у нешто. – Док ми напрајише зуби, rгаше ми 
некве ложице у уста, и загњиташе триста курца унутра. Ич се не плаши од осе, него 
рга сас прут у осило. 4. фиг. јурца, скита. – Бил по ратови, rгал по планине, ѕебал, са 
га почело састиза.  зарга, изрга, прорга, разрга.

ргна ж фиг. скитара, оштркоњђа. – Тај ргна, нема да си гледа дом, нело се сћита 
од једног до другог ко глува кучка.

ргне свр. 1. гурне, забоде. – Да отворим врата, а ја некако ргну с прс, те ете где 
се утепа. Овде закачила шишенце с мастило, па ргну у њега с перо, и поче некакво 
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да писује. 2. изненада и ненајављен уђе, или упадне. – Нема да се некако најави, да 
се накашље, нело само ргне у собу ко свиња. Ргнуло пијано у вир, једва га нашли.

ргне се свр. 1. убоде се чим. – Пази се, немој да се ргнеш сас шилото у око. 2. зав-
уче се где да се сакрије. – Ргни се у шумак да те не најду дом, па кат отиду, ти си се 
врни ко да ништа неје ни било.

рђа ж бескарактерна особа. – Он је једна рђа, што га у свет нема. С туј рђу сам 
се скарала, и нечу више реч да продумам с њу.
rђоше се (трп. пр. rђосан, -а, -о) свр. запусти се, престане да се стара о себи, 

преда се рђи. – Деца га манула, остарел па се rђосал, само чека крај. Rђосала се, па 
се усмрдела. Рђо једна rђосана, што си теб не гледаш, нело на друђи ману наодиш. 
 rџоше се.

рж м бот. врста житарице која се употребљава за људску и сточну храну, раж 
Secale cereale. – Напрет смо сејали по млого рж. Рж се не врше, нело се на житарку 
очука, испадне му семе, а от стаблото се плету рогоже, на које се напред спало.  
рженица.

ржен, -а, -о који је од ражи, који се односи на раж. – Напрет смо јели ржен леб, 
кат се опече он се испуца ко церова кора, али благ за једење.
rженица ж врста житарице која се употребљава за људску и сточну храну, 

раж (упор. рж). – Бре, овуј годину и ја насеја rженицу.
rжи несвр. 1. испушта отегнут, промукао и претећи глас, обично праћен 

кежењем зуба, режи. – Не бој се, кучето не апе ако rжи. 2. фиг. бесно, љутито гово-
ри кроз зубе, гуњђа, мумла. – Зинем ја да појем тека успут, Петкана ме рчка у ребра 
и rжи на мен да не блазним свет тека пијан, да се не укоросују човеци сас мен.  
уrжи се.

ржиште с стрњика ражи, њива на којој је била засејана раж. – Ржиште је где је 
ожет рж, а стрниште где је ожето жито.

рј узв. за гоњење оваца. – Рј, р-р-р-ј! ајде на пашу, доста сте пландовале.  рја.
рја узв. в. рј. – Рја! – зачу се деда Рачков глас, кат поче да раскарује овце ис план-

диште.
рка несвр. 1. испушта храпаве шумове у сну, хрче. – Чим спушти главу на јестьк, 

одма почне да рка. ■ rкање гл. им. – Од њигово rкање не може се трепне, чини ми се 
кућа се тресе. 2. кашљући избацује шлајм из грла. – Онија куји испред дреш отврљује 
сламу је у најголему прашину, па саде рка и пљује.  урка.
rкмач мн. rкмачи м в. рькмач. – Бревенеци немају џепови, место њи имају rкмачи.
ркне свр. кашљући избаци шлајм из грла, хракне. – Ркне и пљуне где стигне, да ти 

се леб не приједе од њега.
rкољ м испљувак. – Млого ме гад кад видим rкољ, чини ми се оди тој нема 

погадно.
рљав, -а, -о мали, прљав, неуредан. – Рљава жена је најгора, ни вој нешто мож 

докажеш, ни нешто оче да уработи како требе. Прасето им још рљаво.
рмба несвр. ради тешке физичке послове. – Лужничањи воле да иду по госја, а 

воле и да им се дојде, кад мож да се рмба, мож се и гостује. Ми смо тија куји че сас 
главу да работе, а народ је тија куји че да рмба. ■ rмбање гл. им. – Наш живот је било 
само једно rмбање, а за ништа, бьш асли за ништа.  rмбачи.
rмбачи несвр. в. рмба. – Док је човек помлад, и мож да rмбачи, нек rмбачи ако је 

блесав, а ја сам бил блесав, па нема куде веч.
rњи несвр. дури се, инати се, пркоси. – Поче му завиди цело село, Станика rњи, 

надула нос и не сврта више на каве и поседьк при Босиљћу.
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рњка мн. рњке ЛЗ ж анат. ноздрва. – У рњке му порасле длаке, па се помуљиле, па 
гадно за гледање.  рњћа.
rњосује несвр. шатр. бренује, зарезује, шљиви. – И заприча ти како је било, али кој 

га rњосује, туј сам се сам прејебал, несьм требал да имам ништа сас њу.
рњћа мн. рњће ГЛ, ДЛ в. рњка. – Стално му запишене рњће, па мора да дише на 

уста. Студ па боли, кад издьнеш – пуши ко строшен ћунац, кад удьнеш – рњће се 
залепе.

рпче несвр. звук који се чује када се гази по неугаженом сувом снегу, хрска.– 
Изведрило га, па га смрзло, па само рпче снег под нође.

рска несвр. шумно гризе, дроби зубима, хрска. – Петкана нагреја лебац на плот-
ну от шпорет, и направи салату, па седомо, оно лебацат рска, а салатицата малко 
прољутачка, стари смо, ал си убаво ручкамо.  изрска, срска.

рскав, -а, -о хрскав. – Чварци требе да остану суви и рскави.
рскавица1 ж анат. врста чвршћег везивног ткива у телу кичмењака, хрскавица. – 

Најблаго ми да глоџем кочине, а волим да поједем и рскавицу.
рскавица2 ж бот. врста трешње крупних и хрскавих плодова. – Насадимо црешње 

рскавице, па се деца укаче, и само рскају.
рскавичка ж дем. од рскавица1 – Рскавичка му напукла како падло, ал че пројде.
рсне свр. реско пукне, хрсне. – Рсну стакло и распршта се на све стране, могло је 

некоме у око да одлети.
rтишка ж дем. хартијица, папирић (упор. артишка). – Она носи шишенце с 

мастило, па бркне у њег с перце, и некво писује на rтишку.
rчка несвр. гура, мува, чачка (упор. и rга). – Огьњ се рчка сас машу кад загасне. 

Деца ти оде сас сцепене панталоне, друга им деца рчкају у дупе сас тојађе, а ти ло-
чеш по кафане.  изрчка, разрчка, срчка.
rчка се несвр. фиг. боцка прстима, дира се, изазива. – Немој се рчкаш с мене, 

несьм твој вrс, могу мати да ти будем.  срчка се.
rчне свр. 1. боцне шиљатим предметом. – Севда седла на кревет и не трепче, 

чьс-чьс па се цимне, ко да ју некво рчне у грбину. 2. фиг. боцне речима. – Жена и 
кат си воли човека, мора га малко сас некоју реч рчне, да се знаје који је главан.  
подрчне.
rџа ж производ корозије, црвеномрка превлака на зарђалом гвожђу, рђа. – Видим 

ја да че ме сас њигову причу једе ко rџа железо, и реши да си идем.
rџав, -а, -о прекривен рђом, зарђао. – Кантар рџав, али мери шарена јаганци. Не 

вреди ни рџав јексер, али њој си добар, и туј се ништа не може.
rџавеје несвр. прекрива се рђом, кородира. – Сећира почела да rџавеје, а плуг 

одавна начисто заrџавел.  зарџавеје.
rџољина ж пеј. фиг. пиштољ који се ретко употребљава. – Мислим се у себ: 

немој да је Ружа па набавила некву rџољину, па да ју потегне овде на славу, има са 
све футери да изрипујемо и[з] собу.
rџоше се свр. запусти се, престане да се стара о себи, преда се рђи (упор. rђоше 

се). – По цел дьн се зајебавају онија који се рџосали, и који су узбујали и одвизели: 
подјебавају једьн другога, карају се и јебавају сојће.

ршум м русвај, неред. Δ – Напије се, па праји ршум по кућу.  рушвај.
руб1 м окрајак хлеба. – Кат се нареже леб, знало се: мој је руб, а кришће за друга 

деца.
руб2 м шав на одевном предмету. – Устура се ко руб уз дупе.
руб3 м ојачани венац посуде. – Насред собу стоји голема крошња, горе прекај руб 

нашарана сас црвени ситни цветовчичи и зелене гранчице.
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руб4 м ивица, крај. – Поседе малко на руб на кревет, па поче да питује куде се иде 
понадвор.

руба ж девојачка спрема – Отвори ковчег, поче да вади рубу, па ми вели: Овој је 
ћенарна кошуља за младожењу, овој је везен пешћир за девера, овој су шаренице за 
пријатељи, а овој су везене черапе, овеја што имају шарку на стопало су женсће, а 
овеја што имају шарку до колена су мушће.

рубьк м дем. од руб1, окрајчић хлеба. – Ја сам највише волела да једем рубьк.
руби свр. 1. сече, одсеца. – Кад га сечеш, руби га дозем, да се не познава да је брес 

бил на меџу. 2. једе много и са апетитом. – Само ћути и руби, кат се добро наједе, 
поче да се распитује за кво је дошьл.  заруби, наруби, одруби, поруби, преруби.

руд, -а, -о који је мекан, коврџав и не превише дуг (о вуни). – Руда вуна је ситна и 
мека, ко детиња косица. Имали смо и руде овце, али су повише биле власесте.

руда ж део запрежних кола на чијем предњем карају се зашрафи скрипуша да 
може да се постави јарам (упор. процеп). – Прегњишта имају руду на коју се тури 
јерьм, а у њега упрегну волови. ⌂ трчи ко ждребе испред руду уплиће се у нешто што га 
се не тиче. – Кат стари орате, ти се не мешај, немој да трчиш ко ждребе испред руду. 
⌂ лега на руду предаје се, признаје пораз. – Како старејем, тека польк легам на руду.

рудеје несвр. црвени се, добија руменкасту боју. – Жита почела да рудеју, жетва 
се нече млого забави.

рудина (ОП рудин, који уз предлоге постаје прилог, упор. и длабин, планин, тав-
нин) ж предео без шибља и дрвећа, пашњак са ситном и ретком травом. – Наша 
рудина нема воду, па овчари морају да носе у торбу и леб и воду. Чувамо овце по-
рудин. Пошли сас трактор у-рудин да докарају дрва, па им пукла гума, и они се 
врнули. Истровиле се у-рудин, чьк трећи дьн ји нашли.

рудињав, -а, -о који је каменит, без високе вегетације. – Рудињаво место, само 
стока пасе, ни дрва се не раџају, кам ли нешто друго.

ружи несвр. грди, вређа, псује. – Кад ни се јаве децата да че дојду, баба ме ружи 
да се омијем по снагу, да им не смрдим на шталу. ■ ружење гл. им. – Дојду момчетија 
на седењћу, па некоје донесе дрва та накладе огањ, а некоје ни разврља главње, па 
заради ружење.  изружи, наружи, поружи.

ружни несвр. постаје ружан. – Још млада, а почела да ружни и да се грбави, 
невоље и сећирације ју притисле.  поружни.

руј м бот. жбунаста биљка жутог цвета која се употребљава за бојење у 
жућкастоцрвено Cotinus cogygria. – У руј смо чиниле преџу за ванеле и јелеци.

рујав, -а, -о жућкастоцрвен, руменкаст. – Млого сам волела тија рујав џемпир 
да носим.  рујев.

рујави се несвр. постаје рујав. – Почеле да се рујаве црешње, деца беру, ако још 
несу узреле. зарујави се.

рујан, -јна, -јно који је почео да зри, недозрео. – Веч има понећи рујан петлиџањ, 
а стигле и краставичће. Пасуљав рујан, па мора ручно да се шужби.

рујев, -а, -о в. рујав. – Над Селско браниште облаци алеви ко крв кад расипеш, а 
од Столсћи камен рујеви, па дојду жlти.

рујнеје несвр. добија црвенкасту боју, сазрева. – Куде погледаш наокол се све 
шаренеје: друм се белеје оди прашину, жlто лисје је веч почело да рујнеје и каџавеје, 
угарена зевња се црнеје, само се подмладене ливаде туј и там зеленеју.

рујнеје се показује се у рујној боји, сазрева. – У Гавазинку се рујнеје жито, нече 
се забави жетва. Почела да рујнеју зрна, прошарали се гроздови.

рука мн. руке ЛЗ / руће ГЛ, ДЛ ж 1. анат. један од горњих удова човечјег тела. – 
Ајде да се мију руке, па на једење. Деца, прво мијте руће, после седајте уз астал. ⌂ 
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иде му на руку помаже му. – Све ни иде на руку, че завршимо кво смо започели. ⌂ иде 
му од руку уме, вичан је сваком послу. – Све му иде од руку, ништа му се неје отело да 
нумеје да га уработи. ⌂ има си руку вешт је сваком послу. – Има си руку, кво му око 
види, све умеје да направи. ⌂ омаши руку навикне да ради нешто неприлично. – Не 
дај му да те једанпут удари, ако омаши руку, он че си те бије за ништа. ⌂ помери руку 
ишчаши руку из раменог зглоба. – Поче да ме пипка по рамо, да види да ли сам само 
померил руку, ел сам ју строшил. ⌂ преко руку на силу. – Ништа се не ради преко руку, 
нело польк и натенане, ако оч да испадне добро. ⌂ врзан у руће неспретан, трапавих 
покрета руку. – Не помитај ју, она си је и онак врзана у руће, и шантава у мозак. ⌂ 
прекрсти руће не ради ништа, чека све на готово. – Најазгодно је да прекрстиш руће 
и да чекаш да ти од Бога падне, али без работу нема ништа. ⌂ работа у-руће женски 
послови, ручни радови. – Како се запролети, ми жене манемо работе у-руће, при-
тисну ни пољсће работе. ⌂ не дава се у-руће не предаје се. – Џабе Петкана вражука по 
цел дьн да врљим рећију и дуван, ја се не давам тека лько у-руће, нек си она прича 
њојне приче, ја си терам по моје. ⌂ заване руће окупира се каквим послом. – Ајде улез-
ни, ја сам си заванула руће с тесто, па не могу да ти отворим. ⌂ заврже си руће прими 
се неке обавезе. – Насадимо дуван, па си заврзамо руће и с туј работу, прекај тољће 
друђе работе. ⌂ мьшка руће фиг. неће да има посла са неким или нечим. – Никој нече 
да си мьшка руће с будалу, па нечу ни ја. ⌂ иде му с руће полази му за руком све чега се 
дотакне. – Све му иде с руће, али женидбата га никако нече, како коју ожени, тека 
вој најде ману. Да га не знам што буде, даньс ми ништа не иде с руће! ⌂ с врзане руће 
немоћан, ослабљен, спутан. – Пензијица тьнка, а зевња још потьнка, и како могу с 
врзане руће да ји помагам, а оче да живе у град. ⌂ с голе руће празних руку. – Дадоше 
ми у мираз најубаву њиву и големо браниште, да не доодим у нову кућу с голе руће. 
⌂ с празне руће празних руку. – При тог доктруа се не улази с празне руће.

рукав мн. рукави м део одела који покрива руку (обично од рамена до шаке). – 
Исплела си ми убав џемпир, али си му малко ократила рукави.⌂ иде на кратћи рукави 
воли да се лежерно облачи. – Чим се запролети, она иде на кратћи рукави, па какво 
да је време.

рукавичка мн. рукавичће ж дем. од рукавица, дечја рукавица. – Бабина пилетића, 
има вуна од лани, за толко че најдем да им изврткам и исплетем по једне чарапће и 
рукавичће.

рукатка мн. рукатке ЛЗ / рукатће ГЛ, ДЛ ж земљани лонац са поклопцем и лучном 
дршком преко отвора у коме се носило чорбасто јело радницима у пољу. – Потква-
сим млеко у рукатку, па га однесем на жетвари на њиву. Уврзала сам се у цедилку, 
па сам напред на тракови врзала рукатку с пасуљ. Почела да среџује кућу, ис подрум 
изнела врчве, грнетија, рукатће, помалецка качетија и некакви влашљаци што стоју 
там кој знаје от када, и ватају паучуну.

рукољка мн. рукољке ЛЗ ж количина жита које се захвати шаком при жетви 
српом, руковет. – Пешес рукољке праве песку, а пешес песке сноп, тринајес снопа 
трећак, а седомнајес крстину.  рукољћа.

рукољћа мн. рукољће ГЛ, ДЛ ж в. рукољка. – Пешес рукољће се туре на купшьк, 
и тој је песка, а пешес пешчице кат се зберу у куп и вржу с јуже је сноп.

рукује се поздрави се руковањем. – На пооду се рукувамо, па се и исцеливувамо.
рукуница ж једна од двеју руда у колима која вуче један коњ. – На половин пут 

строши се лева рукуница на чезу, па су невеста и младожења морали да се заглобе 
до гушу у каљиште док су дошли до њигову кућу.

рундав, -а, -о куштрав, чупав, са великим длакама. – Сва селска пцета су рундава, 
морају да спе надвор, кућу да чувају.
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рунѕав, -а, -о длакав, космат. – Добра женска мора да буде друсна и рунѕава, да 
има убав бус, ако све тој има, зовемо ју ћитка.  рутав.

руно с природни покривач од густе дугачке длаке на животињама; вуна која из-
расте на овци од једног до другог стрижења. – На слабу овцу и руно тежи.

рупа ж фиг. гробна рака. – Ја сам гробар Ђура, који че сви да ви у рупу нагура. 
Нече никог да замине возење на душаме, и лежање у рупу.

рупешљак м пеј. од рупа. – Испольк испипа местото куде ме је кучиштето уапало 
док најдо рупешљакат, кат погледа, оно га рећијата измила, па се коска белеје.

рус збир. русје м трун. – Морам да жмим кад ми упадал рус у око. Рећијава пуна 
с русје, мора да се процеди крос крпу, па да мож да се пије. ⌂ не дава рус да падне на не-
кога заштитнички се односи према коме – Има свекрве које не давају на снау рус да 
падне, а моја мен не може сас очи да гледа, кад би могла у капку воду би ме удавила, 
живу би ме узем закопала.

руса ж кожна болест која се манифестује појавом краста на глави и по лицу, 
нарочито код деце. – Искочи му руса на главу по косу, па је тријес дьна лежало у 
Ниш у болницу, тьг се тој неје могло излечи, па га је Милева из Војници излечила од 
русуту. Знам, мајћа ми береше свакакве лековите травће, имаше некаква жльта трава 
за русу, а ни са това манумо.

руси несвр. труни, засипа труњем. – Пада русје озгоре од греду, па руси грне у 
које се вари пасуљ, а она не смеје да га поклопи, да не преоди.  наруси, поруси.

рустьк м дем. од рус. – Некакьв рустьк ми упаде у око па ме глоџе, погледај види 
ли се, и може ли да се извади.

рутав, -а, -о длакав, космат (упор. рунѕав). – Беше голем муж, рутав ко медвед, 
стра да те вати кад га погледаш. Вепьрав млого рутав, ко ли че га ошуримо.

рутавеје несвр. почне да добија стидне длаке. – Поче да рутавејем, поче да ме је 
срамота да се пред матер купем, и поче да се ночу будим сва у зној.  зарутавеје, 
орутавеје, урутавеје.

рутавина ж стидне длаке. – Ја волим да напуним шаку с рутавину кад ју уватим 
доле.

рутавинка ж дем. од рутавина. – Почел да се отрѕа, почела рутавинка да му 
расте.

руца несвр. 1. рида, гласно плаче. – Рајна уздану, па поче наглас да руца. Ајде, 
ајде, не руцај нетепана, да стварно не зарадиш тепање. 2. фиг. јурца, момкује. – Када 
чу ја ко друђи целу ноч да руцам, и да буцам. 3. фиг. свира пискутавим гласом, пиш-
ти. – Гајденица запрџује, а руцало руца. ■ руцање гл. им. – Престани веч једанпут да 
руцаш, гајдарџијо један, главу ми проби с тој твоје руцање.  заруца, изруца, пре-
руца, разруца се, уруца се.

руцало с цев на гајдама која производи дубоке тонове и игра улогу баса. – Кад 
засвири Сречко у гајде, руцало зьвни, гајденица пишти, а мен ми се издльбин поч-
не тресе мешина, па помислим: јебем те, животе, у кво пројде, у сиротињльк, у 
голотињльк, дьн уз матику, ноч уз гасарче.

руча несвр. једе. – Ручајте, не срамујте се, на једење срам нема.  поруча.
ручьк ГЛ, ДЛ м 1. јутарњи оброк, доручак (упор. подоручьк). – Кат смо на њиву 

једемо двапут: ручьк и обед, а вечерамо си дом. Лети ручьк и обед буде на њиву, а 
вечера увечер дом. 2. први дан изласка на гроб после сахране покојника. – Јутредьн 
пошто се закопа, на мртавца се износи ручьк окол десет-јединајес сати, обавезно пре 
пладне.  подручьк.

ручица ж дем. од рука. – Баба га окупе и попремени га, па га вати за ручицу, и 
поведе га да га даде да учи неки занат. (нар. пр).
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ручка мн. ручће ж део плуга који се држи руком током орања. – Кад ореш ручће 
мораш цврсто да држиш, да ти не излети плуг из бразду.

ручка несвр. руча у дем. значењу. – Роднине вале пржено, мешају га са сирење, 
ручкају и меџу залци омькну понеку рећију.  поручка.

ручљак мн. ручљаци пеј. од рука. – Клецнуше ми нође, у мозак ме запотаји, поче 
ме гуши, ко да ме Цврла за гушу довати сас њиговини ручљаци.

ручни, -а, -о који се односи на руке, који је рукама израђен. – У моје време у 
школу су постојали предмети Ручни рад и Лепо писање, добивале се оцене из њи, а 
са такви предмети не постоје.

ручно прил. рукама, помоћу руку. – Жетвари седли да одморе, тьг се ручно жело, 
са срп, слагнеш се и цел дьн жњеш.

ручује несвр. доручкује. – Мати ни забави ручьк, че ручујемо кад требе да 
обедујемо, а обед че спојимо с вечеру.

рушвај м русвај, неред (упор. rшум). – Напили се, па рушвај направили у кафануту, 
морала милиција да дооди да ји смирује.

рушевина ж остаци срушене зграде, развалина. – Од нашу кућу остала само 
рушевина, ја се стровали при рушевинуту, и ћутим.

С
с(а) предл. с. – Чу појдем и ја с вас, па како ми буде. Ђинумо у тољћи ратови, са 

сви живо се тепамо, а требимо се и меџусобно. ⌂ са све заједно са свима и свачим. – 
Не могли да сваре воду, и она си се врну при матер и башту са све деца. Не задевај 
се, ако се рипнем има да те изедем са све дронци.  сас, сь, сьс.

с-с-с узв. за пујдање паса. – С-с-с, Гривчо, држ га, држ га!
са прил. сада. – Некада су славе трајале по три дьна, неје било ко са. Са ми оратиш 

да не мож без мен да спиш, али касно је са за све. ⌂ за са засад, овом приликом. – За 
са чу ти опростим, нека буде тека, ал да се више тој не понавља.  сьг.

сабајле прил. зором, рано ујутру. Δ – Не могу на мир ни да полежим, от сабајле се 
растропаш по кућу, а убаво знаш да ми неје добро. Сабајле отсејем брашно у дрвено 
текне. ⌂ рано на сабајле ујутру пре свитања. – Рано на сабајле баба се предреши, и 
оде нагосје при черку у Ниш.  собајле, собаље.

сабьн прил. једнак, потпуно исти. Δ – Сабьн си ко што ти беше деда, без рећицу 
ич не можеш.

сабере свр. сакупи (упор. збере). – Сливе се заринуле у шљивар, како чу ји ја сам 
саберем не знам.  сьбере, собере.  посабере.

сабере се свр. сакупи се (упор. збере се). – Цело село се сабрало да види навесту. 
 сьбере се, собере се.  посабере се.

сабира несвр. сакупља (упор. збира). – Лазарице дојду из Заплање, па играју, поју, 
јајца сабирају.  насабира.

сабира се несвр. сакупља се (упор. збира се). – Сабирају се код њу и жењени и 
момчишта, ко на воловодицу.  насабира се, пресабира се.

сабљица бот. врста баштенског цвећа, гладиола Gladiolus communis. – Сво ти је 
цвеће убаво, али су сабљицеве најубаве.

сабор ГЛ, ДЛ м скуп народа код цркве, црквена слава. – Кат су Водице, тьг је 
сабор у Драгинац, и напрет се на тија дьн ишло на зглеџос.  сьбор, собор.
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савељка мн. савељке ЛЗ ж чунак у ткачком разбоју. – Разбој, па савељка, па 
набрдила, ткале смо платна, пешкири, црге, јестьци.  совељћа.

савес м осећање моралне одговорности за своје поступке, савест. – Морам да се 
исповедим пред некуга, да ли због старос, да ли због савес, а највиш да не шмугнеш 
и ти, овак че поседиш док ти причам.

савива несвр. савија, мота. – Немам другу артију, нело савивам дуван у артију 
оди џак и пушим, па кат се закашљем чини ми се очи че ми излету из главу.

савива се несвр. савија се, сагиба се. – Немој се савиваш, немој му се сећираш, 
немој си косу сечеш, не ваљаје тека.

савије свр. 1. срола коре у питу. – Ајде, Кленѕало, казуј кве ли теб караконџуле 
искараше по овуј ћишу при мен, да ли је Петкана савила баницу, па дојде да ме окаш 
на обед. 2. промени правац кретања. – Сави натамо, сави навамо, исто ти се вата, 
суде немаштина. 3. фиг. принуди, притегне. – Савила ме мука, па дојдо да те молим 
да ме помогнеш с малко берећет да преживимо до жетву.  пресавије.

савије се свр. фиг. погрби се. – Године ју притисле, па се савила дозем, само зевњу 
з браду што не доцуцује.

савиња несвр. 1. свиће. – Једно јутро, тамьн поче да савиња, некој тропну на 
врата. 2. фиг. јавља се, рађа се. – Човек једино кад је помалечак, док не почну да му 
савињају проблематиће, може да се рече да је некво поживел на комоцију.  сьвиња.

савиња се несвр. почиње да се рађа нови дан. – Ми несмо од тија што се увечер 
дом засеџују, нело кат се ставиња, нам се савиња. У село савиња ли се, више нема 
спање.  сьвиња се.

савлаџује несвр. савлађује. – Старос ме притиска, године ме савлаџују.
савне (рад. пр. савнул, -а, -о) свр. сване. – Тека је почело, и беше арно убаво до 

онија проклети дьн, не савнул никад дабогдал.  сьвне.
сагьшањ, -шња, -шњо садашњи, савремени. – Добро си беше: копамо с матику 

и појемо, жњемо са срп и појемо, несмо знали за сагьшањ живот. У сагьшњо време 
никој нићега нити га гледа, нити га питује за нешто.  сьгьшањ.

сагьшњица ж данашњица. – Мен си добра и сагьшњица, али чини ми се да беше 
подобро кад беомо млади, ако неје имало све ко са што има.

саглам 1. непр. прид. добар, поштен, уљудан. Δ – Девоћа, ама неје све саглам 
девоћа, неје за нашу кућу. 2. прил. добро, потпуно, како ваља. – Једьн глушча, једьн 
ћорша, саде сам ја меџу њи саглам. Кат човека некво заслепи, он нумеје ни да мисли 
саглам. ■ посаглам комп. боље, исправније. – Оно, право да ви оратим, не знам које је 
посагльм: да ли кад ји давам у бачију, ил кад ји не давам, aли кад ји дадем у бачију 
Петкана се не оћучује целу недељу од викање. Његовата работа неје посаглам од 
мојуту, али ми се потсмева како све боље умеје од мене.  сагльм, сьглам, сьгльм.

сагльм прил. в. саглам. – Топрв се беше сагльм раздьнило, сльнце само што беше 
излезло, па трава још беше росуљива. Да попијем једну чашу, али да је сагльм.

сагледа свр. фиг. помогне, упази. – Е, моја Деса, Бог да вој душу прости, сваког 
да сагледа, па и њег. Убаво ни сагледа, растрча се и све ни обезбеди и оправи кво је 
требало за пут у Београд.

саде прил. само, једино. – Ја саде кладем огањ, а помладити налагају и разлагају 
казан. Имамо саде три овчице и једно говеце у шталу. У наше село моје године сви 
измрли, саде ја остадо да се још мучим. Не знам да ли је овоја стварно било, ил сам 
ја саде тој сањувала.

сади (трп. пр. саден, -а, -о) несвр. 1. ставља у земљу семе, саднице и сл. – Лозје се 
сади, али се и компири саде. Сади дуње пот кућу, њи највише волим. Сваћи умеје да 
сади, оно му се не баје. Шљивар голем, све разне, и све садене сорте сливе купене у 
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расадник. 2. ставља расквоцану кокошку на јаја да излеже пилиће. – Јучер садимо 
квачку сас Јеленка, додуше он ју насади, ја саде помага, јер од мушку руку боље се 
изводе пилетија. 3. ређа снопове око стожера са класјем навише ради вршидбе. – 
Садимо снопје окол стожер на гувно и вршемо који с коњи, који с говеда. ■ садење 
гл. им. – Семе које је оставено за садење се не пипа. Немој сливе млого да размицаш 
у садење, ал па да несу ни млого близу једна до другу посадне.  досади, засади, 
насади, посади, пресади, усади.

садиљћа ж пољопривредна машина за за сетву кукуруза. – Садиљћа служи да се 
сади моруза, има: гредељ, ручице, точак предњи и задњи, дводелно сандуче за семе 
и за вештачко ђубре, и цев или цивун кроз који иде семе помешано с ђубре у зевњу, 
а вучу ју говеда или коњ.  сејалица.

садне свр. засади у дем. значењу. – И овуј годину саднумо малко боб, колко да се 
деца озлаче.

садрце с шипчица у чунку код разбоја на коју се натакне ’цевка’ са намотаном 
потком. – Потку намотамо на цевку, па ју натькнемо на садрце и туримо у совељћу, 
њу провлачимо кроз основу, а с набрдила прибивамо оној кво се ткаје.  садршце.

садршце в. садрце. – Садршце може да буде тьнак дрвен прутьк, ел гвоздена 
шипчица, на њега се тури цевка, и заједно с њу углави у совељћу.

сажали свр. осети жалост према некоме, пожали некога. – Никој нема ни да те 
погледа, ни да те сажали, ни да те помогне. ■ сажалење гл. им. – Који има сажалење 
он помогне колко може.

сажали се свр. осети сажаљење према коме. – Има некој па се сажали када види 
да чеш да пропаднеш, и помогне колко може, али су повиш онија који само одврну 
главу.

сажаљив, -а, -о који показује сажаљење, самилостан. – Једино ни унукат дооди 
на повиш дни кад је распус, увати фрезу па све окоси, докара ни дрва ис планину, 
помага ни, сажаљиво дете, воли си деду и бабу.

сажаљиво прил. на сажаљив начин. – Будан сам, гледа ме месец сажаљиво, 
једино он ме жали, или ми се чини, тека по целу ноч.

сажваче свр. зубима уситни и размекша храну, сажваће. – Не жури кад једеш, 
сажвачи убаво па прогlни, да се не задавиш.

саживи се свр. навикне се на заједнички живот с ким или чим, створи присне 
односе. – Саживи се човек тека сас животињку, а и она има душу, па се и радују и 
тугују заједно, докле једьн не отпутује на онија свет. И тека, пројдоше си годињће, ја 
се саживе с књиђе, излезо на крај учитељ, дојдо си дом и повали се на башту: Тате, 
ја изучи за учитеља.

саздаде свр. начини, направи, створи. – Да ми је само да знам који те саздаде 
таквог блесавог и ујетог.  сьздаде.

саздаде се свр. појави се, створи се. – Родитељи му несу такви, а како се оно 
саздаде такво бесно, никоме неје јасно. Откуде се па ти са саздаде да ни попујеш, ко 
да ми ништа не знамо.  сьздаде се.

сазреје свр. постане зрео, сазри. – Грозје само што се прошарало, чекајте нек 
сазреје, па тьг берете.

саир м неприличан догађај који побуђује на злурадо проматрање, спрдња, под-
смех. Δ – Видим да је некьв саир, па пријдо и ја да видим кво се дешава. Овој ви је 
прича за саир, а и за викање.  сеир.

саири несвр. наслађује се у посматрању чега лепог, али и ружног, фиг. спрда се 
са ким. Δ – Тамьн Пузља одгега по село да ме саири како ме Петкана остригла на 
откоси, кад видо иду ми нагосје унучетића.
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саири се несвр. саблажњава се, наслађује се проматрајући нешто недолично. Δ 
– Она имаше помладог брата, а по теја артије он имаше повиш године оди њу, да се 
човек саири. Жени се још једнуш, ал оно младо ко ждребица, помладо от сина ми, 
тепамо се, јуримо се, саири се варош сас нас.  сеири се.

сајбија м власник, сопственик. Δ – На Гмитровдьн сваћи сајбија си одели њигове 
овце, па си ји до пролет чува дом.  сејбија.

сајван м настрешница, шупа. Δ – Рано, док је још росљиво, наберемо дуван, па 
га дьњу нижемо пот сајван.

сајџија м часовничар. Δ – Сајџија је неје имало у Бабушницу, ако ти се поквари 
сат морал си да га носиш чьк у Пирот при сајџију.

сакат, -а, -о који нема део руке или ноге, или има неко оштећење на њима, 
богаљаст. Δ – Имаше једну сакату руку, беше ју изгорела сас ћипеч воду ко малецка, 
па вој рукуту једва спасили, шаката остала згрчена, а прстити саде кочине и кожа.

сакати несвр. чини кога сакатим. Δ – Причају да су родитељи сакатили деца, само 
да им ји Турци не узну.  осакати.

саламур м слана вода са зачинима у коју се држи месо пре сушења, саламура. 
–Усолено месо стоји пешес дьна у саламур, па се тьг суши.

салати несвр. облеће, салеће. – Салати ме да му купим ципеле, а ја немам паре ни 
за гумени опьнци.  салита.

салатосује се несвр. трчкара, стално је у неком послу. – Кво се више салатосујеш 
по градинуту кад је и окопана и навадена. Немојте ништа да се салатосујете, дошли 
смо на видење, а не на гостење.

салацин м бели кристални прах који спречава врење и труљење, салицил. – Сьг 
неке салате праве са[с] салацин, ја мислим да је тија салацин отров, они веле да је 
пријатьн, добро, ако је пријатьн, тека је, ми напред за тој несмо знали.

салаш м кош за кукуруз у склопу амбара. – Овија добри газде, пун им салаш 
сас морузу. Моруза се олупи, па се класови наврљају у салаш да на промаја да не 
забуђавеју.

салети свр. заокупи, спопадне речима. – Мани ми се од главу, што си ме толко 
салетела, немам кьд да ти причам и да се мајем с тебе.

салита несвр. облеће, салеће (упор. салати). – Немој да ме салиташ више, малко ли 
су друђе жене по село, иди па њи салитај. ■ салитање гл. им. – Окол њу требе големо 
салитање, али и вреди да се човек помучи.

салчич мн. салчичи м врста колача са додатком сала. – Тесто се расуче на дебе-
лу обгу, премазује сас сало и склапа ко књига, и тека трипут, после се расуче на поть-
нко, исече на коцће, на сваку се тури пекмез и пече, кад је печено – салчичи готови.

сам енкл. од акценатског ’јесам’. – Ја сам појала теј песме, али сьг сам ји за бо-
равила.  сьм.

сам, -а, -о заменица сваког лица (уз именице и личне заменице служи за 
истицање): сам; сасвим сам; једини. – Ако смеје нека дојде он сам, а не тебе жену да 
прачује. Она сама остала, па се запуштила. ■ најсам суперл. најусамљенији. – Остадо 
сам, осечал сам да сам најсам на цел свет, да ме никој не воли. ⌂ сам самцијат потпу-
но сам. – Село се испразни, још малко смо остали, ал све недьгаво и остарело, само 
чекамо дьн сами самцијати, не можемо си чашу воду узнемо, молимо се Богу да ни 
прибира. ⌂ неје сам није при чистој свести, фиг. у друштву са алкохолом, поднапит. – 
Како улезе, видомо да неје сам, да замита с језик, и да че прави гужву.

самар м дрвена направа слична седлу која се ставља најчешће магарцу на леђа. 
– Седло је за коња, а самар је за магаре, направен од летве.
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самари несвр. фиг. окривљује, ставља коме што на терет, чини кога будалом. 
– Самаре ме да сам рекла тој- овој, па ми се после смеју, шољћају се сас старога 
човека.  насамари, осамари.

самарџија м занатлија који прави и продаје самаре. – Самарџије су правили 
самари за магаришта, и за товарни коњи.

самачћи, -чка, -чко који се односи на самце, који је својствен самцима. – Бил 
сам жењен, али сам век провел ко самац по туџину, па ми је самачћи живот млого 
добро познат.

самеје несвр. живи сам, без породице и блиских, самује. – Деца се растикаше по 
свет, а ми з бабу самејемо овде у овуј пустињу.  осамеје.

самеље свр. претвори зрневље у брашно, заврши млевење. – Омесила му морузан 
кравајчак, па га испратила у воденицу да самеље брашно. Оћути се више, да не рип-
нем да те самељем ко воденични камен.  сьмеље, смеље, умеље.

само речц. 1. у прилошкој служби: једино, искључиво, тог тренутка, тек што 
није. – Сви побегоше у варош, само ми стари се још слепутамо овде по овија ридови. 
Савнуло одавно, само што неје изгрејало сльнце, а ти још спиш. 2. у служби везника: 
али, ипак, него: – Могу и ја да појдем, само се бојим да ви несьм на терет.

самовољно прил. на самовољан начин, насилно. – Научил да живи самовољно, и 
да буде све како он рече.

саможивник м онај који све подређује својим интересимам, егоиста. – Само-
живник, све што види, само да је њигово. О[д] тога саможивника се чувај, он је у 
стање да ти отне залок из уста.

самоник мн. самоници самоникла биљка, биљка која је никла из заосталог семе-
на или постојећег корена. – Шљивар требе сваку годин да се чисти од самоници, да 
се не ушуми ко браниште, па да не може да се улезне у њега.  саморас.

саморас мн. самораси м самоникла биљка, биљка која је никла из заосталог се-
мена или постојећег корена (упор. самоник). – Што си је саморас по њивуну, ко да је 
с руку насејан.

самотиња ж стање одвојености од других, самоћа. – Некада дојде човеку тешко 
на душу, самотиња налегла, а при њег нема никој. Он прејде на појату без њу, и ману 
дом да дооди на спање, тека поделише самотињу, кад им се не даде да деле друго. 
 самоча.

самоток м неоточено вино у комини, вино без додатка воде. – Оточимо двеста 
ћила бело вино, а остало смо оставили да си пијемо ко самоток.

самотује несвр. живи у самоћи као самотник. – Деца се растикала, деда ми умре, 
ја сама самотујем у четри дувара ко пустињак.  насамотује се.

самоук мн. самоуци м онај који је научио нешто самостално без редовног 
школовања, или учења заната у занатској радњи. – Сви смо ми и зидари, и тесари, 
и битонирци, али самоуци, занат смо крали с очи од друђи мајстори.

самоча ж стање одвојености од других (упор. самотиња). – Како остадо сама, 
насамотувала сам се, и наћутала у четри дувара, па ми је самоча и ћутање излезло на 
вр главу. Самоча је најгора другарица.

сампас1 м живот без надзора, контроле и ограничења, својевољност. – Сампас 
човечина је бил, са га згрубил, кво ли он неје работил, и сас мечку се на вашар беше 
пребарал. Е, што је он бил сампас ко детиште.

сампас2 м пасење стоке без надзора, без чобана. – Чува јунице и понећега бика 
на сампас на Суву планину, сама иде те ји обиџује. Кад излезомо на једну голему 
ливаду, а оно говеда у сампас, има ји преко седамдесе.
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сандалка мн. сандаљће ж хип. од сандала, сандалица. – Ја сам први пут обула 
нове сандаљће, па се кришом оглеџујем како ми убаво стоје, и да ли ме нећи гледа.

сандьк мн. сандьци м 1. сандук са бравом или катанцем за спремање ствари. – 
Тој ми бил војничћи сандьк, са си чувам алатће у њега. 2. мртвачки ковчег. – Кат 
човек умре, склепетишу му сандьк о[д] дьсће да га у њег закопају.  сандук.

сандьче мн. сандьчетија с дем. од сандьк, сандучић. – Башта ми направи сандьче 
да си у њег држим књиђе.

сандук м мртвачки ковчег (упор. сандьк2). – Кад нећи умре, Никола колар му 
праји сандук о[д] дьсће, оздол само нареди талпе, да се побрже здува.

сане ж мн. саоне које вуче запрега. – Сане тегље волови, на њи зими кад је голем 
снег докарујемо дрва из-рудин.  санице.

санитет м нов. кола хитне помоћи. – Веле да се Илија опасно разболел, откара га 
оцутра санитет за Бабушницу.

санице ж мн. в. сане. – Ма ћијавица да ме ване, камо ли некво пострашно, ако је 
снег, он ме тури на санице, па код лекара. ⌂ санице за сновање саонице које се користе 
при намотавању основе на вратило приликом сновања да се добро истегну нити. 
– На санице за сновање се приврже основа, па се тури камен, или седне дете, да се 
отегне основата, па две жене на другу страну намотавају на кросно.  сьнице.

саничен, -а, -о обележен отсецањем дела уха (о овцама). – Наше овце имале 
белегу саничено лево уо, кад ји лучимо да си ји познавамо.

саничетине ж мн. пеј. од санице. – Натоваримо упланин шуму на санице, и само 
што појдомо саничетинете се строшише, ми испрегнумо волови, па си дојдомо дом.

саничи несвр. обележава овце отсецањем дела уха да их препознаje приликом 
лучења. – О[т]цече се малко од уо, па се врљи у бробињало, да се овце множе и да 
ји има ко бробинци.

сантим м стоти део метра, центиметар. – Пречањће на литре на једьн крај 
штрче двајестину сантима, и зашиљене су, да се набоду снопови или сено да не 
испадају по пут. Бльсну се бутина, па штрапну на штиклу од дванајес сантима.  
сьнтим.

сантиметар м кројачки метар у виду пантљике. – Седне терзија наземи, преврљи 
сантиметр преко шију, и почне да промьциња коньц кроз восак, спрема се да шије.

сантрач м дрвена, камена или бетонска ограда око бунара. – Ако си се на тој ре-
шил, сантрач од бунар те не мож одварка да се не омькнеш у њег. Бунари по градине 
немају сантрач, па се деси да се понећи и омькне у њи.

санчьк м дем. од сан, санчић. – Баба се бркну у џеп од опрегљачу, извади пaру, 
тури ју на бебето на чело, и изорати: Еве, да си купиш санчьк, и момче кат порастеш. 
 сьнчьк

сањит, -а, -о коме се спава, сањив. – После кат си појдемо дом, малко ни рећија 
соплита, штрапамо напамет ко сањити, понећи се опрзољи па бупне, али и тој је за 
љуђи.  сьњив.

сањито прил. поспано. – Ај, што ме подокујеш оволко рано? – јави се сањито 
Чедомир.

сањће ж мн. санке за санкање. – Сане тегље волови, а сањће су што се возе деца. 
 сьњће.

сањује несвр. спавајући има снове, сања. – Сањувала сам ви начьс, затој ви окам 
на телевон да ви питам како сте.  сьњује.  засањује

саопштева несвр. обавештава кога о чему, саопштава. – Биров изока усред плад-
не, саопштева да че гаџају Немци Сливовьчћи вис, и да се све исели, да нема народ 
у село.
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сапет, -а, -о неокретан, сметен, спутан, трапав. – При нас орате за онога који 
мисли да је најпаметан да је сапет.  сьпет.  сапетљив.

сапетљив, -а, -о неокретан, сметен, спутан, трапав (упор. сапет). – Скараше 
се сас Петкану, очи да си поваде, помињаше си и која је штрокна, и која је дропна, 
и која је сапетљива, и која има крива уста, и на коју су почели бркови да расту.  
сьпетљив.

сапетљиво прил. спутано, трапаво. – Е, са да ми је ја би се ребечала 
колкогодможечћи, а ја од напред све некако сапетљиво, ко невеста која је јучер до-
ведена.

сапиња несвр. 1. везивањем предњих ногу оемогућава браву да се удаљава далеко. 
– Сапиња говеда да пасу окол појату. 2. фиг. омета при каквом послу, спутава. – Су-
зана се рипну, навали се сас руку на моје рамо, малко задиже сукњу да ју не сапиња, 
па се рипну на столицу.  сьпиња.

сапира несвр. зауставља. – Велика излезе да ме сапира да си не идем, али мен 
место не држи, ја си отидо. У Сутеску се заглавила говеда насрет пут, уштркљало се 
Влајино теле, уштркљал се бик на Милу Шебека, једни ји сапирају на пут сас тојађе, 
а једни трче по браништа те ји искарују сас камење.  сьпира.

саплете свр. подметне ногу коме. – Намерно ме саплете, замалко да паднем да ми 
се сви смеју.  соплете.

саплита несвр. 1. подмеће ногу коме, саплиће. – Намерно ме саплита да паднем у 
каљиште да се укашкам. 2. фиг. омета кога у напредовању. – Цел век су ме саплитали 
какво год да заработим, али ни они се несу млого овајдили оди тој. ■ саплитање гл. 
им. – У борење нема саплитање.  сьплита, соплита.

саплита се несвр. саплиће се, спотиче се. – Нешто ме занесе у главу, поче да се 
саплитам ко пијана, једва се довлеко до дом.  сьплита се, соплита се.

сапне свр. 1. везивањем предњих ногу спута коња да не бежи. – Откарај коњавога 
на ливаду да пасе, али га сапни. 2. везивањем задњег точка запрежних кола спута 
га да се окреће, и тиме прикочи кола да не јуре на низбрдици. – Сапни кола, че ме 
стьпкају говеда на низбрдицуву.  сьпне.

сапре свр. задржи, заустави, спречи. – Трчи сапри овцене да не улезну у детели-
ну, детелина млада, че се подују да полипшу до једна.  сьпре.

сапре се заустави се. – Бео се сколкал оди цреп преко плот, па чьк у Савин двор 
се бео сапрл преди вурњу уз басамаци.  сьпре се.

сапун мн. сапуњи м сапун. □ – Напрет смо си сами правили сапун, а са сапуњи 
колко оч, и тој от сорте. █ прансћи ~ сапун домаће израде за прање веша. – Жене су 
напрет прале с прансћи сапун, који смо си сами правили. █ чис ~ сапун за умивање. – 
Косарина блуза карирана, и Суљина кошуља карирана, само што њојна мирише на 
чис сапун, Суљина на чур. █ ~ миришљивац миришљави сапун. – Несьм скоро женила 
синови, па не знам адети, па тиће однесо једну мараму и једну блузу, и једьн сапун 
миришљивац.  сопун.

сапунчак мн. сапунчичи дем. и хип. од сапун, сапунчић. – Колко пути сам га пору-
жила за купање, да не смрди на шталу, да замирише на сапунчак, али он ме не слуша.

сапуњав, -а, -о насапуњан. – Немој да ме пипаш сас сапуњаве руће, знаш да не 
волим тој.

сапуњавка ж бот. биљка из породице каранфила, сапуника Saponaria offi cinalis. – 
Сас сапуњавку су си старе жене миле главу, а и дреје су прале сас њу.

сарана ж сахрана. – Отиде и деда Душан, јучер му је била сарана.
сарани (трп. пр. сарањен, -а, -о) сахрани. – Кад мен сараниш, че процьвтиш. Умрл 

је у Београд, али си је сарањен у наша гробишта у село.
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сарањује несвр. сахрањује. – Њина деца се шеткају по бели свет, док ми крваве 
гаче перемо, и пођинули сарањујемо.

сараџа ж обољење вратних жлезди, шкрофулоза. – Мати вој доби некакву 
сараџу, и умре си млада жена.

сарма ж јело од млевеног меса и пиринча увијеног у листове купуса или винове 
лозе. – Ја се на славу наједем сарму и пуњене попошће, а печење и не погледам. █ 
посна ~ сарма без меса. – Посне сарме праимо за пос, и обавезно за Бьгњу вечер.

сармице ж мн. јело од ситно исецканих изнутрица увијених марамицом (скра-
мом). – Сармице једемо сас ћúсело млеко.

сас предл. в. с(а). – Кућа се не кући с отимање, нело сас запињање. Сас њу сам се 
скарала, и нечу више реч да продумам с њу. Ако нема ништа сас леб, он се мож једе 
намазан сас маз, и одозгор насолен сас солчьк и алев пиперчьк.

саськује несвр. напујдава псе на кога. – Одма ми излази из авлију, ако почнем да 
саськујем пцета на теб, че ти остану панталоне на плот.

саседне се свр. слије се на једно место и згруша се (о крви). – Там куде ме уапало 
кучиштето крв се саседла, и местото помодрело.

сасети се свр. присети се, накнадно се сети. – Не могу са да се сетим како бьш 
беше, кат се сасетим, чу ви га кажем.

сасече свр. посече све. – Док сва тај дрва не сасечеш, сцепиш и сложиш у шупу, 
другу работу нема да пипаш.

сасечује се несвр. присећа се (упор. досечује се). – Пробудим се тека ночу, па 
почнем да се сасечујем куде сам све бил по печалбу, и на какве грађевине смо све 
работили.

сасипе свр. 1. улудо потроши, проћерда. – Све што је спечалил, све је сасипал 
по кафане с курвештине, са се повира по село гол ко пиштољ. 2. фиг. премлати, 
уништи. – Не изазивај ме више, ако те доватим, чу те сасипем от ћотек.  сьсипе.

сасипе се свр. упропасти се тешким радом. – Сасипемо се од работу, а голему 
вајду не видимо, такьв је наш сељачћи живот.  сьсипе се.

сасири се несвр. згусне се, згруша се. – Крв окол рануту веч се сасирил, ја узе па 
ју оми с рећију, и замота с крпу.

саслуша свр. чује до краја (оно што се говори). – Па саслушај ме прво до крај кво 
очу да ти кажем, па тьг наоди ману, а не одма ти знаш боље.

саслушује несвр. испитује, преслишава. – Одвели ји у милицију да ји саслушују 
који је први започел бијење. ■ саслушување гл. им. – Куга одведу на саслушување, не 
врта се читав.

састави свр. сједини, споји. – Да ји ја несьм саставил, још би били нежењени.  
састаји.

састави се свр. састане се са ким. – Не можемо једнуш годишњо да се саставимо 
ко породица, стално нећи не може да најде слободно време, а друђи бьш тьг мора да 
иде на годишњи одмор.  састаји се.

саставља се несвр. спаја се. – Преломен леб се више не саставља. Родá смо, требе 
да се почесто састављамо.

састаји свр. в. састави. – Бог троји опьнци сцепи док састаји мужа и жену који су 
једьн за другога, па кат се ујутро погледају они се чуде како су се нашли оба такви, 
ко с белу кобилу да су се тражили.

састаји се свр. в. састави се. – Састајимо се на крстопутину, накладемо огањ, па 
седењћујемо.

састигне свр. 1. сустигне у чему. – Ако је нећи бољ од мене с имовину, ја гледам 
да га састигнем, па и престигнем, а са млади гледају да побегну што подолеко од 
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имовину. 2. стигне једна несрећа другу, згомилају се проблеми. – Све ме састигло: 
прво преѕебо у-планин, па доби ватру, па се просра, са несьм за нигде.  посастигне.

састигне се свр. достигне једно друго у развоју. – Деца порастоше и састигоше 
се, појдоше у школу, и само траже да им се купује, а ми смо тьњћи с прикод и пару, 
па мука.  посастигне се.

састиза несвр. сустиже. – Работа се чьском раздума, али карање састиза једно 
друго. Бил по ратови, ѕебал, са га почело састиза.  састиѕа.  сустиза.

састиѕа несвр. в. састиза. – Упролет почну да састиѕају работе једна другу, па се 
наврчкају једна преко другу, не знаш на коју страну да се обрнеш.

сасукује свр. фиг. опкољава, притеже са свих страна, притерује уза зид. – От-
карали га у милицију, па га сасукали, и он све признал.

сасуче свр. фиг. притегне са свих страна, прикљешти, притера уза зид. – Нићи 
ји не тера да се оказују куј кво работил, куји куга зајебал, куји коме кво украл, тера 
ји рећија, а ја све пантим, па кад ји јутре сасучем у милицију, морају да признају да 
су све сами казали.  свије.

сасуши се свр. осуши се по површини, изгуби влагу, постане сув. – Ливаде се са-
сушиле, пожlтеле, трава изгорела, овуј годин косење нема.

сат мн. сатови уз бр. сати м 1. направа за мерење времена, часовник. – Сат мора 
сваћи дьн да се курдисује у исто време да не престане да ради. Са сатови колко оч, 
напред ретко која кућа у село да је имала сат. 2. двадесет четврти део дана, час. 
Кат смо на њиву ручујемо окол десет сати, обедујемо окол два сата, а вечерујемо 
увечер кад отидемо дом. 2. бројило за електричну енергију, струјомер. – Ко бајаги 
прочитал на сат колко смо изгорели струју, а он си напише колко оче, али сваћи пут 
све повише. ⌂ зна колко је сати на први поглед зна у чему је проблем. – Чим га видим да 
се наленѕил и да се спотура, знам колко су сати.

сатьк мн. сатовчичи дем. од сат, сатић. – Ем стара, ем ћорава, а приврзала на 
руку некакьв сатьк, колко да се види да и она има сат.

сатира несвр. уништава, сатире. – Град и суша су ни млого пути сатирали, па 
немаш от кога ни да купиш, ни да позајмиш да преживиш до нову жетву.

сатира се несвр. уништава се, сатире се. – Сатирамо се од работу, али слаба 
вајда, док се млади не просеверише, па мануше и село, и селсће муће.

сатре (трп. пр. сатрл, -а, -о) свр. уништи, упропасти. – Ланску годин ни град сатr, 
па још не можемо да се опоравимо. Све сатрше и упропастише сас стоку, и нићи им 
ништа не може.  сьтре.

сатре се свр. уништи се, упропасти се. – Сатрмо се од немачину и сећирацију 
како да изведемо деца на пут, да бар она малко виде од животьк.

саће с збир. ћелије од воска које праве пчеле и осе да у њих полажу јаја и чувају 
мед. – Има си железна цедачка, кроз њу цедимо мед, да нема у њега труњће оди саће. 
 сьт.

сачека свр. 1. дочека кога са радошћу и гостопримством (упор. дочека). – Умејала 
је и да сачека, и да пречека човека, и да се нашали, и да се насмеје, па и кад вој неје 
било бьш све потамьн. 2. причека до одређеног рока. – Чу те молим да ме сачекаш још 
малко док продадем телчина, па чу ти се раздужим ко што смо рекли.  посачека.

сачекотина ж заседа, сачекуша. – Наѕрну кроз прозор, видим светло од лампу, 
помисли: мож су ми Бугарашиви сачекотину спремили.

сачекује (рад. пр. сачекувал, -а, -о) несвр. сачекива. – Ја моје дете ни сам 
испарачувала у школу, ни сачекувала прет школу, ко некоје друђе жене, само си је 
отодило, и доодило.
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сачма ж густо пострно засејан кукуруз чије се стабљике користе као сточна 
храна. – Кад је ћишовита година на понекоју њиву смо одма по жетву сејали сачму.

сачува свр. пазећи, бринући се обезбеди, осигура (кога или што). – Ако се сам не 
сачуваш, друђи по не може да те сачува.  учува.

саџак м метални троножни сталак за посуде приликом кувања на отвореној 
ватри. Δ – Насред ижу гори огањ, изнад њега вериђе и котьл, а испод котьл саџак. 
На саџак турим суд и варим на огњиште.

саџе ж мн. угљеник у облику лаког праха који се таложи из дима и пламена, гар, 
чађ. Δ – Уватило га гоџа пијење, изгуби равнотежу, груну у вурунче, оно се разлете 
са све ћунци по продавницу, саџе ис ћунци засипаше отворен џак сас шићер. Чу те 
истресем ко ћуньц од саџе.  чађе.

сашије (трп. пр. сашијен, -а, -о) свр. шивењем изради одевни предмет, шивењем 
споји два комада платна. – Донел сам ти клашње и коньц да ми сашијеш панталоне, 
па гледај да ји убаво сашијеш, да не идем с рашијене панталоне по свет ко сьблаз.

сь предл. в. с(а). – Кад имаш сь што, и у кво, лько је да направиш свако јело, и да 
дочекаш свакакво госје.

сьбере (трп. пр. сьбран, -а, -о) свр. в. сабере. – Сьбрала се дечица, па пошла у 
коледу, а ја ји гледам, па ми мило. Завати ћиша, па ни половин сено остаде несьбрано 
на ливаду, а половин навилчимо.

сьбере се свр. в. сабере се. – Сьбрало се беше и мушко, и женско, и старо, и младо, 
ко кат се дели нешто џабе. Сьбра ми се от све стране лоше, па чу пукнем.

сьблаз м/ж непристојна и неуредна особа која изазива саблазан самим својим 
присуством. – Иди у кућу и уљуди се, сьблазе један. У, сьблазе један, што не узнеш 
да работиш некакво, нело се само слуњаш и укоросујеш народ.  сьбльз, сьблез.

сьбльз м в. сьблаз. – Кад се свлекла ко сьбльз. Задавило ви кавево, дабогдаде, не 
би га ни пинули да сам знала да сте тољћи сьбльзи.

сьблез м в. сьблаз. – Немој се савиваш, / Немој си косу сечеш. / Немој му се 
сећираш, / Не ваљаје тека! / На сьблез си заличела, / Изедоше те муће, / Че се 
разболиш, / Не ваљаје ти тој! (нар. п.).

сьбор м в. сабор. – Идемо на сьбор у Драгинац. Само на сьбори смо се виџављали.
сьв, сва, сво1 (ОП свога, сву, сво) пр. зам. сав, сва, све. – Сьв дар си је понела, 

остало само једно јелече. Сви су дошли који су требали иду, више не требе да се 
чека с поодење. Аметом да си чис, кат се играш сас свиње, свога те укашкају. Мани 
ме, сву ме убалави, ветар ти такве целивће. ■ свото чл. ф. све то. – Сламата куде смо 
вчерували и свото једење што је претекло остане тека до јутредьн, не подиза се, а 
кућа се не мете три дьна.

сьв, сва, сво2 прид. голем, читав, оволики. – Сво село пројдомо, али га не најдомо. 
У све моје муће, још ми је и она требала да дојде да ми загомиља.

сьвиња несвр. в. савиња. – Поче ме теши како чу и ја да дочекам бољ живот, како 
че и мен да сьвне; оче њекња, са кат сам пред липсач, оно че ми топрв сьвиња. Де да 
видимо за кво смо дошли, поче да сьвиња, а ми још не удумамо девојче.  засьвиња

сьвиња се несвр. в. савиња се. – Учестише петловити, че почне да се сьвиња.  
засьвиња се.

сьвне свр. в. савне. – Док сьвне, док сльнце огреје, морамо да се врнемо и[з] 
здравац, и венци да почнемо да вијемо. Јутром још да не сьвне, а ти мораш да си на 
њиву.  осьвне.

сьвне се свр. раздани се, освоји дан. – Сьвне се – стьвни се, а тебе нема, / де 
наsрни, Стано, да и мен бел дьн сьвне, / да пај будем за у љуђи, / кам ти душа, бре, 
Стањће, потьвне за теб!  расьвне се.
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сьвњује несвр. 1. свиће. – Поче да сьвњује, ајде да се диѕамо, да не окају старити 
по нас како спимо до пладне. 2. фиг. чини да коме свиће леп дан, да буде срећан у 
времену које долази. – Без Каравилку сам пијан од самога себе, она сьвњује, она 
стьвњује, она ме јутром буди, она ми ночу очи затвара.  осьвњује.

сьвњује се несвр. свиће се, рађа се нови дан. – Сьвњује се, стьвњује се, све по ред, 
и онака како требе да буде, али си дьнови отоде, живот се крати.  расьвњује се.

сьвњушка ж освит новога дана, цик зоре. –Напред кад беше ми смо у сьвњушку 
на њиву, а даньс сльнце огрејало, они још спу. Сањува преди сьвњушку некакьв 
страшан сьн. У сьвњушку запоје славуј, мьлецко пиленце, а поје па растура. ⌂ от 
сьвњушку до стьвњушку од зоре до мрака. – Башта ни тераше по работе от сьвњушку 
до стьвњушку. От сьвњушку до стьвњушку трчи потам, трчи повам, и тека цел век. 
 свитушка.

сьг прил. сада (упор. са). – Поседе малко при њи та пооратимо, па си сьг, еве, дојдо, 
и са кво оч од мене! Моји и твоји су до сьг добро живели. Сьг чу дојдем и ја. ⌂ от сьг 
па до јутре од сада до сутра. – Ако очеш оди тој ти могу причам од сьг па до јутре. 
сьга.

сьга прил. в. сьг. – Сьга је наш влас, и сваћи мора да га поштује. Ја сам ји појала, 
али сьга сьм заборавила песмете.

сьгьшьњ, -шња, -шњо в. сагьшањ. – Сьгьшьњ народ је писмен, али неје поштен 
ко непредьшањ. Сьгьшње девоће прво живе при момче, после им праве свадбу, а 
напред неје било тека.

сьглам прил. в. саглам. Δ – Море, куде се ја могу с тебе надорачујем, ти си 
оратаџика и-по, ја бльнтим, бльнтим, па ће некакво сьглам продумам.  сьгльм.

сьгльм прил. в. саглам. Δ – Он неје потпуно сьгльм, манете се од њега. Сьгльм 
испрска лозје, нигде несьм заминул ни гранчицу.

сьгльман, -мна, -мно исправан, здрав, употребљив. Δ – Непрећипело вино неје 
сьгльмно.

сьздаде свр. в. саздаде. – Они су ме сьздали, родитељи су ми, морам да ји 
поштујем.

сьздаде се свр. в. саздаде се. – Одједнуш се сьздаде провала облак, а ми беомо 
пошли само на кошуљће, па поћисомо ко врапци.

ська несвр. пујда псе. – Не може с очи да ме види, чим примети да очу да минем 
поред њину капију одма ська пцета на мене.  наська.

сьм енкл. в. сам. – Ја сам појала теј песме, али сьм ји заборавила. И ја сьм могьл 
да појдем, али несьм тел.

сьмеље (трп. пр. сьмлет, -а, -о) свр. в. самеље. – Идомо с Томчу у воденицу, напрет 
се чекаше ред, завршимо некако, сьмлемо, натоваримо и појдомо си дом. Крупно 
сьмлето брашното, ко да је премлина за стоку.

сьмпур м сумпор. – Судови у који се држи вино морају да се добро оперу, па има 
да се купе траке од сьмпур, које се у њи запале, и дим од њи убије сву нечистоћу која 
може да поквари вино.

сьмпурише несвр. димом од запаљених сумпорних трака дезинфикује суд у коме 
се чува вино, сумпорише. – Буре прво мора да се сьмпурише, па тьг да се оточи вино 
које че туј да преври, и стоји док се не потроши.

сьн мн. сьнови м сан. – Дремнем малко, али сьн на очи нече. Колко се ја разбирам 
у сьнови, ако сањујеш појање – че викаш, ако сањујеш да викаш – некво че се 
зарадујеш, бистра вода у сьн пресказује сльзе, мутна вода смеј, црвено је на радос, а 
бело да че чујеш некво лоше. ⌂ унесе у сьн утоне у дубок сан. – Тој попладне легомо 
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малко да одьнемо с душу, тамьн ни унело у сьн, кад утропа по пенџери, пробуди ни 
град.

сьне (рад. пр. сьнул, -а, -о) несвр. сахне, суши се. –Суша голема, све сьне, че буде 
гладна година. За какво сам се ватал, оно је сьнуло.  засьне, исьне, посьне, пресьне, 
усьне

сьнице ж мн. в. санице. – Низа сокак лете сьнице и каруце.
сьнтим м в. сантим. – Штукоше вој нође десет сьнтима у каљиште.
сьнчьк м в. санчьк. – На дете је сьнчьк поблаг од медьк.
сьњив, -а, -о коме се спава, сањив (упор. сањит). – Још смо сьњиви, саде што се 

дигомо, још се несмо расьнили.
сьњће ж мн. в. сањће. – Зими кад искарујемо ђубре на њиве, уместо кола користимо 

сьњће, туримо канате, упрегнемо краве у јерьм, и ајд на њиву по снег, после се згреје 
рећија, и уз вурдицу, туршију и чварци некако помињујемо.

сьњује несвр. в. сањује. – Бьш пре неку вечер сьњува како смо седењћувале на 
крстопутину кат смо младе биле. Ја брзо спим, немам кьд да сьњујем, и да се у 
сьнови ломатам ко крна крава по путишта.  засьњује

сьпет, -а, -о в. сапет. – Ја сам сьпет, нумејем да накладем огањ, а и шпорети-
нана нече да гори кад га ја кладем. У све сьпета, само у језик неје, не мож ју никој 
надорати.

сьпетљив, -а, -о в. сапетљив. – Ни плот нумеје да исплете колко је сьпетљив.
сьпиња несвр. в. сапиња. – Немој да га сьпињаш, неје више дете да му ми 

одреџујемо кво че работи, и куде че иде.
сьпира несвр. в. сапира. – Какво год наумим да работим, жена ме сьпира.
сьплита несвр. в. саплита. – Немој ме сьплиташ, чу паднем да си нос строшим.
сьплита се несвр. в. саплита се. – Видим штрапа, али чудно некако, све се сьпли-

та.
сьпне (рад. пр. сьпел, -а. -о) свр. в. сапне. – Ако ју не сьпнеш са савет и з добру реч, 

з бијење ју уџи не мож сьпнеш да работи кво науми. Мој башта на коњатога сьпел 
прегње нође, па га пуштил у ливаду да пасе.

сьпре свр. в. сапре. – Седо вој при нође, и тека осьвну, ал душу не мога да вој 
сьпрем. Онија матрапази из Лесковац крадну па растурају, а он је туј да тој сьпре.

сьпре се свр. в. сапре се. – Што ми несте причали док је тој могло да се сьпре 
некако, са вртање нема.

сьс предл. в. с(а). – Сьс њу сьм се скарала, и нечу више реч да продумам сьс њу.
сьсвим прил. у пуној мери, потпуно, сасвим. – Нема ништа от човека, сьсвим 

пропадал, а какьв човек беше, ко горун.
сьсипе (трп. пр. сьсипан, -а, -о) свр. в. сасипе. – Ич ме не слушају дечиштана, сьси-

паше ме живу. Дојде нана од њиву, сьсипана од работу, а топрв ју чека да намирава 
стоку, и нам вечеру да поставља.

сьсипе се свр. в. сасипе се. – Големо имањиште, а ја млада, нумејем да се чувам, 
па се сьсипа од работу, пусто им остало.

сьт збир. сьће м плоча од воска с ћелијицама у којима пчеле стављају мед (упор. 
саће). – Тој се зове сьт, у њег челе чувају мед да имају кво зими да једу. Навадимо 
сьће ис кошнице, па имамо центривугу у коју оцедимо мед, а восак остане настран 
сув.

сьтьк мн. сьтовчичи м дем. и хип. од сьт. – Понесем сльбу, па турим шамију на 
лице да ме не апу челе, па с ножьк нарежем сьтовчичи, ја не волим цеден мед.

сьтре свр. в. сатре. – Óче да ме сьтре, да ме нема, све њигово да остане.
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сьтре се свр. в. сатре се. – Човек ако не знаје како че се сьтре, он накупује гоџа 
њиве, па уплаши деца, та побегну усвет.

сьчињава несвр. представља, чини, игра значајну улогу. – Једьн човек ништа не 
сьчињава, требу млого љуђи да се уработи толко имање, и одржи таква кућа ко што 
њина беше.

сваволи свр. уради нешто на брзину и којекако. – Кво год да једеш, сажвачи 
убаво, па тьг прогlни, немој залок тиће да сваволиш, ко баба која нема ни једьн зуб 
у главу.

свадбар мн. свадбари м онај који воли да иде по свадбама. – Тија свадбари, само 
би ишли по свадбе, и позвани и непозвани.

свадбује проводи се по свадбама. – Ујесен, кат се посеје жито и навезу дрва по 
дворови, у село почну да се праве свадбе и да се свадбује, а село пуно с народ, па 
свадбе колко оч, али тој време одавна пројде.  пресвадбује.

свади свр. изазове свађу, створи раздор и омразу, завади. – Мића ни направи та се 
ми с Миладина свадимо и манумо, али ни он не процьвте.  посвади.

свади се свр. дође у сукоб, посвађа се са ким. – За кво служи истина још не разбра, 
а цел живот јурцам по њу, и с грдни људи се свади због њу, а никакву вајду о[д] тој 
не видо.  посвади се.

свађа ЛЗ ж жучна препирка, расправа непријатељског и увредљивог тона (упор. 
карање). – Некада се посмејемо, некада се и посвађамо, оно и за свађу требе двојица.

сваја ж прија, рођака по основу женидбе-удадбе, својта. – Дојди, свајо, да си 
поседимо, и да си от све преоатимо.

свакакьв, -ква, -кво пр. зам. свакакав. – Свакакв народ има по свет, ал ко наш га 
нигде нема, и ако је за добро, и ако је за лоше. ■ свакаквојете чл. ф. било шта што се 
односи не претходно употребљено „свакакво“. – Наш крај је најубав упролет кат се 
уцьвти цвеће: чобанка, игличје, никсица, сомурак, и свакаквојете.

свакој, -а, -е 1. им. зам. свако. – Ми смо и ночу жели, а са свакој спи до седом-осом 
сати па тьг иде на њиву, па ако му је са лоше, оно нема никад ни да му буде добро. 
2. пр. зам. сваки, -а, -о. – Неје свакоје дете родено школу да учи, а ни стоку да чува. 
 сваћи.

свали свр. пребаци терет или кривицу на другога. – Све што му је тешко на мен га 
свали, па си се обрне на другу страну и заспи, а ја целу ноч не могу очи да склопим.

свали се свр. преврне се, откотрља се. – Тесан пут, а настрањичаво, польк вози 
да се не свалимо у долинчинуву, да не могу да ни ни с магнет после зберу.

сваља свр. ваљајући спусти низбрдо, скотрља. – Кољћи си је трупав, лько га 
сваљамо до пут, али мучно че га натоваримо на кола.

сваља се свр. ваљајући спусти се низбрдо, скотрља се. – Ја се сваља при њу, па 
почемо заједно да се ваљамо по ливаду. Стовна се сваља от слог, па се доваља до пут, 
али се не строши.

свари (трп. пр. сварен, -а, -о) свр. скува. – Ако овој чује мојна снашка, че ми свари 
каве са[с] сол, ко што идеше прича по село од једну снашку. На појату сваримо ов-
ченик, па се накусамо.

свари се свр. 1. скува се. – Свари се вода и сол, и с тој се прелије сирење у каче. 
Месо се свари, исћине се сас руће наситно, посоли се, тури му се бибер и алев пи-
пер, и прави се шваргла. 2. фиг. окупа се у сопственом зноју. – Море, соблачи кожуват, 
видиш колко је упекло, че се свариш у њега.

свастика ж женина сестра њеном мужу (упор. балгьза). – Три свастиће имам, све 
три убаве, али моја жена најубава меџу њи.
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сват1 м учесник у свадбеној поворци, званица на свадби. – И ја сам бил сват на 
њину свадбу, и мен дадоше дар, ако несмо род. █ стари ~ сватовски старешина, 
старојко. – Стари сват и старосватица морају да буду род на младожењу.

сват2 м рођак по основу женидбено-удадбеног односа. – Он ми је сват, његова 
сестричина ми је снаа, окамо се „свате“.

свата несвр. прима и усваја умом неки садржај, схвата. – Ја се рипнем, отрчим 
у собу, џабе, соба студена, нема ју баба, и тьг поче да сватам да може стварно да ју 
нема, за стално да ју нема више. Даньшње жене све за озбиљно сватају кво да им 
продумаш.

свати свр. прими и усваји умом неки садржај, схвати. – На сељаци се одузоше 
нође кат сватише кво Бугари спремају.

сваћи, -ка, -ко 1. им. зам. свако. – Излезе на капију и погледа негде нис пут, негде 
удаљин, одокле нићи не дооди, а сваћи натам иде. Сваћи се мора пријави кад напуни 
осомнајес године. 2. пр. зам. сваки, -а, -о (упор. свакој). – Свака вреча најде закрпку, па 
и за теб че се најде неква, па ква је-таква је.

свачи, -ја, -јо пр. зам. који припада свакоме, било чији, ма чији. – Док имаш и мо-
жеш, свачи си, кад останеш без ниште, никој те не гледа. Свачијо је ничијо, затој га 
никој не пази, а нечијо си пази онија чијо је.

сваџа рет. ГЛ ж жучна препирка, расправа непријатељског и увредљивог тона 
(упор. карање). – Сто године сам у милицију, а топрв сьг видим да је народ повољит, 
а да га на сваџу терају политичари.

свашто им. зам. свашта (за ствари, и све друго што није лице). – Немој да се ба-
вите, на свашто помислим док се не врнете. Има свашто по народ.

све прил. у значењима: времена, места, начина, узрока и сл. – Нигде не идем, све 
сам си туј у село. Све се бојим да је тека ко што ме льжеш. Ја сам увек крива за све. 
Све док се не успим, от памет ми се не стурашп ти и твоја црна судбина.

сведе свр. 1. водећи кога помогне му да сиђе. – Не могу сама да слазим низ ба-
самаци, мора нећи да ме сведе кад ми се прииде понадвор, а тој неје једнуш. 2. фиг. 
склопи очи, задрема. – Од дечишта немам кьд очи да сведем, да дремнем малко. 3. 
фиг. рашчисти рачун са киме, обрачуна се. – Чедомире, тебе сам чекал да сведемо 
рачун. 4. фиг. режући обликује одређени тип крова. – Мајсторе, да ми сведеш кров на 
две воде, и да има два калкана.

свезе (трп. пр. свезен, -а, -о) свр. возећи допреми, обично са виших или удаљенијих 
места. – Ми наше жито свезомо у двор, и зденумо у камару, а комшија чека врша-
лица да дојде, па тьг да почне да свози. Свезено жито, зденуто у стог, покријено сас 
пртене црђе, стоји и чека да дојде у село вршалица.

свекьр мн. свекрови м мужевљев отац, свекар. – Док се млада невеста клања, 
свекьр пријде да ју сведе ис чезу.  свекr.

свекr м в. свекьр. – Свекr и свекрва никад несу на снау згодили, и за све су они 
криви. Свекr ми беше строг, како он рече, тека је морало да буде.

свекрва1 ж мужевљева мајка. – На свекра и на свекрву, и на кума и на кумицу, и 
на старога свата и старосватицу дар мора да има на обе рамети.

свекрва2 ж жена која припрема јела по свадбама. – Свекрве су готвиле јела за 
свадбе, а подрумџије су водили рачун од пијельк.

свекрветина ж пеј. од свекрва1. – Имао свекрветину, беше катил жена, душу ми 
извади, па вој Бог даде памет та умре.

свекрина м пеј. од свекар. – Свекрва ми беше чиста жена, али свекрината беше 
нечис, беше ме гад да га погладам.
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свес м способност човека да мисли и расуђује, свест, разум. – Помрчил му се 
свес, па не знаје кво бланта. Кат погледа надоле, оно ми се сврте свес.

свесьн, -сна, -сно способан да мисли и расуђује, свестан. – Неје свесьн кво 
работи, али че га просвесте у милицију.

свести несвр. доводи к свести, освешћава. – Падла и изгубила се, заштукла, они 
почели да ју свесте, али не могли да ју поврну, и нестаде онаква убава жена.  
освести, просвести, расвести.  свештава.

свет м 1. свеукупност свих форми материје, земаљска кугла са свим оним што 
на њој постоји. – Прича нешто, а нићи га не разуми, ко да неје од овија свет, нело 
од онија. 2. људи, народ. – Куде сви, туј и ти, немој да си изван свет. Тија љуђи су 
богати, али немарљиви, ни нужник си несу направили ко остал свет. █ бели ~ туђина, 
далеки крајеви и удаљене земље. – Дошло ми да се некуде девам, да ватам бели свет, 
па да се више не вртам. ⌂ блазни свет саблажњава околину неприличним поступцима, 
речима или одевањем. – Слуња се с једнога, с другога, дом се не сврчује, блазни свет. 
⌂ ване свет напусти кућу и одлута некуд. – Лько је да ји окотиш, па да дигнеш главу 
и ванеш свет, а баба и деда да ти чувају деца. Кат се напије и почне да беснеје, дојде 
ми да ванем свет, и да се више никад не врнем. ⌂ вати свет напусти кућу и одлута 
негде. – Опасна женетина, музла га, музла, док га не докара до прошњу, а она вати 
свет. Остави жену и деца, вати свет, и више се ништа не чу од њега. ⌂ приване свет 
напусти кућу и одлута некуд. – Све што је наследил распичка и пропи, па привану 
свет, и више се ништа не чу за њега. ⌂ привати свет напусти кућу и одлута негде. – 
Онија друђи, сас којито се сви валимо, изучише школе, приватише свет, по целу 
годин ји не виде родитељи. ⌂ зине на свет роди се, угледа светло дана. – Живот ти је 
ко тупавица где се тупа клашње, зачукају те у главу от како зинеш на свет. ⌂ ни на 
век, ни на свет никад и нигде (ни у мом веку, ни на овом свету). – Ако очеш продумај 
с мен, ако нечеш немој ни на век, ни на свет. ⌂ осем свет који је мимо осталог све-
та, намћор. – С њега никој неје сварил воду, он је осем свет. ⌂ от како је свет и век од 
настанка света. – От како је свет и век врана је црна.

свет, -а, -о 1. који се уздиже изнад свега, који се не сме дирнути, неприкосно-
вен. – Косово је света српска зевња, и за њег че сви да изђинемо ако требе. 2. који 
је предмет верског култа, на који је у вези са црквом и богослужењем, на кога је 
посвећењем пренет божји благослов. – Црквене књиђе су свете књиђе, и не смеју 
да се износе ис цркву. Веле да тамо извира света вода, лечи от све који ју пије, ел 
се с њу мије. 3. атрибут уз имена светитеља. – Славимо две славе, зимску Свети-
Рањђел, и летњу Свети-Никола, њу слави цело село.

светьц м верски празник посвећен коме свецу. – Какьв светьц, такьв тьвњан.
светен, -а, -о који представља весрку светињу, који је по верским прописима 

освећен. – Светена вода се не квари. Светено дрво се не смеје сече, има крс на њега.
свети1 несвр. обавља освећење. – Преди славу поп дооди да свети воду, и с њу 

замесимо колач који требе да се пресече на славу.  засвети, освети, посвети се.
свети2 несвр. 1. светли, осветљава. – Човек не може млого да знаје, али не мож 

зорле ни да умре, гори и чури ко свеча, а понећи и свети ко видело. Напред неје 
имало ни струја ни гас, нело се сас пуздерку светило док се вечера. 2. фиг. бди, над-
гледа. – Досади ми да ми стално светиш над-главу, пушти ме малко да живим како 
ја очу.  освети, присвети.

светица ж жена пуна врлина, или се бар таквом издаје. – С туј језичару немај 
работу, при куга стигне че те оговара, ако се прави да је светица.

светлос ж светлост која омогућава да предмети буду видљиви. – Кад Чеда улезе 
у собу, лампа залелеја светлос.
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светује несвр. фиг. живи дуго, дуго борави на овом свету. – И ти че умреш, и ти неч 
да светујеш довек, ако ми са душу вадиш на памук.

свецћи, -цка, -цко светски. – Ти стану свецћи човек, подголеми се и ману ни 
познаваш.

свеча ж свећа. – Кад дојде задушница, свечу можеш да запалиш на гроб, а можеш 
и у цркву ако си негде долеко у свет, исто се важи.

свечица ж дем свећица. – Ја када умрем, нече да има кој да дојде на задушницу 
свечицу да ми запали.

свештава рет. несвр. доводи к свести, освешћава. – Почеше га свештавају с воду, 
па тека-тека он прогледа, и пита где је.

свиди се свр. остави пријатан утисак, допадне се. – Ако ти се свиди, узни ју, 
ти-ч с њу да живиш, ал немој после друђи да је крив што си ју узел.  засвиди се, 
посвиди се.

свиђа се несвр. оставља пријатан утисак, допада се. – Не свиђа ми се ич тој што 
работиш, ал моје је да те посаветујем, а ти како оч.  посвиђа се.

свије фиг. притегне са свих страна, прикљешти, притера уза зид (упор. сасуче). 
– Кат човека свије нужда, он на све пристањује. Ако га свију от све стране, че дава, 
па че пита требе ли још.  сковали.  насвије.

свије се свр. веже се уз кога, налази уточиште код кога (в привија се). – Када те 
сви нече, мораш да се свијеш уз онога који те оче, па какьв да је.

свикне свр. навикне. – Неје лько дс се дете одведе на туџ дом, па мора да учи да 
свикне да ока туџе бабе „бабо“, и туџи дедеви „дедо“. Док свикнеш, после иде лько. 
 посвикне.

свикне се свр. навикне се, прилагоди се. – Кат се сродиш с њи, и свикнеш у њину 
кућу, после че ти је ко да си се там родила.  посвикне се.

свила ж 1. тканина израђеда од свиленог конца. □ – Носиле смо пртено и ћенарно, 
платно от свилу несмо ни виделе како изгледа. 2. биљна влакна на врху клипа куку-
руза. – Коса вој ко свила оди клас морузу. Кад немамо дуван, пушили смо свилу од 
морузу. ⌂ потече свила на нос потече крв из носа. – Мрдни се од мен, да ти не зелепим 
једну шљакавицу, да ти потече свила на нос. Ка[д] те ударим, че ти потече свила на 
нос.

свилен, -а, -о који је начињен од свиле, или мекан попут свиле. – Одма по ратан 
једно време и у наше село почеше да гаје свилене бубе.

свилица ж дем. од свила. – У село си свилица, а у кућу иглица. Са че баба да ти 
отпоје једну песмицу: Мотала, мотала свилицу, на ту белу ручицу.

свиња мн. свиње ж 1. домаћа животиња из реда папкара Sus, која се гаји због 
масти, меса, длаке и коже. □ – Најгора свиња изеде најбољу јабуку. За добру свињу, 
лоше помије нема. 2. фиг. неуредна, аљкава и нечиста особа. – Сине, куде си се толко 
умазал, направил си се на свињу. █ селсће свиње чопор сеоских свиња на заједничкој 
испаши. – Чували смо селсће свиње, само да некако опстанемо.

свињар м пастир који чува сеоске свиње. – У наше село једно време селсћи 
свињар беше Стојан Циганин.

свињарина ж плата у новцу или натури свињару за чување свиња. – Свињарину 
смо плачували на селског свињара, а овце смо си сами чували у бачију на ред.

свињарица ж женска особа која чува свиње. – Све сам била, па и свињарица.
свињарник м обредни колач намењен свињама који се спрема за Бадње вече. – 

На Божич ујутро отидеомо коди стоку, и по парче дадемо оди овчарник на овце, оди 
воловарник на волови, оди свињарник на свиње, тој им је намењено за здравје.
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свињетерина ж аугм. велика свиња. – Свињетерина голема ко магаре, једва ју 
савладамо да ју закољемо.

свињетина ж пеј. од свиња. – Чувам две свињетине, Бога поједоше, и стално 
гладне, а никако да почну да се зарањују.

свињица1 ж дем. и хип. од свиња. – Једну свињицу уранимо за нас. а једну за 
деца, па кад ји закољемо, она си њинуту откарају с кола у стан, а нашуту једемо 
заједно.

свињица2 ж дечја игра слична хокеју на трави, махом су је играли пастири. – 
Мушка деца су играла свињицу, напраје рупу у зевњу, па имају големе тојађе, кривак 
га зову, па врље пањушку, и с кривото доле ју укарују у рупуту, а једно пази рупуту. 
 свињћа.

свињокољ м врема масовног клања свиња крајем јесени или почетком зиме. – 
Свињокољ обично буџује у јесен. Свињокољ прајимо кат почне да пролати снег.

свињсћи, -ска, -ско који се односи на свиње, који припада свињама или је од 
свиње. – Свињска длака је добра за четће. Која је газдинска черка она је обувала и 
ципеле, која неје она си носила свињсћи опьнци и за празник и за делник.

свињћа ж дечја игра слична хокеју на трави, махом су је играли пастири (упор. 
свињица). – Свињћа се игра већином јесени, највише смо ју играли по ливаде у Ма-
чино бачиште, па куде Манинску појату, па у Равниште, па при појату на Душана 
Ћиринскога. Кат почнемо да играмо свињћуту све ни се кокалице на нође надују и 
поцрвенеју од ударање.

свињче мн. свињчетија м млади брав свиње преко 30 kg. – Надокраћу домачин 
унесе печеницу, тој требе да буде помалечко свињче, и тури и њег на трпезу.

свињштина ж свињско месо и производи од њега. – Ја имам притисак, па ми за-
бранили доктури свињштину.

свињштрак мн. свињштраци м свињски измет. – По авлију колко лајна, толко 
свињштраци, а још повише кокошинци. Све се замазала у свињштраци, једва ју очи-
стимо.

свира се несвр. слива се (о води). – Туј се свира сва вода, па понекад не мож да се 
пројде ни пешћи, ни с кола.

свирач м онај који се бави свирањем, којему је занимање свирање у неки музички 
инструмент, музикант. – Када наш башта поведеше коло, никој не смејше да га 
прећине, нити свирачи смеју да престану да свире док им он не одобри.  свирџија.

свирена рет. сигнална справа са јаким и продорним звуком. – Окол тија ваљак 
се сва селска деца збереоше, па трчу около њег, а мајсторат свирне у свиренуту да 
јим прави ћеф, цело село ју чује. Дојде камијон сас ризлу, расипа ју, па кат си појде, 
шофер да ни поздрави дуну у свирену.

свири несвр. 1. свира, изводи на инструменту неку мелодију. – Само знаје да свири 
у дудук, по цел божји дьн нема да стане. Како ти свире, тека че играш. 2. производи 
звуке сличне звиждању, зујању или фијукању. – Свири ми у груди ко Кушина кланета, 
душа ми у нос. Кад зими почне да свири ветар, кућу не мож да згрејеш, па колко 
да кладеш шпорет. ■ свирење гл. им. – Поче да учи да свири у армунику, па ни се на 
сви стужни од њигово свирење. ⌂ свири у шише пије из флаше. – Краве пасу врзане с 
конопац за побијену жегљу, а Јеленко има време да с комшију свири у шише, и да 
раздава бабине деветине. ⌂ свири му, па му играј не помаже никаква молба. – Кат се он 
наљути, свири му, па му играј, да га разљутиш не можеш. ⌂ свири у прсти нема шта да 
ради, беспосличи. – Продаде си имање, паре потроши, са свири у прсти. ⌂ вулг. свири 
ус курац за мале паре прича глупости, лупета. – Ма свири ус курац за мале паре, никој 
га не зарезује за црвиву сливу.  засвири, насвири се, расвири се, усвири се.
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свирка мн. свирће ж 1. свирала, музички инструмент. – Тьг севте излезе 
армуника, до тьга су биле друђе свирће. 2. уметничко извођење тонова на музичком 
инструменту, свирање. – Ма свирката му неје како требе, нумеје да ју погоди.

свирка несвр. 1. уснама изводи нарочити звук, звижди. – Немојте да ми свиркате 
пот прозор, несьм ви врс па да се с мен шољћате. 2. сиреном даје знак. – Кад да ви-
диш, једьн дьн од Белоорницу иде ауто сас швапску регистрацију, свирка ли свирка. 
3. фиг. говори коме нешто што му није мило да слуша. – Море, немој да свиркаш па 
ти, да те не изрчкам ко срдит мачкоља.  швирка.

свиркало мн. свиркала с свирала, фрула. – Војислав и башта се сунуше у 
унутрашњи џепови, извадише свиркала, и засвирише.

свирне свр. засвира, духне у какав музички инструмент или у прсте да произведе 
одређени звук. – Кад засвири у дудук: издльбин па издолек, тужно па тьнко, па до 
небо, мен се одма почне тужни у мешину. Штом свирнем у прсти, куче дотрчи.

свирџија мн. свирџије м онај који се бави свирањем, којему је занимање свирање 
у неки музички инструмент, музикант (упор. свирач). – Јутредьн дојдоше свирџије: 
тупанџија, гајдаш, ћеманаш и кланеташ, они свире, а мен срце игра.

свитьц мн. свици м зоол. врста инсекта који ноћу светли, свитац Lampyris noc-
tiluca. – Мајсторе, да ми скројиш одело по меру, да се поносим с њег ко свитьц з 
гузицу.  свитка1, свиткало1, свиткаљћа.

свитка1 мн. свитће ж зоол. врста инсекта који ноћу светли, свитац Lampyris noc-
tiluca (упор. свитьц). – Чим се пред мрак појаве свитће, негде je почела жетва.

свитка2 мн. свитће ж светлац из ока. – Ако те ѕьнем, че ти излету свитће. Кат си 
ме удари с кукаљу, све свитће изброји.

свитка несвр. 1. светли слабим интензитетом, светлуца. – Ка[д] дојде време за 
жетву, свитће почну да свиткају увечер, а ми трчимо, па ји ватамо. Гасарче не свети 
убаво ко лампа, оно саде помалко свитка, колко да неје бьш дибидус тьвно. 2. сева 
муња издалека. – Поче да свитка одолек, али се још не чује да грми.  засвитка, 
усвитка.

свиткало1 мн. свиткала с зоол. врста инсекта који ноћу светли, свитац Lampyris 
noctiluca (упор. свитьц). – Како тој помисли, усвитка ми се пред очи, ко свиткала ночу 
кад усвиткају пред жетву, па поче да ме заноси у главу.

свиткало2 мн. свиткала с светиљка на гас; батеријска лампа. – Че угасне свит-
калото, поче да трепка, требе да му се досипе гас. Назбраше се некви сас неква 
свиткала, и само свиткају комто нас, очи да ни поваде.

свиткаљћа мн. свиткаљће ж зоол. врста инсекта који ноћу светли, свитац 
Lampyris noctiluca (упор. свитьц). – Појавише се свиткаљће, жетва се нече забави.

свитне свр. 1. блесне, засија. – Све изгорело, само подмладене ливаде се зеленеју, 
свитнуле од јутрању росу. 2. севне (о муњи). – Опасно је ако свитне, и одма пукне, 
гром је ударил негде близо. 3. осветли у дем. значењу. – Свитне ми с лампу само кол-
ко да видим куде да легнем, па ју одма гаси. 4. фиг. снажно удари, одалами. – Како 
се диже, успирчи се конто мен, у сопствени двор оче да ме бије, ја га свитну у чело, 
он се стровали у каљиште.

свитушка ж свануће, цик зоре (упор. сьвњушка). – Јучер предвечер ока ме башта 
на телевон: Јутре рано, у прву свитушку, да будеш дома у село, че терамо сено, па 
да ватамо ладовину.

свлак1 м бот. врста корова по житима Convulvus arvensis. – У жито има врат, 
свлак, граор, подланица, и мора да се плеви.



Љубисав Ћирић932

свлак2 м отпадак од кучина који остане на гребенцима приликом гребенања. – 
Грснице се чукају на трлицу, пуздер падне назем, а кlчина остану у руће, кlчина се 
влаче на гребенци, и направе се повесма, оној што остане на гребенци зове се свлак.

свлачи несвр. вукући преноси одозго доле. – Јучер смо секли дрва у браниште, 
даньс че ји свлачимо до пут, после че ји товаримо на кола и прекарујемо дом.

свлачи се несвр. клизањем се спушта одозго наниже. – Куде је низбрдичаво, а 
подводно зевњиште, кат пада јака ћиша зевња почне да се свлачи.

свлачотина ж клизиште. – Туј годин свлачотина беше понела пешес куће у 
Стрижевац.

свлече (рад. пр. свлекал, -кла, -кло) свр. потпуно или делимично свуче са себе 
одећу. – Свлекал панталоне, само што му несу падле. Разбунџавила се, расопекљала 
се, свлекла черапе, иде ко чарило.

свлече се1 свр. склизне се низ неку косину, пузећи се спусти са горње површине. – 
Свлече се Каменка низ слог, излезе на пут, па обрну комто село. Ја се некако прзну 
оди мокру траву, и наназадачћи се свлеко нанадол низ падинуту.  спузне се.

свлече се2 свр. скине се, разодене се. – Свлекоше се дип голи и почеше да се купу 
у реку.

свовали свр. обори, сруши. – Еве неколко дьна ме увати некьв гутурач, и овија се 
около мене ко павит окол сливу, ко да је решило да ме свовали.

свовољи свр. сврши какав посао на брзину и као од беде. – Тамьн некако свовољи 
погачуту, кад погледа, дете падло у каљиште, и сво се укашкало.

свовољује несвр. свршава какав посао на брзину и као од беде (упор. збеџосује). 
– Петкана лежи у болницу, а мене налегло да перем судови, да готвим манџу, и 
свовољујем теј женсће работе.

своди несвр. водећи помаже коме да сиђе. – Отказаше ми нође, па ме све снаа 
своди низ басамаци кад требе да идем понадвор.

свози несвр. превози снопове пожњевене пшенице са њиве на место где ће се 
обавити врша, обично у авлији, али и на гумну. – Једни још свозе, а друђи веч почели 
да угаре стрниште. ■ свозење гл. им. – У свозење има тртава работа. Ожето жито сас 
српови, збрано на песће, врзано сас јужетија у снопови, зденуто у крстине на њиву, 
чека свозење.

свој, -а, -е, -и, -е, -а 1. пр. зам. који припада свим лицима (упор. и њигов). – Што си 
не гледају своју муку, нело се сећирају како ја живим, и да ли ми деца имаји кво да 
поједу, и кво да облечу. 2. фиг. близак, присан. – Они су си своји, могу да се пцују и 
у дупе и низ дупе, а мен да оставе на мир.

своји несвр. присваја, својата. – Сваку годин ми преорује њиву, своји ју напо-
малко да је њигова.  освоји, присвоји.

својина1 ж оно што неко има, сопственост, власништво. – Кат се пошло на 
Турчина, мој чича је коморџија бил, па каже слушал како окал оџа из џамију: Море, 
беште, Турци, у својину, овој њино било, и њино че си и остане, немој да ђинете.

својина2 ж родбина, својта. – Ми смо својина сас вас, а слабо се виџевљамо, још 
малко па че се разродимо.

сврака мн. свраће ж зоол. птица певачица из породице врана дуга шарена репа 
Pica caudata. – Сврака от кольц на кольц, док се на једьн не надене.

сврачи, -а, -о који припада свраки, свракин. – Нема сврачо гњездо које ми несмо 
знали куде је, и које несмо растурили, и неје само от свраће.

сврачица ж дем. и хип. од сврака. – Оцутра ни крека сврачица у крушку прет 
кућу, госје че ни дојде.
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сврдел мн. сврдели м 1. алатка за бушење рупе, сврдло. – Има и сврдел и сврдле, 
зависи какву рупу че бушиш. 2. фиг. полни орган код вепра. – Закламо вепра, па га 
одрамо и почемо да сечемо сланину, њу стуримо, и почемо да режемо месо, али 
мушко, па прво сврделан требе да му одрежемо.

сврдли несвр. буши. – Ја несьм зьл човек, ал не могу да отрпим кад ми некој тека 
намерно сврдли у мали мозак.  засврдли, просврдли.

сврдле мн. сврдлетија с дем сврдлић. – Кукурег кад узреје, листови му се увијају 
ко сврдлетија.

сврже свр. састави везу и учврсти је чвором, свеже. – Омотај га двапут с коно-
пац, па га свржи преко труп, да не може да се одврже.

сврља несвр. бацајући скида са висине, збацује. – Ја чу сврљам дрва ис кола, а ви 
ји редете пот шупу.  сврљује.

сврљи свр. збаци што са неке висине, или са себе. – Маћа дојде из градину умор-
на, сврљи матику и гребуљу од рамо, па седе на басамаци да се одмори. Сврљете 
сено от кола, па да једемо леб.

сврљује несвр. в. сврља. – Сврљувал шашење из дрво, па падал, и померил си 
руку.

сврне свр. 1. сврати. – Ја си волим при теб да сврнем, волим и ти при мен да 
дојдеш, ал те Петкана приврзала за сукњу. Ајд у здравје, па сврнете па кад можете. 
2. скрене поглед на кога или у неки правац. – Намрзо живот, намрзо и Бога, што не 
сврне малко блађе очи и на мен, што ми даде отров да пинем. Сврну очи низа сокак, 
и видо једну нову кућу, скоро направену. 3. преусмери ток воде. – Мара с матиче 
гурну каљиште те затвори редат, а водуту сврну у друђи ред. 4. поврати кога са ло-
шег пута. – Беше улезал у лошо друство, али га на време сврнумо. 5. фиг. поврати у 
кондицију, поправи кога ко је измршавео. – Продаде ми Драган и[з] Сливовик јагње, 
али оно зуђурно, мршаво и малаксало, нечу могу да га сврнем.

сврне се свр. 1. поправи се, додије у тежини. – Беше награисал, ама се са сврну, 
доби румен у лице. Купи једну балдисалу краву, али че се сврне при мене, ја стоку 
добро чувам. 2 духовно се окрепи, охрабри се. – Улезомо у салу, оно аплауз, ја се 
малко сврну, значи да ни подржавају. 3. поврати се са лошег пута. – Јединче, па га 
сви мазе и пазе, док га размазе, после се не мож сврне човек да буде.  посврне се.

сврта1 несвр. свраћа, навраћа. – Рекьл вој син да илезне на пут да се виде, он нече 
да сврта, жури се. Знам да је често свртал при њу, углавном ночу. Волела је да се 
нашали, а и рећицу је волела, љуђи су ју поштовали, прибирали, свртали да поседи 
при њи.

сврта2 несвр. скреће са једног на други пут. – Човек цел живот тера по глогоње 
и рупе, па не верује да има боље, кад дојде до крстопутину, не сврта му се на друђи 
пут, стра га че почне све отпоново.

сврти свр. 1. витлајући скупи на гомилу. – Излезоше облаци црни ко углен, на-
тунти се на брзину, дуну ветар те сврте прашину низ Желесце. 2. сјави, сатера овце 
у групу. – Овце свртимо, и оне си мирно пасу у групу, али кад је ћишовито време, 
растикају се свака на своју страну. 3. фиг. доведе и задржи. – Требало је да свртиш 
некоју помладу да ти греје грбину пот старос, а и за друго да ти се најде.  посврти.

сврти се свр. 1. скраси се на једном месту, нађе боравиште. – Муж ми је остар, 
али је за мен боље да си ћутим и трпим, ако ме искара немам где да се свртим. Само 
лунѕа по свет, не може да се сврти на једно место. У кућу им ладно, ни куче се не 
мож сврти, а како ли они живе, не знам. 2. фиг. добије вртоглавицу. – Немој се толко 
вртиш, да ти се не сврти у главу. Издале ме и руће и нође, а да се качим на сльбу има 
ми се сврти у тиквуту, и кво сам напрајил?  посврти се.
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свртиште с стално или привремено место боравка, свратиште. – Продадоше 
и зевњу и кућу, остадоше без свртиште, са се сћитају по свет. Њему се свртиште не 
знаје.

сврчевља се несвр. дуже борави на једном боравишту. – Тој девојчиште се само 
сћита, дом се не сврчевља.  сврчује се.

сврчује се несвр. в. сврчевља се. – Тија поклисар се не сврчује дом, само сћита по 
село. Њино девојче малко шькнуто, само одлати по село, дом се не сврчује.

свуд прил. на свим местима, на све стране, свуда. – Свуд редом се вали како је 
њојан син најбољ војник. Свуд је обличја остављал.  свуде.

свуде прил. в. свуд. – У школско двориште наређани астаље, че се слави што се 
завршила још једна школске година, тека свуде по сва села, тека и ми. Сибја иде сас 
њега, и записује у свеску свуде где има краставице.  суде.

свузга се свр. клизећи спусти се наниже, склизне се. – Падо, и свузга се на дупе 
надол у долину. Свузга се нис кревет, и клече уз сандьк што стојеше уз дувар до 
креветьт.

себ пов. зам. себе. – Оклембеси ми се на рамена да га носим, а ја ни себ не могу да 
носим. Сви види какви су, и свакому најде ману, а себ си не види. ⌂ поради себ ради 
физиолошких потреба (упор. понапоље). – Морам да излезнем поради себ, арно ме 
прикарало.

себа се несв трза се, штреца се. – Он је за при бабе, а несу њигова деца, која он 
прочуди с такве приче, па се целу ноч себају у сьн, док си он спавка. Нека куче лаје, 
не себај се, оно те нече.

себичан, -чна, -чно који мисли само о себи, који се брине само о својој користи, 
саможив, егоистичан. □ – Колко је скрчав и себичан на њигово, још повише је 
дрчан и алав на туџо.

себичльк м особина онога који је себичан, себичлук. – Села пустеју, људи у њи 
малеју, али завидльк и себичльк расту, брат з брата не орати, камли да помогне једьн 
другога.

себне се свр. тргне се, штрецне се. – Напалшил ме, па чим ме погледа, ја се 
себнем. Баба се себну, испушти вретено, и напраји једноглед у девојчето.

сева несвр. 1. испушта јаку светлост. – Издалек поче да сева, али се још не чује 
да грми. 2. пробада, жига (о болу). – Чим почне да ми сева у колена, знам да че се 
време мења. 3. фиг. удара, шамара. – Припаде ми јад, мрдну ми некво у мешину, па 
кат сам почел да ји севам, једва ји учитељ спаси. ■ севање гл. им. – Свети-Илија се 
зове „опрлија“, што ретко пројде, а да нема грмење и севање на тија дьн.  усева се.

севап м добро дело, доброчинство; награда за добро дело. Δ – Севап је да ми 
помогнеш са кад ми најтешко, а ако ти не могу ја врнем, Бог че ти врне.

север м ветар северац. – Док дува југ, добро је, али ако га обрне, па почне да 
реже север, тьг че га најебемо.

севери се несвр. освешћује се, долази к себи. – Напил се, па се мртвосал, они му 
цеде лајна у уста, и тека-тека он поче да пуа и да се севери.  осевери се.

севне несвр. 1. дем испушти јаку светлост. – Ни да севне, ни да грмне, а ћиша не 
престањује да пада. 2. фиг. снажно удари шаком, опали шамар коме. – Казуј, бленто 
један, казуј, чу те скршим ко грсницу, ако не кажеш! – па ме севне по тил.

севте прил. 1. почетак чега, прво појављивање. Δ – До тьг немаше армуника, тьг 
севте излезе. Мен неје севте сапун да правим. 2. први дневни пазар. – Тај ми је пара 
севте даньс, само да не буде и послегња. ⌂ прави севте почиње какав посао. – Моји 
зетови, стерам им га матере, узмрдали, па оче да ме саветују како да правим севте на 
невесту. Правимо севте, почемо жетву.  сефте.
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севтеише (рад. пр. сетеисал, -а, -о) свр. направи почетак чега, уради нешто први 
пут, почне да користи кога или што први пут. Δ – Купил сам нова кола, и очу да ји 
севтеишем, па би волел да појдеш и ти с мене. А, Младене, ти нема више да постиш, 
само не знам да ли си ти њу севтеисал, ел она тебе.

севтельк м фиг. почетак чега. Δ – Знаје она теј работе, неје вој први пут, севтельк 
је направила још кат се задевојчила.

седа несвр. седне у одређеним размацима, или под одређеним условима, или у 
одређеним приликама. – Ја без љуту попошку не седам да једем леб. Притисну ни 
работе, па до који ред не седамо леб да једемо, а на одмарање и не мислимо.

седало м фиг. део тела којим се седи, задњица. – Тесне му панталоне у седалото. 
Удари жега, зазноји се човек кад некво работи, е тьг боље да има некво да тури, да 
простите, пот седалото кат седа назем.

седењка мн. седењке ЛЗ ж прело око ватре уз шалу и смех. – Млого смо волеле да 
идемо на седењку. Седењке се праве кат се ожње и оврше.  седењћа.

седењћа мн. седењће ГЛ, ДЛ ж в. седенка. – Ожње се и оврше се, стигне седењћа, 
седењћујемо на крстопутину, предемо, појемо, па плашила издооде, јуре девојчетија, 
она бегају, цвркају, жене се смеју, такво време било, а са тој нема.

седењкар мн. седењкари ЛЗ м мушкарац као учесник у седењћи, првенствено као 
посетилац или забављач. – Направи се седењка, па се зберу седењкарице да раде не-
што у руке, а дојду и седењкари да им праве друштво.  седењћар.

седењћар мн. седењћари ГЛ, ДЛ м в. седењкар. – На чело смо остарели, ал пот 
чело смо си још млади, какви беомо ко седењћари кат идеомо по седењће да слуша-
мо како поју девојће.

седењкарица мн. седењкарице ЛЗ ж девојка или млађа жена као учесник у 
седењки уз какав ручни рад. – Све седењкарице работе некво у руке, само се моја 
дала у дангубу и поје.  седењћарица.

седењћарица мн. седењћарице ГЛ, ДЛ ж в. седењкарица. – Седењћарице се зберу 
онам на срецало, која преде, која плете, која вртка, па почну да поју, ја почнем да се 
чьчкам, и мен се иде при њи, али ме моји још не пуштају.

седењкарски, -ска, -ско ЛЗ који је се односи на седењку, или припада седењки. – 
Седењкарско време, и седењкарске песме и шале су биле нешто најубаво на село у 
наше време кат смо биле девојке.  седењћарсћи.

седењћарсћи, -ска, -ско ГЛ, ДЛ в. седењкарски. – Од седењћарсће песме се село 
тресло до које добо ночу.

седењкује ЛЗ несвр. учествује у седењћи. – Седењкувале смо скоро док не сьвне. 
 седењћује.

седењћује ГЛ, ДЛ несвр. 1. в. седењкује. – Седењћувале смо овде на крстопутину 
куде Вучинуву чешму. 2. фиг. дуго бди ноћу. – Запију се у задругу, па седењћују до 
који ред, жене се проспу, они се још не мож растуру.  заседењћује, поседењћује.

седечћи прил. седећи. – Боле га нође, па работи само које може седечћи. Учи, 
сине, да работиш седечћи, а не да црцаваш ко ми цел век на нође, и на ћишу и жегу.

седи (прил. сад. седејечи) несвр. налази се у седећем положају. □ – Миле, кво тата 
работи? – Ништа, седал си, па си седи. Еве узе да уработим нешто, узалуд седејечи. 
■ седење гл. им. – Жене пошле на работу, понекоја се уврзала у љуљћу, мора се рабо-
ти, нема седење.  доседи, заседи, заседи се, одседи, поседи, преседи, уседи се.

седина мн. седине ж седа коса, седе власи. – Избила га седина, а још млад човек. 
Старц, а текве речи се изговара пред деца, неје га срамота от сединете на главу.
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седла несвр. поставља и причвршћује седло на коња, оседлава. □ – Ако не ритнеш 
онога који те седла, и не сврљиш га кад те ујаши, немој се љутиш што те за коња 
сматра.

седмина ж група од седам људи. – Колко имало мужи, све ји збрали, од седомдесе 
мужи овојише седмина све од моју фамилију, и њи пострељаше.

седморица ж седам мушкараца, седам људи. – Сви семорица смо спали у једну 
собу, који на кревет, који пот кревет, који прекај кревет.

седморичка ж хип. од седморо. – Седморичка смо на једење, али ни за работу 
нема толко.

седне свр. (рад. пр. седал, -дла, -дло; имп. седни – седнете) заузме седећи положај 
ослонивши тело на столицу, или што друго. □ – Седни ти на половин, и ја чу на 
половин, па че оба да седимо. Још неси ко човек седал сас деца леб да једеш, и 
да ји питаш како су. Седла му у скут, а љуђи прооде и укоросују се. Дете седло па 
разглеђувало кво му тетка донела. Љуђи седли узокол, једу, пију и шале се.  за-
седне, наседне, преседне, саседне, саседне се.

седом бр. седам. – За Велигден се је постило седом недеље.
седомдесе бр. седамдесет. – Ни смо у моје време чували по петнајес козе, по 

дватријес овце, а имало је људи који су чували и по шесе, по седомдесе овце и по 
здватријес козе. Са у село не знам да ли има седомдесе души, а напред је било преко 
петстотин човека.

седомнајес бр. седамнаест. – Прво сам ко дете само приносил снопје, а деда ме 
питујеше: Колко снопа требе за крстину? – Седомнајес! – одговарам ко ис прачку.

седом-осом бр. приближно седам или осам. – Ми смо и ночу жели, а са свакоје 
спи до седом-осом сати, па тьг иде на посо, па ако му је са лоше, оно нема ни да му 
буде добро.

сеир м неприличан догађај који побуђује на злурадо проматрање, спрдња, под-
смех (упор. саир). Δ – Нема слава ел свадба да не направи некьв сеир, да се народ 
укоросује.

сеири се несвр. саблажњава се, наслађује се проматрајући нешто недолично 
(упор. саири се). Δ – Немој да се народ сеири сас тебе. Манете се више, сеири се 
народ какво работите.

сејбија м в. сајбија. Δ – Сејбије од овце на бачију си вану вурду: заћипе млеко, 
потквасе га, па га туре у врече, па закаче вречете на соје да се цеди млекото, после 
га на сане терају дом.

сејалица ж пољопривредна машина за за сетву кукуруза (упор. садиљћа). – Сас 
сејалицу сејемо морузу, а жито сејемо ручно. Има гвоздене сејалице које пуштају и 
морузу и ђубре одједанпут.

сејач м човек који ручно сеје. – Који је добар сејач он помалко пушта семе ис 
шаку, али га мајсторсћи расврља да суде никне.

сеје несвр. 1. руком или машином баца семе у земљу припремљену за сетву. – Јучер 
поорамо и задрљамо, даньс че сејемо. 2. фиг. расипа, не штеди. – Док има паре, сеје 
на све стране, после тражи цигару од једнога-другога. Будале се не сеју, оне саме 
ницају. ■ сејање гл. им. – И за сејање човек требе да се извешти. У сејање ни увек чича 
помага.  засеје, насеје, посеје, пресеје, просеје, расеје се.

сејне свр. сеје у дем. значењу; засеје малу површину. – Жито и морузу сејемо у 
све њиве, а овьс сејнемо само у једно њивче, колко да има за зоб кат почну овце да 
се јагње.

сека ж 1. старија сестра млађој сестри (упор. и дада). – Секо, поведи и мене с 
тебе, па чим ми речеш да се врнем, ја чу те послушам. 2. нев. и. које надева млада 
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заови млађој од свог мужа при доласку у нови дом. – Зьлву која је помлада од мужа 
ми крштевала сам Сека или Сестрица.  сестрица.

секач м тех. длето за сечење метала. – Узни секач, па скрати овуј шипку на по 
десет сантима.

секира мн. секире ЛЗ ж гвоздено оруђе за сечење и тесање, оштро с једне стране 
и с ушицом с друге стране. □ – Имао убаву секиру, али ми ју некој украде.  сећира.

секира ЛЗ несвр. секира, нервира (кога). – Сви ме секирају, и све ме секира, а за-
што је тој такој ни сам не знам. –  сећира.

секира се ЛЗ несвр. секира се, брине се, нервира се. – Секирал се, не секирал се 
исто ти се вата, оде мас у пропас.  сећира се.

секирација ЛЗ ж брига, нервирање, узнемиреност. – Изедоше ме секирације, 
нема једно, нема друго, од нигде динар да падне, а држава си тражи њојно.  
сећирација.

секирица мн. секирице ЛЗ с дем. од секира, секирица. □ – Комшијо, убава ти се-
кирица, немој да ју некој познаје ко њигову, па да добије ноге.

секне свр. 1. сече у дем. значењу; насече малу количину чега. – Ти секни малко 
дрвца, а ја чу нешто да припремим да попржимо за вечеру. 2. опадне, повуче се, 
смањи се. – Суша, воде секнуле, мука да се напоји стока. Видановићи се не мире 
льсно што је секнул њинити некадьшњи газдальк и бујерство. Пред зору секну 
малоко бол, и она заспа. Кравава секнула млеко, требе да манемо да ју муземо. 3. 
нагло и одсечно повуче, цимне. – Секни говеда одма кад окнем, док се ти смислиш, 
исекомо цел ред. – Булча неје врабьц, па чим ти окнеш, ја да га секнем нагор. 4. 
жигне, прободе. – Ване ли да се тьвни од Бурчу, одма ме секне под-груди. Кад ме 
секне у крстетину, премалејем од бол.

секне се свр. смањи се, повуче се. – Секнула се вода у бунари, че буде мука за 
појење стоку.

секунд м јединица мере за време, једнака шездесетом делу минута. – Смуала га 
на брзину, и са не може без њу ни секунд.

сельц мн. селци м погрд. сељак. – Ем убава, ем школувана, а загледала се у онога 
селца. Дигал се тија печалбар ујутро, што би рекли селциви одоцутра, па појде да 
пообиколи кућу и около кућу.

селендра ж погрд. ружно, запуштено, забачено село или мање насеље. – Убавил-
це, али у центар, чим мрднеш ис центар, селендра.

сели се несвр. прелази из једног места боравишта у друго. – Који се сели, тија се 
не весели. Ми смо се трипут селили, и трипут кућили. ■ селење гл. им. – Сви комшије 
ме помогоше у селење, а брат не теја ни да пријде.  досели се, исели се, насели се, 
одсели се, пресели се, расели се, усели се.

селидба ж сељење, сеоба. – Пострашно от селидбу је кад мораш све да манеш, 
па да бегаш усвет.

селин м бот. биљка из породице штитара, селен Levisticum offi cinale. – На 
Џурџовдьн се овце поткарују сьс селин. Девојчетија и жене плету венци от селин, 
здравац, павит и бршљан, да се с њи на Џурџовдьн заћите најубаве овце.

селиште1 с прва или претходна локација села. – Са су ни градине у Селиште, а 
село се помакнуло понагор у брдо пот шуму.

селиште2 с погрд. селендра. – Макар какву школицу да беше завршил, да се не 
мучи сам по селиштево, где је и ђавол рекьл „збогом“.  селчина.

селсћи, -ка, -ко који се односи на село, који припада селу. – На срецало пред 
задругу имамо селсћи бунар, туј изводе невесту на-воду. Бил сам и пољак, и селсћи 
говедар, али свињар несьм тел да будем.
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селсћи прил. на сеоски начин, папут сељака. – Ја чу си причам селсћи, ја другојече 
нумејем, а ти ме затрачкуј, ако некво не разбереш.

селце с дем. и хип. од село, сеоце. – За некога селце, за некога селиште, зависи да 
ли живиш у њега, ел идеш у њега само кат су славе и свињокољи.

селчина ж погрд. селендра (упор. селиште). – Сви побегоше из овуј селчину, само 
ми остадомо, ми смо најпаметни. (ирон.).

сељак м становник села, коме је основно занимање обрада земље. – За сељака си 
је најтешко од вајкада.  сељанин.

сељанин рет. м становник села, коме је основно занимање обрада земље (упор. 
сељак). – Узни мене сељанине, чу ти родим мушко дете… (нар. п.).

сељанка мн. сељањће ж 1. становница села, којој је основно занимање обрада 
земље. – Сељанка сам, и муж ми сељак, не могу да речем да сам госпођа кад несьм. 
2, жена која потиче из истог села. – Ти си моја сељанка, ми смо из исто село, не 
познаваш ли ме?

сељанчотина мн. сљанчотине м/ж пеј. од сељак / сељанка. – Наљуте га 
сељанчотиневе, а он да не иде више по робије, јер му се згадиле, дојдеше па се на 
мене отуши.

сељачћи, -чка, -чко који се односи на сељаке, својствен сељцима. – Излазише 
на бину учени љуђе, причаше, ја ји понекво бьш не разберем, несьм упазил до са 
понекоју реч од теја што они изорате, ал си га некако контам на мој сељачћи начин.

семенарка мн. семенарће ж посебно леп и крупан плод краставца који се чува да 
на лози сазри да се из њега извади семе за наредну сетву. – Овуј краставицу немој да 
ћинете, она че буде семенарка.

семе мн. семетија с заметак, клица биљке који се ствара после оплодње, из које се 
развија нова биљка. – От печурће и од будале семе нема, оне си саме ницају. Петкана 
се спремила, и пробрала от колачарће, и неква семетија од цвећетија за у градинче, 
да понесе на пријетељицу си у Извор.

семка мн. семће 1. зрно семена, семенка. – Вадимо семће ис тикву и печемо. Прво 
очистимо семће ис попошће, па ји тьг мељемо за ајвар. 2. фиг. порекло, род, сој. – 
Тија човек лош, од лошу семку настанул.

семчица ж дем. и хип. од семка. – Семчице му ситацће и црне, турамо ји у колачи. 
Семчицата им лоша, ниједьн неје како требе у туј фамилију.

сенар мн. сенари м особа која купи сено. – Ћишата само малко прероси, колко да 
насмете сенари, зевња си остаде сува.

сенарка ж дрвена платформа прилагођена за превоз сена која се поставља на 
кола или тракторску приколицу. – Прво чемо овија стог да прекарујемо, ја чу на 
сенаркуту да се укачим, ти че ми додаваш сено, ал убаво да врљаш, да га полагаш на 
дипле, да га не испреплитамо.

сенарче с хип. од сенарка. – Ајд док ти започенш сенарчето с товарење, ја да 
завундарим једну цигару. Сенарчево ми направи комшичено, мајстор човек се здаде, 
налати на сваку работу.

сенка мн. сенке ж ЛЗ простор заклоњен нечим тако да у њега не продире непо-
средно сунчева или месечева светлот; одраз кога или чега представљен тамнијом 
површином услед заклањања светлосног извора. – Води си ред снашке од бебе, и под 
сенку од сноп мож да оѕебне. Наплашил ни, па смо се плашили и од његову сенку. 
 сењћа.

сенце с хип. од сено. – Ја намири краве, замути за свиње помије, однесо сенце 
при овце, врљи жице на кокошће, све како баба рече. Има малко сенце, па појдо да 
га равврљам да се још малко просуши, па да га после зберем.
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сенчица ж дем. и хип. од сенка, хладић (упор. ладовинка). – Колко да је малецка 
сенчица, па је подобро нело на жегу, седни малко, прибери душу.

сењак рет. м место где је сено зденуто у стогове, одакле се према потреби 
транспортује до места храњења стоке, сеник. – Снег завеја путови, па не можемо 
да докарамо сено от сењак.

сењћа мн. сењће ж ГЛ, ДЛ простор заклоњен нечим тако да у њега не проди-
ре непосредно сунчева или месечева светлот; одраз кога или чега представљен 
тамнијом површином услед заклањања светлосног извора (упор. сенка). – Ма позна-
вам те, како да те не познавам, него стојиш у сењћу, уплаши ме. Од њег су свакакве 
приче ишле по народ, да му не стањујеш на сењћу, мож те оплеви ко петьл расад.

сепетка мн. сепетће ж велика корпа са дршкама исплетена од прућа. Δ – У сепетће 
смо прали вуну кат острижемо овце.

сера ж овчији зној, нечистоћа у неопраној вуни. – Кат се овце ошишају вуна мора 
да се опере от серу, па тьг да се носи у вуновлачару да се влачи.

сербез прил. без страха, слободно, без бриге. Δ – Што си бре, бапче, таква, не 
даваш ми ни каве сербез да попијем, камли да ми и рећицу сипнеш.

сере вулг. несвр. фиг. говори лажи. – Немој да сереш. када сам тој рекла, и при куга 
сам тој рекла.  засере.

сере се вулг. несвр. празни се избацујући садржај дебелог црева. – О, серем ти се у 
уста, роспијо једна, ти-ч мен да називаш курва, а на теб се изредила цела Лужница. 
 насере се, посере се, присере се, просере се, усере се.

серне вулг. свр. сере у дем. значењу. – Баба му пушти малко вурдицу кроз оџак, он 
ју поједе, па рече: Серни ми, сврако, још малко; баба му пушти малко сирењце, он и 
њег поједе, па рече: Де, серни ми, сврако, још малко. (нар. пр.).

сероња вулг. м неспособан човек, плашљивац, слабић. – Еј, сероњо један, ти не 
знаш ни колко су два и два, а оч да се жениш, и од башту да се делиш.

серк мн. серци м јача дужа мотка зашиљена на оба краја, помођу две такве 
мотке преносили су се мањи пластови сена на краћем растојању. – Сено се прво 
навилчи на навиљњаци, па се два серка подбоду под навиљњак, и двојица носе до 
место где се дене стог.

серт непр. прид. жустар, оштар, плаховит, пргав. Δ – Микаил беше серт човек, ни 
га мож стигнеш, ни га мож претечеш, с њега је ретко кој могьл да свари воду.

серуша ж ливадска биљка Stachys Germanica. – Свиње млого воле серушу, па им 
беремо.

Сестрица ж нев. и. које надева млада заови млађој од свог мужа при доласку у 
нови дом (упор. и Сека). – Зьлву која је помлада од мужа ми сам крштевала Сека или 
Сестрица.

сестричина ж ГЛ, ДЛ нећака, сестрина ћерка. – Имам две сестре, и од сваку по 
две сестричине.  сестрична.

сестричич мн. сестричичи м сестрин син, сестрић. – Сестричич сас ућу најбоље 
спореџује. Сестричичи си највише воле тетку.

сестрична ЛЗ ж в. сестричина. – Имам ја сестричну ис Пирот, Вера се зове, она 
је са у Параћин.

сети се свр. оживи у свести некадашњу представу о коме или чему. □ – Че се се-
тиш како сам те саветувал, и кво сам те све саветувал, ал че буде касно.  опсети 
се, потсети се, присети се, сасети се.

сећира ГЛ, ДЛ ж в. секира. – Сећира с коју сечемо дрва има рез, тилуђе и уши 
где се држаље набива. ⌂ упадне сећира у мед постигне какав добитак. – Отишла у јаку 
кућу, упадла вој сећира у мед.
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сећира ГЛ, ДЛ несвр. в. секира. – Ја никога не сећирам, а мен сви сећирају, и 
све ме сећира. ■ сећирање гл. им. – Моје ји муће нигде нема, сваћи дьн сећирање и 
потрисање од мужа пијаницу, дошло ми да сама турам конопче на шију.

сећира се ГЛ, ДЛ несвр. в. секира се. – Најдобро је ако човек може да се за ништа 
не сећира. Ништа се ви за паре не сећирајте, ми че платимо како умејемо.  засећира 
се, насећира се, посећира се, пресећира се, усећира се.

сећирација ГЛ, ДЛ ж в. секираија. – Потутил се од немачину и сећирацију. Бриђе 
ју налегле, оћебусила рамена, спекла се од работу и сећирације.

сећиретина ж аугм. и пеј. од секира, секирчина. – Купил сећиретину, има ју пет 
ћила, не диѕа се. Пореза ме сећиретинава, па ме расипа.

сећирљив, -а, -о који је склон секирању. – Да неје била толко сећирљива, још би 
си поживела, а она се, сирота, за све сећираше.

сећирче мн. сећирчетија ГЛ, ДЛ с дем. од секира (упор. и секирица). – Сас сећиру 
сечемо дрва, а сас сећирче кастримо шуму за овце. Сечам се како су ни јурила дру-
госелска момчетија са сећирчетија да им не чьчкамо девојчетија. Напуне ковачницу, 
не мош се обрнеш од њи, седу, пију, пцују си жене, и цел дьн клепају једно сећирче.

сећирченце мн. сећирченцетија с хип. од сећирче. – Млого ми жал што си истрови 
тој сећирченце, такво лефтерно сећирче се више не наоди.

сефте прил. в. севте. Δ – Игњат беше сефте удовьц, жена му умре, па по тој утутьк 
и черка.

сец м усаглашени трзај, потез као по команди. – Само на сец тегљете, ако мож 
да извлечемо колава из долину. Ајде сви на сец да подигнемо и натоваромо камен-
чинуву на кола.

сеца несвр. 1. вуче, тегли. – Постар брат и вол дешњак увек поголем терет сецају 
кроз живот. 2. повлачи. – Не сецај ме, че ме сцепиш. Има свакаква момчетишта, 
увате девоћу, па ју сецају натам-новам, ништа не одбирају. 3. фиг. повлачи кога по 
судовима, парничи се. – Што ме је он сецал по судови, мани га, али на крај изгуби 
парницу. ■ сецање гл. им. – Заштуко од сецање дрва, а газдарица се не сеча да ме пока-
ни с чашу воду, а камоли с каве, ел да сипне чашу рећију.  досеца, засеца, одсеца, 
посеца, пресеца, усеца.

сеца се несвр. 1. отима се. – Сеца се, маа с рогови, не дава да му турим јулар. 2. 
вукући се покушавају да преборе један другога. – Увану се за каиши, малко се натрте, 
и почну да се сецају да преборе једьн другога.  насеца се.

сецка несвр. сече на ситне делиће. – Немој га толко сецкаш наситно, сечи 
покрупна парчетија, да има кво да се тури у тањир.  исецка.

сецкалица ж машина за сецкање детелине или кукурузовине. – Продаде си 
сецкалицу за малечће паре, са сецка с нож.

сецне свр. нагло повуче, цимне. – Кад га је сецнула за ванелу, замалкио да га обо-
ри.  посецне.

сеча се несвр. сећа се. – Сечам ли се како смо се играли по Перивој док беомо 
деца? – Сечам се, како могу да се не сечам, тьг смо и најсрени били! Понешто се 
и не би сечал, ал оно само дооди. Нај се сечам за седењће, како смо седењћувале 
при чешму, које песме смо појале, и коју с куга смо припојувале. ■ сечање гл. им. – 
Мозгујем и досечам се како је било кат сам детишњор бил, годињће се набрале, а 
сечање колко оч, неје једьн дьн.  досеча се, засеча се, насеча се, осеча се, потсеча 
се, присеча се.

сечало с фиг. памћење. – Ти си шише сас рећију туј турил, и толко да заборавиш 
да не знаш где се наоди, не ради ти сечало, али је тека кад човек остареје.
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сече (имп. сечи – сечете) несвр. 1. оштрим оруђем пресеца на комаде, реже. – На 
крсну славу домачин сече колач. Идемо у планину да сечемо шуму за овце и дрва 
за зиму. Ти сечи леб и прави салату, а ја чу постављам друго на астал. Немој да га 
ћинете, сечете га. 2. фиг. отсечно и оштро говори. – Кад орати сече, ко да командује. 
■ сечење гл. им. – Идемо у Сулиманово на плевење, на копање, на загртање, на косење, 
на жетву, на сливе брање, на шуму сечење, там ни је била главна имовина.  засече, 
исече, насече, опсече, о[т]цече, посече, пресече, просече, расече, сасече.

сечиво с оруђе, алат за сечење. – Расрди се, па одврне главу настран, гледа 
напорачћи, и само дува на нос ко свиња на сечиво.

сечко м месец са јаком хладноћом која сече. – Јануар је ’голем сечко’, фебруар је 
’мали сечко’. Сечко сече, марта дере, април коже бере.

сечује се несвр. присећа се. – Нема дьн да се не сечујем како сам лозје варкала у 
Сливје, и чекала да пројдеш по пут, само да те видим.  потсечује се, сасечује се.

си зам. енкл. од себи. – Требе ми, па сам си купил, а теб ако требе, ти си купи, 
никој ти не брани. Куче кат се наједе, оно си и реп лаје. Натурамо си туршију у 
качетија, па кад дојде зима да видиш како је блага.

си речц. као поштапалица појачава утисак о ономе о чему се говори. – Идо гор 
при учитеља да си поседим и да попричамо, па си, еве, дојдо, и са кво оч. Мати си ти 
је за тој крива, неје нићи друђи. Бил некој си Лека Манинсћи, будала з голему патку, 
а стално с раскопчан шлиц, па га жене зсѕртале.

сивьц мн. сивци м агр. стара сорта крушке. – Имаше у Ровине једьн сивьц, тај 
крушка беше селсћи миро.

сивоња во сиве длаке, и име таквом волу. – Отеза се ко Сивоња на мос.  сивча.
сивуља – крава сиве длаке и име таквој крави. – Наша Сивуља је стално 

ближњевала.
сивча м в, сивоња. – Рећија не мирује, тера на песму, ја истегнем шију, па ровнем 

ко Сивча у Главињинци, а Петкана че пропадне узем от срам. Ееееј, еј, еј, Зеленко, 
тој што је било алесина од вола, и Сивча је бил остар, ал неје могьл сас Зеленка!

сига мн. сиђе ж старачке маље по лицу жене. – Остарела сам, по лице ми избиле 
сиђе, и одим ко на ђиђе. Остарела сам, по лице ми избиле сиђе, срце ми још тька, ал 
преапује.

сигура несвр. чврсто обећава, гарантује за што. – Ја ти сигурам да је крава здра-
ва и добра млекуља, и да неч да погрешиш ако ју купиш, а ми се знамо од одавно.

сигуранција ж сигурна потпора, чврст ослонац. – Знам, знам каква си ти 
сигуранција, ко врбов клин. (ирон.).

сија несвр. светли. – Целу ноч им сија сијалица, какво ли толко работе да ми је 
само да знам.  сјаји.  усија.

сијалица ж стаклена електрична светиљка крушкастог облика. □ – Са у сваку 
кућу синула сијалица, а напред зажмале лампе или гасарчетија.

сијаличка мн. сијаличће ж дем.од сијалица, сијаличица. – Кат се угаси телевизор, 
упали се црвена сијаличка, да се знаје куде се пали.

сила ж насиље, приморавање. □ – Ако ју сас убаво не мож придобијеш, сас зор 
сигурно нечеш, сас силу ништа не бива. ⌂ на силу присилно, силом. – От човека мож 
на силу да отнеш, ал му не мож на силу дадеш.

сила прил. веома. – Вурдава ви сила убава. Сила га је наљутила, нема се одљути за 
гоџа време. ⌂ преко силу максимално могуће. – Има га педесе ћила, преко силу педесе 
и пет, више нема ни грам.

силан, -лна, -лно 1. јак, снажан. – Силан ти огьњат, млого си га усилил, че 
пригори комина, да испадне рећија заборљива. 2. веома добар, добар у сваком 
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погледу. – Беше силна жена, али нема за куга, узе једну рђу от човека, и нестаде, а 
он си живи.

силдисује несвр. напада. Δ – Пази се, имају опасна пцета, свакога који улезне на 
капију силдисују. Мој Игњат до пред мречку је се сечал за онуј работу, дрто кучиште 
беше, али ме силдисујеше куде стигне.

силдише свр. нападне. Δ – Кад ни силдисаше некаква остра псета, а ми бутнумо 
низ долину, па беж. Ја пинем тека рећију, мука се малко посмири, побегне малко по-
нонам, ал стоји там, и чека када да ме па силдише.

сили несвр. присиљава. – Сили ме да му препишем имање, а ја ако дадем све из 
руку, куде после да се денем ако одрече да ме дочува.  засили, осили, потсили, 
присили, усили.

сили се несвр. 1. јуначи се. – Сили се че ме бије, ко да су ми руће у дупе, па че он 
да бије, ај чу ћутим и трпим. 2. кочопери се, прави се важан. – Има се после сили сас 
њи, како су вој били министри и посланици на славу.  засили се, осили се, потсили 
се, пресили се, усили се.

силно прил. много. – Срте-врте, срте-врте, силно си време изгуби, ал га направи 
како сам замислил.

силом прил. на силу, помоћу силе. – Силом ни баба нече у рај.
симид м врста малог округлог хлеба од белог брашна, симит. Δ – Омесила лебац 

ко симид.  симита.
симита м врста малог округлог хлеба од белог брашна, симит (упор. симид). Δ – 

Жена му је млого добра домаћица, једностајно некакво работи, па чиста и умејатна, 
леб вој бел ко симита, а баницу кад напраји – издује се ко клобук.

синьк (В синке ЛЗ / сињће ГЛ, ДЛ) м хип. од син, синак. – Не може тој тека, синьк, 
требе још да растеш, па да буде како ти очеш. Синьк, па синьк, ко да само она има 
сина. Немамо, синке, ништа за вечеру, али да идем да наточим водицу на кладен-
ченце, па да напрајимо кашамак. Не плаши ми се, сињће, не бој ми се, нема ништа, 
не бој ми се. Лељће, сињће, куде си се толко заглобил у каљиште. Замолила би те, 
сињће, да пројдеш кроз мојни шљивар, да видиш родило ли је некво, ус пут ти је.  
синенце, синчьк.

синдрак мн. синдраци м ирон. син. – Гле га, синдрак, и он оче да буде газда и да 
командује. Ја га тија синдрак, кво он знаје. При нас орате за онога који мисли да је 
најпаметан да је синдрак.

синенце м хип. од син (упор. синьк). – Куде се, синенце, дену, што се забави, још 
кьда чекамо да те видимо.

синоч прил. јуче увече. – Синоч је седела до који ред, чешљала је кльчишта, па и 
са осеча у уста ко да је јела пуздер.  синочка.

синочка прил. в. синоч. – Синочка росну ћишица, па се травуљина намокрила.
синочњи, -а, -о који се догодио синоч. – Сльнце изгрејало, па се капће от синочњу 

ћишу сјаје ко да је нећи расврљал стаклетија по ливаду. Тропа теб у главу от синочњу 
грејану рећију.

синчьк м хип. од син (упор. синьк). – Зетьк ко медьк, а синчьк ко пелинчьк.
синџир м ланац, окови. Δ – И да је врзан сас синџир, има да се некако одврже, и 

да отрчи при њу.
сип-сип-сип ономат. оглашавање сипаљће пред кишу. – Сип-сип-сип! – искрека 

сипаљћа, са че почне ћиша.
сипаљћа ж зоол. птица слична детлићу, зелена жуна Picus viridis (упор. жlна). – 

Те, поче да се чује сипаљћа, са че да почне ћиша.  сипкаљћа.
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сипар м растресит материјал, настао распадањем стена и нагомилан на 
подножју брегова и планина. – Немој да се каториш по сипарат, да се не омькнеш са 
све камење надоле, да не мож да те зберемо после.

сипьц мн. сипци зоол. м ситни тврдокрилац који живи испод коре дрвета или 
дубље у дрвету, и ту гради сложене ходнике. – Све ми орман измушљали сипци.

сипе свр. изручи, налије, сипа. – Дигне се рано, помузе краве, нарани живину, 
сипе на свиње, па се тьг мије и поставља да и ми нешто поједемо.  досипе, засипе, 
исипе, насипе, одсипе, посипе, пресипе, расипе, сасипе, усипе.

сипкав, -а, -о који се лако мрви, растресит. – Сипкава зевња ко пепел, лька за 
риљање, и све се раџа кво се у њу посади. Убаво је кат су варени компири сипкави, 
и кат се дробе, а нећи воле да ји начисто здробе.

сипкаљћа ж зоол. в. сипаљћа. – Сип-сип-сип! – искрека сипкаљћа, изгледа па че 
пада ћиша.

сипљив, -а, -о који пати од сипње, астматичан. – Задијала се узбрдо ко сипљива 
крава.

сипне свр. 1. сипе у дем. значењу, наспе. – Де, сине, сипни ми још једну чашку, 
па чу си идем. Прво сипнем малко, па ако ми се учини да неје довољно ћисело, ја 
досипнем још малко. 2. нагло почне да пљушти (о киши). – Сипну ћиша ко из рукав, 
поћисомо ко поганци док да се склонимо под дрво.  досипне.

сипти несвр. блешти, пресијава се. – Облече аљину, обу ципеле, премени се, на-
мириса се, да вој се не нагледаш, сипти ко принцеза.

сипује несвр. сипа, налива. – Неје да пије, него сипује ко низ олук, док се начисто 
не усипе, после му гледај чудо.  досипује, засипује се, насипује, одсипује, посипује, 
пресипује, присипује, расипује.

сирањавка мн. сирањавће ж пециво од развучених кора филованих сиром и прже-
них на масноћи, или испечених у фуруни. – Маћа намесила лебови, наклала вурњу и 
спрема се да ји пече, а ми деца смо се наређали при вурњуту, и чекамо када че буду 
готове сирањавће. Теј сирањавће беоше некво најблаго кво је могло деца у тој време 
да снајде.

сирар м мајстор који прави добар сир. – У задругу сам радел ко сирар за ајлук од 
иљадо и триста двајес динара.

сирењар м онај који је љубитељ сира. – Ја сам сирењар, могу да живим само на 
леб и сирење.

сирењарка1 ж женска особа која обожава сир. – Ја сам голема сирењарка, бе[з] 
све могу али бе[з] сирење не могу, кад има леб и сирење, друго ми ништа не требе.

сирењарка2 ж крпа кроз коју се цеди сурутка из младог сира. – Када се сирење 
увати, сипује се у сирењарку да се цеди.

сирењарница ж зграда на бачији у којој се прави сир (упор. и кашкаваљџиница). 
– Сирењарница је била код Мачино и Иђино бачиште у Стрижевачку рудину, туј се 
сирило млеко.  шупа.

сирење ср с сир. – Моја мати млого убаво сирење сири. Има куј сирење не тура 
на уста. Брат за брата, сирење за паре. █ козјо ~ сир од козијег млека. – Козјо сирење је 
поздраво од овчо сирење, али мирише, па га понећи не воле. █ кравјо ~ сир од кравјег 
млека. – Кравјо сирење сви воле. █ овчо ~ сир од овчијег млека. – Овчо сирење је 
најблаго кат се стави упролет куде Џурџовдьн. █ младо ~ сир који још није преврео. – 
Белмуж се прави од младо овчо сирење. █ неслано ~ млад неусољен сир. – Ја млого во-
лим да једем неслано сирење без леб. █ пресно ~ млади непреврели сир. – Кажемо мла-
до сирење, или пресно сириње. █ старо ~ стари преврели сир. – Старо сирење турамо 
у баницу. █ ситно ~ измрвљени сир. – Ситно сирење понеје убаво од сирење на грутће. 
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⌂ сирење на грутће сир исечен у коцкасте комаде. – Сечемо сирење на грутће, па ји 
наредимо у каче, посолимо и насипемо сас пресол. ⌂ ване сирење спреми одређену 
количину сира за зимску потрошњу. – Ванула сам сирење и за пријетљицу која живи 
у Београд.

сирењице с хип. од сирење. – Ми смо одрасли на лучак и сирењице, месо смо 
ретко виџевљали.  сирењце.

сирењиште с пеј. од сирење. – Овој сирењиште се убаздело, ни свиње га нече 
једу.

сирењце с в. сирењице. – Понела си баба сирењце, вурдицу, јајчанца, знаје да 
деда нема ништа за једење.

сири несвр. мешајући сириште у млеко учини да се млеко згруша и да се издвоји 
сурутка. – Моја мати млого убаво сирење сири.  насири, потсири, сасири се.

сириште с 1. течност која се ставља у млеко да се добије сир (упор. маја). – Сипа 
сириште у млеко, можеби се веч потсирило, и стасало за цедење. 2. садржај чет-
вртог одељка желуца одраслог преживара. – Сириште о[д] теле или јунче оперемо 
и осушимо, па смо с њега потсирували млеко, даньс се купује маја. 3. прво млеко 
после јагњења. – Ако се јагње не задоји да исиса сириште, оно не напредује ко друга 
јаганци. 4. фиг. почетни капитал. – Коме је остало сириште од башту, њему је лько 
да мења и кола и жене, а који је сиротиња от крај, он си и остане такьв до крај. ⌂ нема 
сириште неко ко је млитав, млак, туњав. – Кво да прави, сирома, кад нема сириште, 
ко с мочку да је правен.

сирнице ж мн. седмица пре Белих поклада (упор. сирна недеља). – Када су сирнице 
још се не пости, али се једе само сирење, месо се не пипа.

сирке ЛЗ с течност кисела укуса која се добива од вина, воћа, алкохола или сувом 
дестилацијом дрвета, а служи као зачин јелу, и као средство за конзервирање. – 
Сирке, сирке, сирке, малко зејтинчьк, и готова салата.  сирће.

сиров, -а, -о 1. који је још пун влаге, који није сув. – Сирова дрва, па нече да горе, 
нело само чуре. 2. који је лоше ушкопљен, па може да оплођује. – Остајен сиров 
бикат, па неје ни бик ни вол, не дава да му се пријде.

сироватка ДЛ ж сурутка. – Надробимо сироватку, и кусамо с дрвене ложице. Ми 
сироватку давамо на свиње.  сирутка.

сировина ж влага, сирово стање. – Ако дрво има сировину, може да се подмлади 
кад му се исечу суве грањће.

сировинка ж хип. од сировина. – Загреби малко с нож да видиш да ли има 
сировинка испот кору, ел се скроз исушило.

сирома мн. сиромаси м 1. сиромах. – Газда живи са сирома, а сирома живи з 
газду, једьн без другога не могу. Кат се сирома зажени, и тупан се сцепи. Напред 
имаше сиромаси, па служе једни за леб, једни за аљине, једни си служе за пару. 2. 
фиг. сиромах у пренесеном значењу, онај коме нешто фали у глави. – Нема ништа, 
сирома, од акьлчьк у главу, али тој не може да му се купи. ■ најсирома суперл. сиромах 
у највишем степену, убоги сиромах. – Најсиромаси, а напаравили голему кућу, и све 
ново уградили, а нигде не иду на печалбу, туј нешто има сумљиво.

сиромашан, -шна, -шно који је оскудан у средствима за живот, убог. – Ја 
сиромашан, ти сиромашна, и волимо се, али кво че јутре на деца да давамо да поједу. 
■ најсиромашан суперл. који је сиромашан у највишем степену. – Која је најгаздинска 
черка, она је носила најбољу премену, а која је најсиромашна, она си облече прос 
забьн, на нође свинсћи опьнчичи, све такво попросто.
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сиромашеје несвр. постаје сиромашан, сиромаши. – Народ си остави села и поче 
се запошљује по градови, али се обрну време, предузећа почеше да сиромашеју, са 
морају да слугују код приватници.  сиромаши.  осиромашеје.

сиромаши несвр. в. сиромашеје. – Како умре башта, почемо да сиромашимо и да 
оскуџујемо.  осиромаши.

сиромашльк м немаштина, оскудација, сиромаштво (упор. сиромашльк). – Бил 
је суде сиромашльк, неје само при нас. При нас је цврс сиромашльк, а до када че је 
тека, сам Бог знаје.  сиротинльк.

сиромаштина ж беда, немаштина, сиромаштво. – Кво да праји завалија, убило 
га немање и сиромаштина, па се довија да некако преживи.  сиротиња.

сиромашћи, -шка, -шко који се односи на сиромаштво, сиротињу. – Ја сьм била 
и[з] сиромашку малу, овде сьм дошла ко у газде бојаги, да проведем бољ живот, а 
оно неје тека, нело да се повече натеретим с работу.  сиротињсћи.

сиротинльк м немаштина, оскудација, сиромаштво (упор. сиромашльк). – Очу 
да ти испричам како сам се родил у сиротинльк, што велу: сиротинльк у бога.  
сиротињльк, сиротльк.

сиротиња ж беда, немаштина, оскудација, сиромаштво (упор. сиромаштина). – 
Сила за век, сиротиња навек. Они били сиротиња, ко и сьв остал свет у тој време.

сиротињльк м в. сиротинльк. – Шприцање пцета, шприцање овце, шприцање 
кокошће, а одокле паре за све тој, кьв компир да продавамо, от камен се мож отроши, 
али от сиротињльк не може. За газдальк и сиротињльк тој не важи, куј је какьв, такьв 
че си и остане.

сиротињсћи, -ска, -ско који се односи на сиромаштво, сиротињу упор. 
сиромашћи). – Сиротињско девојче, научило на муку и немање, њег да узнеш, оно 
је добро за нашу кућу.

сиротињсћи прил. на сиротињски начин, попут сиротиње. – Видо једног меџу 
нас, облечен сиротињсћи ко ја, иде, и понеког от премењенити чушне.

сиротињћа мн. сиротињће м/ж сиромашак. – Сиротињћа, гледа ко маче да вој 
нећи пружи залчак. Два брата, обадвојичка сиротињће, али си добро споредују, и 
испомагају се у све, и поштени љуђи.

сиротльк м в. сиротинльк. – Са на телевизориви голотиња колко оч, народ си 
напари очи, забораји на муку, забораји сиротльк.

сиротује несвр. живи у беди и самоћи. – Сиротујем сама у четри дувара, ни ме кој 
види, ни ме кој чује.

сироче мн. сирочетија (уз бр. сирочета) с дете без родитеља, или без једног од 
њих. – На сироче и зајак патку диѕа. Умре ми мати, остадомо четри девојчетија си-
рочета, башта ни се пожени, надобива друга деца.

сироченце мн. сирочетића с дем. и хип. од сироче. – Оно, завалија, остало сиро-
ченце и без башту и без матер. Најзапазила сам онуј причу како мајћиа чувала две 
деца, њојно девојченце и једно сироченце што затекла.

сирће ГЛ, ДЛ с в. сирке. – За зимницу је најбоље лужничко сирће, које се прави 
у Бабушницу.

сирутка ж сурутка (упор. сироватка). – Кат постоји младо сирење, тиска се, оној 
што се од њега оцеди је сирутка, она је добра да се пије. Сирутку сваримо, па оној 
озгоре што се ване зовемо провара, она благо за једење.

сиса несвр. 1. доји, сише. – Муж големи, напунил три године, а још сиса. Праш-
чинка сисају свињу ко бебетића. 2. фиг. пије. – Само ли се докопа до влашу, сиса док 
не пресиса, после му гледај чудо.  засиса, исиса, насиса се, пресиса.
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сисалче с дете или младунче животиње које још сиса. – Имају детенце још си-
салче, па ко лутка убаво. Поблаго је месо од теле које више неје сисалче. Сисалче 
теленце ко бебенце.

сисат, -а, -о који има велике сисе. – Тој девојче и сисато и гузато, права маћушана.
сиска1 ж 1. сиса код животиње. – Кажемо за краву ел овцу да је чипа ако има 

кратће сисће, па је тешка за музење. 2. дем. од сиса. – Он не може без рећију ко бебе 
бе[з] сиску. Сисће вој брнче ко рожнице на литре, мош се наденеш на њи.

сиска2 ж мањи отвор на кондиру или тестији кроз који се пије. – На сиску се 
пије, а на дулич се точи. Стовна има дулич на који се пуни с воду, и сиску на коју се 
пије.

сиска несвр. сише у дем. значењу. – Јагњенце сиска ко бебенце, и врти с реп ко 
кутренце.  насиска се.

сисне свр. једанпут повуче уснама какву течност, мало посиса. – Дај му малко да 
сисне, па га тури у ладовину да спи, а ти се вртај да жњеш.

сисурина ж аугм. од сиса, сисетина. – Има сисурине ко дисаѕи.
сит, -а, -о који је утолио глад, нахрањен. □ – Сит поп, сито госје – дизај, попадијо! 

 пресит.
ситан, -тна, -тно који је по величини и обиму испод просечног, мален. – Зберемо 

ситно округло камењице, па с њи играмо бапће. Дрвца ситна туримо, па потпалимо 
огањ. ■ поситан комп. ситнији. – Овија шићер што си купил поситан од онога што га 
изарчимо.

ситар мн. ситари м мајстор који прави и продаје сита. – С време на време па у 
село дојду Цигањи ситари и вретенари, па док мужи продавају сита и вретена, њине 
жене вражукају и льжу жене по село.

ситацак, -цка, -цко сићушан, низак растом. – Обојичка ситацћи и остарели, али 
бабичката поздрава и поиздржљива оди дедичкуту.  ситнацьк, ситначьк.

сити се несвр. фиг. ликује, ужива у туђој несрећи. – Пропи се и распродаде си 
имање, са му се сите душмањи како мора да буде потрчко на сви у село.  засити 
се, насити се.

ситнак м честар на посном и сувом земљишту. – У дољњи крај браниште мож да 
има појачка гора око осомдесет дрвети, а у горњи крај само ситнак.

ситнацьк, -цка, -цко в. ситацак. – Ситнацьк ми син, сви смо ми ситначћи, али га 
примише у милицију, и вале га да је најбољ милицајац.

ситначьк, -чка, -чко в. ситацак. – Још је ситначьк за женидбу, нека попорасте па 
га тьг женете. Ситначка ми прачина, још несу за продаву.

ситнеж м ситне ствари, ситни предмети, ситни делови чега, ситниш. – 
Покрупна и поубава дрва пробрана, за нас остал само ситнеж ко за потпалу.  
ситнутија.

ситни несвр. 1. чини што ситним, дроби, мрви. – Море немој толко да ситниш 
месото, сечи га на покрупна парчетија, 2. мења крупне апоене у ситне. – Тражи да 
му ситним паре, требу му за свадбу, а ја немам ни ситне ни крупне. 3. хода сит-
ним корацима, или поскакује у колу. – Деда пушти корак, а ја ситним по њега, и све 
потрчкујем да га стигнем. 4. свира брзим ритмом; поскакује у колу уз брз ритам. 
– Вејник пун с госје, Цигање бију у тупање, армуника га само ситни, а мојни зет 
ји пригрнул, па ји само ћити с иљадарће.  иситни, наситни, оситни, раситни, 
саситни, уситни.

ситница ж врста ситне ране шљиве чији је плод округао, црвенкасте или жуте 
боје Prunus arameniaca (упор. аралица). – Најбоља рећија је од тргоњи и белвице, а 
најслаба от ситнице.  ситничка.
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ситничари несв фиг. тврдичи, цепидлачи. – Море, изнеси у балон вино, немој га 
ситничариш напомалко.

ситничка ж бот. врста ситне ране шљиве чији је плод округао, црвенкасте или 
жуте боје Prunus arameniaca (упор. аралица). – Сливете вој ситне ко брабушће, затој 
се и зове ситничка. За ситничку нема лоша година, она стално раџа, али ситна, па 
срткава за брање.

ситно прил. 1. на мале делове. – Ситно расћини баницуту, да за свакога има по 
парче. 2. у малим, а густим капљицама. – Ћиша која ситно пада мокри до кожу, 
па и испод кожу до косће. 3. у малим, а честим покретима, брзо. – Увате се по 
дватритројица који су добри играорци, па кад заиграју ситно, па ко зевњу да не 
додирују, друђи престану да играју, само њи гледају. ■ поситно комп. ситније. – Дома-
чин сече печеницу, прво о[т]цече леву плечку, и заване неколко и ребра, тој расћине 
на поситно, и на сваћига суне по парче.

ситнољак мн. ситнољци м закржљали и неубрани клип кукуруза који остаје на 
стаблу. – Ситнољци намерно остављамо на струк.

ситнутија ж ситне ствари, ситни предмети, ситни делови чега, ситниш (упор. 
ситнеж). – На тој таванче имаше свашта некво кво је нас, деца, залимало: те некаква 
кантарчетија старинска, па ћилашчетија, вршник и црепуља, вериђе и котлетија, и 
вьздьндьн свакаква ситнутија, за коју несьм ни знала за какво је.

сито с направа за просејавање брашна и других сипкавих материја. – Брашно 
се сеје на сито. И вршалица има сито које одваја плеву од жито. █ густо ~ сито за 
просејавање најситнијих гранула брашна. – Сас густо сито сејемо брашно за погачу, 
баницу, или за колачи кад буде за славу. █ ретко ~ сито за просејавање мање ситних 
гранула брашна. – Сас ретко сито се сеје брашно за леб, или морузно брашно за 
морузницу и качамак. ⌂ ново сито на клин виси новајлија који тек треба да се покаже 
какав је. – Невеста, још нова у кућу, за са је, што веле, још ново сито на клин виси, а 
каква је истинсћи, тој че се после види.

ситос м стање онога који је сит, ситост. – Качамак не држи ситос, човек се 
наједе и преједе, и малко после пак огладнеје.

ситенце с хип. од сито. – Имао једно ситенце, кад на њег отсејем брашно, леб 
испадне мек ко душа, али се сцепи.

ситулација ж шатр. прилике, ситуација. – Милутину нестале цигаре, а кад нема 
цигаре, ситулација је дрезгава, не диѕа се ис кревет док цигаре не стигну.

сиџимка мн. сиџимће ж дебљи канап. Δ – Опасували смо се с каиш, а који нема 
каиш он сас сиџимку. ⌂ држи на сиџимку држи под командом, тражи дисциплину. – 
Деца се мора држу на сиџимку да не напраје пакос, после кат се стовна строши, џабе 
га тепаш.

сишчица ж хип. од сиса, сисица. – Девојчетија сва окупана, прозртају им се 
блушчетија и виде се сисчице тамьн оцврснуле. Словенка се соблекла да се купе у 
шталу, сишчице вој ко да је мачетија дојила, а нође – мож ји пере у влашу.

сјагњеста прид. гравидна (о овци). – На сјагњесте овце давам помалко и крмило, 
а на јаловице само сено. От пет овце три су ми сјагњесте, а две јаловице.

сјаји несвр. сија, светли (упор. сија). – Она запалила венер, па га турила поди 
џемпир, овака поди мишку, да ја не видим куде је пошла, али мати видела да вој сјаји 
некво под мишкуту.

сјаји се несвр. одбија светлост од себе, сија се. – Сльнце изгрејало, па се капће 
от синочњу ћишу сјаје, ко да је нећи расврљал стаклетија по ливаду.

сјебе вулг. свр. поквари, поломи, упропасти. – Дадо му бициклу да се послужи, он 
ју сјебал, и прави се тоша.
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сјебе се вулг. свр. поломи се, упропасти се. – Падал из туџ ореј, па се начисто 
сјебал, ене га са лежи непокретан.

скади се свр. задржи се, опусти се, смири се. – Наприча ми свашта од мојата 
деца, још не могу да се смирим и да се скадим на једно место. Де, буди мирна и 
слушај бабу, скади се туј и престани да се ћикотиш. Де, бре, деца, скадете се малко, 
престанете толко да лудујете.

скакалка мн. скакалће рет. ж зоол. инсект са снажним задњим ногама који може 
далеко да скочи, скакавац. – Невестице се зацрвиле, понавеле се и жњу ли жњу, а 
мен очи само одлате ко скакалће од једну вутарку на другу.  скакьц, скакутка.

скакьц мн. скакци м 1. зоол. инсект са снажним задњим ногама који може далеко 
да скочи, скакавац (упор. скакалка). – Урипил ко скакьц у сироватку. 2. зоол. црв који 
се појављује у нехигијенски справљеном сиру. – Нечиста жена, сирење вој пуно сас 
скакци, да те је гад да га погледаш, а не да га једеш.

скакутка мн. скакутће ж зоол. инсект са снажним задњим ногама који може 
далеко да скочи, скакавац (упор. скакалка). – Колко пут на њиву скакутка урипи у 
шерпу с јело, али ти не мож сваку да видиш. У пасуљав урипила скакутка, море неје 
само једна, али морамо да га кусамо.

скакутће ж мн. део ткачког разбоја помоћу кога се подижу и спуштају нитила 
(упор. и нитће). – Скакутће су направене од две тојашће сас два дрвена точка, и служе 
да се подизају и спуштају нитће, да би совељћа могла да иде натам и новам.

скаламонција1 ж апарат, направа, машинерија, справа. – Ја сам повиш 
због шишето пошьл, него да гледам комбај, а кво и да гледам, скаламонција ко 
скаламонција, бучи ли, бучи. Пуштише музиће на некву скаламонцију, ис кутију 
песма, да се не начудиш! Ајд са ви мен кажете: при све теј скаламонције сас које се 
човеци служе, како се водата примькну да ју никој не опази, а стално гледају у њу. 
 сокоћало.

скаламонција2 ж врева, весеље, шегачење. – Терају скаламонцију сас старог чо-
века. Е, како си некада беше за Џурџовдьн, славило се и појало цел дьн, и неје саде 
тој: вьздьн некакве скаламонције и работе окол тија празник.

скаламути свр. уради нешто на брзину, импровизује. – Немој млого да се 
салатосујеш, скаламути нешто на брзину да поједемо, па да се дизамо на работу.  
скарабуџи.

скамени се свр. в. окамени се. – Кад га видо да лежи крвав, ја се скамени, па ни 
натам, ни навам.

скамлија ж школска клупа, скамија. – Отворен прозор на учионицу, а Мија 
уговејал у скамлију.

скапан, -а, -о труо, распаднут. – Тај жена је скапана тиква, да вој от смрад не 
улазиш у кућу.

скапе (рад. пр. скапал, -а, -о; трп. пр. скапан, -а, -о) свр. 1. иструли, распадне се. – 
Дронци који остану по мртавца се ел запале да изгоре, ел се врље у долину да скапу. 
2. премори се. – Вртимо тоцило, скапемо од вртење док Ђора изостри тој кво има 
за острење. Увечер кат си дојдома дома, ја сам скапал од работу. 3. ослаби од глади 
или жеђи. – Давајте нешто да поједемо, скапамо од глад. 4. фиг. умре. – Кво те куче 
залаје кат се родиш, лаје те док не скапеш. Да си ме водиш у село, да си там седим, 
очу там да скапем.

скапе се свр. 1. иструли, распадне се. – Тикве им се скапале у њиву, немају кьд 
да ји оберу от седење. (ирон.). 2. скраси се на једном месту. – Скапи се туј, и не 
загомиљај, кад неси за ништа и за нигде.
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скапотина ж фиг. мршава и онемоћала животиња. – Што чуваш овуј скапотину 
кад више немаш корис од њу.

скапоше свр. малакше. – Скапосали смо гладни, турајте нешто да се једе, било 
какво, само пожурете.  скаптоше.

скапоше се свр. 1. фиг. смири се, стровали се, стропошта се. – Дојде у нећи ред, 
добре нацврцкан, и одма се скапоше те легне. Ја збра њигову јакну и капу, и скапоса 
се на столицу. 2. фиг. умре. – Пије ко смук, че мане кат се скапоше.

скаптоше свр. в. скапоше. – Моравће, куде си, турај да некво гњетемо, иструга ни 
рећија, скаптосамо од глад.

скапује несвр. премара се, пада с ногу од умора. – Ја скапујем од работу, а он се 
смуца по Бабушницу. До са је скапувала на нође док нарани и напоји овија што се 
довлекли, нека сьг малко дьне сас душу.

скара1 свр. гонећи или возећи сјави или довезе са вишег места на ниже. – Скапо-
само и ми и говеда док скарамо сва дрва ис планин у село. Лети пасу по рудин, под 
јесен кат се поприбере берећет по њиве скарамо ји по поље.

скара2 свр. посвађа кога са ким. – Скараше ни сас цел свет, па се сви удружише 
против нас, и бију ни како си воле.

скара се свр. посвађа се са киме. – Море, има гадне жене, скарају се, па се наѕивају, 
па се ране, ма че си очи поваде. Остала сам сама, нема с куга ни да повревим, ни да 
се скарам.  поскара се.

скарабуџи шатр. несвр. уради нешто на брзину, импровизује (упор. скаламути). – 
Направи ју некако, скарабуџи ју, па каква је таква је, ја чу седим на њу, ману нема 
да вој наодим.

скарпа ж камена устава на водотоку која ублажава бујичне поплаве. – Да спре-
че да им бучњак више не односи мос усред село, Сливовчањи озидаше изнад њега 
скарпу, и од тьг више не страују.

скаџевља се несвр. задржава се, борави извесно време. – Не мож да га удрже 
ко пастува, по целу ноч сћита, дом се не скаџевља. Овде кад дува ни куче се не 
скаџевља.  скаџује се.

скаџује се несвр. в. скаџевља се. – Он је ко вијалица, не скаџује се, саде врнди 
надол-нагор, ко да му је нећи врљил цигансћи пепел у гузицу. Тој њино девојче мал-
ко шькнуто, не знаје за голем срам, по цел дьн одлати по путишта, дом се не скаџује. 
■ скаџуваање гл. им. – Трчи овдек, трчи ондек, сеј морузу, сади пасуљ, врљај ђубре на 
жито, нема скаџување док не падне снег.

скашка свр. фиг. на брзину испржи нешто за јело. – Женетине скашкају некво у 
тигањ, те претрупимо преко зуби колко да запишимо дудук, после шатримо по два-
три дьна окол кочину јел нужник.

скьса свр. подере, сломи, уништи, иструли. – Стра ме да се качим на столицу, 
тежак сам, чу ју скьсам. Некада си помислим да сам веч умрл, а мож сам и скьсал, 
куј че га знаје, мож сам веч отишьл на онија свет.

скьса се свр. подере се, сломи се. – Једно брдо ми се скьсало, па че остављам 
разбојав док не набавим друго брдо.  скомса се.

склап м геогр. 1. слап на водотоку. – Склап је место куде вода пада низ стену, 
па после наставља да мирно тече. 2. ударни талас при поплавној бујици. – Че дојде 
склап да однесе цело село.

склапа несвр. 1. саставља целину из њених саставних делова. – Умеје и да раскла-
па и да склапа мотор, све што је покварено он поправи, нема бољ мајстор од њега. 
2. фиг. затвара очи или уста. – По сву ноч не склапам очи како ми нестаде дете. Таја 
оштроконџула никако не склапа уста, свакога оговара, и на све наоди ману, а њу си 
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не види. ■ склапање гл. им. – Купили кауч на склапање, кат се расклопи лежи се на 
њега, а кат се склопи могу неколко човека да седе на њега.

склапа се несвр. спајајући се образује се целина. – Почеше се склапају облаци, 
поче се тунти, мирише на непогоду.

склекави се несвр. деформише се, онемоћа, изгуби моћ ходања. – Склекавил се 
начисто, нема от човека ништа.

склепа свр. начини што површно и на брзину. – Ти си се и родил недоправен, 
склепал те башта кад бил пијан, и такьв че и да скапеш. Направимо кућу, а склепамо 
позади и помоћно оделење за нас стари, да не смитамо на децата.  склепетише.

склепан, -а, -о који је невешто и на брзину направљен. – Склепан, ко да је с моч-
ку правен, али њој си добар, и она неје боља.

склепетише свр. начини што површно и на брзину (упор. склепа). – Склепетиса 
га надве-натри, па са тој му је, нек служи док служи. Ја му платим поштено да ми 
ореже вињагу, он ју ореже какодаје, па си отиде.

скlне свр. пригрли, привије уза се. – Тој беше на њиву у Сулиманово, ти си бил 
малецьк, ја сам те скlнула, па сам се нади теб надвила, а оно само грми и сева. Нема 
малко да скlне аљине кад излази у народ, нело си иде таква раголездрена каква је и 
по кућу.  поскlне, раскlне.

скlне се свр. прикупи одећу око себе. – Скlни се, покри срамотуту, мужи те 
гледају.  посклне се.

скlта несвр. 1. склања, скрива (упор. кута). – Ја скlтам (ракију), загњитам по 
кlчишта, кутам по таван, али он ју најде, и попије. 2. граби, присваја. – Какво куде 
види, само скlта и носи.  скльта.

скlта се несвр. 1. привија се уз кога. – Ми остадомо сирочета, па се скlтамо уз 
бабу и деду да ни ишчувају. Ми се скlтамо уз деду, стра ни. 2. сакрива се. – Те га иде 
пијан, брзо ме скlтај негде да ме не најде при теб.

скlца свр. стуца. – Чутуру узнемо, па скlцамо пипер, па просејемо, да напрајимо 
алеву паприку.  скlче, стlца.

скlца се свр. стуца се. – Отреби се пшеница, па се попари сас ћипелу воду и кlца 
се у чутуру, кат се скlца опере се у три-четри воде.

скlче свр. стуца (упор. скlца). – Скlчи малко пченичку, и посоли ју сас шићер, 
пријело ми се нешто благо па ништа не видим.  скльче.  стlче.

скльта несвр. в. скlта. – Скльта све што стигне, не мож да се засити.
скльче свр. в. скlче. – У чутуру си скльчемо пипер сас кльчник.
склопи свр. фиг. повеже у целину, састави. – Кат почне да замlцкује мука те увати 

док склопи једну реч, камли да ти нешто повише исприча.
склотан, -тна, -тно 1. леп, згодан, складан. – Убав он, убава она, висоћи, склотни, 

нема који неје по њи погледал. 2. умешан. – Босиљћина снајћа Јаглика, да вој се не 
нагледаш, ем убава, ем вредна, ем склотна, иде вој све од руће.

склувчи свр. савије у клупко, склупча. – Склувчи ме болка, па не могу да се дигнем 
ис кревет. Склувчило га, па га не пуштило. (клет.).  скључи.

склувчи се свр. савије се у клупко, склупча се. – Мачетићава се склувчила у кревет 
ко клувчетића, па спу и преду.  скључи се.

скљока се свр. падне, сруши се. – Пушти га да иде сам, а он се скљока на зевњу. 
Ја и њу шибну преко уста, она се скљока при шпорет, после ми беше јад, ал касно.

скључи свр. савије у клупко, склупча (упор. склувчи). – Нође скључимо поди дупе, 
па ни после утрну оди гоџа седење.

скључи се свр. савије се у клупко, склупча се (упор. склувчи се). – Скључи се и 
притрпи, оно тека-тека па че пројде.
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скночи се свр. падне вече. – Е, беше и тој некада кад смо по цел дьн работили, и 
једва дочекували да се скночи, снагу да одморимо.  поскночи се.

скоби свр. наиђе на кога или што, састане се с ким, сретне кога – А, че ми пла-
тиш ти, чу те скобим ја некуде кад нићи не види.

скоби се свр. сусретне се са ким, ухвати се у коштац са ким. – Док се караше, 
караше се, па кат се скобише, једва ји раставимо.

сковали свр. фиг. притегне са свих страна, прикљешти, притера уза зид. – Ско-
валише ме тројица, и оборише ме на зевњу, па двојица држе, а трећи бије.  на-
сковали.  сковитли.

скове (трп. пр. скован, -а, -о) свр. кујући начини што, искове. – Сковамо кров, још 
да покријемо, па можемо да се уселимо. Лоше скован сандькат, брзо че се раскове.

скове сe свр. фиг. укочи се од хладноће, следени се. – Чекај, польк, видиш да ми се 
сковале руће от студ. Сковало га, начьс че мачка и поганац да спе заједно.

сковитли свр. фиг. притегне са свих страна, прикљешти, притера уза зид (упор. 
сковали). – У улицуту куде баба живеше све гмецава деца, ја ко арамбаша, кад ји 
сковитлим, бегају па се ћину. Кат се удеси да неква мука сковитли пијаног човека на 
тија дьн, гледај му обличја.  насковитли.

скозна прид. гравидна (о кози). – Какву убаву козу продаде, и тој скозну. Све три 
козе су ни скозне.

скокотљив, -а, -о човек или животиња осетљив на шкакљање, голицљив (упор. 
грозљив). – Млого је скокотљив, малко ли га ђилнеш, почне да се репчи, и да се за-
оди от смеј, такьв си је још од дете.

сколи свр. окружи, опколи, савлада. – Преко лето ни сколе работе, па не знамо на 
коју страну напред да се обрнемо.

сколка свр. котрљајући докотрља што одозго. – Морамо да га сколкамо каме-
нав до меџу, голем, не можемо да га носимо, а смита у њиву.

сколка се свр. скотрља се. – Бео се сколкал оди цреп преко плот, па чьк у Савин 
двор се бео сапрл преди вурњу уз басамаци. Сколка се једна дуња од шифоњер, и 
паде назем.

сколуба мн. сколубе ж зализак косе пружен низ лице покрај ува, зулуф. – Ако смо 
немирни, учитељ ни сеца за сколубе.

сколубица мн. сколубице ж дем. од сколуба. – Учитељ га окну, и увати га за ско-
лубицу, он истрпе сво скубење, али не рече кво работи туј на сокак. Прошета по 
учионицу, па се примькне до мен, суне се, и скубе ми сколубице.

скомина мн. скомине ж осећај киселости и трњења зуба када се једе недозрело 
воће (упор. оскомина). – Деца једу сливе, а старци ватају скомине.  оскомина, уско-
мина.

скомlца несвр. мрмља нешто неразговетно. – Иди наѕрни детето, нешто скомlца 
у сьн.

скомlче несвр. 1. плачним гласом нешто тражи. – Пеленчето некво скомlче, 
можда тражи да га подојиш, иди виџ. 2. досађује, закера, извољева. – Немој да ми 
скомlчеш више, тој нема да добијеш.  џамличе.

скомса се свр. дотраје, сломи се, распадне се (упор. скьса се). – Овија креветина 
се скомсал, требе да га исврљимо и[з] собу.

сконта свр. схвати, смисли, протумачи. ▲ – Одма сам сконтал кво је тел да каже, 
ал се правим луд.

скопа свр. зграби, ухвати, шчепа. – Ако те скопам, има добро да запантиш с куга 
си нашла да се задеваш. Ночу ме скопају болови, па се само тручем по кревет.
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скопевља несвр. јалови вепра. – Умејал сам и да скопевљам вепрови, и да 
штројевљам свиње, и да чукам бикови.

скопи (трп. пр. скопен, -а, -о) несвр. јалови уклањањем полне, семене жлезде 
животиња, кастрира, шкопи. – Требе да скопимо вепранога, да почне да се рани. 
Ако те затечем у штету, чу те скопим. Што си се умислил ко скопен вепар.  ускопи.

скопче мн. скопчетија с метална копча на панталонама која се састоји из 
мушког и женског дела. – Сас скопче се запекљују панталоне само испод каиш, а на 
сва друга места сас пулови.

скорави се свр. отврдне, огруби, постане корав, ухвати кору. – Руће ми се 
скоравиле од работу. Каљиште вој се скоравило на руће, па мрда сас прсти, дек вој 
се лепе оди каљиштето. Умотај лебат у месаљ док је још жежак, да се не скорави.  
скори се.

скорьшањ, -шња, -шњо скорашњи, који је од скора. – Ни ти неси скорьшањ, 
побелел си ко овца. ■ поскорьшањ, -шња, -шњо комп. скорашњији. – Ми смо старинци, 
они су поскорьшњи, населени негде из Заплање.

скори се свр. в. скорави се. – Скорила се зевња, а како и не би, цело лето нема 
ћиша.

скорња ж обојак од коже који пастир обавије око ноге и привеже канапом. – Кад 
је ћишовито време, или зими кат су снегови, овчар приврже скорње да му чувају 
нође од мокрињу. За скорње су подобре козје коже од овче.

скоро прил. 1. у блиској прошлости, недавнно. – До скоро раџаше тај скоруша, па 
се осуши. 2. замало, умало, готово. – Почекај га, скоро че стигне. Ма ми смо род, 
али смо се скоро заборавили. ■ поскоро комп. сасвим скоро. – Поскоро да дојдете, 
немој млого да се забавите.  ускоро.

скоруша ж бот. листопадно дрво из породице ружа са истоименим јестивим 
плодовима Sorbus domestca (упор. оскоруша). – До скоро раџаше тај скоруша, па се 
осуши. Женско ти је ко скоруша.

скот мн. скотови м 1. четвороножна животиња. – Не живи ко човек, нело ко 
скот, ни се мије, ни се купе, спи где стигне, једе кво му нећи даде. 2. фиг. зла, неми-
лосрдна и подла особа. – Душа вој се смири како се ослободи оди тога скота.

скотна прид. која носи у себи плод, бременита (о животињама). – Кучетинава па 
скотна, не знам куде че денемо толка кутретија. Надул се ко скотна жаба.

скочањи се свр. постане непомичан, укочи се од студени. – Колко је студ прсти 
на руће ми се скочањили, а нође не осечам да су моје.

скрама ж 1. танак слој који се ухвати на поврчини нечега, танка кора. – Кат се 
зеље ућисели, створи се скрама на вр, и она требе да се с време на време уклони 
ис кацу. 2. омотач унутрашњих органа у трбушној дупљи. – Насецкамо џигерицу, 
умотамо у скраму, и пржимо.

скрап м зоол. врста длакаве и отровне гусенице Gostrаpaha quercifolia. – Куга об-
лази скрап све му се ране издиѕају где га је облазил.

скратен, -а, -о скраћен. – Чеда истрча надвор, у једну руку влаша с љуту рећију, 
у другу руку скратена танџара.

скрати свр. учини краћим, смањи. – Ја му реко да скрати даску пола метар, он ју 
скратил цел метар.

скрачује несвр. скраћује. – Душу ми вади на памук, намерно ми скрачује живот.
скрвави свр. учини крвавим, окрвави. – Играли смо клису, играли смо свињћу, 

свињћа оћорави Петра Раћинскога, а пуно пути некога скрвавимо. Потрча, и саплето 
се на брнѕор, па падо и скрвави си руку.
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скрвави се свр. повреди се да потече крв, окрвави се. – Некако се закачи сас косу 
по ногу и скрвави се, па муку видо док заустави крв.

скрежи се свр. почне да се леди, почне да хвата ледену покорицу. – Зевња се само 
скрежила, топрв ни чекају мрзлице. ⌂ скрежило га најава зиме када се хвата танка 
поледица на површини земље. – Скрежило га начьс, почела зима да се најављује.  
поскрежи се.

скрене свр. упути се другим правцем од оног којим се дотле ишло (упор. и обрне 
2). – Там че скренеш десно, и че ји видиш куде жњу.

скриви свр. 1. згреши. – Нешто су скривили па ји затворили, неје без ништа. 2. 
учини коме што нажао. – Кво ли сам му скривила та ме толко мрзи, на сама не знам.

скривница ж скровито место где се неко или нешто крије. – Имали су скривницу 
у Гариње, где су се крили од џандари.

скрипьц мн. скрипци бот. врста јестиве печурке у виду свињског уха која расте 
на букви Amanita cesarea. – Убав ко уписан, уши му ко скрипци, мустачи ко на грли-
цу гњездало, а уснице ко да је целу ноч дувал у бас. (ирон.).

скрипуша ж метални или (ређе) дрвени део зашрафљен спреда на руду где се 
умеће јарам. – Скрипуша је дрвена за потегљицу, и железна за руду на воловска 
кола. Заврња прооди кроз скрипушу, јерьм и руду, ако пукне скрипуша, отидоше 
кола низ-брдо.

скркне свр. огласи се шкрипањем, шкрипне. – Скркнуше врата, нећи улезе, а ноч, 
не видим куји је. Још тьвнина, некој скркну сас капију, улази у двор, а не ока.  
отскркне.

скроб м житка каша од кукурузног брашна. – Направим скроб, па га надробим 
сас тврд леб и кусам. Скроб је редак, и једе се сас леб ко манџа, а качамак је гус, и 
једе се уместо леб.

скробьк м хип. од скроб. – Напрајим на деца скробьк, па се накусају, и само 
одлате по двор.

скроз прил. потпуно. – Намокри ни ћиша, били смо скроз мокри, да неје имало 
суво ни колко с прс да пипнеш. ⌂ скроз-наскроз сасвим, потпуно, до крајњих граница. 
– Селсћи бунар у Врвине скроз-наскроз пресьну. Увати ни работа, па немамо кьд 
ни да се окупемо, ни да се оперемо, скроз-наскроз смо запрчавели и заштрокавели.

скрозира свр. продре кроз нешто до краја, скроз. – Чим ју виде, пројдоше га 
трнци од малчич прс до главу, некво га скрозира, увати га некаква жешчина, па се 
поче зноји. Ђавол баба, завr ми се с очи под трепће и прочита ме, скрозира ме до 
мали мозак.

скрозира се свр. провиди се. – Скрозира вој се блуза, па момчурљаци паре очи на 
њу, а и она се не љути.

скроји свр. изреже тканину или кожу на комаде према одређеном плану ради 
шивења. – Мајсторе, да му скројиш одело по меру, да се поносим с њег ко свитьц з 
гузицу.

скра свр. поломи, сломи. – Имаомо бесног овна, па беше све с рогови скrал лесила 
на трљак. Немој да претоварите кола, да ји не скрате док слезнете на убав пут.

скра се свр. поломи се, сломи се, уништи се, фиг. настрада. – Какви љуђе сам гле-
дал како се скрају од работе, праве зградетерине да победе комшију, да у село имају 
најголему кућешњак. Све се скrало и отишло у мајчину.

скрка свр. фиг. потроши, проћерда (о новцу). – Кажу немају сас кво да ране 
дечица, а грдне паре си даду за лимузину, а после кво створе скркају да наране 
лимузинуту.
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скркне свр. шкрипне. – Некој тропну на врата, скркнуше врата од другу собу, ја 
ћутим ко поганац у трице, да ли је лопов, некој улезе… Примакну се до прозор, чу 
унутра како кревет скркну, па учести да скрца. Он се скроз насмете, скркну са зуби, 
неје се надал на овакво питање.  скрцне.  отскркне.

скрпи (трп. пр. скрпен, -а, -о) с муком приштеди; начини што на брзину; уради 
како било. – Бео скрпил нећи динар, и купи си говеда. Ја не могу да скрпим крај с 
крај, а он запел кола да му купим. Некако га скрпимо, како је – тека је, за нас си је, 
ману нема да му наодимо.

скрсти свр. стави унакрст, прекрсти. – Излезне на капију, скрсти руће на груди, 
и гледа који куде иде.

скрца несвр. 1. шкрипи. – Низа сокак скрцају пуна кола претоварена сас морузу. 
Кад мијеш судови, трљај ји док не почну да ти скрцају у руће, тьг су убаво измијени, 
и кат се осуше, има се цькле. 2. шкргуће зубима. – Мој башта млого скрцаше сас 
зуби у сьн. Само црвенеје и скрца сас зуби, такьв је кад пине, знам га поодавно.  
скугрче.  заскрца, прескрца, прискрца, ускрца.

скрцка несвр. скрца у дем. значењу, шкрипуће. – Кад га пипнеш, оно само скрцка 
под-руће: крк-крк-крк! Времето га стегло, снег само скрцка под опьнци док стигнемо 
до центар село куде је задруга.

скрцне свр. шкрипне (упор. скркне). – Скрцну капија, и пцета залајаше.
скрчав, -а, -о себичан, шкрт, штедљив. – Неје ми за Пузљу, оче он да сипе, 

али овија Оплазина једнуш циција, скрчав, скрчав, шугаву јабуку ти нече даде. 
Скрчав, стиснул се ко лед у стовну. Скрчав двапут плачује. ■ поскрчав комп. шкртији, 
стегнутији за пару. – Има брата у Београд, и он је скрчав, мож је и поскrчав од 
њега.

скрчља м тврдица, циција. – Тија скрчљо ни бомбону не донесе да пружи на 
дете, ако му је унуче.  скрчољ, скрчотина.

скrчољ м тврдица, циција (упор. скрчља). – Тија скrчољ нече ти даде чашу воду 
да се напијеш, кам ли да те понуди с чашу рећију.

скrчотина м тврдица, циција (упор. скрчља). – Имаше једна скрчава баба, никоме 
ништа из руку не даваше, сви смо ју окали скrчотина.

скрши свр. поломи, разбије, скрха. – Не задевај се, ако те уванем чу те скршим. 
Дабогдал да си нође скрши. Скршило си рог, па га окају крнча. Ока ме да му 
помогнем, а мен скршена рука у гипс, како могу да му помогнем.  скршњачи.  
сломи.

скрши се свр. 1. поломи се, сломи се. – Падал сас мотор, па се све скршил. 2. фиг. 
поломи се јурећи за чим. – Скршише се доктори да му помогну, ал њему више ништа 
неје могло да помогне.  скршњачи се.

скrшњачи свр. в. скрши. – Стра ме че ме скrшњачи ако ме увати с онеј њигове 
ручетине.

скrшњачи се свр. в. скрши се. – Да оче тија бесник да падне, па да се скrшњачи. 
Падал из ореј, па се скrшњачил, ене га лежи ко улогав.

скубав, -а, -о неочешљан, разбарушен, рашчупан (упор. рашчумавен). – Нема да 
се поскlне и очешља кад негде излази, нело блазни свет таква скубава ко шугава 
овца.

скубе несвр. 1. чупа што из корена. – Ја чу скубем лук, а ти че береш пипер, та 
побрж да буде готово. 2. вуче силом за косу да причини бол. – Прошета по учионицу, 
па се примькне до мен, суне се, и скубе ми сколубице. 3. черупа заклану живину. – 
Жене које су задужене за готвење само врнде по кујну, једне печу попошће и турају 
ји у ћиселину, друђе кољу и скубу кокошће да сваре неко јелце. ■ скубење гл. им. – 
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Учитељ га окну и увати за сколубицу, он истрпе сво скубење, али не рече кво работи 
туј на сокак.  искубе, наскубе, оскубе, поскубе, проскубе.

скубе се несвр. чупа се. – Олга се беше уватила за главу, шамиче вој се свлекло, 
па виснуло на једну страну, а она се скубе за косу и лелече.  искубе се, оскубе се, 
проскубе се, раскубе се.

скубна ж неочешљана и неуредна жена, аљкавица. – Ако туј скубну још једнуш 
затечем с мојег мужа има да ју све искубем ко заклану кокошку.

скубне свр. скубе у дем. значењу, мало начупа. – Иди скубни неколко струка лук 
да направимо салату за уз једење.

скуботина ж вуна угинуле овце. – Липше овца, па ју не деремо, него само оскубе-
мо вуну, туј вуну зовемо скуботина.

скугрче несвр. шкргуће зубима (упор. и скрца 2). – Моша скугрче сас зуби, и сти-
ска нож да закоље јарца.

скукне свр. 1. заскичи. – Куче се неје мучило, ни скукнуло неје кад му врасну с 
пушку. Имамо у кочину једну алу ненаситу, само скучи, не скукнула га дабогдал. 
2. фиг. буде заклан (о свињи). – Имамо две шипаретија, једно че скукне за Божич, а 
једно ци чувамо.

скукуљи се (трп. пр. скукуљен, -а, -о) свр. склупча се. – Босиљћа се понапред на-
даше за писмо, после се пренада, кат чује да поштар свирне у трубу, скукуљи се у 
сопче и вика. Скукуљил се ко петопарац у џеп. Кат Петкана улезе у сопче, најде ју 
како лежи на кревет скукуљена.  скући се2.

скупачьк, -чка, -чко који није баш јефтин, а ни претерано скуп. – Истин скупач-
ка грађа, али чамовина, ништа ју не напада, и не трулеје брзо.

скупачко прил. по прилично високој цени. поприлично скупо. – Скупачко ми га 
продаваш, не могу толко да платим.

скупеје несвр. поскупљује. – Све скупеје, а плате и пензије исте, не расту.  
оскупеје, поскупеје.

скупо прил. по високој цени. – Скупо продаваш плугат, ко да је од злато, а не од 
железо.

скупоценас, -ста, -сто рет. који је високе цене, скупоцен. – Пцетава оче да грабну 
за ногавицу, а ја сам у шорц! – Добро-де, тьг нема кво скупоценасто да ти сцепе.

скупоча ж скупоћа. – Скупоча је голема, а мораш га купиш, без ђубре нече 
градина да пркне.

скут м 1. предњи део одеће која при седењу покрива колена, крило. – Дојди, сињће, 
при бабу да те малко подржим у скут. Слезни, неси више малецак да те држим све 
у скут. 2. доњи део женске хаљине или сукње. – За скут вој се држе две помалцка 
дечица, а иза њу стоју две поголемшка. 3. фиг. окриље, заштита, одбрана. – Ја несьм 
турсћи цар, па да ви сви турим пот скут, да ви никој ништа не може.

скута (трп. пр. скутан, -а, -о) свр. сакрије. – Кључ од улазна врата бајаги скута, а 
он га тури над врата да га сваћи види. Скутал га, да га са ни он не мож најде. Ливада 
беше скутана меџу браништа, насред њу црно дрво надве разделено оди гром.

скута се свр. сакрије се. – Скутам се, тека, иза плот, па гледам како прооде момци 
и девоће.

скутан, -а, -о заклоњен, скрајнут. – На сваћи малко скутан дуварчьк нашаране и 
исписане свакакве бљувотине, да те је срам да погледаш.

скутьк м дем. од скут, дечији скут. – Узело си лутку у скутьк ко да вој је бебе, и 
орати си нешто сас њу.

скутка се свр. дет. скута се у дем. значењу. – Јела при бабу, да те скуткам да нићи 
не може да те најде.
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скући свр. окући се, сагради кућу, оснује породицу. – Који има ретћи зуби и 
широћи прсти, тија не може да задржи пару, и кућу да скући. Мани се оди тога 
брзака, с њег кућу нема да скућиш.

скући се1 свр. окући се, сагради кућу и стекне иметак. – Једва се скућимо, дојде 
рат па ни раскући, ми ајде наново. Мучила се она тека некоје време, ал польк, польк 
па се скућила, запатила козе, овце, кокошће, има све, не гладује.

скући се2 свр. склупча се (упор. скукуљи се). – Скући се и полежи малко, оно че 
мане да ми те боли мешинката.

скућује несвр. гради кућу, оснива породицу. – Морал сам да узнем кредит у банку 
на мојву сељачку пензијицу, черка поче да скућује кућицу, стигли до негде и крај, 
морал сам да се задужим да вој помогнем.

скућује се несвр. окућује се, оснива породицу. – Почели да се скућују, једно ли је, 
млого требе, ми кво чемо, помагамо колко можемо.

скуцка несвр. оглашава се тихим скичањем (о псу). – Одвржи кучето, да не скуц-
ка више. Има да скуцкаш за залок леб ко куче, ал нече да има кој да ти га принесе. 
 заскуцка, одскуцка, прискуцка.

скуцне свр. кратко заскичи. – Шаров само скуцну, и све се ућута, Чедомир се 
рипну ис кревет и поче да се облачи.

скучи несвр. оглашава се скичањем (о псу и свињи кад су гладни, или их нешто 
боли). – Куче ко куче, док га бијеш скучи, кад манеш да га бијеш, почне да вртка с 
реп, радује ти се. Имамо свиње, не мож ји наранимо, стално скучу, само траже да 
једу. Свиња грди кад је гладна, а скучи кад ју нешто боли.  заскучи, ускучи.

скучница ж скуп паса за кучком која је у терању. – Ма има нос, а ли замирише 
некуде скара, одма се довлече ко куче на скучницу.

слаб, -а, -о 1. који је мале физичке снаге или чврстине карактера. – Има слаба 
говеца, спотурају се у бразду. Слаб сам на рећију, џабе се зарицам да од јутре више 
нечу да ју погледам. 2. који нема праве вредности, који је недовољно квалитетан. – 
Мој чича пије само јаку рећију, он нече ни да помирише слабу рећију.

слабачьк, -чка, -чко који је доста слаб, нејак, немоћан. – Син ни је још слабачьк, 
па морамо све сами. Девојчето се мучеше окол капијицуту, слабачко у руће, па не 
мож да ју отвори.

слабеје несвр. губи снагу и моћ, слаби. – Како старејем, тека слабејем, ја чу от 
старос да умрем, неје од болку.  ислабеје, ослабеје

слабина ж (обично у мн.) део тела од пазуха до кука код човека, или бочни део 
код животиње. – Муни га у слабину с песницу да се прозине, па да видиш како че 
те мане. Мршава кравица, слепиле вој се слабине, а он оче да му дава млеко.

слабовидан, -дна, -дно који слабо види. – Ја сам слабовидан от како пантим за 
себ.

слабокрван, -вна, -вно који пати од слабокрвности, који је анемичан. – Она си 
је слабокрвна од век, па вој и детето слабокрвно.

слаботелесан, -сна, -сно који је нејак, који је слабе физичке конституције. – Где 
чеш ти такьв слаботелесан да се носиш с тог бицмана, он те може у зуби носи.

слаботиња ж/м слаба особа, слабић. – Он нисак, слаботиња, а жена му крупна и 
јака ко мечка.

слаботињћа ж дем. од слаботиња. – Нашьл слаботињћу да бије, што не најде 
некога спром њега, па на њега да се јуначи.

слабуњав, -а, -о – који је физички слабо развијен, болешљив. – Ја сам си слабуњава 
оди дете, и таква чу и да доскребам.
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слава ж црквени или државни годишњи празник. – Зависи који колко има госје 
слава може да траји и три дьна Најчесте славе у Лужницу су: Петковица, Гмитровдьн, 
Петровдан, Пресвета, Свети-Рањђел, Свети-Никола, Свети-Јован, Свети-Илија, 
Првображење, Младенци, Тодорица, Велигден, Џурџовдьн, Тројица и Спасовдьн.. █ 
воловска ~ верски празник посвећен стоци. – Свети-Власи су воловска слава. █ крсна ~ 
дан свеца заштитника породице. – Свако домаћинство си требе слави крсну славу 
. █ летња ~ слава која се слави цело село у летњем периоду, када се носе и литије по 
пољу. – Стрижевачка летња слава је била Свети-Никола, па ју комунисти забрани-
ше, и место њу одредише да буде 7. јули. █ зимска ~ слава која се слави у зимском 
периоду (упор. и крсна слава). – Наша зимска слава је Свети-Рањђел. █ селска ~ слава 
у летњем периоду (упор. и летња слава). – Свети-Јован летњи је бил селска слава у 
Дољњо Крњино, вьздьн се играло оро насрет село, а Цигањи иду и по куће да свире. 
 преслава.

славар м онај који радо иде на славе. – Иде ми се, славар сам, волим да се мајем 
сас народ. Ако си славар, мораш и да примаш славари.

слави несвр. послови који се обављају око припремања славе и дочека и гошћења 
гостију. – Приблизује се слава, а ми још ништа не спремамо, ко нећи друђи да че ни 
славу слави.

славујче мн. славујчетија с славуј, славујчић Erythacus luscinia. – У пoље излeзнем, 
оно се цвећетија уцьвтела и славујчетија упојала, па милина.

слага несвр. 1. слаже нешто преко нечега. – Јучер докарамо дрва, а даньс че 
ји слагамо пот шупу, да несу разврљана по двор. 2. сагиње кога или што. – Чек, 
стани, не слагај главу, обрни се комто мен, очу нешто да те питам. Немој толко да 
слагаш дрвцето, че га прекршиш. Плевење неје тешка работа, али досадна, цел дьн 
си слагнут, па те прекрши грбина.  наслага.

слага се1 несвр. сагиње се, превија се у струку. – Немој да се толко слагаш, че ти 
се сврти у главу. Какво се толко слагаш ко млада невеста, дигни малко главу.

слага се2 несвр. 1. има подударано мишљење, слаже се са изнетим мишљењем. – 
Који се слага с овој што је предложено нека дигне два прста. 2. живи са ким у слози. 
– Ваљатни су, имају големо имање, а и у кућу се сви добро слагају. ■ слагање гл. им. 
– Бе[з] слагање и помагање нема напредльк ни у кућу ни у државу.

слагне (рад. пр. слагнул, -а, -о) свр. сагне, савије. – Она се измькне у ћоше, слагне 
главу и слуша кво се орати. Ко са да га гледам, слгнул главу, а гледа испод очи. 
Укачим се на црешњу, па му слагнем грањћу да и он може да довати неку црешњу 
да поједе.

слагне се (трп. пр. слагнут, -а, -о) свр. сагне се, превије се у струку. – Слагни се у 
заветрину, немој да брнчиш на туј ветрометину. Крстетина ме боли, па нити могу да 
се слагнем, ни да се усправим. Од-јутро до-мрак жњеш слагнут, па ти се досади, али 
некој мора и тој да работи.

слази несвр. силази. – Слази од орејат, да те ја не стурам озгоре. Кат се укачи на 
жену, не слази ко Пејча од могаре. При нас се каже: низ басамаци се слази, а низ 
дрво се спушта. ■ слазење гл. им. – Живот је ко басамаци ус који се човек качи и сла-
зи, али качење нагор је увек потешко от слазење надол.

слама ж осушене стабљике жита које остану после вршидбе. – Кат почне да 
намаљује сено ми попаримо сламу и додадемо малко трице, и давамао на говеда. █ 
овсена ~ слама од овса. – Ми смо сламњаче и јестьци пунили све с овсену сламу. █ Ку-
мова ~ астр. дуга светла пруга преко целог неба састављена од безброј ситних звезда. 
– Поче да савиња, али се Кумова слама још убаво види, веле да колко звезде има у 
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њу, толко и човеци има на Зевњу. ⌂ млати празну сламу зановета, прича глупости. – 
Немој да млатиш празну сламу, нело се слагај и копај.

сламен, -а, -о који је од сламе, сламни. – Диго се порано, натькну на главу сламен 
шешир, обу патиће, па ајт польк комто село.

сламица ж хип. од слама. – Моје кравице несу виделе ни трице куповне, а камоли 
концентрат, детелинка, отавица, напарим јим некада и сламицу сас солчьк, тој им је.

сламка мн. сламће ж једна стабљика сазреле пшенице или ражи руком убрана 
(а не смлаћена вршалицом). – Мој деда пијеше рећију на сламку, а кута ју иза буре, 
али се деси да му и упадне у буре, па муку види да ју извади. Што веле јако: кад је у 
невољу човек се и за сламку вата.

сламњача ж сламарица. – Неје имало ко са душеци, него кревет, па сламњача 
турена, па с цргу покријена, и на тој смо спали.

сламњи, -а, -о који је покривен сламом. – Једна баба тека имала једно унученце, 
а сиромаси били, у сламњу кућицу живели. (нар. пр.).

сламољак м пеј. од слама, сламурина. – Што си не изметете двор, него се 
сламољак разнел на све стране.

сламчица ж хип. од сламка. – Човеку ка[д] требе пријатељ нигде га нема, мож 
му требе само сламчицу да му пружи да се избави из неку невољу, а кад му не требе 
зберу се колко оч.

слан, -а, -о који садржи у себи соли, који је засићен сољу. – Овој јело трује оди 
слано, на кво си мислила кат си га солила, са требе сама да га једеш.  недослан, 
неслан, преслан.

сланачак, -чка, -чко који је мало више посољен,али не и пресољен. – Ми си сви у 
кућу волимо сланачко, да је добро посолено, ал да па неје бьш пресолено.

слана ж атмосферска падавина, смрзла роса која се хвата по гранама и трави 
пре доласка снега. – Пред-зору паде слана ко снег, па све попари по градину кво је 
остало необрано. Убил га ко слана пипер.

слани несвр. одаје укус сланости. – Има једна трава, зовемо ју биље, кад ју 
пробаш она слани, овце и козе ју млого воле. На тија кладенац вода слани, добра 
само за стоку, за љуђи неје добра.

сланинка ж дем. и хип. од сланина, сланиница. – Волим кат се стајимо с моји 
сељаци, па пинемо рећицу, па мезнемо сланинку, па вурдицу, па туршијицу, па се 
разоратимо од наше младе године.

сланиношка ж зоол. мала птица певачица која пева у рано пролеће, зеба Fringilla 
coelebs. – Ко дете сам млого волел да гаџам сланиношће из прачку. Сланиношка 
зими отћине зрно од морузу у амбар, па му поједе само јаткуту.

сланинчина ж пеј. од сланина. – Закољемо свињу, оно повиш сланинчина, месо 
малко, па како да га шпараш, не мож да потраји до пролет.

сланопаџа ж бот. дивља крушка чији плодови сазревају касно ујесен са појавом 
слане Pirus amygdaliformis. – Сланопaџе угњилеју кат почне слана да пада, само тьг 
и могу да се једу.

сланчоглед ЛЗ м сунцокрет. – При нас се не сеје сланчоглед, само се у градину 
посеју неколко струка ко цвеће.

сланчоше свр. добије сунчаницу, буде омамљен јаким сунцем. – Нема да тури 
нешто на главу, нело че сланчоше.

слањињав, -а, -о сланинаст, месо у коме претежни део чини сланина. – 
Слањињаво месо не могу да једем па тој ти је, а има нећи па само такво воли.

слас м пријатан укус слатких ствари, сладост, слаткоћа. – Пасуљ кат се запржи 
требе да поћипи неколко време, ал не гоџа, да му се сласат не истрови.
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слатак, -тка, -тко 1. сладак. – Овија сок од бьз ти је слатак, па дори тужан от 
слатко. 2. фиг. леп, умиљат. – Бьш ми је слатак, изеде га тетка.

слати свр. летећи спушта се на нешто, слеће. – Покри месото, да не слате 
мушице на њега.

слатина ж мочварно земљиште. – Мочварно зевњиштето, па га зовемо Слатина, 
там ни је градина.

сльпьц мн. сльпци м један од четири дрвена стубића који се једним крајем 
убадају у оплен и придржавају канате или лотре (упор. расколац). – Сльпци су 
кратћи окол метар, и држе канате или литре. Дупе вој поголемачко, а ножице ко 
сльпци.  слепьц2.

сльпка мн. сльпће ж грана дрвета (упор. грањћа). – Увати се за сльпку, и задржа се, 
иначе тео се скршњачим да бео падал. Бери и јеџ, ал не крши сльпће, да и догодине 
роде.

сльпчица ж дем. од слпка, гранчица. – Накрши суве сльпчице и заклади огањ, а 
ја чу нешто да припремим да попржимо.

слега несвр. сагиње, спушта, слеже (о раменима). – Жена га вара, и он тој знаје, 
али слега рамена због деца.

слега се несвр. спушта се ниже, дубље, слеже се (о површини земље). – Туј се 
зевња слега, неје добро да се туј постави темељ.

слегне свр. сагне, спусти. – Е па при мен је овака, ако оч – узимај и терај, а ако 
неч – слегни сас рамена и измакни се.

следени се свр. фиг. претвори се у лед, укочи се. – Улази унутра, че се следениш 
таква гола надвор, видиш колко је застудело.  следи се.

следи се свр. в. следени се. – Маноила ко да удари гром по грбину, притропа му 
срце, и ко да се цел следи.

следује несвр. прима, припада. – Не гурајте се, сваћи че добије кво му следује 
према заслугу. ■ следување гл. им. – Овластил сам га да прима и моје следување.

слезенка ж анат. слезена, слезина. – Највише волим да се слезенка само малко 
запече на жар, да буде још крвава.

слезне свр. 1. напусти какво уздигнуто место, изађе из каквог превозног 
средства, скине се са коња и сл. – Пијан ко зевња, па не мож да слезне от кола, 
морали су да га снесу. Не смејеш да слезнеш от коња док ти он не одобри. 2. идући 
одозго доле спусти се на ниже место. – На дьн пред вашар ја слезо от појату у село.

слеме с уздужна линија у којој се секу две кровне површине куће, врх куће (упор. и 
вода). – Оди по слеме ко мачка, ич га неје стра од висину.

слемењача ж греда која се поставља на слемену (в и венчаница). – Слемењача 
ми попуштила, за назиму чу ју потпрем, али напролет мора да се мења.

слемузи свр. уради аљкаво, не уради како треба, смандрља. – Исплела му ванелу, 
али ју само слемузила, неје уработена како требе.  слунѕи.

слеп, -а, -о фиг. аљкав, који не води рачуна о својој спољашности. – Сви дни Мара 
лепа, на Велигден слепа.

слепак м слепци зоол. слепо куче Spalax typhalus. – Ко да ји иста маћа раџала, 
застељали се, па ни зрнце овьс од њи не иде из амбар, а влаче дом ко слепак компири.

слепьц1 м 1. слепа особа, слепац. – Неје лько да чуваш два слепца у кућу. 2. фиг. 
будала, незналица. – Големьц је, ама је слепьц.  слепча.

слепьц2 м један од четири дрвена стубића који се једним крајем убадају у оплен 
и придржавају канате или лотре (упор. сльпьц). – Жена и кат си воли човека, мора 
га малко rчне сас некоју реч, ко сас слепьц, да се знаје који је главан.
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слепеје несвр. постепено губи вид, слепи. – Поче да слепејем, стра ме да чу на-
чисто да оћоравејем, па куде чу се после денем.  ослепеје.

слепује (трп. пр. слепен, -а, -о) несвр. лепљењем спаја, лепљењем саставља. – Опе-
чене ванилице се слепују сас пекмез, и уваљају у ситан шићер. Имам слепено срце 
за плућа.

слепута се несвр. беспосличи, скита се. – Слепута се от кућу до кућу ко бесно 
куче. Некој од госјањи излазил надвор, а кад улезне, он бел от снег ко да се целу ноч 
слепутал по Ракош.  дослепута се.  спацира се.

слепча м 1. слепа особа, слепац (упор. слепьц). – Слепча да станеш, па с тојагу да 
пипаш куде-ч с ногу да нагазиш. (клет.). 2. наивна и приглупа мушка особа. – Њојнити 
слепча у-зем гледа, док му комшија држи жену за руку.  ћорча.

слети свр. летећи спусти се на што. – Тиће слете јастреб, зграби најубавог петла 
и однесе га.

слети се свр. фиг. више њих дојури са разних страна. – Ми се слетемо окол њега, 
али веч беше доцкан, умре ни на-руће.

слешче несвр. дахће, сопће. – Жега голема, овце почну да слешчу от како се 
искарају на пашу. Кучиштено се завлекло пот кола, па само слешче. Баба почела да 
слешче и да кука да ју Бог прибира да се не мучи више. ■ слешчање гл. им. – Ја стану 
испред врата, убаво чујем слешчање, и стрина Милицу како орати: Де польк, еве још 
малко, само што неје излезло.  услешче се.

слива ж бот. дрво и плод шљиве Prunus domestica. – Идемо у Сулиманово да 
беремо сливе. Сливе жльтће преродиле, / Грањће дозем спуштиле, / Само што се 
несу скршиле. (нар. п.). █ црвива ~ фиг. нешто што је мале вредности попут црвљиве 
шљиве. – Ти мислиш да си овде најважан, и да морају сви да те слушају, али те никој 
не зарезује за црвиву сливу.

сливица ж дем. и хип. од слива. – Имам млад шљивар, веч требе да почну да 
прораџају понеће сливице.  сливка.

сливка мн. сливће ж в. сливица. – Деца ни се разбегала по вароши, ја и баба 
работимо колко да неје без ич, садимо си градинку, и малко збирамо сливће да си 
испечемо рећију.

сливљак мн. сливљаци м пеј. од слива. – Овија сливљаци ћисели па виште, веч ми 
иде ускомина на зуби од њи.

сливник м место где расту шљиве, шљивик. – Зберу се сливе у сливник, па се 
насипу у каце.  сливњак.

сливњак мн. сливњаци м в. сливник. – Иди у сливњак, па си набери сливе какве 
оч. Ујутру зберемо сламу на коју смо преспали у кош, и идемо у сливњаци да испод 
сваку сливу запалимо помалко от сламуту.  шљивар.

сливов, -а, -о који потиче од шљиве, који се односи на шљиве. – Најбоља сливова 
рећија је од тргоњи. От суво сливово дрво се праве двоће, дудучетија и дудуци.

Сливовик (адм. Шљивовик) село у Лужници (1947. припојено општини Бела 
Паланка); Сливовчанин / Сливовчањин, Сливовка, Сливовче мн. Сливовчањи етн; 
сливовачћи, -чка, -чко ктет.  Шљивовик.

сливовица ж ракија од шљива. – Који сливовицу вечера, воду доручкује.  
шљивовица.

слика мн. слиће ж фотографија. – Отиде у војску, и прати ни писмо и слику. На-
редила слиће от сва унучетија на креденац, па како ји погледа усмине се, и некво 
прошьпче. Не превртај старе слиће, да те не једу муће.

слика несвр. 1. фотографише. – Да ми сликаш детево, ал да гледаш да испадне 
убаво у слику. 2. фиг. мотри пажљиво и меморише оно што га интересује. – Улезне 
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он под вејник и слима који су се највише распиштољили уз музику, и чији су се нов-
ченици највише надули от паре 3. фиг. раширивши ноге покаже стидницу. – Ја чу се 
наместим, а ти се малко раскречи да ме сликаш.  слима.  наслика.

слика се свр. фотографише се. – Извади документа за личну карту, са требе још 
да се сликам, и да ји предадем у милицију.

сликује несвр. снима фотографским апаратом или камером. – Ја се збуни па на 
нигде, около мен све премењени ко овија што на телевизију сликују. Кво туј има да 
се учи, купиш апарат и сликујеш, ти неч инџињер да будеш. ■ сликување гл. им. – 
Дојде Војислав бьш како му башта наложи, са све коња и са све чезе, упарадени ко 
за сликување.  слимује.

сликује се несвр. снима се. – Станул сам тека при улаз и ѕверим се, видим једни 
поседали, једни се разоџују натам-новам, једни се сликују.

слима несвр. в. слика. – Јутредьн ми јавише да че Петкана да остане још нећи дьн 
нагосје, и да че да ју слимају на некви апарати. Тека једьн понеделник Капетан сли-
мил једну младу снашку из Бердуј, западла му за око, и че ју вози.

слимак м снимак. – У понеделник мора да идем да слимам груди, да спремим 
слимакат за четврььк, тьг дооди доктур ис Пирот за теј болештије.

слимује несвр. в. сликује. – Нека он слимује тебе, а не мене. Мож су и мен слиму-
вали, и ја сам била куде њег.

слисти свр. 1. све поједе и попије. – Кво најдемо за једење и пијење, све слисти-
мо, и побегнемо. 2. силом уклони, учини да нештп престане да постоји. – Ајд, еве, 
речете, личи ли тој да о[т]сечем ореј који је још мој прадеда посадил, сви га пазили 
и чували, сва деца ис кућу на њег се љушкала и качила, а сьг ја да га слистим.

слита несвр. слеће. – Направимо бојаги плашило и поставимо га у лозје, али 
пилетија и на њега слитају, и кљуцају и даље грозје чим се удаљимо.

сличка мн. сличће ж дем. од слика, сличица. – Да урамиш сличће од сва деца, па 
да ји накачиш на зид, да знамо како су изгледала ко малечка.

сличуге ЛЗ ж мн. кратке дрвене клизаљке сличне скијама. – Заледила се бара, на-
правила се пузаљка, деца приврзала сличуге на ноге, и пузгају се.

сличуђе ГЛ, ДЛ ж мн. кратке дрвене клизаљке сличне скијама. – Сличуђе се ко-
ристе где је добро угазен и улитен снег, а скије могу да се возе и по неугазен снег.

сlба ж лестве, мердевине, стуба. – Исто ти се вата да ли си се качил, ил си сlбу 
држал, ако ви увате, најебали сте обојица.  сльба.

сlза мн. сlзе ж суза. – Потекоше вој сlзе, па сlза сlзу стиза. Пеленчето си рани, 
немој си зажмала, немој да викаш, сlзе не помагају.  сльза.

сlнце с сунце. – Рано се дигло девојче, преди сlнце, пред зору… Кута се оди 
сlнце, стра ју да не изгори у лице.  сльнце.

сlнчаница ж сунчаница. – Ударила га сlнчаница, па га повртају с ладну воду.  
сльнчаница.

сlнченце с хип. од сlнце. – Е, да оче да изгреје сlнченце, да ни згреје кочине.  
сльнчценце.

сlнчичи м мн. трепераво светлуцање у ваздуху у време велике жеге. – Кад је 
жега и нема ветар, почну да играју сlнчичи, ко ситне мушице да лете.  сльнчичи.

сlнчиште с пеј. од сlнце. – Сlнчиштево упекло, па че ни очи поиспадају ко на 
поганци.  сльнциште, сльнчиште.

сlнчоглед м сунцокрет (упор. и сланчоглед). – Сlнчогледан ни пилетишта све 
искљуцала.  сльнчоглед.
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сlнчоше свр. свр. добије сунчаницу, буде омамљен јаким сунцем (упор. и сланчоше). 
– Бегај у ладовину, да не сlнчошеш, да не мож да те поврнемо после. Од жегу сам 
сlнчосал, а од умор скапосал.  сльнчоше.

сльба ж в. сlба. – Истепа си дете само затој што се качи на сльбу, ко да се он неје 
качил кад је бил дете. На таван се не мож укачиш без сльбу.

сльбетина ж пеј. од сльба. – Овај сльбетина се скомсала, пази да те не издаде да 
паднеш сасве њу док се качиш на таван.

сльбица ж хип. од сльба. – Има сльба за качење на повисоко, а има и сльбица ако 
требе да се поткачиш на нешто пониско.

сльбле ж дем. од сльба. – Свако јутро кат се народ сабере преди задругу, деда 
Драга наметне сльбле на рамо, па излезне у народ.

сльза мн. сльзе ж в. сlза. – Једна сльза може да замути цел вир. Дожалеје ми па се 
развикам, па сльза сльзу стиѕа. ⌂ гльта сльзе безгласно и неутешно плаче. – Неје лько 
да гльташ сльзе, и преглеџујеш како се твоје друство премењује и весели.

сльзи несвр. цурка помало као кад сузе теку. – Водицава омалела, тиће само што 
сльзи.  засльзи.

сльнце с в. сlнце. – Док сьвне, док сльнце огреје, морамо да се врнемо и[з] 
здравац. Ако сльнце зајде у мутно, че пада ћиша. Кат сльнце зајде у облак, че се 
мења време, че га обрта на ћишу. Он неје сльнце, па да цел свет огреје. █ зубато ~ 
зимско сунце без моћи да угреје. – Зубато сльнце, греје, али не згрева. ⌂ пред сльнце 
део дана пре рађања сунца. – До девет дьна се излази на гроб прет сльнце, после се 
иде вечером до четиријес дьна, а после само спром недељу и такви добри дьнови.

сльнча се несвр. сунча се. – Кат престану да се сльнчају, па се дигну да се пај купу, 
и виде да им је јаз испуштен, ми се усмејемо како смо ји зезнули.

сльнчаница ж в. сlнчаница. – Нави вечертуту будилник да ме пробуди у 
сьвњушку да идем при доктурити, да ме не стреви сльнчаница кат припне жега.

сльнченце с в. сlнченце. – Отслни ми, да ме огреје сльнченце.
сльнчичи м мн. в. сlнчичи. – Сльнце опекло, па куде погледаш, оно само играју 

сльнчичи.
сльнциште с в. сlнчиште. – Кат појдо за село, мојви се уокаше да не идем по 

сльнциштево без поклапало, че ме зашумоглави.
сльнчиште с в. сlнчиште. – Тија болежи по зглобови од небо дооде, а и сльнчиш-

тево полудело, па све изгоре.
сльнчоглед м в. сlнчоглед. – Лани и ми сејамо сльнчоглед.
сльнчоше свр. в. сlнчоше. – Напрет се ручно жело, са срп па цел дьн, сьг да не-

куга откараш тека на њиву, сльнчосал би до пладне.
слободи несвр. бодри, храбри. – Он ме слободи да че се све добро заврши, али ја 

сам се наплашила, па ме сьн не вата.
слободи се несвр. бодри себе, храбри се. – Ми ко пилетија ус квачку, само матер 

смо имали, и све смо њу слушали, и с њу смо се слободили.
слободија ж безбрижност, опуштеност, слободан живот. – Слободија кола 

троши. Преко лето дојду деца при нас на село, да поживе малко на слободију.
слободно прил. лако, неусиљено. без ограничења, без устручавања. – Слободно 

пини, тој рећија, лек за све, неје трујало. ■ најслободно суперл. од слободно, слободно 
у највећем степену. – С мужа си ми је најслободно.

слободњак м неустрашива особа. – Слободњак је, од ништа га неје стра, смеје и 
у гробишта сам ночу да отиде.

слово мн. слова збир. словја с писмени знак којим се обележава изговорени глас. 
– Несьм ишла у школу, али знам сва штампана слова, писана не знам. Седнем, ко 
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бађим чу читам новину, а не видим, ситна словјата за моје очи. Познава словја, 
колко да се не потписује сас прс. █ црвено ~ важан верски празник обележен црвеним 
словима у календару када се не ради. – На црвено слово се не пипа никаква работа 
ни у поље ни у руће.

слог мн. слогови м међа између две њиве на косини, будући да њиве нису у истом 
нивоу, слог је каскада обрасла трњем или травурином. – Ја сам малецка, а моја мати 
ме укачи на висок слог, да вој помогнем да се уврже у љуљћу. Овија слогови све 
урасли у трње.

слогује живи у слози. – Где нема слога, и где јетрве не слогују, браћа се мора 
деле, и кућа се затвара.

слојани се свр. хладећи се пређе из житког у чврсто стање, добије скраму од 
охлађене масноће. – Направила ђувеч, али га замаснила, саде маз, па се слојанил, не 
може се једе.

сломи (трп. пр. сломен, -а, -о) свр. поломи, разбије, скрха (упор. скрши). – Кат се 
кола сломе, путеви на све стране колко оч. (посл.). Сломена му вилица, па мора да 
лежи у болницу.

слоша се свр. постане лоше, смучи се. – Отиде си при родбину оди мужа у Пожа-
ревац, там вој се слоша, и там умре. Нешто ми се слошало, морам малко да легнем. 
 слошеје се.

слошеје се свр. в. слоша се. – Немој толко да се напарујеш, че ти се слошеје. Ог-
рни се сас дрешку па прејди до Тугомира, виџ да му се неје нешто слошејало.

слуга м особа која за плату врши кућне и друге послове. – Слуга не може без 
газду, а газда бе[з] слугу. ⌂ слуга без ајлук онај који ради бесплатно. – Мислили су да 
им будем слуга без ајлук.

слугује несвр. обавља посао слуге. – Обрну се време, предузећа почеше да се 
затварају, са онија који мануше село морају да слугују кот приватници. Моја маћа, 
сирота, научена од малечко да девери и слугује, кад ми нешто неје по вољу оратеше: 
Де, притрпи, оно тека-тека па че пројде. ■ слугување гл. им. – Море, мен је слугување 
омрзло.

службица ж хип. од служба. – Изучил за учитеља, там добил службицу, и пуштил 
там корење, више се нече врне.

служи несвр. буде слуга, ради за кога. – Служила сам ти, и деверила сам ти, а ти 
ме са искарујеш.  ослужи

служи се несвр. узима за столом храну и пиће, послужује се. – Једете, пијте, слу-
жете се, немој се срамујете.

служитељ м најнижи службеник у установама који врши разне физичке послове, 
послужитељ. – Бил је општинсћи, потрчко за све.

слунѕи (трп. пр. слунѕен, -а, -о) свр. уради аљкаво, не уради како треба, смандрља 
(упор. слемузи). – Окопа некако градину, слунѕи ју надве-натри, како је, тека је, тој 
вој је. Градинава ти тиће слунѕена, ко да ју је копала бабичка от сто године.

слуња се несвр. беспосличи, вуцара се, скита се. – Тој вуждало никако да се сми-
ри, по цел дьн се негде слуња ко да има цигансћи пепел у дупе.  сневира се, смуца 
се.  дослуња се.

слутан, -тна, -тно који је прикраћен за што, који је са каквом фалинком. – Море, 
нашити унук пропушил, а почел и да попивкује, метнул се на деду, да не остане 
слутан. Слутан на једно око, а другото му здраво.

слути несвр. предосећа, наслућује. – Дом при Ѕвездану нићи ништа не слути да че 
дојду наваџије, ал ји саглам дочекаше, домаћинсћи. Мен ми тој не слути на добро.
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слуша несвр. 1. прима слухом. – Престани да баљезгаш, не могу више да слушам 
такве бљувотине. 2. фиг. послушно ради шта му се каже. – Работе не одбијам, куј 
ми кво рече да уработим ја слушам, и брзо ме сви заволеше.  дослуша, заслуша, 
послуша, саслуша, услуша.

слуша се несвр. 1. помаже се нечим, користи нешто као помагало. – Ја си се слу-
шам с бритву, она си ми је стално врзана за појес. 2. брине о себи без туђе помоћи. 
– Добро је док човек може сам да се слуша, не вољаје кад легне, и падне другоме на 
терет.  наслуша се, послуша се.

слушач мн. слушачи м слушалац. – Деца несу при нас, али животињћеве су ни 
голема срећа, имамо си сас Петкану слушачи, кокошће не рачуњам, с њи ората нема.

смагли се свр. 1. падне густа магла. – Смагли се, на десет метра се ништа не 
види, ко да је ноч. 2. фиг. сјури се, стушти се. – Сурта се смагли низ Рачавац ко да 
че му нећи главу отћине, и фукну се у грсничиште, а на уста му бел пењак ко пресно 
сирење.  смогли се.

смаже свр. фиг. поједе на брзину. – Све што му принесем, одма смаже, и тражи 
још.

смали свр. сведе на мању меру, смањи. – Беше се пропил, са смали пијење, али 
пушење не смањује.  посмали.

смали се свр. 1. смањи се. – Ја се завлеко меџу њојне нође, али он ништа, смалил 
се, па га нигде нема. Навлекла ми се некаква тьвнина на очи, у душу ме стисло, 
смалила сьм се, па ме нигде нема. 2. спусти се (о притиску). – У главу оче да ти се 
врти ако ти се смали притисак.  посмали се.

смаљује се несвр. постаје мали, или бројчано мањи. – Почемо се смаљујемо, 
старци отоде, а деца се веч одавно не раџају у село.

смами свр. вабљењем дозове стоку код себе. – Смами овцете, па ји затвори у 
трљак да ји премуземо, после ји па пушти на пашу.

смандрља свр. уради нешто на брзу руку; утроши време у ништа. – Баба ме 
ружи што се мешам у политиће, а ја си па мозгујем: През ђавола, Јеленко, па и ако 
те изгрбаве, ако се ти неси наживел, оно куј је, тољће године си смандрљал у не-
виделицу.

смандрља се свр. спусти се низ стрмину котрљајући се, стропошта се. – Она се 
увати за мешину, пребледе ко креч у лице, и смандрља се у јендак при пут.

сматра несвр. 1. мисли, има своје мишљење, свој суд (о нечему). – Ми сматрамо да 
смо најбољ народ, али друђи не мисле бьш тека. 2. уважава, цени, поштује (кога). 
– Туј блесотину никој не сматра за ништа. Родитељ, а не сматрају га у кућу ни за 
црвиву сливу.

смациња несвр. 1. влачећи премешта са вишег на ниже место. – Даньс че 
смацињамо дрва до пут, а јутре че ји прекарујемо дом. 2. фиг. халапљиво једе, гута не 
жваћући. – Само се примькне до астал, и почне да смациња све кво доване.

смькља м пеј. онај који је неуредано обучен, који је зарозаних панталона и чара-
па. – Куде најде тога смькљу, виснуле му панталоне ко на плашило. При нас орате да 
је смькља онија који мисли да је најпаметан.  смькљан.

смькна ж неуредно одевена женска особа. – Бог сцепи троји опьнци док састави 
смькну и смькљу.

смькне (трп. пр. смькнут, -а, -о) свр. тргнувши скине, стргне, уклони. – Смькни 
црђе од њега, нек му озебне дупе, јега се реши да се дигне, гле који ред стану. Смькни 
панталоне да видим куде си се утепал. Нема ништа погоре нело кад жена излезне у 
народ сас разврзану шамију и смькнуте черапе.
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смькне се свр. 1. скине се, стргне се, уклони се. – Пре спремување црева се 
преврну наопако, па им се тури сол, и трљају се док се не смькне каљаво од њи, 
онда се исперу сас воду. 2. падне, скљока се, стровали се. – Нешто ми се стьвни у 
главу, и ја се тиће смькну при врата. 3. хоадајући спусти се низ косину. – Премењени 
ко на свадбу да су пошли само се смькну низ Дубичије, и ете ји на станицу за онија 
аутобус што иде из Боњинци у пет и десет за Београд. Сльзе крупне ко смола оди 
праскове полагьцка се смькнуше низ образи, и падоше назем.

смьциња несвр. свлачи, скида одећу. – Смьцињај панталоне да те доктурица 
шприца, у болницу срам нема.

смьциња се несвр. зарозује се, свлачи се. – Истровила штруфне, па вој се 
смьцињају черапе, али она си оди таква, ко сьблаз.

смеј м смех. – Заразан смеј, ко прозевушка, кат се једьн засмеје, сви се усмеју. 
Још се држи озбиљно, а надула се ко пендуј, па че сваћи чьс да прсне от смеј. Са 
ми за смеј, али тьг ми неје било до смејање. ⌂ обрне на смеј окрене на шалу. – Туј га 
обрнумо на смеј, и ја вој вати руку да вој гледам у длан. ⌂ исћида се от смеј покида се 
од смеха. – Будала се исћида от смеј кад види малко брашанце.

смеје несвр. сме, особина онога који нема страха. – Који смеје, он улезне, који не 
смеје, он чека надвор.

смеје се несвр. 1. карактеристичним покретима мишића лица и усана, као и 
карактеристичним испрекиданим гласовима, изражава добро расположење и 
задовољство (упор. и ребече се, ћикоти се). □ – Сви се смеју, па се смејем и ја, али си 
ја знам како ми је. 2. подсмева се коме. – Аои, каква па жена нашла да ми се смеје! ■ 
смејање гл. им. – Њим смешно, али мен неје за смејање, него ми дошло да викам, па 
да извијам.  засмеје, насмеје, одсмеје се, посмеје се, присмеје се, усмеје се.

смеље свр. в. самеље. – Насипемо жито у кош, воденица почне да меље, и ако је 
жито суво, оно се брзо смеље. За колачи ореси смељемо на ручну воденицу.

смет мн. сметови м ветром нанесена велика хрпа снега, снежни нанос. – Напред 
сметови беоше и по два метра висоћи.

сметана ж 1. кора масноће која се ухвати на површини охлађеног проврелог мле-
ка, скоруп. – Млеко кат се свари увати сметану. Пуно љуђи сметану нете да туре у 
уста. 2. било каква друга површинска покорица на течности. – Сметана се ване и у 
кацу сас ћисело зеље, па требе да се чисти, да се не умирише расол. ⌂ вати сметану 
млеко кувањем направи кајмак. – Млеково ватило сматану ко прс дебелу. ⌂ обере сме-
тану приграби најбољи део, покупи кајмак. – Деда от Петканинуту друшку имал арно 
убаву женицу, а убава жена незвано госје одока, и туј мојти деда обрал сметану, али 
тој заплатил сас живот. Сељак из-дьн у-дьн оре и врти матику, па дојду вагабунде из 
град, и оберу сметану, а за њег кво остане.

сметани се несвр. ствара се покорица на површини чега. – Напил се, почеле да му 
се сметане очи, и да заплита сас језик.  засметани се.

смете1 свр. помете метлом. – Узни метлу, па смети ђубре по двор, да неје ко у 
циганско падалиште.

смете2 свр. омете кога у каквом послу. – Не затрачкуј ме да ме не сметеш, па да 
заборавим кво сам тела да кажем.  насмете, посмете.

смете се свр. омете се, погреши. – Има тека понећи дьн, кат се сметем, па не знам 
ни на коју страну да појдем, ни одокле нешто да почнем.  насмете се, посмете се.

сметено прил. збуњено, смушено. – Понећи орати отресито, да ти је мило да га 
слушаш, а има и такви који орате сметено, мука да те вати да ји слушаш.
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сметењача ж она која није ни тамо ни овамо, која има особине и овога и онога. 
– Једне сливе зовемо црнице, једне белице, једне жlтће, а једне сметењаче, нећи ји 
зову и модрице.

сметња ж оно што смета, што стоји на путу да се нешто оствари, препрека, 
тешкоћа. □ – Улезне и седне ускрај, и све се оѕира да ли некому неје на сметњу.

смеша (трп. пр. смешан, -а, -о) свр. мешајући састави уједно, споји нешто раз-
новрсно. – Смешам алев пипер и сол, па топим с леб. Улезомо у шталу, оно смешана 
говеда, овце и козе, мрзлица, па да се упувују, да им је топло.

смеша се свр. помеша се једно с другим, здружи се. – Смешаше се наше и њине 
овце, па муку видомо док ји разлучимо.

смеши несвр. брука кога, чини да се ко осећа постиђеним. – Нема да се понаша 
ко домачин, нело се напије, па почне да свашта баљезга, смеши пред народ и мен и 
деца.  посмеши.

смеши се несвр. брука се. – Не трчи по њег, не смеши се, видиш да те не воли, да 
се само игра с тебе.  посмеши се.

смије (имп. сми – смијте) свр. исплакни, спере оно што је на површини. – Врљамо 
ђубре, али дојде вода па смије ђубрето, па ко да неје ни ђубрено. ⌂ сми, сми, па расипи 
нешто безвредно, што се избацује заједно са водом. – Њигова ората неје тићем тека: 
сми, сми, па расипи, ако га ви сматрате за смотаног и недоправеног.

смилује се свр. осети самилост према коме, сажали се. – Добро је, туј сам меџу 
своји, смилова се Бог на мене.

смиљћа ж бот. биљка из породице главочика, смиљ Antennaria dioica. – Има једна 
детелина која се зове јежевица, она израсте висока ко жито, кроз њу расте трава која 
се зове смиљћа.

смирава несвр. чини да неко буде миран, доводи у стање смирености. – Понекоја 
музика смирава, а понекоја ћида живци.  смирује.

смири свр. учини да неко буде миран, доведе у стање смирености. – Јетрве се 
скараше, замалко да се потепају, једва ји смиримо. ■ смирење гл. им. – Још ко дете 
је имал притисак, па ми доктур беше преписал таблете за смирење, и без њи се не 
оставља.  посмири.

смири се свр. доведе себе у стање смирености. – Надума ми свашта, па си из-
лезне, а ја после не могу да се смирим цел дьн. ⌂ смири се начисто премине, умре. – Де, 
потрпи, јега га пројде бесночата, јега се смири, ма јега се смири начисто, да се и нам 
душа смири.  посмири се.

смирује несвр. в. смирава. – Смирувамо га сви, али полудел од бесночу, куји може 
лудог човека да смири.

смирује се несвр. доводи себе у стање смирености. – Целу ноч се не смирују але 
пијане, не мож да се трепне од њи.

смисли свр. 1. размисливши донесе какву одлуку, науми. – Смислили како да ме 
пречукају и да ми отну имање, али сам ја старо могаре, не давам се тека лько. 2. 
измисли оно што не постоји. мишљењем створи. – Кво он може да смисли, тој ни 
двоји волови не могу да повучу. ⌂ не може да га смисли не подноси га, не може очима 
да га види. – Не могу да га смислим, кам ли под-руку да га водим.

смита1 свр. прави сметње коме, омета кога, узнемирава кога. – На тога задорицу 
све малко, и сваћи му смита. Окају по нас да се померимо и не смитамо. Смитају му 
деца, а највиш му ја смитам. Населили смо се насред пут, и на свакога смитамо.  
засмита, насмита, посмита.

смита2 свр. метући метлом сакупља ђубре ка себи и на гомилу (упор. и размита). – 
Ајде, жене, смитајте плеву. У трљак ђубре мора да се повремено смита на куп.
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смица несвр. 1. смиче нешто са горње површине на доњу. – Деца, немојте да се ка-
чите на камару и да смицате сламу озгор, да ју не разносе кокошће по двор. Смицају 
греде до место где че да ји товаре на камијон. 2. кида лишће провлачењем гране кроз 
слабо стиснуту шаку. – Немој да смицаш лисје од младарат, че се осуши. 3. фиг. 
прождрљиво једе. – Иструга ни грејана рећија, и одма почемо да смицамо попошће 
ис туршију. Да му не наздрави, не би овој видел, смица рећијене ко да су му задње. 
Укачил се на вр куде су најкрупне црешње, па само смица и гlта са све кочичку.  
насмица.

смица се несвр. клизећи спуста се низ што глатко. – Децава нашла разоноду: 
укаче се на камару, па се озгор смицају на дупе и стрве сламу по двор.  насмица се.

смишљује несвр. смишља. – Још од Ненавицу почнем да смишљујем кво да вој 
дом оратим, куде сам све бил и с какво друство сам се дружил.

смлати (трп. пр. смлатен, -а, -о) свр. млатећи обори, отресе, сруши. – Кад израсте 
жито, иду да виде да ли је залебило, а после све до жетву страују да га не смлати 
град или голема ћиша. Цел живот тегљи и сеца, ко да влачи кола пуна сас камење уз 
големо брдо, па кад ји извлече, она јурну нанадол, и протандрчу преко њу, а она тека 
смалтена поседи, поседи, па се па дигне и настави да ји сеца.

смлачи свр. учини млаким. – Смлачи воду у лонче да се обричим, и спреми ми 
премену да се пременим.  посмлачи.

смлачи се свр. мало се угреје. – У кујну огањ гори цел дьн, а увечер накладемо 
само једьн огањ колко да се смлачи соба у коју спимо.  посмлачи се.

смогли се свр. в. смагли се. – Јако се смоглило, лько можемо да залутамо.
смок мн. смокови м зоол. в. смук. – Прилепила се за мен ко смок за сиску.
смокљан м ограничен глуп и сметен човек, шмокљан. – Áјде, смокљане, све 

девоће питују за тебе, само тебе чекају, а ти се туј разнемагујеш.
смолница ж врста земље, масне и тешке за обраду. – Смолница је гадна зевња 

за орање, али кво се у њу посеје све добро роди.
смољав, -а, -о који је јако прљав. – Мати вој је смољава жена, а она се изметнула, 

неје таква.
смори се свр. осети умор, умори се. – Сморил се ко резерни точак. Сморил се ко 

крт у саксију.
смота свр. 1. мотајући савије у клупко, намота. – Придржи ми преџуву да ју 

смотам на клувчетија, па чу ти исплетем џемпир. 2. фиг. украде. – Само ли га нићи не 
гледа, смота кво му падне под руку, и бега.

смота се свр. фиг. ушепртља се. – Излезе и држи замотуљчакат у руће, убава ко 
икона, насмејана, ја вој дадо цвећето што га купи у цвећару, али се смота, и не каза 
вој колко сам срећан што ми је родила сина.

смотан, -а, -о неокретан, несналажљив, сметен. – На кога си се метнул такьв 
смотан ко сајла, родитељи ти несу такви.

смотља м пеј. несналажљива и сметена особа, смотанко. – Смотља, нумеје нос 
да си обрише, а оче да командује, и да га сви слушају.

смоћињa мн. смоћињe бот. ж смоква Ficus carica. – Ми несмо ни знали кво су тој 
смоћиње, а са има да се купе кад оч.

смрaд м непријатан мирис, задах, воњ. – Кочина им до наш прозор, па се не мож 
трпи оди смрад.  смрадеж.

смрадеж м непријатан мирис, задах, воњ (упор. смрад). – Ако имају порано сед-
ницу, има да ји сви погуши от смрадеж на бели лук.  смрдеж.

смради несвр. шири смрад око себе. – Не прди јако, и не смради узоколо, да те не 
намиришу курјаци, јевтина је глава на човека.
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смради се несвр. долазећи у додир са нечим смрдљивим чини да и сам постане 
такав. – Чим чуваш стоку, мораш да се смрадиш, неје добро ако се с време на време 
не окупеш.

смрачи се свр. постане мрачно, смркне се. – Доодим обавезно довечер, чим се 
смрачи.

смрдеж м в. смрадеж. – Не улази им се у кућу от смрдеж, ко Цигањи да у њу 
живе.

смрди несвр. 1. испушта смрад, заудара. – Тиквава се здувала, па почела да 
смрди. 2. фиг. задржава се негде без користи, ленчари. – По цел дьн смрди у кревет, 
да може туј би и јел и срал.  засмрди, присмрди, усмрди се.

смрдоврана ж зоол. птица крешталица шареног перја, смрдиврана, плава врана 
Coracias garrulla. – Смрдоврану не виџављамо толко често, тићем пролети кроз 
шљивар, а оно вој се перје плавеје. Смрдоврана беше једнуш напрајила гњездо у 
Чућин грозјаньц, али горе високо, не мож се укачиш да видиш каква су вој јајца.

смрдља м онај који је аљкав, неуредан и непријатног задаха. – И тија ли смрдља 
нашьл да се некоме потсмива.

смрдљив, -а, -о оно што смрди. – Љуто једе и човек и стока, а смрдљиво нече 
ни стока да једе.

смрдљуга ж бот. биљка из породице штитара, смрдуша Bifora radians (упор. ка-
лендро). – Мора да је негде падал град, замириса смрдљуга.

смрдна ж она која је аљкава, неуредна и непријатног задаха. – Таја смрдна на 
сваку жену ману најде, а њу си не види.

смрзља м онај који не пдноси хладноћу. – Смрзљо, облекал си све дреје што 
имаш, и пак ти зима.

смрзне свр. изложи дејству ниске хладноће, замрзне, претвори у лед. – Поче се 
леди вода, има га начьс смрзне, лошо се писује на онија који имају тьњће црђе, а 
дрва на мањьк.

смрзне се (рад. пр. смрзал, -зла, -зло се) 1. јако озебне, укочи се од хладноће. – Ја 
га детево, смрзло се, јадниче, ко лед у стовну. 2. заледи се. – Студ голем, смрзну се 
и зевња и вода. 3. фиг. изгуби способност деловања и моћ говора, постане укочен. – 
Погледа ни, па кад окну, ми се само смрзомо, и оборимо главе.

смрзњивач шатр. м замрзивач. – Ујутро кат понамиримо животињће, ми туримо 
ложицу мазьк у испуцкане попошчице, онеј из смрзњивач, посолимо малко солчьк 
на вр прсти, строшимо некоје јајченце у попошчицете, и готова манџа.

смрзотина ж смрзнуто место на телу, промрзлина. – Отицају му нође от смрзо-
тине, које је зарадел још у онија рат, кат су преодили преко Албанију.

смркне се свр. 1. постане мрачно, наступи ноћ. – Чим се смркне, очу да сте дом. 
Док се на једнога не смркне, на другога не мож да сьвне. 2. фиг. изгуби контролу над 
собом. – Кад ми се смркне пред очи, бегај долеко од мене.  смрчи се.  стьвни се.

смрља (трп. пр. смрљан, -а, -о) свр. здроби, згњечи. – Не задевај се с мен, ако се 
рипнем, има да те смрљам ко лајно. Смрљано жито од град, ко да је с коњи вршено. 
 смрљави.

смрљави свр. в. смрља. – Уштркљаше се Жарко и Беља, замалко да ме смрљаве.
смрмољи свр. уради неки посао на брзину, уради како-тако. – Смрмољимо 

копањето, а ква че буде моруза че видимо.  смуа.
смрмури се свр. смањи се, скврчи се. – Нареза пун тигањ попошће и петлиџањи 

да попржим за обед, кад га стури од огањ, моје пржено се смрмурило на дно тигањ.
смрси свр. замрси, заплете. – Немој да ми смрсиш концити, не могу после да ји 

размрсим цел дьн.
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смрт мн. смртови (В смрче) м престанак живота (упор. мречка). – Смрт дооди 
кад му је речено, и не може да те чека да се премењујеш. У нашу кућу се уселише 
смртови, прво ми умре башта, па мати, па брат, и тој све за две године. Свакоме се 
живи, неје џабе нека баба думала: Иди, смрче, на унуче.

смрти се свр. свр олењи се, омлитави се због врућине (о овцама). – Кад је жега 
овце се веч окол десет сати смрте, и само гледају да се набију негде у ладовину.

смрчи се свр. в. смркне се. – Смрчи ми се пред очи, и некако ми дојде снага, па 
кат си ју ја грабну.

смуа несвр. 1. уради неки посао на брзину, уради како-тако (упор. смрмољи). – Не-
мам време, чу га смуам надве-натри, па како му буде. 2. превари, обрлати. – Смуала 
га на брзину, и са не може без њу ни секунд.

смуђе ж мн. витлање, ковитлац (о густим тамним облацима, диму или магли). 
– Почеше се појављују облаци на смуђе, че донесу ћишу. Чур из оџак излази на 
смуђе, мора да су сирова дрва, па нече да се одма распале. Поче магла да се спушта 
на смуђе.

смуди несвр. пали пламеном, прљи длаке палећи их (упор. прли). – Свињу закољемо, 
па ју ошуримо, куде неје добро ошурена, смудимо ју сас пламен.  осмуди.

смук мн. смукови м зоол. неотровна змија из породице смукуља Coluber fl avescens. 
– Смук сиса краву. Ја не пијем, али друђиви пију ко смукови.  смок.

смуља свр. гњечећи истисне сок из чега, изгњечи. – Смуљамо триста ћила грозје 
да добијемо сто ћила вино.

смути (трп. пр. смутен, -а, -о) свр. 1. умути, спреми мућењем. – Смути помије, па 
сипи на свињете да не скучу више по кочину. 2. фиг. уради нешто на брзину. – Сму-
тила сам нешто на брзину колко да да заварате глад. Смутено ко мутеница.

смуца се несвр. беспосличи, вуцара се, скита се (упор. слуња се). – Лети сви рабо-
те, а Илија се смуца по Бабушницу. Знаје она за кво се он смуца прекај њину кућу. 
⌂ смуца се ко глуво куче онај који бесциљно траћи време. – Ништа не работи, само се 
смуца ко глуво куче. Смуца се ко глува кучка. ■ смуцање гл. им. – От смуцање нема 
вајда, нело ти књигу да узнеш у шаће, да завршиш за кво си дошла у Ниш.  на-
смуца се.

смуче мн. смучетија с зоол. младунче смука. – Змиче, смуче малецко, најдо га по-
ред дрвник, али ми беше жал да га убијем.

смучни се свр. осети мучнину, смучи се. – Смучни ми се кат почне да се вали и да 
се уздиѕа, ко да ју не знам која је, и каква је.

снаа мн. снаје ГЛ ж снаха, синовљева жена. – На черку нарица, на снау га омица. 
Мој је свекьр имал четворица сина и четри снаје, ја сам прва снаа његова.  снајка.

снаведе свр. сагне, савије, преклони главу. – Мара снавела главу на једну страну, 
намешује лебови у текне, и слуша кво они причају.

снаведе се свр. сагне се, савије се, нагне се. – Крупнана црешња родила, па вој се 
грањће дозем снавеле. Он се снавел отуд, ја исто тека одовуд, и ко бацкови на брвно, 
само што се не друснумо.  поснаведе се.

снавије свр. заокупи, примора, присили. – Кво му падне на памет, снавије ме, па 
морам, јадна, да пристањујем.

снага1 ж људско или животињско тело. – Срби ме цела снага. Кат свиња има 
ватру и црвени кругови по целу снагу тај болес се зове црвени ветар.

снага2 ж способност физичког и душевног рада, јачина, моћ. □ – Мани се од 
њега, он има снагу ко медвед, а ти си жољав, че те грабне да те врљи преко кућу. ⌂ 
издава га снага телесно слаби. – Вели да му ништа неје, нема нигде да га боли, саде си 
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не може, снага га издава. ⌂ у снагу је богат је, добростојећи је у имовном стању. – 
Работимо, и имамо, и у снагу смо да помагамо деца и с пару и с намирнице.

снажица ж дем. од снага1, телашце. – Ти ми млого личиш на моју покојну Мару, 
тај коса, теј веџе, тај снажица, а кат се усминеше, имаше вадице на обрашчичи исто 
ко ти.

снајде свр. задеси, погоди, стигне, снађе. – Све ми беше добро, али како ме овој 
снајде кад ми син пођину, све се обрну. Рат је, куј знаје кво га мож снајде.

снајде се свр. прилагоди се према положају и приликама, уме да се извуче из 
потешкоћа, снађе се. – Замајала ме, па нумејем ни да се обрнем, ни да се оѕрнем, 
ни да се снајдем куде сам и какво работим. Она кво је све прошла у свој век па се 
снаодила, те не може да се снајде у купатило! Че се снајдемо за паре како умејемо, 
али че га купимо.

снајка мн. снајке ЛЗ ж снаха, синовљева жена (упор. снаа). – Имала сам ја снајку 
ис Пирот, па је млого убава била.  снајћа.

снајћа мн. снајће ДЛ ж в. снајка. – Босиљћина снајћа Јаглика, да вој се не нагле-
даш, ем убава, ем вредна, ем склотна, иде вој све од руће. Такьв наочит и с мустаћи, 
немој се вређаш, ал неси за пуштање у кућу, видел сам како снајће цькле комто теб.

снаоди несвр. погађа, сналази, сустиже (углавном нешто неповољно). – Кво те, 
бре комшијо, снаоди, та си стално замислен? – Замислен сам што ме у послегњо 
време почеше снаоде разне бољће, и тој која от коју потешка.

снаоди се несвр. прилагођава се у свим приликама, сналази се. – Снаодиш ли се 
при жену, или се она снаоди при комшију. Мора се снаодимо, кат се остареје нема 
више овој мушка работа, а овој женска, има чорбу да вари куј никад неје ни јајце 
испржил. Снаодете се како знајете и умејте, али очу да све буде како требе да буде.

снашка (В снашће) ж 1. дем. од снаха, снаша. – Кво работе децата, снашће, што 
ји не доведете малко при нас да се поиграмо с њи. 2. млађа жена уопште. – Сипи, 
бре, Јеленко, сипи от препекат, кво се отеѕаш ко добродушна снашка, чим се чаша 
испразни, неје лоше да је одма пуна.

снебива се несвр. 1. стиди се, устеже се, устручава се. – Ја се поче снебивам, 
ал ме он муну у ребра и рече: Кво се снебиваш, гледај у мен, па и ти исто работи. 2. 
вуцара се, тумара бесциљно (упор. и смуца се). – Снебива се ко глува кучка. Снебива 
се по сокаци, не работи му се.

сневира се несвр. беспосличи, вуцара се, скита се (упор. слуња се). – Сневира се 
ко ванџирало. Сневира се ко глува кучка.

снежьк м хип. од снег. – Паде снежьк, и одма се деца растрчаше и уџаколише.
снежина м пеј. од снег. – Паде снежина, и од Гмитровдьн до Џурџовдьн се не 

подиже, људи муку видоше како да изране стоку.
снесе1 свр. 1. избаци из себе јаје (о птицама). – Кат снесе јајце, кокоша почне 

да крека, вали се што га је снела. 2. донесе са вишег места на ниже. – Иди снеси 
неку низу пипер о[д] таван. 3. однесе нешто корисно причинивши велику штету (о 
бујици). – Туј годин поплава све снесе кво се роди у поље. Направи се голем бучњак, 
па снесе мос у Ждрело и неколко куће у село.

снесе2 свр. издржи, поднесе, отрпи. – Оваква малечка жена, а да може да снесе 
тољће работе, тој се неје ни видело, ни чуло.

снесе се (трп. пр. снесен, -а, -о) свр. подере се, поцепа одећу провлачећи се кроз 
нешто. – Све се снесомо док минумо кроз тија шумак. По какви трњаци си се 
завирал, та си толко снесен.

снизи свр. 1. спусти ниже. – Снизи ми туј грањћу на коју стојиш, да и ја доватим 
неку црешњу да поједем. 2. смањи цену. – Малко му снизи цену, ако оч да га купим.
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снимује несвр. прави филм снимајући камером. – Снимуваше ни за телевизију, па 
и нас старе бабичће.

снове несвр. 1. одређује ширину основе за ткање и намотава је на вратило 
разбоја. – Јутре че сновемо за ткање. 2. фиг. врзма се, безглаво јурца. – Баби дошли зет 
и черка нагосје, па само снове по кућу. Сновем по кућу от сьвњушку до стьвњушку, 
али ми никој не признава. ■ сновање гл. им. – За сновање требу две жене, једна да 
намотава на кросно, а друга да пази да се нити не умрсе (в. и санице).  наснове, 
основе.

снопьк мн. сноповчичи м дем. од сноп, снопић. – Узни помалецак снопьк, што си 
узела најголем. Слабо му жице родило, сноповчичи льћи, само слама.

снопетина м аугм. од сноп. – Деда Драга нумеје да врзује малечћи снопови, он 
кад врже снопетину, жена га једва подигне.

снопје с збир. снопље. – Кој оче да се призети, да се облече у клашњени бреве-
неци и вунен капут, и цел дьн да прави јужетија и врзује снопје на жеглицу, ако тој 
издржи, че издржи и призецтво.

сноси свр. 1. доноси снопове пожњевеног жита до места где ће да се дену у 
крстине. – Кад буде на заоду, мањујемо да жњемо, и почнемо да сносимо снопје 
где че да се дену крстине ел трећаци. 2. издржава пиће, може да отрпи пијанку а 
да се не разболи (упор. и подноси). – Црно вино неје за свакога, оно тражи гурмана, 
дебелог човека који може да га сноси. ■ сносење гл. им. – Највише ни се досади при-
двечер у сносење снопови.

соа мн. соје ж 1. ракљаста мотка, соха (упор. острога). – Соа је овчарсћи чивильк 
побијен пред колибу, на њу се каче котлови у који се музу овце. 2. дугачка дебља 
мотка пободена у земљу око које се дене стог сена. – Имамо нат кућу соу пободену 
у зевњу, окол њу денемо стог сено да га ветар не обори, она си стално стоји туј где 
је пободена.

соба ж једна од просторија за становање или вршење неког посла у кући. □ – Раз-
боле се, па по цел дьн не излазим и[з] собу. █ голема ~ највећа соба за славља, гостин-
ска соба. – Старинсће куће су имале три просторије: голему собу, сопче и ижу. ⌂ соба 
за седење дневни боравак. – Сьг се прае куће сас пуно собе: соба за седење, дечја соба, 
кујна, купатило, а понекоје имају поред подрум и шпајз.

собајле прил. в. сабајле. – Морузно брашно се попари сас млаку воду, и тека требе 
да стоји преконоч, собајле се тури на слаб огьњ, и вари се окол два сата. Собајле се 
диsамо.

собаље прил. в. сабајле. – От собаље муне се у шталу и прича сас вола Бошка. Да 
га ја потерам собаље на косење, да му јајца отекну до пладне, па нек лежи после два 
дьна.

собара несвр. обара, руши. – Дуне ветрина, па собара све на кво наиде, понекад и 
црепови от куће.

собере (трп. пр. собран, -а, -о) свр. в. сабере. – Ако је ћишовито време овце се 
размиле на све стране, овчар ји не мож собере. На свадбу је цела рода собрана, и 
најблиска и најдолечна, да се видимо, да се познајемо, да се веселимо.

собере се свр. в. сабере се. – Собрало се зло от све стране, па дошло у нашу 
кућу. Пред Велигден соберемо се девет девојке, и идемо по села у Лазарицу, узнемо 
једнога домачина који че да иде сас нас, воџа га зовемо, и појемо песме које су за тьг

собетина ж аугм. и пеј. од соба. – Собетина где седе им ко касерина, не згрева се, 
али они се научили, па си им добро.

собира се несвр. сакупља се више њих на једном месту. – Собирамо се на седењћу 
девоће, па и постаре жене дојду.
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соблачи несвр. скида одећу, разодева. – Море, соблачи кожуват, видиш колко је 
упекло, че се свариш у њега.

соблачи се несвр. скида одећу са себе, разодева се. – Љубомирка угаси гасарче и 
поче да се соблачи. Мрзи га да се соблачи, па си лежи у које је и дьњу бил.

собле мн. соблетија с мала соба, собица. – Он си направи собле над шупу, пресели 
се там, ману у кућу да улази, осами се и ману с мен да прича.  сопче.

соблече свр. разодене. – Соблече ме польк, и тури у кревет ко мьлецко дете. 
Болна, па ју ја соблечем, ја облечем, ја заперем и оперем.  расоблече.

соблече се свр. разодене се. – Словенка се соблекла у шталу да се купе, а ми гле-
дамо кроз прозорче. Соблечи се да те истрљам.  расоблече се.

соблечен, -а, -о разоденут, наг. – Мојва седла у собу и пуштила телевизор, оно 
чьс се појави облечена жена, па друга соблечена, па некви сас машне, малко после 
сви соблечени, и мушко и женско.

собњи, -а, -о који се односи на собу. – Купимо столарију: једна улазна врата, троја 
собња, и три прозора, али ју још несмо уградили.  собни.

собни, -а, -о в. собњи. – Мен свекрва беше купила везена собна папучета.
собор мн. собори ЛЗ м в. сабор. – Промене се девојке и момци, па иду на 

Ђурђовдьн на собор у Брестов Дол. На собори су се собирали момци и девојке да се 
виде и упознавају.

собори свр. 1. учини да неко или нешто падне, обори. – Дуну ветар и собори стог 
што га тамьн зденумо. 2. победи у рвању (упор. пребори). – Боре се да виде који је 
појак, који први собори онога другога, он је победник.

собори се свр. падне само од себе, уруши се. – Кућа им се накривила, само што 
се неје соборила.

собради свр. развеже мараму и скине је са главе. – Собради шамијетинуту, па 
забради чисту, госје че ни дојде, да заличиш на жену.

собради се свр. скине себи мараму са главе. – Дојди да ме поискаш, еве собрадила 
сам се.

собува несвр. 1. изува обућу. – До када чу ја да те обувам и собувам, неси више 
малецак. 2. фиг. испија чашу за чашом. – С рећију требе испольк ко сас младу неве-
стицу, од њу мож да закасаш, ако ужуриш да ју собуваш на цуг, има те тресне у тил 
да те запотаји. Ја само ћутим и собувам пиво.

собува се несвр. изува себи обућу. – Кој се љути, он се сам собува.  насобува се.
собује свр. 1. изује обућу. – И ја, ако сам башта, кад отидем при сина морам прво 

да собујем опьнци, па на черапће да улезнем у стан. 2. фиг. испије коју чашу за чашом. 
– Мен од њојно причање припадне мука, па одма собујем две-три рећије и запалим 
цигару, и малко ми полько.

собује се свр. изује се. – Који се срди, сам че се собује. Собуј се и улази.
совељћа мн. совељће ГЛ, ДЛ ж в. савељка. – Док гледам како се играш з башту; 

и како га скубеш за косу, мен мило, тьг убаво поткајем, совељћа само лети натам-
новам, па бијем, бијем, чудо исткајем.

совне се свр. врати се, поврати се по неку заборављену ствар. – Совни се зачьс 
по матичено, заборавили смо га у градину.

совра ж низак округли сто на три ноге, софра. – Сваримо купус у грнци земњани, 
па натурамо на астали, а имали смо и совру овуј малу, па мале столице троношке, туј 
поставимо за деца.

совт м јело спремљено наретко с разним зачинима, сос, умокац. – Башка се на-
прави совт от петлиџањи и црвени лук, и у њег се натурају ћувтета, досипе се вода, 
и тури у релну да се запечу.
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совуљага ж зоол. рет. буљина, сова Bubo bubo (упор. бубулина). – Они га ко бађим 
нападају, он се ко бађим љути, и искоколи очурде ко совуљага.

сода ж вода засићена угљеном киселином, сода-вода. – Најбољ шприцер је сас 
соду.

сојка мн. сојке ЛЗ ж зоол. шарена птица из реда врана, креја Garrulus glandarius. – 
Задремал ко сојка на југовину.  сојћа, соћа.

сојћа мн. сојће ДЛ ж зоол. в. сојка. – Трепче ко сојћа на југовину. ⌂ вулг. јебава сојће 
беспосличи, ленштари. – По цел дьн се зајебавају онија који су узбујали и одвизели: 
подјебавају једьн другога, карају се и јебавају сојће.

сок мн. сокови м течност исцеђена из воћних плодова и биљака као напитак. – 
Сок од вишње кад оч да пијеш мораш да разредиш сас воду, да неје млого гус и благ. 
⌂ сок на разблажување сок који мора да се разблажи водом. – Јутре да ми натавриш у 
торбичку ћесу бомбоне, ћесу каве и једно шише от сокан на разблажување, очу да 
идем при Добринку, ми смо задњи остали о[д] тријесто годиште.

сокак мн. сокаци мања улица, споредни пут. – Има да спластиш нодје ко Мурџа 
у четверку кад искарују мотор оди вршалицу уза сокак. По сву ноч буцају и сћитају 
по сокаци, а дьњу спе.

сокоћало с апарат, направа, машинерија, справа (упор. скаламонција). – 
Загревај плотну за каве, и упали сокоћалото да чујемо какво се издешевало начьс 
по свет. Па не ли слимају сас онај сокоћала ѕвезде и месец како се врту окол зевњу, 
и ја им верујем.

сокује се несвр. вичући се дозива са ким. – Излезну у лов, по се цел дьн сокују од 
једно брдо на друго, ко да су бирови а не ловџије.

сокчьк м дем. и хип. од сок, сокчић. – Купила сам на унученце бомбоњће и сокчьк, 
да ми се радује.

сол м со. □ – Без сол јело неје укусно. Имаше некакьв морсћи сол, па смо га у 
чутуре тлькли.

соларче мн. соларчетија с сланик. – Почеше се спремају да ручују, тетка распомера 
оди астал, узе чисту крпку те га пребриса, и изнесе соларче и поголемшку паницу 
сас вурду.

соленик м дрвени сандучић за већу количину соли који обично стоји окачен на 
клин. – У соленик више нема сол, виџ по соларчетија да ли има да се збере нешто, да 
посолим грне.  соленица.

соленица ж 1. дрвени сандучић за већу количину соли који обично стоји окачен на 
клин (упор. соленик). – Насред ижу гори огањ, на комин излази чур, а на дувар виси 
соленица и ложичњак, около су текнетија, карлице, бучће, ведра, чутуре и тльчни-
ци. 2. фиг. шупља глава, глава без мозга. – Имаш ли, бре, ти малко акьл у туј твоју 
соленицу, ел ти служи само за украс.

соли несвр. 1. зачињава јело сољу, посипа што сољу. – Кат солиш јело, пробуј 
колко му тураш сол, не вољаје ни да је пресолено, али ни да је недосолено. 2. поси-
па прашкастом материјом. – Комшичево ни њекња купило на пијац попошчице и 
патлиџање, оно нема ништа од њи, само вода, још им и трујала соле, че ни потрују. ■ 
солење гл. им. – Кад вариш пасуљ, мож му туриш суве попошће, сува ребра, сланину, 
кво год имаш нема да грешиш, ни да га поквариш, саде пази на солење, да те не пре-
вари да га пресолиш.  досоли, насоли, одсоли, посоли, пресоли, усоли.

солило с место где се стоци даје со. – Куде си се толко залетела, ко овца на со-
лило.
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солне свр. поспе у дем. значењу (со, или што друго). – Питије изнесемо на астал, 
нарежемо на коцће, и одозгор солнемо кльцан алев пиперчак. Солни малко шићерчак 
и на мојуву кришку.

солчьк м дем. од сол. – Туриш му малко солчьк, колко да неје јако неслано.  
солчица.

солчица ж в. солчьк. – Узнеш у-прсти малко солчицу и солнеш одозгор, а преко 
тој га убаво насолиш сас тльцан алев пипер.

сом м шатр. 1. глупа особа. – Тија сом не знаје ни колко су два и два, а оче милицајац 
да буде. 2. фиг. новчаница од 1000 динара. – Распиштољил се, па само лепи сомови 
на чело на армуникаши.

сомун м танак, округао, хлеб од пшеничног брашна, укисело замешен. – Купи 
сомун, па га једе сас наш леб, ко да се једе сирење сас леб.

сомуница ж хлепчић од оплемењеног теста већи од земичке. – Ништа неје 
поубаво него кад замирише сомуница.

сомур рет. м слина из носа (упор. ѕива). – Још му висе сомури, а оче да се жени.
сомурак м рана зељаста биљка с белим звонастим цветовима Galanthus nivalis 

(упор. висибаба). – Упролет наберемо сомураци, љубичице, кокочице и петловчичи, 
па ји туримо у чашу у воду, да ни мирише у собу.  сумурьк.

сомуран м погрд. онај коме вире слине из носа, балавац, слинавко. – Погледа ме у 
вр очи и рече: Куде си, бре, сомуране? – и смеје се изазивачћи.  споуљан.

сопаше свр. скине појас, отпаше. – Ако сопашем каиш, има сво дупе да ти се уго-
ри. Синоч војник докаса, / сво оружје сопаса, / па си пита невесту: / Што мој прстен 
ја видо / Костадину на руку (нар. п.).

сопаше се свр. скине појас, раскомоти се. – Сопаши се, па прилегни, док мати 
нешто припреми за једење.

соплете свр. в. саплете. – Дльђе гаче му се свлекоше, па га соплетоше.
соплете се свр. в. саплете се. – Трча док трча, па се соплете од једьн омашљак, 

паде и поче да вика.
соплита несвр. в. саплита. – Такьв смо народ, сваћи ти завиџује, сваћи те соплита 

само ли малко види да напредујеш. После кат си појдемо дом, заледе ни се бркови 
од студ, малко ни рећија соплита, штрапамо напамет ко сањити, понећи се опрзољи 
па бупне, али и тој је за љуђи. ■ соплитање гл. им. – Малечко дете и пијан човек падну 
и без соплитање.  исоплита.

соплита се несвр. в. саплита се. – Како па да неје, еве све трчим и соплитам се. 
Ене ји онеј две курвештије, још пијане от синоч иду и соплитају се, две на очи не 
виде.  сплита се,

соплитка мн. соплитће ж 1. препрека на путу. – У моје године на куде год да 
појдем соплетем се, и што је, и што неје, за мен све соплитће. 2. фиг. подметање. – 
Где је стигла правила ми је соплитће, само да она буде над мен.

сопне се свр. брецне се, одупре се, отресе се. – Чим му пријдем, он се сопне на 
мене ко да ме не познава. Ја му турим оглавник, а он се сопне нанаsад.

сопуљ м слина из носа (упор. ѕива). – Још му сопуљ неје отпадал, оно че се шета 
сас момци.

сопуљав, -а, -о слинав. – Цигањће вражалице прооде по село сас шалваре, и увек 
носе малечко бебе с њи, онак сопуљаво и неомијено, да се народ малко и сажали.

сопуљави несвр. маже слином. – Обриши нос на детето да ме не сопуљави.  
осопуљави.
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сопуљан м погрд. онај коме вире слине из носа, балавац, слинавко (упор. сомуран). 
– Обриши си сопуљат, сопуљане један, да не блазниш свет такьв. Ништа не разбира 
тија сопуљан, џабе му оратиш.  споуран.

сопун рет. м сапун. – Море, и сопун несмо имали да се оперемо, а за прашак за 
прање се неје ни знало.

сопуран м погрд. онај коме вире слине из носа, балавац, слинавко (упор. сопуљан). 
– Малечьк сам бил, у коју годину бьш не знајем, још сам бил сопуран, али се веч 
слепутао по село от пакос на пакос, сцепен и изгребен.

сопче мн. сопчетија с мала соба, собица (упор. собле). – Старинсће куће су имале 
три просторије: голему собу, сопче и ижу. Обрну се, улезе у њино сопче, и донесе 
тегличе сас слатко оди дуње.

сопченце мн. сопчетића с хип. од сопче. – И са кад отидем на село волим да пре-
спим у дедино и бабино сопченце, где сам се некад завлачила меџу њи у кревет да 
ми причају приче.

сопшти рет. свр. саопшти. – Сопштише ни да се јутре стока не искарује у рудин 
на пашу, војска че има гаџање с топови.

соре свр. орући направи какву штету, преоре. – Па што ми, бре, сора слог и 
напраји пакос у Благовести, блесав ли си, ел се правиш замлатен. Сорали пут да не 
мож да се мињује, веле да је тој све њино.

сорта ж 1. врста, род с типичним особинама. – Има травће от свакакве сорте, и 
за свакакве бољће. 2. раса, пасмина, сој. – Тај крава је од добру сорту. И козете ји има 
од разне сорте. 3. фиг. људи незгодног карактера. – Они су гадна сорта, њино девојче 
неје за у нашу кућу. Оћелавел сам затој што ми и башта бил ћелав, а видим да ми је 
и син почел да ћелавеје, таква ни сорта.

сортачи се свр. пословно се удружи са киме, уортачи се. – Који имају само по 
једно говедо, они се сортаче, па на смену работе с њи.  уортачи се.

сосгас м хлороводонична киселина. – Трава прво пожlте, па се зацрне ко да ју 
изгоре сосгас.

сотоња мн. сотоње ж 1. ђаво, сотона. – Пријде, па ју пригрну и цуну, она позину, 
ко да је сотоњу видела. Причају да је имало и теја сотоње, па се бођи стварале у 
некакви невидљиви свирачи који ночу сас свирку намаме човека да се удави. 2. фиг. 
преварант. – Напред имало стварне сотоње, а са смо сви постали сотоње. Сотоња, 
не спи ни у пладне.  сотоњак.

сотњак мн. сотоњаци м в. сотоња. – Да ли те сотоњаци гњавише целу ноч, капку 
крв немаш у образи. Напред имало сотоњаци по долине, а са смо готово сви постали 
сотоњаци.

сотоњи несвр. чини што као сотоња, зачарава. – Она куга почне да сотоњи, не 
мањује га док га не осотоњи, и начисто не упропасти.  засотоњи, осотоњи.

соћа ГЛ ж зоол. в. сојка. – Соћа знаје девет језика. Задремал ко соћа на југовину. 
⌂ вулг. јебава соће беспосличи. – Одвизели и узбујали, па по цел дьн јебавају соће и 
подјебавају једьн другога.

сочи свр. суочи. – Сочили ји у милицију, и морали да признају како је било, онак 
се све вадили једьн на другога.

сочи се свр. суочи се. – Очу да се сочим с њу, да ју гледам у очи док льже.
сочиво ж бот. махумаста биљка са хранљивим семењем Ervum lens (упор. леча). – 

Оно сочиво, ал леча ју ми зовемо. Тьга имало сочиво, па боб, па пасуљ, па туршија, 
па зеље ћисело, па смо вочће сушили, за седом недеље док траји пос све ни се уснице 
испуцају.
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соше шатр. свр. умре. – Има да левоше све док не соше, ел док га нећи не уцмека. 
(Има да крадне све док је жив, или док га неко не умлати.).

спавка несвр. дет. спава у дем. значењу. – Ћутете, спавка детето, да се не пробуди. 
■ спавкање гл. им. – Ајде, сине, да повечеркаш, па у кревет на спавкање.

спавне свр. мало одспава. – Не мога да спавнем ни ич од њину галаму.
спада несвр. припада као део чега, убраја се у што. – Ти не спадаш ни у наши, ни 

у њини, ни си там, ни овам, а онам је високо и долеко, и отуд се не врта.
спадало с фиг. скитница. – Мој деда, на татка ми татко, причају да је бил грдосија, 

и наокан да се смуцал по туџе жене, и да је због тој пођинул од некво спадало.
спадне свр. 1. спусти се, смакне се. – Кркну ремик, спадоше ми панталоне, а 

немам врцу при мен да ји привржем, па се најдо у чудо кво да работим. 2. фиг. про-
падне, сроза се физички, материјално или морално. – Спадал сам на тој да ме ни 
штрбе бабе више не гледају, камли да ме погледа нека помлада невестица. Они који 
су имали онољћи имот и бујерство, спадоше да буду селсћи слуђе.

спази свр. погледом уочи, примети, угледа. – Куде ме год спази, залепи се за мен, 
па не могу да се отарошем од њега.

спакује (трп. пр. спакуван, -а, -о) свр. наслаже што на гомилу, или свеже у свежањ. 
– Дрва смо насекли и спакували пот шупу, са може зима да дојде. Кат се врша завр-
ши, домачин отиде да наѕрне у пресеци, да види како је спакувано жито.

спаламуди свр. шатр. излаже, превари. – Идем да га спаламудим да и ои једампут 
улезне у кавану, и даде по једно пијење.

спали свр. вулг. забије, утера. – Ми смо стварали државу, а са све распоглије, све 
распродадоше и уништише, маће им га спалим за душу.

спањђа се свр. ступи с ким у недоличне односе. – Спањђаше се Санда и Нада, ако 
су једна вамилија, а он од њу постар, башта вој мож буде.

спање с 1. спавање. – Ајде, сињће, буди се, доста спање, сльнце високо одри-
пило, сва деца јаганци пуштила да пасу, а твојта само блају у појату. 2. ноћивање, 
коначење. – Док будеш у Београд, на спање да идеш при тетку у Бежанију. ⌂ увати га 
на спање ухвати га неспремног. – Че ми платиш ти, чу те уватим ја на спање, дужан 
ми неч останеш.

спањице с дем. и хип. од спање. – Поблаго му спањице од једењице, немој га 
будиш.

спари свр. здружи у пар, начини пар, упари. – И ми и они имамо по једну кравицу, 
па смо ји спарили, и работимо с њи на смену.

спарује несвр. здружује у пар, упарује. – Спарују се само говеда ако је једно левак 
а друго деснак, иначе нече да се упреѕају у јерьм.

спас м избављење од опасности, спасење. – Дошла немка, а по њу че затра, нема 
ни спас.

спаси (трп. пр. спасен, -а, -о; имп. спаси – спасете) свр. сачува од пропасти или 
од неке опсности. – Спасете ме са кад ми је најпотребно, а после чемо лько да се 
намиримо. Нема градина у село која је спасена од нас, нити црешња која се зацрвила, 
а да ми несмо претекли газду.

Спасовдьн м вер. пр. дан у који се слави Христово вазнесење на небо (четрдесе-
тог дана по Ускрсу). – Спасовдьн се увек пада у четвртьк.

спастри (трп. пр. спастрен, -а, -о) свр. 1. остави на сигурном, склони, сачува. – Ита-
мо да спастримо сено у плевњу, поче да грми, да га не заване ћиша. Спастрено млеко 
мачће не лочу. 2. доведе у ред, среди. – Нема да спастри које где требе да стоји, нело 
вој све разврљано по кућу које куде.
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спастри се свр. сврши се какав посао по утврђеном редоследу. – Увечер се спрема 
вечера за људи који су помагали да се закоље и спастри свиња.

спацира се несвр. беспосличи, скита се (упор. слепута се). – Туј работу је требало 
да делимо, а не ја сама да се разлатим, а он да се спацира потам-повам.

спашева несвр. спашава. – Чу ти казујем да запишеш како смо с Чеду двапута у 
ратан спашевали селово од злотвори, стареје се, да се не затика истина.

спаштра ж склоњеност, брига о чему. – Лоша спаштра, готова штета.
спьшка се свр. увене, изгуби свежину, спаруша се. – Спьшкала се и збрчкала се 

бобо-Тала ко отпадла јабука, једва, сирота, оди.  сперушка се.
спьшкан, -а, -о презрео и увенуо, спарушен. – У овија ред има пуно спьшкано 

грозје.  сперушкан.
спекља свр. уради нешто на брзину и површно, спетља. – Уработимо га како га 

уработимо, углавном га спекљамо, са му мож пијемо крчму.
спекља се свр. збуни се, сплете се, ушепртља се. – Онака неје срамежљив, али 

чим се најде у женско друство, спекља се, па нумеје реч да продума.
спекљан, -а, -о 1. свезан, упетљан. – И тека се Тоза најде у џандарску станицу у 

једно мьлечко сопче врзан и спекљан, ко пиле у кавез. 2. фиг. неокретан, неспретан, 
спетљан. – Заврзан, смотан, спекљан, само се повира нагор-надол, никакву работу 
нумеје да поване, да му неје жена ништа од њега не би било.

спере свр. 1. прањем уклони какву нечистоћу. – Посипи ме сас жешку воду да 
сперем лојав ис казан. 2. одвуче, однесе (о водном току). – Наши путови лоши, рупа 
до рупу, ујесен путари бођи закрпе рупете, упролет наиде вода па све спере.

сперушка се свр. увене, изгуби свежину, спаруша се (упор. спьшка се). – Сперуш-
кало се цвеће у градинче, паде слана па га попари.

сперушкан, -а, -о в. спьшкан. – За вурду попошће требу да буду малко сперуш-
кане, не вољаје да су тазе обране, брже се покваре.

спечали свр. заради у печалби, стекне уопште совојим радом. – Тој лето спеча-
лимо добре паре по Неготин. Све што имам спечалил сам сас моји десет прста.

спечали се свр. заради се, стекне се. – Кад би тел да се преоблече у сељачко, овде 
на граџанско одело мож невоља да се спечали, завис је лоша сестра, ти му спреми 
клашњене панталоне и ћенарну кошуљу, остало знаш и сама.

спече се свр. 1. осуши се, спаруши се. – Спекла се зевња, не мож ашов да се по-
боде, кам ли да се оре. 2. фиг. јако омршави, постане кост и кожа. – Онакьв човек, 
мечку је могьл да пребори, гле га са, спекал се и осушил ко сува грањћа.

спешес бр. око пет-шест. – Имамо спешес овчице и једну јуничку.
спешесе бр. око педесет-шездесет. – По спешесе јаганци сам продавал, а са до-

шло време да немам јагње да закољем за Џурџовдьн.
спешеснајес бр. око петнаест-шеснаест. – Чували смо по здватријес овце, по 

спешеснајес козе, који како је имућан бил.
спи несвр. спава. – По цел дьн спи, а сву ноч сћита, од њег домачин нема да буде. 

Спиш ко зајак на једно уо и на једно око. Спу до седом-осом сати, па се тьг диѕају 
за работу, а напред неје било тека.  доспи, заспи, наспи се, оспи се, одспи, поспи, 
преспи, приспи се, проспи се, успи се.  дуњћа.

спира несвр. одвлачи, односи (о водном току). – Наиде вода, па спира зевњу, а 
шума се сече немилице.

списка свр. улудо потроши, проћерда, страћи. – Колко заради, све списка за три 
дьна, после гледа који че му пружи цигару.
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спица мн. спице ж једна од полуга која на точку запрежних кола спаја наплатак 
са главчином (паоци на точку). – Точак на воловска кола има главину, она је оди 
брес, у њу се удевају спице, а на њи се надевају наплати.

спица се несвр. суши се, стврдњава се. – Не наламај друђи леб док не поједемо 
наломен, да се не спица. Нема ћиша, спица се зевња, ако поскоро не заване, че ни 
пригори жицето.

спичка вулг. свр. шатр. 1. измлати, пребије,– Ако се рипнем, има те спичкам ко 
пијан банку. 2. проћерда, уништи. – Све спичка кво је наследил, са се слепута негде 
по свет.

спласти свр. 1. садене у пласт. – Набрамо сено ко никад, пуна плевња, и спла-
стимо још два стога до плевњу. 2. фиг. поклекне. – Има да спластиш нође ко Мурџа у 
четверку кад искарују мотор оди вршалицу уза сокак.

спластри свр. сложи, спакује, доведе у ред. – Спластрила косу ко без-руће да се 
чешљала.

сплете свр. плетењем изради нешто. – Очешља се, па сплете косу у редови, па се 
премени, па девоћа, од милине да ју гледаш.

сплете се свр. саплете се, спотакне се. посрне. – Продавац кад виде крупну пару, 
сукну се комто њу, али се некако сплете, изгуби равнотежу и замлатара с руће, па 
груну у вурунче. Појдо да узнем цигаре, учини ми се ко да ме изока татко, сплето се 
како се обрну, и падо насред двор.

сплит м плетеница косе, кика (упор. ред1). – Седе на камик, стури шамију, омота 
си сплитови окол главу, па се па забради. Стојне, моме, Стојне, / Зашто си толко уба-
ва, / Која те је маћа родила, / Куде си воду ти пила, / Одокле ти тија сплитови? / Ја сам 
си, Крсте, убава, / Сас мојти сплитови гиздава, / Сплитови гора зелена, / Лужница 
маћа роџена, / Њојну водицу сам пила, / Затој сам си толко убава. (нар. п.).

сплита несвр. плетењем израђује нешто. – Напрет су жене сплитале косу у два 
сплита, и свака је волела да си њојни најдльђи.

сплита се несвр. в. соплита се. – Сплитал се Влада, сплитал, онак контузован од 
рећију, и легне под једьн ореј да одмори, како легал тека и заспал, и више се не про-
будил.

спlсне се свр. изгуби свежину, спаруша се (упор. и спьшка се). – Зеље насечем сит-
но, малко га турнем на огањ да се спlсне и омекнеје, тепсију подмажем сас маз, ту-
рим једну обгу, сас руку наврљам од зељето, па другу обгу, па ред зеље, и тека до вр.

спљеска свр. ударом или притиском учини што пљоснатим, згњечи. – Ако те 
уватим, има да те спљескам ко жена лепињу.  спљошти.

спљеска се свр. 1. ударом или притиском учини се што пљоснатим. – Тесто не 
смеје да буде ни млого тврдо, леб че буде сув, ни млого меко, нече да нарасте и само 
че се спљеска, па че леб да буде глетав. 2. фиг. заседне, седне и не зна да пође. – До-
влече се Ружа при нас, спљеска се на столицу, и нумеје да се сети да си појде.  
спљошти се.

спљошти свр. ударом или притиском учини што пљоснатим, згњечи (упор. 
спљеска). – Оди тесто се направе лоптице, па се с руку спљоште и направе кравајчичи, 
кат се опечу озгор се намажу с мед.

спљошти се свр. ударом или притиском учини се што пљоснатим (упор. спљеска 
се). – Манул да једе, па се спљоштил, на даску се направил.

сполети свр. заокупи, нападне, узнемири. – Сполетел ме син да купимо трактор, а 
ја сам дужан и преко уши, али њег тој не интересује.  насполети.
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сполита несвр. досађује, заокупља, узнемирава. – Сполита ме жена да идемо у 
бању, све нека пропадне али да се брчкамо, кад могу друђи, можемо и ми.  на-
сполита.

спомага несвр. пружи помоћ, помаже. – Бијем га ко вола, али ништа не спомага.
спомен м надгробни споменик. – Ми смо си з бабу спомен поставили за живот, да 

не оптерећујемо деца и за тој кад умремо.
спомене свр. говорећи или пишући помене кога или што. – Неје заслужил ни име 

да му споменем, кам ли да му на гроб излазим.
споменџијa м онај који израђује спомене, каменорезац. – Ђура гробар се рацепи 

сас паре, jутре че идем куде њег и куде споменџије да ти најдем работу, да не умреш 
гладан.

спомењује несвр. помиње. – Кад би знал да че ти некада затребе, па и да га спо-
менеш, али ако че ти само лоше буде од њега, зашто има да га спомењујеш. Често 
спомењује како сте га помагали. ■ спомењување гл. им. – Дајте ми да једнем и пинем 
док сам жив, кад умрем спомењување ми не требе.  спомиња.  испомењује.

спомиња несвр. в. спомењује. – Кад льцкаш, некој те спомиња.
спомогне свр. пружи помоћ, помогне. – Тија лек ми млого спомогнул, не боли 

ме више подгруди како поче да га пијем. Ако не ознојиш гузицу, ништа ти нече 
спомогне.

спопада несвр. заокупља, наваљује, притиска. – А ме види негде саму, почне да 
ме спопада да му дадем.  спопиња.

спопадне свр. заокупи, навали, притисне (упор. напопасти). – И са кад ју види, 
ил само помисли на њу, спопадне га неква милина, па че се истопи. Једьн дьн ју 
спопадо у купатило, гурну вој главу у шољу, теше се удави.  спопне.

спопиња несвр. заокупља, наваљује, притиска (упор. спопада). – Спопиња ме да 
му купим мотор да си се вози натам-новам, а ја немам ни опьнци на нође. Где год ме 
сретне, спопиња ме да му продадем браниште у Лужину бару.

спопне свр. заокупи, навали, притисне (упор. спопадне). – Ка[д] те спопне мука, 
мораш да даваш и кво ти неје за давање. Спопели га да се жени, а он се отеѕа, још 
му се момкује.

споразуми се свр. договори се, сагласи се, постигне споразум. – Тој је једна 
заглавка от човека, с њег никој неје могьл да се споразуми, па неч ни ти.

спорева несвр. полемише, противуречи, оспорава нешто. – Мен се са чини да сам 
ја ко тьг што бео, ја би пред влас станула, па би од ратат нешто споревала: што да 
изђину овакви младићи, оваква лепота.

споречка се свр. сукоби се речима, завади се. – Јетрве се споречкале нешто, па 
веч недељу дьна не орате.

споречкује се несвр. сукобљавају се речима, завађују се. – Они још несу поделени, 
па се често споречкују.

спореџује несвр. живи у слози, слаже се, сарађује са киме. – Јетрвете би си убаво 
спореџувале, али ји зьлва заваџује. Откако ја знам, теј две куће млого спореџују. 
Гледајте да си спореџујете и да се помагате, куј колко може, и када може. ■ 
спореџување гл. им. – Некада беше у село живување и спореџување, а са никој нићега 
ни гледа, нити помага.

спотура се несвр. тетура се, саплиће се у ходу. – Спотура се по малу натам-на-
вам, а да ли је пијан, да ли је болан, он си знаје. Слабо си рани говеца, спотурају се, 
јадна, у бразду.
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спотури се свр. спотакне се, затетура се. – Чучну она до њега, али се споту-
ри, замалко не паде. Ђора, пробуден из први сьн, потрча низ Цигансћи пут конто 
Дубичје, спотури се и паде.

спрам предл. означава једнакости / неједнакости у квалитету, према (упор. и 
спром). – Који умеје да си најде прилику спрам њег – не бране, који нумеје – они 
му најду. Жене се почеше почушкују и умргују конто њу, па ју оговарају како је 
ваљаџија спрам њу ко попьк спрам тикву, па се тићем засмеју наглас.

спраска свр. секући скрати на ситне комаде уз прасак који се притом чује. – 
Спраскај дьшчицуву, да имамо дрвца за потклаџу.

спрасна (само у ж) бременита крмача, супрасна. – Свиња ми је спрасна, требе се 
веч опраси. У кочину си имамо једну рањеницу и једну спрасну свињу.

спрегне свр. 1. двоструко или вишеструко пресавије. – Спрегнем шамију одве, 
па се забрадим, да ми не ѕебне глава. Спрегни платното отри, па га тури у ковчаг. 2. 
фиг. примора, присили. – У тија моји мислови, те га комшичето, одма га спрегну да 
ми прича кво је јучер било толко важно. 3. фиг. удвостручи интензитет неке актив-
ности. – Славуј се запојал у јабуку, па гусли ли гусли, после кат спрегне сльнцето 
све се покута негде по ладовинку, и животињће и људи.

спрегне се свр. пресавијањем напола удвостручи чврстину и издржљивост чега. 
– Конопацат малко старачак, али ако се спрегне, че послужи.

спреза несвр. 1. удваја, упреда више нити у једну чинећи је дебљом. – Напредеш 
преџу на вретена па ју намоташ на клувчетија, па ако оч да ткајеш дебеле црђе, или 
да плетеш дебеле черапе, ти мораш да спрезаш више конца у једьн. 2. удружује 
радну снагу свога говечета са ортаковим говечетом, спреже. – Ја и комшија смо 
спрезници, имамо по једну краву, па ји спрезамо кад работимо. ⌂ спреза одве фиг. узи-
ма на одговорност, батинама утерује памет. – Мен Јеленко неје спрезал одве за 
такве безвезотине, ал напијеше се тека, па блазни свет.  спреѕа.

спреза се несвр. фиг. превија се. – Кад ме узболи мешина, па сву ноч се спрезам и 
тручем по кревет.

спрезник мн. спрезници м онај који спреже своје говече са ортаковим у једну 
запрегу. – Ја и комшија смо спрезници, чувамо по једну краву, па ји спрезамо кад 
работимо.

спреѕа несвр. фиг. сили, даје гас, удваја снагу мотору. – Ама и Ђоку вата стра док 
мине кроз гробишта, па затој спреѕа моторат толко.

спрема ж опрема, средства за рад или рат. – Немци су имали и војску и спрему, 
куде смо ми могли да се бијемо с њи.

спрема несвр. припрема (нешто или некога). – Ја сам спремала једење за обе 
куће. ■ спремање гл. им. – Она кат се заспрема за негде, мука да те увати од њојно 
спремање, по половин сат се заглеџује у огледало ко младаневеста.  спремује.  
заспрема, наспрема.

спрема се несвр. дотерује се, припрема се, уређује се. – Спремам се за пут, а ич 
ми се не иде.  заспрема се.

спреман, -мна, -мно 1. који се потпуно спремио, опремљен, припремљен. – Да 
будеш спреман, чим те подокнемо одма да појдемо, да те не чекамо прет капију. 2. 
који је вешт, вичан, способан. – Спремна сам била, косила сам, орала сам, у водени-
цу ишла, и деца чувала.

спреми (трп. пр. спремен, -а, -о) свр. зготови, припреми. – Да спремиш за једење 
најбоље што можеш, и најубаво што имаш. Једни носе гребуље, друђи дрвене виле, 
домаћица приноси врече и џакови спремени још одавно. поспреми, распреми.
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спремује несвр. в. спрема. – Черка ни поодрасте, па почемо да вој спремујемо дар. 
■ спремување гл. им. – Пре спремување, црева се преврну наопако, тури им се сол, 
па се трљају да се смькне каљаво од њи, на крај се исперу сас воду.  распремује.

спремује се несвр. припрема се, скањује се. – Одавно се спремујем да те нешто 
замолим.

спречава несвр. омета, онемогућва извршење нечега (упор. и пречи). – Спречава 
ми да мињујем кроз њигову авлију, а он кроз моју мињује.

спржа ж јело од чварака и исецканих свињских изнутрица, кавурма (упор. и 
каврма). – Узну се сварена црева и џигерице от свињу, исечу се сас ножици, посоле 
и прже сас бибер, кlцану паприку и исечену суву попошку. Спржа несу ни чварци, 
ни каврма, ал је некво најблаго што се мож поједе.

спржољи се свр. свене, смежура се, спаруши се. – Нема ћиша, па се сливе 
спржољише још на дрво. Од морузу нема ништа, све се спржољила.

спрзаља се свр. клизећи спусти се низ какву косину. – Паде, и спрзаља се низ 
басамаци, могьл је главу да си скрши.

сприја ж велико невреме (упор. мљава). – Стьвнило се от Суву планину, голема 
сприја се приближава.

спријатељи се свр. постане пријатељ коме, здружи се с ким. – Спријатељили 
смо се у војску, и о[д] тьг смо, што веле, нераздвојни пријатељи.

спријетељи се ступи у родбинску везу браком, женећи или удајући члана 
породице, ороди се (упор. опријатељи се). – Најгори и најбољи љуђи у село се 
спријетељили.

сприлиће прил. слободно процењено, приближно, отприлике (упор. отприлиће). – 
Бучкање млеко у бучку траји сприлиће сат, до сат и пол. Убаво ни људи дочекаше, 
сприлиће су назнавували по какву смо работу дошле.

спроведе свр. одведе уз пратњу, одведе на силу. – Два милицајца га спроведоше 
за Бабушницу, па га одотле откарали за Пирот.

спроведе се свр. 1. пробави неко време у забави и разоноди, проведе се. – Људи 
ни убаво и дочекаше и пречекаше, спроведомо се што не мож боље да буде. 2. ирон. 
лоше се проведе, надрља. – Отомо на вашар да се проведемо, а спроведомо се ко 
куче на вашар. Увитим ли те у лозје, лоше че се спроведеш.

спроводи се несвр. живи лагодно, ужива у животу. – Јединьц, све има, спроводи 
се како си он оче.

спролети прил. следећег пролећа. – Лук који неје изваден ујесен никне спролети.
спром предл. исказује: 1. месно значење ’наспрам’. – Стара књижара у Бабушницу 

је била спром Јову бомбонџију. 2. временско значење ’уочи’. – Прасе се не гоји спром 
Божич. Спрома среду и спрома петак ми несмо седењћувале. 3. значење једнакости 
/ неједнакости у квалитету ’према’. – Сваћи си тражи прилику спром њега.  
наспром.  спроћу, супротив.

спроћу предл. исказује 1. супротност, неслагање, непријатељски однос према 
коме или чему (упор. против). – Ал је грешил, млого је грешил, спроћу Бога се не иде. 
Иде мука и невоља у тија рат, неје се знало куј је ус куга, и куј је спроћу куга. 2. 
месно значење ’наспрам’. – Комшија станул пот сливу, и збира душу од трчање по 
прасето, а оно стануло спроћу њег, и гледају се у вр очи, мен ко да се учини да му 
се потсмивка.

спрчи свр. фиг. притегне, присили. – Началник га спрчил: Кам рећија! – А Тоза му 
одговори: Изарчи ју на прање прозори!

спузне се свр. склизне, клизећи се спусти низ неку косину (упор. свлече се1). – Спуз-
ну се нис кревет, и клече до сандьк што стојеше уз дувар до креветат.  спузољи се.
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спузољи се свр. спуза се, клизећи се спусти низ неку косину (упор. спузне се). – Кад 
виде да се Војин спузољи ко пресечен, руће вој се отромбољише, и она ји тури на 
њигову главу.

спуне се свр. спласне се. – Беше ми отекал образ од зуб, па се спуну, и поче да 
могу да једем.

спушта несвр. чини да нешто с вишег положаја доспева на нижи, прмешта 
на ниже место, ставља у унутрашњост каквога суда. – Укачи се у јабуку, па ми 
спуштај једну по једну, али тека да могу да ји уванем с руће, да се не набивају ако 
падну назем. Башта му дава паре у руће, а мати му кришом спушта у џеп, само да 
добро учи.  наспушта.

спушти свр. учини да нешто с вишег положаја доспе на нижи, спусти. – Спушти 
и мен неку јабуку, немој само ти горе да једеш.

спушти се свр. спусти се. – Усправи сльбу уз дрво, па докле доване, некако чу се 
спуштим до њу, па да слезнем назем.

сработи свр. посвршава све послове. – Че сработимо догодин, ако се овака 
разнемагујемо. (ирон.). Кад дојде јесен, работе се сработе, ошав се прибере и сливе 
прећипе у каце, е тьг је време да се пече рећија. Работе се никад не мож све сработе, 
за сељака ји има колко оч, и колко неч, а за будалу и на свадбу работа има.  по-
сработи.

сравни свр. фиг. супротстави ради утврђивања сличности или разлика, упореди. 
– Када те сравнимо сас друђи, ти дојдеш најгазда у село.

срам м непријатно осећање изазвано сазнањем о непристојности каквог соп-
ственог поступка, стид. – На једење срам нема. █ жив ~ велики стид. – Жив срам ме 
поједе кат почне да се замлачује. ⌂ отврљи срам престиди се. – Дооди ми госје, морам 
да се спремим да отврљим срам, да ме не оговарају како сам ји лоше пречекала. ⌂ 
нема ни срам, ни очи нема ни стида, ни образа. – Где год да се најде, почне да се сам 
вали и издиѕа ко тесто на жегу, нема ни срам, ни очи.  стид.

сраман, -мна, -мно угледан или редак гост пред којим се осећа зебња да се 
домаћин не обрука или постиди. – Кравај у пепел се месил кад недостигне леб у кућу, 
кад несу сви дојели, ел кад изненада дојде сраман човек, зет, такьв нећи. Дочекаше 
ме ко да су најбољи газде, наизносише разне манџе и банице на астал, рећица ко за 
срамно госје, а куде има таква рећица, ја се малко позаседим.

срамеж м стидљивост. – Кат почне да пљаска свакакве бљувотине, ич срамеж 
нема где ји прича, и који га слуша.

срамежљив, -а, -о стидљив. – Имаше једна распуштеница која учеше млада 
момчетија, али ја бео срамежљив. Дојду, па заседну, па траже да им се приноси и 
кво се има, и кво се нема, ја такво несрамежљиво госје не волим.

срами несвр. наноси коме срамоту, чини да се ко постиди. – Срами ме пред љуђи 
где год да појдемо, не знаје си ред, напије се па оставља обличја. ⌂ срамоти.  
осрами, посрами.

срами се несвр. стиди се. – Срами се од мен, не вреви ми кво ју мучи, али ми га 
изоколо казује.  срамује се.  осрами се, посрами се, пресрами се.

срамник м последње парче у чинији које би сви узели, али не могу од стида. 
– Остал срамник у шерпу, сви га гледају, а никој га не узима, срамују се једьн од 
другога.

срамота ж 1. дубоко осећање срама, стање изазвано презиром или понижењем. 
– Кат почне да ме свакако назива пред људи срамота ме, па очу узем да пропаднем, 
али морам да трпим. 2. део тела који се обично покрива и не показује. – Даньшње 
девоће се разголездре, само што им се срамота не види, и такве се шетају, бьш ји 
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брига. Жене колко ти компир оче, и само по једно ели две крпчетија покривају им 
дупетија и срамоту, а сисће голе дибидус.

срамоти несвр. в. срами. – Пошьл по лош пут, срамоти ни, али му ништа не 
можемо.  осрамоти.

срамоти се несвр. наноси себи срамоту, брука себе. – Који се вали, сам се срамоти. 
 осрамоти се.

срамотно прил. неприлично, ружно, стидно. – Људи ми свртају у кућу, срамотно 
је да ји на гол астал дочекујем, а и што да ме проносе како сам циција.

срамује се несвр. в. срами се. – Кој се срамује, он си остане гладан. Срамује се ко 
млада невеста. Момак не иде на прошевину, срамувал је се.

срасте свр. растући споји се у једну целину, чврсто се веже једно са другим. – На 
једну руку му два прста срасла, па изгледа ко да има четри прста, а на другу пет.

срачуна свр. 1. рачунањем дође до траженог резултата, израчуна. – Срачунај 
колко требе ђутуре да ти платим тај дрва, ти знаш колко отприлиће има метра. 2. при 
рачунању узме у обзир, урачуна. – Направи рачун за овој што смо даньс попили, а 
срачунај и оној што ти прошли пут остадо дужан.

срачунава несвр. рачунањем долази до траженог резултата, израчунава. – 
Свилени је подјидал и на вагу кад мери, али повиш на дигитрон кат срачунава колко 
требе да се плати, јер су сељаци мислили да дигитронат не греши.

срба несвр. срче, фиг. пије. – Србај напомалко, да се не изгориш. Море, он воли 
рећију, али си срба и вино кад има, а неје одрочљив ни на пиво.  насрба се.

србеж м мед. свраб. – Спопадал га србеж по целу снагу, па се само драпа, ко да је 
шугав.  србешка.

србешка мн. србешће ж мед. свраб (упор. србеж). – Ја се устресо, а србешка ме ува-
ти под мишће и тил, па вану да се чешам ко да сам нагазил на сугреби.

срби несвр. има осећај свраба. – Срби ме длан, чу добијем паре. Тебе срби грбина, 
а мене песница. ⌂ чеша се где га не срби добије батине. – Боље ти је да не чьчкаш куде 
не требе, да се не би чешал куде те не срби.  засрби, присрби.

србне сврш 1. сркне. – Србни од рећицуту, нече те отрује. Србни с ложицу да 
пробаш какьв је пасуљав за сол, да ли га несьм пресолила, ел требе да се досаља. 2. 
фиг. попије. – Деда Душан волеше да си с време на време србне и винце.

срга се свр. поломи се, скрха се (упор. и скра се). – Че се опасуљимо кад ни се кола 
сргају у јендек.

срди несвр. чини кога срдитим, љути, раздражује. – Немој да га срдиш, њему 
малко требе, че се рипне да ни сви потепа.

срди се несвр. дури се, љути се. – Кој се срди, сам че се собује. ■ срдење гл. им. – 
Мани се, дете, от срдење, да се не чешаш куде те не срби.  одсрди се, расрди се.

срдито прил. на срдит начин, гневно, љутито. – Што си се расрдил на мене, ако 
сам те срдито погледала, башту ти несьм утепала.

срдља м онај који се често срди. – Бьш ме брига што се тија срдља па расрдил, 
он друго и не знаје.

срдна ж она која се често срди. – Тај срдна нумеје да се нашали, и да убаво 
проорати с човека, само знаје да се срди и да оговара једнога-другога.

срдљив, -а, -о који је обузет срџбом, који се брзо расрди. – Несьм ли те увредил 
ако сам се нашалил, ти ко дете беше арно срдљив.

сребрен, -а, -о који је од сребра, сребрн. – Имате златна дечица, мушката делије 
веч, големшћи израсли, ама девојченцено ви млого убаво, ко сребрен крстьк.
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срева несвр. прикупља лопатом што на гомилу. – Жито које смо даньс оврли с 
коњи, увечер сревамо с лопате окол стожер, и покривамо с покровци, да га случајно 
не заване ћиша.

срегњи, -а, -о који је једнако удаљен од крајева чега, који је у средини између 
два лица или предмета, средњи. – Тија срегњити син ми ради у Зајчар. Иди наточи 
рећију из срегњото буре.  осрегњи.

Срегњо Крњино ранији назив за Горње Крњино. – И ја сам познавал тога Санду 
Гавазинога из Срегњо Крњино.

сред предл. са ОП означава да се нешто налази у средини каквог простора, даље 
од почетка и краја каквог временског периода и сл. – На сред двор ископали бунар, 
да им неје долеко вода за доносење. Сред пладне, све се набило по ладовину, саде 
зезаљће цврче, и понегде се огласи путпудаљћа.

среди (тпр. пр. среден, -а, -о) свр. 1. доведе у ред, уреди. – Тија доктур средил да ме 
приме у болницу да ме аперишу. Напред смо само мислили куји че најпре да ожње, 
куји че најпре да окопа, чија че градина да буде најбоље средена, тьг се тој пазеше, 
а не ко са. 2. ирон. супротно од правог значења ’среди’. – Е, са га средимо, само да 
се ванемо за главу и почнемо да лелечемо. Средил га ко петьл расад. Средил га ко 
свиња градину. посреди.

средина1 ж тачка подједнако удаљена од крајева, средиште. – Најбоље да си на 
средину, јер први и послегњи највише плате.

средина2 ж средишњи мекани део хлеба. – Немам зуби, па једем само средину, ел 
надробим леб па кусам.

срединка ж дем. од средина2. – Дај и мен срединку, немој да ми даваш само 
корице, а ти да једеш средину.

средноч м поноћ. – Дојде средноч, требе да се растурамо.
средорек м простор обухваћен двема рекама на ушћу једне у другу. – Река 

отуд, друга одовуд, па се увирају једна у другу, а местото измеџу зовемо средорек. 
Провољеничањи чекају аутобус кад негде путују у Средорек.

среже свр. исече на комаде. – Да ми срежеш дрва, ал накратко, како за шпорет.
срекњо рет. прил. срећно. Δ – Нека ни је срекњо видење, па от са да се почесто 

сритамо и виџевљамо.
срество с средство. – Печалбар пролети торбу тури на рамо, па пешћи отиде у 

Пирот да увати воз, друго превозно срество неје имало.
Сретење с православни црквени празник (14. II). – На Сретење се сритају зима и 

лето, на тија дьн лето пободе главњу у зевњу, и големи студови пресатањују.
сретне (рад. пр. сретал, -тла, -тло) свр. састане се с оним кјои долази у сусрет, 

сусретне. – От са да пазиш да ме не сретнеш негде насамо, иначе зло има да буде. 
Сретла сьм једнога роднину кога одавна несьм видела. Можда сте га некада сретли на 
вашар у Бабушницу, мож ви је некада нагазил у вашарску гужву, а ви му подокнули 
да пази куде гази.  пресретне.

сретне се свр. сусретне се са ким. – Сретомо се на пијац у Бабушницу, па замалко 
да се не познајемо.

срећа ж стање и осећање потпуног задовољства својом животном ситуацијом. 
– Кога како, али мене срећа прати ко куче тојага, само не знам који је повише срећан, 
оно или ја.

срећан, -ћна, -ћно који је испуњен срећом, који осећа радост. – На Бьгњу вечер 
ломимо кравај, и који најде пару, тија че буде срећан у туј годину.

срецало с средиште села, његов центар. – На срецало је задруга, а имаше и 
чешма, али са чешмуту растурили.  срецело.
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срецело с в. срецало. – Некада на срецело неси могьл да се разминеш од народ, 
а са све запустело.

среча1 рет. ж срећа. – На Бьгњи дьн запалимо сламу на коју смо преспали, па 
обикаљамо и прерипујемо огьњат за здравје и сречу у годину која почиња.

среча2 ж сретање, сусрет (у ранијем поздрављању при сусрету). – Добра среча! 
– Добра среча и теб, и Бог ти све добро дал!

среџује несвр. доводи у ред, сређује. – Дигнем се рано, помузем краве, нараним 
живину, сипем на свиње, дадем на деца једење, приставим обед, па ванем да среџујем 
по кућу.  посреџује.

среџује се несвр. брине о свом изгледу, дотерује се. – Улезла у године, манула да 
се таври и среџује, начисто се запуштила.

срине свр. лопатом сакупи што на гомилу. – Овршемо с коњи, па сринемо жито 
на гомилу, и чекамо ветар да га вејемо, после излезоше ветрењаче, па млого позгодно.

срипи свр. баци се са висине, скочи. – Срипи ис црешњу, па поче да бега.
срита несвр. сусреће. – Са че ме бијете што сте ме нашли самог, али јутре чу ви 

сритам једног по једног, а ви знајете кво ви чека. Кажи му да ме не срита док сам под 
оружје, сретнем ли га, чу га утепам. Сритал сам курјака гоџа пут, ал ме неје дирал. 
 пресрита.

срита се несвр. сусреће се. – И у туџину пилетија поју, ал одолек се чују, цвеће 
цьвти, ал не мирише, љуђи се сритају, али се не питују за здравје, и не разорачују.

срка несвр. срче. – Ако почне да срка шољу сас грејану рећију ко каве, че се 
запије, па требе на носила да ју износимо.

срндак мн. срндаци м бот. гљива из породице печурака, срндакуша Lepiota. – 
Срндаци се једу, расту у грмање, али се ретко наоде, крију се ко срне.

срндаћ мн. срндаћи м зоол. одрастао мужјак срне. – Који убије срну ел срндаћа, 
требе да плати голему глобу, ел да лежи у затвор, затој што су млого убаве и чисте 
теј животињће.

сроди се (трп. пр. сроден, -а, -о) свр. ступи с ким у блиске, другарске односе, збли-
жи се. – Здружимо се, и сродимо се, па смо ко једна кућа. Ја сам сродена сас вас, ви 
сте ми ко браћа.

срп мн. српови м 1. алатка у облику дугог повијеног ножа којом се раније ручно 
жело. □ – Жњели смо и ночу, па се посечемо на срп, а тој најболи. 2. фиг. месец у об-
лику српа. – Моји сељаци одреџују по месечину кво че време да буде јутре, гледају 
на коју страну се „српан“ обрнул.

српьк мн. срповчичи м хип. од срп, српић. – То[ј] је мој српьк, ја сам се научила с 
њега да жњем, и да ми га нићи не узима.

српетина м пеј. од срп. – Пореза ме овија српетина, па ме расипа, оштурел га 
дабогдал.

српка несвр. срче у дем. значењу, сркуће (упор. срба). – Чим почне да српка с 
ложицу чорбу ко да се игра, значи да више неје гладан. Српка си рећицу, понешто 
приработи оваг-онаг, и бьш га брига за цел свет.

срска свр. здроби зубима, схрска. – Нагрејем коричку леб на плотну, па кат се на-
гори срскам и гльтам да огребе гутурачат у гушу, па по тој одма пинем гльтку чај да 
умине бол.

срти несвр. задржава и омета у послу. – Немој ме сртиш, триста работе ме чекају, 
немам време да се салатосујем с тебе цел дьн. ■ сртење гл. им. – Окол малечко дете и 
окол старог човека има големо сртење. ⌂ срте-врте упорно покушава да реши проблем. 
– Срте-врте, срте-врте, силно си време изгуби, ал га направи како сам замислил.
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срткав, -а, -о 1. пипав, који изискује пуно пажње и стрпљења (о послу). – За 
ситничку нема лоша година, она стално раџа, али ситна, па срткава за збирање. Овај 
мустра срткава за плетење. 2. фиг. неокретан, неспретан, спор (о човеку). – Колко 
му жена беше трклета и серт на работу, толко он беше срткав, мука да те увати кад 
нешто почне да работи. Везење је срткава работа.

срткаво прил. пипаво, споро, које захтева прецизност. – Ткале смо и ћенарно 
платно, от памук, оно тьнко, па срткаво за работу.

срце мн. срцетија с 1. фиг. драга особа. – Ти си моје срце, и душа моја. 2. фиг. 
лицидерски колач у облику срца. – Бомбонџија дојде где је свадба, и донесе у 
крошњу: бомбоне, лулице, огрлице, срцетија, и продава на свадбари. █ воловско ~ 
сорта парадајза. – Најбољи петлиџањи су јабучар и воловско срце. ⌂ наште срце на 
празан стомак. – Имам једни лекови који морам да пијем ујутру наште срце. ⌂ срце 
дојде на место испуни се жеља. – Врну се жив и здрав, та ни на сви срце дојде на место. 
⌂ срце слезне у пете престраши се. – Кад ме погледа с онија њигови белци, мен срце 
одма слезне у пете. ⌂ изеде за срце уједе за срце, увреди. – Станика ме начисто изеде 
за срце кад поче да ме питује куде ми је син, писује ли ми, и прачује ли ми паре. ⌂ 
тура на срце тешко преживљава какву увреду. – Он нека си прича, ти не турај на срце 
све кво ти изорати, мрдни настран док се разљути. ⌂ тури руку на срце стављањем 
руке на срце показује да говори истину. – Тури руку на срце па право орати: Неје ли 
претрљаница најблага оди све!

срциште с пеј. од срце. – Мен јучер у пладне припаде мука, притисак ли је, 
срциштето ли је, некво не ваљаје.

срча ж парчићи разбивеног стакла. – Носи тојагу, доле чулумка ко песница, а на-
сред измазњена сас срчу. Падоше гајбе, потрошише се влаше, срча колко оч. █ ситна 
~ сасвим ситни комадићи стакла. – Шише удари у камик на темељ от кућу, и разби 
се на ситну срчу.

срченце с дем. и хип. од срце. – Ти си бабино срченце, а дедин војник. Маноил се 
озари, осети како срченце на бебето поче да бије. ⌂ руку на срченце искрено, отворено. 
– Руку на срченце, бабу сам питала, и она ми је казала да мьшкав и кашкав неје исто.

срчка (некога са неким) свр. направи свађу, посвађа. – Могли смо си живимо, 
кућу да гледамо и деца да си чувамо, али ни тај оштроконџула срчка та се манумо, 
па са не вољаје ни за једнога.

срчка се свр. спорчка се, посвађа се. – Мало-малко па се срчкамо з бабу, што она 
мисли да све боље знаје од мене, и да мора да буде све онака како га она замисли. 
Зачьс се срчкају, али се зачьс и помире.

стави свр. споји, састави, доведе у везу једно с другим. – Бог сцепи три пара опь-
нци док стави две будале.  стаји.  настави, постави, пристави.

стави се свр. споји се, састави се, доведе се у везу једно с другим. – И пије и 
пуши, али слабо једе, па му се мешина ставила сас грбину. Просточа било, ишло се 
сас козе, с овце, с говеда, неје се народ како сьг стављал и мешал, па да се једно од 
друго уче, па да знају и орату, и при човека како да пријду, и све нешто. Ставили се 
сас женуту, ко да су се с белу кобилу тражили, оба ујети и недоклепани.  стаји се. 
 престави се.

ставиња се несвр. смркава се. – Ми несмо од тија што се увечер дом засеџују, 
нело кат се ставиња, нам се савиња. Ставиња се, ајде да пожуримо, још млого има 
да се путује до село.  стьвиња се.

ставља несвр. спаја, саставља, доводи у везу једно с другим. – Бог ставља такви 
који су малко шашави.  наставља, преставља, приставља.
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ставља се несвр. састаје се са ким, виђа се. – Живимо засебно, али се свакод-
невно стављамо и помагамо ко да смо једна кућа. Ако си дошьл, и ја чу при теб да 
дојдем, љуђе требе да се стављају, па ни дрво нече само да расте.

стаде свр. настане, наступи (о времену). – Иди окај онија бицмањи да се дизају, 
до када че спе, стаде пладне.

стадо м већи скуп домаћих животиња преживара обично исте врсте који при-
пада једном власнику. – Стадо су овце или козе на једног газду, а буљук су сьбране 
овце или козе од више газде, а пасе ји једьн овчар.

стаји свр. в. стави. – Бог решил да ни стаји, наше је после било да трпимо кво ни 
задеси, и да носимо кво ни се на грбину натовари, и проживели смо век, неје било 
некво нарочито, али па неје ни животат бил ко празна вреча.  престаји.

стаји се свр. в. стави се. – Ја сьм сьг остарела, деца ми све на бољо излезла, али 
она тамо, а ја и старац смо у село, не могу се стајим з децу почесто, тој ми најтешко. 
Стајили се оба главурани, па им и деца таква.

стакленце мн. стаклетића с флашица, стаклена бочица. – Вино се сипе у 
стакленце и с њег се пресипује гроб. У креденац наредени вилџањи за каве, и чашће 
и стаклетића за рећију.

стакле мн. стаклетија с крхотина од стакла (упор. и срча). – Сльнце изгрејало, па 
се капће от синочњу ћишу сјаје ко да је нећи расврљал стаклетија по ливаду.

стаклурија ж оно што је направљено од стакла, прозорска окна. – Пенџери об-
риса с рећију, мен ми беше малко јад за рећијуту, ал кво да работим, кат се сас њу 
најубаво обрише стаклуријата.

стакне свр. проџара ватру. – Стакни огьњат, и врљи му некоје подебелшко дрво. 
⌂ стькне.

сталожан, -жна, -жно смирен, умно и морално уравнотежен. – Беше сталожан и 
повољит човек, који му кво продума, он се само усмине, и ћути си.

сталожи се свр. 1. спусти се талог на дно. – Грозје се измуља, па се сачека дьн-
два да се талога сталожи, после се претака. 2. фиг. смири се. – Кат си најљут, изброји 
до десет да се сталожиш, да у љутинуту не напрајиш кво че ти после шкоди.

сталожно прил. смирено, на сталожан начин. – Она ока, кућа трешти, он вој 
сталожно објашњава да неје тека ко што друђи причају.

стамболче с украсна биљка из породице главочика са крупним цветовима, 
георгина Dahlia variabilis. – Од градинско цвеће највише волим алевче и стамболче.

стане (рад. пр. станул, -а, -о) свр. 1. нагази ногом. – Павлића се саде почешкује, ко 
да је станула на сугреби. 2. постави се на ноге, устане у стојећи став. – Поседе, по-
седе, па стану на нође, и излезе без поздрав. Сви смо узокол станули, обиколили смо 
и гледамо колко је дар спремила. 3. застане. – Узе пешћирче те си обриса руће, от-
воти врата и стану на басамаци. 4. задржи се извесно време стојећи, мало постоји. 
– Ја улезо та се поздрави сас њи, стану малко, па си излезо. 5. настане, наступи. 
– Чекам да се врну, стану веч ноч, а њи нема. 6. постане, добије други изглед. – По-
чел веч да засукује бркови, станул домачин. Осушила се, па ју нема ништа, станула 
кожа и кос. 7. започне, почне. – Испрво буду добре, после стану да се замлачују. 8. 
престане. – Ћиша стану, ајде да се диѕамо да работимо кво смо почели, нас си чека. 
Све стануло да расте, само гробишта расту.  застане, настане, нестане, остане, 
постане, престане, пристане.

станује несвр. живи у стану. – Ис прво време док не добише стан, станували су 
пот ћирију. Ми смо станували на трећи спрат, а гадно за излазење, кућа старинска.



Љубисав Ћирић988

станчьк мн. становчичи м дем. од стан, станчић. – Како сам улезал у мојти 
станчьк не сечам се, а у главу ми само једно ѕьвни: она или ни једна. Сва деца ми 
имају становчичи, какви су, такви су, али су њини, несу пот ћирију.

стањује несвр. 1. престаје, прекида неку активност. – Вредан ко бробињак, 
не стањује да работи, нема кьд да одмори. ■ стањување гл. им. – Кат почне врша, 
нема стањување, па макар цркал уз дреш. 2. постаје, бива другачији. – Како стареје 
стањује ко дете, на сви смита, и само загомиља. 3. стаје, запрема одређену количину. 
– У циганску торбу млого стањује, гоџа требе да се напуни до вр. Кат седне да једе, у 
стање је печеног овна да поједе, и буре пиво да попије, да се зачудиш где му онолко 
стањује.  застањује, настањује, остањује, престањује.

стар поим. прид. одрасла особа. – По ступку се види да ли је прошьл стар, ел 
дете. Ајде да се диѕамо, поче да се расавиња. да не окају старити по нас. ⌂ старо-
дрпаво крпе, рите, изношени одевни предмети. – Цигањи су ишли по села и окали: 
Купујемо старо-дрпаво! Купујемо старо-дрпаво!

старачьк, -чка, -чко прилично стар. – Дошло време да спрема казан за печење 
рећију, кад ђавола, казанат старачьк и арно пропал, мора се поправља.  старьчьк. 
 постарачьк.

старачћи, -чка, -чко који припада старцима. – Да га не воде при њи у стан, они 
га одвели у старачћи дом у Цариброд.

старачћи прил. као старац, на старачки начин. – Ви пожурете, не могу ја с вас, 
ја чу старачћи, па кат стигнем.

старьчьк, -чка, -чко в. сатрачьк. – Женил се старьчьк, па чува деца а може деда 
да им буде.

стареја м 1. домаћин, старешина породичне задруге. – На Бьгњу вечер стареја 
износи зељаник пред врата ко бајаги на мечку, и прича вој: О, мечко, дојди сьг на 
вечеру, а летос нигде да те нема. 2. старији члан породичне задруге. – Скркну капија 
и улезе некьв човек с цвићери на нос и пита ме: Има ли некој от стареје? – Ја му 
реко: Сви су туј.

стареје несвр. стари, улази у зреле године. – Како стареје, тека детињеје. Боље да 
си помлад, а нек стареје који оче. Бошће, како старејем, оно ми повиш дооди тој што 
беше некада кад бео дете.  застареје, остареје.

старешинство с ред, однос по положају или старости у каквом послу, ранг. – От 
старине остало да се браћа и сестре жене по старешинство, по ред, нарочито се во-
дил рачун да помлад брат не прежени постару сестру.

стари несвр. чини некога старијим но што јесете додајући му коју годину више. 
– Немој ме стариш, кат си ти и постара и погадна од мене.  постари.

стари се несвр. приказује се старијим но што јесете. – Немој се стариш, још си 
ти млад, стар че будеш кад напуниш сто године.

старина ж старо доба, прошлост, давнина (са свим својим обележјима). – Во-
лела сам си старину, било је и у старо време добро, али пристајем са и у даньшњицу, 
како сви, тека и ја. Остал обичај от старину да се на Блађи петак носе крсти по поље. 
 старинство.

старинство с старо доба, прошлост, давнина (упор. старина). – Тека остало от 
старинство, обичај такьв.

старинсћи, -ска, -ско оно што се односи на старину и старинство. – Понагоршће, 
поблизо до капију, беше старинска кућа, а понадол помалечка сас једно сопче, где 
живеше баба. Сви смо волели да слушамо теј њојне старинсће песме, са нумеју тека 
да поју, а и не знају песмете.
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старинсћи прил. на старински начин, као што су преци радили. – Ја си живим 
старинсћи, и тека си ми добро.

старка мн. старће ж одрасла животиња (женка). – Овуј годин сам намалила 
живину: имам три-четри старће кокошће, пешес пилетија јесенчетија, и једнога 
петла.

старко м стриц деци свога млађег брата. – Постар чича од башту је напред бил 
стари башта, и окал се „стари тате“, а негде га окају и „старко“.

старовремсћи, -ска, -ско који се односи на старо време, старински. – 
Старовремсћи самар је бил дрвен. Мушкатла је старовремско цвеће. ■ најстаровремсћи 
суперл. старовремсћи у највишем степену. – Најстаровремско цвеће је божур.

старовремсћи прил. на старински начин, као у старо време. – Живели 
старовремсћи, у колибе, спали назем на рогоже, леб пекли у црепње, а готвили у 
грнци уз огњиште, али људи били здрави, неје ко са

старожења м застарели момак, нежења. – Старожења, ослужил војску, нече га 
девојће, тешко че се ожени.  старострижља.

старојко мн. старојкови ЛЗ м стари сват, сватовски старешина (упор. стари 
сват). – Прво се пријетељи сложе и договоре, млади само ћуте, после напраје свадбу, 
издарују се кумови, старојкови, свекар, свекрва, родови цели.  старојћа.

старојћа мн. старојће ГЛ, ДЛ рет. м в. старојко. – Узели га за старојћу.
старолићес, -та, -то који изгледа стар, који одаје утисак старости. – Она 

старолићеста, ако нема гоџа године. Ис туј фамилију су сви старолићести.
старос м одмакле године живота, старост. – Старос је болес от који нема лек. 

Че те пита старос куде ти је бил младос. Немој да ме исмејавате са пот старос.
старосватица ж жена старога свата. – Несьм била кумица и старосватица, а 

овчар и копач сам била цел мој век. На свекра и на свекрву, на кума и на кумицу, и 
на старога свата и старосватицу мора да има дар на обе рамети.

староседелац мн. староседелци м онај који од старине пребива у неком месту 
или крају, старинац. – Главшинци, Данешинци и Чавшовци су староседелци у 
Стрижевац, тека сам си чул оди деду.

старострижља м застарели момак, нежења (упор. старожења). – Који се не 
ожени до војску, или одма по војску, зове се старострижља.

старц мн. старци м 1. стара мушка особа, старац. – Гадан беше тија старц, жене 
с њега плашеоше деца кад несу мирна. Напред је старц бил човек веч у педесе-шесе 
године, и седи си дом, а са само старци по поље, јер нема који друђи. 2. фиг. родитељ, 
родитељи. – Решили да се селе у Пирот, али чекају да им старци помру, да ји не воде 
с њи.

старчак м живахан старчић благе нарави. – Лека Благунка беше весел старчак, 
па кад запојеше с њигову Тодору на славу, сви се ућуте и слушају.

старчи се несвр. постаје стар, поприма изглед сатрога човека. – Још се подноси 
да је момьк, али почел да се се старчи, почело да му се брчка лице.  застарчи се.

старчина м оронула и запуштена стара мушка особа. – Ви се чудите што је се 
такьв недьгав старчина надигал овде да ви и он некво орати, али требе и њега да 
чујете.  старчотина.

старчинка м хип. од старчина, старчић. – Старчинкана си седи у ладовину поди 
дуд, не загомиља, и ником не смита.

старчотина м оронула и запуштена стара мушка особа (упор. старчина). – Нече 
да мре старчотината, запекал се, па има да живи сто године. Овде су били старчоти-
не некултурни, не могу ти кажем колко.  старчуљетина.



Љубисав Ћирић990

старчуљетина м пеј. од старчотина. – На онаквог старчуљетину излапелог и 
без мозак да дадеш влас, па тој ни ђавол нече да уработи, а камо ли Бог.

стасал, -а, -о који је нарастао и доспео за мешење (о тесту). – Мучил сам ју ко 
најголем крвник, гњечил сам ју и месил сам ју ко стасало тесто.

стасит, -а, -о који је висок и складно грађен. – Некада српсћи војник беше војник, 
стасит и поносит, радос и дика на вамилију, са бегају од војску ко ђавол от крс.

стасује несвр. 1. доспева, нараста. – Пријде до текне, тесто беше почело да 
стасује, она га испипа, и покри сас месаљ. 2. фиг. ради кућне послове, или послове око 
стоке. – Свекрва стасује по кућу и окол стоку, а ми млади стасујемо по поље када 
је кво за работу.

стациња несвр. џарањем и додавањем дрва подстиче ватру. – Стацињај огьњат 
да не загасне. Кат се наложи казан требе често да се стациња огањ, да што пре 
протече рећија.  стьциња.

сташе свр. 1. посвршава послове. – Нужник им је подолечко от кућу, близа при 
ђубре и у ћоше, да им не смрди кад увечер сташу, па седну на басамаци прет кућу 
да поседе. 2. доспе, преври, укисели се. – Чекам да тесто сташе, па да почнем да 
размешујем. Комине прећипеле, стасале да се печу. 3. израсте, развије се. – Младен 
више неје дете, стасал за младожењу. 4. доспе у стање кад се чека смрт. – Деда 
Драга стасал, чим влачи нође док оди по двор.

стьвиња се несвр. в. ставиња се. – Поче се стьвиња, време је да се прибирамо 
дом, да не омркнемо у шуму.  застьвиња се.

стьвни се свр. 1. постане мрачно, наступи ноћ (упор. смркне се). – Ајде да муземо 
овце док се неје стьвнило. 2. постане мрачно услед времнских непогода. – Нај сам се 
уплашила кад једнуш загртаомо морузу у Сулиманово, па се зададе облак од Ракош, 
па се стьвни, усева и упуца, и поче град да пада ко кокошиња јајца. 3. фиг. намргоди 
се, добије љутит изглед лица. – Што си се стьвнил ко Стара планина, кве те муће 
налегле?

стьвњује се несвр. смрачује се. – Поче да се стьвњује, а ми смо још долеко от 
село, требе да пожуримо.

стьвњушка ж сумрак, смркавање, смирај дана. – От сьвњушку до стьвњушку 
трчи потам, трчи повам, и тека цел век.

стькми свр. наслаже једно на друго по величини, направи гомилице исте величине. 
– Кат стькмимо дуван при једнога, идемо при другога, па при трећога, и тека се ус 
шалу и смеј помагамо.

стькне свр. в. стакне. – Иди стькни огьњан да не угасне.  потстькне.
стьпка (трп. пр. стьпкан, -а, -о) свр. газећи згњечи, смрви. – Стьпкај бробинцити да 

не улезну у манџуту. Сапни кола, че ме стьпкају говеда на низбрдицуву. Неје ме јад 
што ми крали краставице, нело ме јад што ми стьпкали целу градину. Лук који неје 
стьпкан пушти протеклице, и неје више добар за једење. 2. фиг. измлати, изудара. – 
Чу те стьпкам, само ако те уватим.  растьпка, утьпка.

стьциња несвр. 1. подстиче ватру. – Нема кој да стьциња огьњат, а мен руће 
заватене, па се олади соба. 2. фиг. подстиче кога на свађу. – Он миран човек, али 
жена га стьциња да се кара и мрзне с комшије.  потстьциња.

ствар ж сваки предмет, производ било чега, било шта неживо што материјлано 
или физички постоји. – Ако сам стар, несьм ствар, па да ме потврљћате потам-повам. 
⌂ онај ствар вулг. полни орган. – Онај ствар му ко у могаре, затој га и зову Стојко сас 
големог стојка. Милоинћино магаре испуштило онуј ствар, па рове на сваћи пола 
сат. ⌂ вади ствар изглађује неспоразум. – Почеше да се пцују, морам да се умешујем 
вадим ствар, да не дојде до бијење.
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ствара се несвр. промеће се у нешто друго, постаје неко или нешто друго (упор. 
претвара се). – Имаше једьн Јоса Бошковић, он каже: Ја видим кат се човек батише, 
кат се увапири, он се ствара а на мачку, а на кутре, али већином се на мачку ствара.

стварчьк мн. стварчичи м дем. од ствар. – Тата ји одели, они си збраше стварчичи, 
омазаше једно оделењце, унесоше кревет, асталченце и три столичће, људи ако се 
воле и поштују и толко је доста.  стварчица.

стварчица мн. стварчице ж дем. од ствар (упор. стварчьк). – Овој девојченце на 
слику што додава моје стварчице на моју матер је моја постара сестра.

створ мн. створови м 1. живо биће, животиња. – Кад идеш крос шуму, гледај си 
пред нође, савакави створови има, да те нешто не уплаши. 2. фиг. бездушан човек. – 
Тој неје човек, тој је створ без милос и душу.

створи свр. учини радом да нешто постане чега пре није било, изради, произведе. 
– Он порасал момьк големи, па се пременил, кућу напраил, премену купил бабе, све 
створил за једну ноч (нар. пр.).

створи се свр. ненадано се појави, искрсне. – Бре, јела да видите овам једна кућа 
ква је се створила, и баба поје унутра (нар. пр.).

створчьк м дем. од створ. – Једно кравче чувамо, оно се пот крушку сакрило, 
град га бије, мен жал, и оно је створчьк, и у њег душа има.

стврди се свр. постане тврд, стврдне се. – Стврдил се лебат, морамо да правимо 
попарак да га поједемо.

стврџује се несвр. постаје тврд, стврдњава се. – Лебав почел да се стврџује, 
прегледај га да неје почел и да буђавеје.

стега ж дисцилина, ред којему морају да се сви покоравају. – Жена ако нема стегу, 
појде по лош пут.

стегне (трп. пр. стегут, -а -о) свр. 1. изврши притисак на кога, обузда. – Стегни га 
ти док ти се још плаши, после кат се отне че буде касно. Стегнут на пару, пре-ч му 
извадиш око, нело динар из џеп. 2. фиг. притисне, стисне (о мразу, болести и сл.) – 
Времето га стегло, само скрцка под опьнци док стигнемо где смо пошли. Стегнула 
ме болка, па ме не попушта.  постегне.

стегне се свр. 1. скупи се, згрчи се и појури. – Имаше горе две-три пцета опасна, 
малко ли се појавиш одовде, кат се стегну озгоре, има те живога изеду. 2. очврсне, 
стврдне се. – Питије се не једу док се не стегну. 3. подвргне се строгој штедњи, 
постане шкрт. – И њигова душа жељује исто ко и мојва или твојта, али он се сте-
гал, па ни бомбону не купи уста да си раскваси. Стегал се ко петобанка у ћесу.  
постегне се.

стеза несвр. 1. притеже, стеже. – Опьнци ме стезају, ко у железа да сам се ува-
тил. Поче ми некво стеза под груди. 2. фиг. притишће, спопада (о мразу, болести и 
сл.) – Aко млого студ стеза, Петкана укара овцу са све јагње у собу, и тув ји двори 
ко да су вој најрод, а јагњенцето тури поблиска до шпорет.  стеѕа.  истеза, рас-
теза.

стеза се несвр. 1. стеже се. – Обушила ми се послегња рупа на каиш, морам да 
бушим другу, и још да се стезам. 2. фиг. скањује се, устеже се. – Одавна се стезам 
нешто да те питам, али ме срамота да ми се не смејеш.  стеѕа се.  истеза се.

стеsа несвр. в. стеза. – Тодорка строшила руку, стеѕа зуби и трпи болће. Туга 
урипи у мешину, па стеѕа, не пушта. Времево све повише кове и стеѕа.  растеѕа.

стеѕа се несвр. в. стеза се. – Не стеѕај се толко, че те мешина заболи. Стеѕам се да 
ти дојдем нагосје, али све немам време.  истеѕа се, устеѕа се.

стелна стеона (о крави). – Једна крава ни се отели, а другата стелна.
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стеница ж 1. зоол. породица инсеката паразита са рилцем за сисање крви 
Heteroptera. – Имало и бује, и вьшће, и стенице, а са ји некако уништише, та се народ 
смири. 2. фиг. човек крвопија. – Куде најде туј стеницу не знам, цел век че вој пије 
крв, док ју начисто не уништи, тека вој бељћи судено.  татабица.

стењак мн. стењаци м место са високим стенама (упор. и камењак). – Нис какьв 
стењак су се спуштили у долину и побегли, да се зачудиш.

стење несвр. испушта отегнут болан глас под каквим притиском. – Немој да 
стењш толко, боли, ал че пројде. ■ стењање гл. им. – Чим спушти главу на јестьк 
и закрчи, брига га што друђи не може да трепне од њигово стењање и крчање.  
застење, устење се.

степа се свр. побије се, потуче се. – Тој дете душманито, малко-малко па се степа 
з друга деца. Скараше се, па се степаше, па обличје направише. Чим су пијани љуђи, 
они се степају.

стера вулг. свр. набије, утера (о пенису). – Моји зетови, стерам им га матере, уз-
мрдали, па оче да ме саветују како да правим севте на невесту.

стесни свр. сузи, учини тесним. – Исплето му џемпир, ал му наоди ману да сам 
га малко стеснила.

стесни се свр. постане тесан. – Ја велим стесниле ми се панталоне, па не могу 
у њи да улезнем, а она вели да несу криве панталоне, нело да сам се ја удебелил ко 
вепар.

стигне свр. 1 идући нађе се на истом месту са неким који је био измакао. – Само 
што замину иза окуку, пожури че га стигнеш. 2. изравна се са другим у чему. – Који 
је вредан и умеје, он стигне и престигне онија који су богацтво наследили од стари. 
3. буде довољно. – Нам једьн леб не стигне за једно једење, кам ли за цел дьн. 4. 
прстигне, сазри. – Порасла и заокруглила се, стигла за женидбу, почела ју заѕртају 
момчетија. Жито стигло за жетву, нема више чекање. 5. доспе, сташе, преври. – 
Вурду натурамо у каче, и не развршујемо ју док не стигне за једење. 6. постигне 
успех, успечно оконча шта је започео. –Све се стигне кат се оче. 7. фиг. западне, 
падне у део. – Закољу кокошку, и знаје се кога че да стигне кобилица, кога шија, а 
кому је чорба доста.  достигне, постигне, пристигне, састигне.

стид м непријатно осећање изазвано сазнањем о непристојности каквог соп-
ственог поступка (упор. срам). □ – Немају ни стид ни акьл, нити куга поштују, нити 
се от куга стиде, гледају да је само да њим добро.

стиза несвр. стиже, сустиже. – Вуча иде напред и ћути, а ја по њег потрчкујем, 
једва га стизам. Седи туј, па кво те стигне, нек те стиза, буди увек сас народ. Али 
одолек, онак ис потају, некво ми стеза срце, стизају ме онеј баштине речи како ју 
купувал, како неје из милос пошла за мене.  ситѕа.  достиза, постиза, прести-
за, састиза.

стиза се несвр. сустиже се. – Кад легне – не диза се, кад се дигне – не стиза се.
стиsа несвр. в. стиза. – Неје добро кад башта прокlне своје дете, тај клетва стиѕа, 

а мајчина и стиѕа и не стиѕа. Прво че једу мајстори, а после који како стиѕа.  
достиѕа, постиѕа.

стиѕа се несвр. в. стиза се. – Све знам како требе, и какво се спрема, ама се не 
стиѕа. Пут куде води там се стиѕа, а пут по који одиш, сам си изабрал.

стине несв хлади се. – Омотај шал окол гушу, а руће тури у џепови да ти не стину 
прсти, па да се укоче.  застине, истине, остине.

стипса ж фиг. циција, шкртац. – Да неје стипса, не би имал, ал му син неје такьв. 
 стисница.
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стиска несвр. 1. стеже (обично шакама). – Морам да га стезам за гушу, нече ми 
врне дуг, прави се луд. 2. притеже (дете да буде послушно). – Стискај га ти док 
је малецко, и док има стра оди тебе, ако га не стискаш ти, че стиска оно тебе кат 
порасте. 2. фиг. штеди, цицијаши. – Цел век стискам и преврзујем, и од једьн динар 
правим два, и пак ништа немам.  застиска, истиска, устиска.

стиска се несвр. приљубљује се. – Не стискај се толко уз мене, че помисле људи 
свашта.

стискавац м шатр. смелост, храброст. – Ајд излезни надвор ако имаш стискавац, 
да ти ја покажем који је жена, а који је муж.

стисне свр. стегне. – Оче и да прдне, и да стисне. Ако не стиснеш, нема да имаш. 
 постисне.

стисне се (рад. пр. стиснул, -а, -о се) 1. скупи се, згрчи се и појури. – Погледа: два 
вука стоје, ја имао ливоверче, испали два метка, они кат се стиснуше, отоше нис 
Тошину падину надол. 2. скупи се, згрчи се у цицијашлуку. – Стиснул се ко лед у 
стовну.

стисница фиг. тврдица, шкртица (упор. стипса). – Тија стисница, стиснул се ко 
две паре у џеп, пре чеш да му извадиш зуб из главу, него пару из џеп.

стиснут, -а, -о фиг. шкрт, штедљив до цицијашлука. – Бранисов беше стиснут 
човек, од њег се динар неје отћидал. а бабата му неје била стиснута.

стица несвр. стиче, прави и гомила богатство. – Све што стицамо, за вас стица-
мо, ако ни не помагате. Имот се стица сас работу и муку, а не сас лежање.

стица се несвр. слива се у танком млазу. – Стица се помалко водица, и напуни вир, 
колко да јутром прснемо градину, да не увене начисто.

стиша свр. фиг. обузда, смири. – Рипнумо се сви, па држ-држ-држ, некако га сти-
шамо, да га не утепа на место, дојде милиција, дојде китна помоћ, напраји се циркус.

стиша се несвр. утиша се, престане да галами. – Кажи му да се стиша, да га ја не 
утишујем, целу ноч се дере ко изгорел.  постиша се.

стlца свр. стуца (упор. скlца). – Стlцамо пипер у чутуру да си запржујемо кад 
готвимо. Чу ти стlцам главу ко на змију, само ако те уванем.  стльца.

стlче (трп. пр. стlчен, -а, -о) свр. стуца (упор. скlче). – Истребимо, па сваримо 
жито, па га у чутуру стlчемо за пченицу за славу. Све стlчено, све смлатено, нема 
кво да се жње.

стльца свр. в. стlца. – У крај беше спремила чутуру и тльчник, ако запале гасар-
че и поседе да стльца попошћете. Стльцала пченицу сьс тльчник за славу.

стобанка мн. стобањће ж некадашња папирната банкнота у вредности од 
хиљаду динара, хиљадарка. – На навесту жльтице: шеснајес големе, осом малецће, 
на груди вој закачене неколко стобањће.

стовара несвр. истоварује, скида натоварени терет. – Стоварамо шићер ис 
шљепови, па носимо преко сћеле, и товаримо у вагон. ■ стоварање гл. им. – Намучимо 
се у стоварање дрва, има десет метра смо истоварили.  стоварује.

стовари свр. 1. истовари, искрца какав терет. – Са че малко да одморимо, па че 
после да стоваримо сено ис кола. 2. фиг. свали кривицу на другога. – Све што уработи 
које не вољаје, на мене га стовари. ■ стоварување гл. им. – Понекад кола намерно 
изврнемо, да уштедимо муку окол стоварување.

стовари се свр. истовари се, скине се натоварени терет. – Боћо, де привати од 
овуја страну за конопциви, да ми се морузава не стовари овде насред пут. Једно се 
стовари, пет се натоваре.

стоварује несвр. в. стовара. – Само што почемо да стоварујемо сено, завати ћиша.
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стовна ж тестија. – Све у зевњане стовне смо доносили воду от кладенац, друђи 
судови неје имало.

стовне мн. стовнетија с дем. од стовна, тестијица. – Стари су пили воду из стов-
ну, а деца из стовнетија. Расипал га ко жетварско стовне.

стовненце мн. стовнетића с хип. од стовне. – Свако дете си је знало које је њигово 
стовненце, и неје давало да друђи пије воду из њега.

стовнетина ж пеј. од стовна. – Овај стовнетина напукла, више не држи воду. 
Руће ми исћинуше стовнетине носејечи воду по пешес пути от селсћи бунар на сре-
цало.

стог мн. стогови 1. купасто садевено сено спремљено за зиму (упор. плас). –– До-
бра година, сено се роди колко оч, напунимо плевњу, и још зденумо два стога до 
плевњу. 2. купасто садвевени снопови жита на гумну. – Који има повише жито, он 
здене камару, а који је посирома, он здене стог.

стогле мн. стоглетија дем. од стог, стожић. – Неје стог, нело стогле, малко по-
големо од навиљњак. Сирома човек, зденул две стоглетија уз нашу камару, па кад 
вршемо ми да и он оврше на једьн трошак.

стодинарка мн. стодинарће ж папирната новчаница од сто динара, стотинарка. 
– Даде ми стодинарку, наброји кво требе да купим, и запрети да не истровим паруту 
успут.

стожер м стуб насред гумна око кога се терају коњи при вршидби жита. – Сто-
жер се пободе на гувно, па се окол њега нареде снопови, па се за њега врже по једьн 
ел два коња, они га газе, и тека овршу.

стожило с висока и права мотка око које се дене стог сена, или лисник брстине. 
– Сено денемо у[з] стожило да га ветар не обори.

стојечка гвоздена или (ређе) дрвена ножица углављена на руди воловских кола 
где долази јарам. – Натоварим мливо у канате, закачим торбицу с леб на стојечку, 
упрегнем волови, и идем у воденицу у Љуберажду.

стојечћи прил. 1. стојећке, у стојећем ставу. – Једе стално, једе ко провален, у 
стање је да једе и лежечћи и стојечћи, да оди и да једе, само не једе док спи. 2. фиг. 
одлучно, храбро, достојанствено. – Женица му млада одорлеца у бел свет, ману и 
черку и Крсту, али Крста све тој стојечћи поднесе и избори се.

стоји несвр. 1. налази се у усправном непомичном положају на ногама. – Стоји 
некьв човек прет капију, и тебе тражи. 2. налази се где. – Котьл си стално стоји 
закачен на вериђе над огњиште. 3. стално је присутан у мислима. – Стално ми 
стоји у памет колко смо дужни, и како да се раздужимо. 4. фиг. пристаје. – Стоји му 
машна, ко на свињу самар. ■ стојање гл. им. – Ако се позгњетете, че има место за сви, 
али седење нема, само стојање.  настоји, одстоји, постоји, престоји, устоји се.

стојко вулг. м пенис. – Турим те на стојка, и тебе и онога који те створи таквог за-
млатеног. Што њег боли стојко за мен, што си не гледа њега.

стока ж 1. домаће животиње, марва. – Некада смо чували стоку по гоџа, а даньс 
намалели љуђи, па намалела и стока. 2. фиг. груба и припроста особа. – Милосо-
ве, стоко једна, не сецај ме толко, че ме сцепиш. █ рогата ~ волови, краве, биволи. – 
Највише смо чували овце и козе, а од рогату стоку волови, краве почемо да чувамо 
кад ни забранише козе. █ ситна ~ овце и козе. – От ситну стоку имамо овце, а козе за-
треше. ⌂ работи ко стока ради тешке послове. – Цел век сам работил и сецал ко стока, 
са видим да несьм имал за куга. ⌂ пије ко стока пије неумерено. – Пије ко стока, напије 
се, после не знаје кво работи. ⌂ стока без реп неваспитана особа. – Ти си стока без реп, 
само си за у планину, за у љуђи неси.
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стокар м рет. сточар, пастир. – Стокари су све с криваѕи ишли, и с њи играли 
свињћу.

Стол село у Лужници; Стольц / Столчанин, Столка / Столчанка, Столче / Стол-
чанче мн. Столци / Столчање етн; столсћи, -ска, -ско ктет.

столи се несвр. размножава се, појављује се у великом броју. – Столе се ко поган-
ци, уши че ни поједу, а знаје се који су тој.  настоли се, растоли се.

столица ж 1. комад покућства на коме се седи. □ – Столица може да буде с на-
слон, ако је без наслон зове се шутарка. 2. греде које чине кровну конструкцију на 
којој леже рогови. – На столицу леже рогови и спајају се у слеме, само добар мајстор 
умеје да направи добар кров.

столиче мн. столичетија с дем. од столица, столичица. – Деда седи на столиче, и 
с тојашку ришка по огњиште.  столичка.

столичка мн. столичће ж в. столиче. – Понеси си столичку и дојди да поседимо и 
да си повревимо. Поткачи се на столичку, па ми стури теглу от креденац.

стољњак нов. м оно чиме се покрива сто, застирач стола, столњак. – Имам три 
снаје, па сам за сваку навезла по миље, и по стољњак.

стомаклија ж врста квалитетне ракије (која се сматра као лек за стомак). – 
Испекал рећију, не пије се колко је јака, али добра, стомаклија.

стопаре мн. стопаретија с старински метални новчић од педесет пара, стопарац 
(упор. и грош). – Били су грошеви, стопаретија и динари, али у тој време динар бил 
голема пара.

стопарче мн. стопарчетија с дем. од стопаре, стопарић. – Причају да сам бил 
малецьк ко стопарче кат сам се родил, и да несу верували да чу да преживим.

стопи свр. топљењем учини да нешто из чврстог стања пређе у житко, рас-
топи. – Стопимо по две канте маз, три, више не, али од Џурџовдьн маз не пипамо. 
Немој да стопите сву сланину, нека малко остане и онак да се једе.

стопи се фиг. 1. истопи се (од среће). – Она ме пригрне и целиа, ја се стопим од 
срећу. 2. телесно ослаби. – Несрећа ју притисла, па се стопила, нема ју ништа, ста-
нула ко вејћа.

стопли свр. учини топлим, загреје до потребне температуре. – Млеко стоплим 
само колко да мож с прс да бркнеш у њега, па га потсирим.  постопли.

стопли се свр. постане топао, загреје се. – Чекамо да се стопли време, па тьг 
почнемо да расаџујемо расад у градину. Он се стопли, и ко да се омакну у некву рупу 
жешку ко напалена вурња  постопли се.

стопут прил. много пута; често. – Уста гоџа, њиве малко, стопут делене, тамьн 
запну волови у бразду, оно веч крај. Запантете једнуш, да не понављам стопут.

стотин ж облик стотина уз број. – Буљук је бил од две-три стотин козе и седом-
осом стотин овце, и тројица овчара иду с њега. Добро продал браниште, узел за њега 
осом стотин иљаде динара.

стотина ж стотинак, приближно сто. – Били смо у ропство можда стотина 
души из Лужницу.

стоћилаш м човек тежак стотину килограма. – За тога стоћилаша требе цело 
јагње, кво је за њега ћило печење.

сточица ж хипок од стока. – Да неје сточица, ми друђи прикод не би имали да 
се покрпимо.

стра мн. страови м страх. – Бабо, стра ли те је да умреш? – Неје ме стра да 
умрем, али ме стра да спим сама. Наватамо се страови оди тога бесника. █ женсћи 
~ плашљивост као својство жена. – Улази слободно, немој да те је ванул женсћи 
стра. █ живи ~ велики страх. – Живи страови ме изедоше док прејдо на другу страну. 
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■ најстра суперл. највећи могући страх. – Оди пцета и оди грмљаву ме најстра. ⌂ ис-
тине от стра умре од страха. – Даньшње девоће све бунџаве ко караконџе, да те нека 
сретне ночу у долину, има да истинеш от стра. ⌂ набере стра накупи страх од некога 
или нечега. – Набрала сам стра од њега, само ли ме погледа, мен мрдне у мешину. ⌂ 
накара стра у срце преплаши. – Накарал ми је стра у срце, устресем се чим га видим. ⌂ 
стра да те увати да те је страх да га погледаш. – Тија Цврла једно време беше у такву 
снагу, стра да те увати, подигне запрежна кола да се замени точак, и тој кат су пуна 
с камење.

страда несвр. гине, пропада. – Рат неје добар, зашто да страдају оваква млада 
деца, тамьн што се зарадовала на живот.  пострада.

стражарчи несвр. будно мотри, стражари. – Док ми пељешимо, ти че 
стражарчиш да некој не наиде.

стрампутица ж погрешан пут, странпутица. – Човек кад би могло да најде једьн 
пут, па да по њег тера, докле тера да тера, ал не мож, колко да је убав, од њег се нека-
да мора слезне на стрампутицу, а само понећи умеје да се врне на онија првини пут.

страна збир. страње ж 1. геогр. нагнуто, косо земљиште, стрмина. – Јучер орамо 
у страну. 2. крај, предео, део атара. – У туј страну ни је моруза, а жито у онуј. У 
Страње су ни биле њиве и појата, са њиве зарасле у трњаци, а појата се срушила. 
█ женска ~ женски потомци. – Он има само женску страну, черће, тека му писано. 
█ мушка ~ мушки потомци. – Женска страна туџа срећа, мушка страна кућу држи. █ 
ћорава ~ недођија, неповрат. – Кад је пошло наопако, нек иде све у ћораву страну. ⌂ 
одвоји на страну приштеди. – Док има нумеје да одвоји на старну, после кад нестане – 
леле, е па леле, дабоме да леле!

страни несвр. фиг. одбацује, одгурује, удаљава. – Немој да ме страниш из друство, 
ја сам ваш, и очу туј да останем.  одстрани.

страница мн. странице ж бочна страна сандука на запрежним колима за превоз 
растреситог терета (упор. каната). – Он седел на крај у камијонат, стурил кајиш, 
врзал се за гушу, па кајишат закачил за страницу, и изрипил из камијонат.

странство с иностранство. – Почеше да иду у странство на печалбу, па се 
понекоји више и не врну.

странсћи, -ска, -ско инострански, стран, туђи. – Само ми јаве да сам постал 
поново деда, не знам ни како се унучето зове, надавали им странска иметија, куј че 
ји упанти. Увезу загадено млеко с некву кемију и[з] странсће зевње, па продавају на 
човеци по градови, а ја моје млеко расипујем, мојто не ваљаје.

страота ж страхота, ужас. – Страота те да га погледаш кат се намршти, и почне 
да скрца са[с] зуби. ⌂ страота божја нешто зачуђујуће. – Родило, па на зевњу натежа-
ло, страота божја.  страшнило.

страотија ж страх већи од страотије. – Страотија, напију се па лудују, па 
беснеју, па чудо праве.

страује (импф. страува – страува – страува страувамо, страувасте, страуваше) 
несвр. страхује, стрепи. – Ја страува за мојтога чичу да му се не деси некво. Кад 
израсте жито иду да виде да ли је залебило, а после све до жетву страују да га не 
смлати град. ⌂ страује па Бога нема веома страхује. – Страујем па Бога немам како 
че се врну децата ис-планин. ■ страување гл. им. – Остадо сам, увати ме зор да неје 
бабата млого болесна, пригрну шишето, и тека се од страување за њу напи „до џ“. 
 престраује.

страује се несвр. страхује се, стрепи се. – Кад дојде тија дьн нема кво да се 
страује, него требе овак: који су заједно живели, кућу и около кућу стварали, деца 
изродили, требе заједно и да отоде.
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страшан, -шна, -шно који садржи у себи претњу, који изазива осећање страха. 
□ – Одаде се у лош живот, зараде некакву страшну болес, и не може да се излечи.

страшнеје несвр. обузима страх. – Кад мињујем ночу прекај гробишта све ми се 
чини да нешто мрда и уздиса по њи, почне да ми страшнеје, па журим и не оѕртам 
се.  дострашнеје, застрашнеје, настрашнеје.

страшнило с страхота, ужас (упор. страота). – Ми беомо на њиву у Сулимано-
во, кат се усева и упуца, па се стьвни усред пладне, страшнило. ⌂ страшнило божје 
нешто невероватно, запањујуће (у позитивном или негативном смислу). – Кад но-
симо крсти, тој је страшнило божје колко је убаво, носимо онија крстеви црквени, 
поп испред нас, оно песан, оно венци… Сударише се наши и Бугари, па кат се упуца 
и учури, страшнило божје...

страшничје с бот. биљка из породице ослади Ceterach offi cinarum. – Има си трава 
от стра која се зове страшничје, тура се у аљине ел под јестьк на онога који се млого 
плаши, али још никога неје излечила.

страшно прил. у врло великој мери, силно, ужасно. – Страшно ме уплаши, немој 
више тој да ми работиш,  настрашно.

стрви несвр. просипа, чини штету губећи део чега. – Тај вршалица млого стрви 
жито, кад отиде из двор трећина жито си остане назем, па мора да се згриба и 
превејује. ■ стрвење гл. им. – Никој не пази и не шпара, стрвење и расипување на све 
стране, а очемо да смо богати, и да имамо.  пострви, растрви.

стрви се просипа се, губи се беспотребно. – Литре се користиле кат се свозило 
жито, снопови се нареде да клас буде према унутра, да је позгодно за врзување, а и 
да се не стрве зрна успут.  пострви се, растрви се.  строви се.

стреви свр. погоди, снађе, потрефи. – Нави вечертуту будилник да ме пробуди 
у сьвњушку да идем при доктурити, да ме не стреви сльнчаница кад припне жега. 
Некада ни стигне кво ни у сьн несмо могли да поверујемо да че ни стреви. Е, сьг 
га стреви, паре ми требу ко на озеблог сльнце. Незгодан човек, не мож га у чутуру 
стревиш.

стреви се свр. догоди се. – Оваг-онаг стреви се да буде малко и добро у живот, а 
не само патња и немање.

стреја ж 1. крај крова који прелази спољне зидове куће, стреха. – Ластавице на-
правиле полог под нашу стреју. Капу стреје, разјужило се времето. 2. фиг. дом, за-
штита коју пружа кућа. – Женско дете – туџа стреја.

стрејица ж дем. и хип. од стреја. – Ма ја једноман цьклим да најдем стрејицу, 
макар и најмалецку, ал теј пусте крстопутине, па још ако је и ветрометина.

Стрельц (адм. Стрелац) село у Лужници; Стрелчанин, Стрелчанка, Стрелчанче 
мн. Стрелчање етн; стрельчћи, -чка, -чко / стрелчансћи, -ска, -ско ктет.

стресе свр. наглим покретом руке, ноге или тела учини да нешто спадне са чега. 
– Стреси снег од дреје и опьнци, па тьг улази у кућу.

стриже несвр. 1. маказама или машином скраћује косу. – Нас је стригал Санда 
Чућин, једино он имаше машину за шишање. 2. маказама скида вуну са овце. – Овце 
се прво постригују, а после стрижу кат се стопли време. Има који стрижу овце за 
паре. ■ стрижење гл. им. – Ако будеш добар чу те водим на појату на стрижење овце. 
 остриже, постриже, престриже.  шиша.

стриже се несвр. шиша се. – Ја се стрижем на два месеца, а има ји који се стрижу 
само прет славу.

стрина ж 1. стричева жена, жена очевог брата. – Некада је најстара стрина 
била стара мајће, и сва деца су ју окала „стара мамо“, а друђе су биле стрине, и 
окале се „стрино“. 2. свака старија жена у ословљавању. – Стрина-Миро, има ли га 
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Жика дом, да га нешто питам. 3. фиг. кукавица, плашљивац. – Да неси стрина, не би 
дозволил да те сваћи гази како оче.

стринка В стрињће хип. од стрина. – Укачи се, стрињће, на столичку, па ми до-
вати сушеничку.

стркаља свр. котрљајући свали кога или што низ брдо, скотрља. – Помогни ми 
да стркаљам бурево до ваду, да га затопим, па да збирамо сливе у њега.

стркаља се свр. котрљајући се свали се низ брдо, скотрља се. – Појдо да донесем 
дрва, али се прзну, па се стркаља низ басамаци, и сапре се при дрвата кад удари з 
главу у њи.

стрколи се свр. котрљајући се докотрља се до негде. – Паде јабука, и стрколи се 
до мене, ко да вели: Еве ме, твоја сам.

стрља свр. гажењем или трљањем згњечи, измрви. – Отћину клас, па га стрљају 
меџу дланови, дуну да одуву плеву, заглеџују зрната, гледају колко су крупна, турају 
меџу зуби да оцене да ли је убаво узрело жито. Чу те стрљам го глисту, само ако се 
рипнем.

стрниште с њива са које је пожњевено жито, стрњика. – Ржиште је где је ожет 
рж, а стрниште где је ожето жито. Кат се ожње, овце се пуште да пасу по стрништа. 
 стрњиште.

стрњиште с в. стрниште. – Прерипи плот, прегази кроз шљивар, па преко 
стрњиште запе кот комшију да ми накове косу, пошто ме очи издале начисто, а и сас 
руће сам багаљив.

стробали свр. обори, сруши. – Стигомо и до њиговити домчьк, он се накривил, 
чини ми се малко појако да дуне ветар, че га стробали.

стровали свр. гурне, сурва. – Стровалимо камење у долину, да могу да мињују 
кола по пут.

стровали се свр. 1. прући се. – Ја се стровали при рушевинуту, и ћутим. Има кво 
и да видимо: невестице газе грснице, стровалимо се ми на траву да ни не примете, и 
ѕвиркамо кроз травуљак. 2. сруши се, сурва се. – Поглеџујем у ћунцини, ако се стро-
вале, има се учури у собу, да ни чур очи повади.

строви се несвр. просипа се, губи се беспотребно (упор. стрви се). – Не ваљаје ни 
јака жега, класје се напече, почне да пуца, и зрно се строви окол стог.

стројач м онај који штроји домаће животиње. – Деда-Душан беше добар 
стројач, а умејал је и да чука овнови и вије бикови.  штројач.

строји несвр. јалови уклањањем полне, семене жлезде животиња, шкопи. – 
Свиња се строји, а вепар се скопи.  штроји.

строшен, -а, -о поломљен. – Пушеше, вала, ко строшен ћунац, руће пожlтеле, 
уснице изгореле, нокти поцрнели, кат пуа из груди крчи ко метиљава овца.

строши (трп. пр. строшен, -а, -о) свр. 1. пребије, поломи, скрши. – Не брчкај ми по 
џепови, нос чу ти строшим. Дабогдал да си главу строши. Овьнат је крн, строшил си 
рог. Прередимо цреп на кров, да видимо има ли нећи строшен. 2. накруни кукуруз. – 
Узни неколко класа морузу, па натроши и врљи на кокошће да кљуцају. 3. слупа јаје. 
– Попржим пипер, и строшим му неколко јајца, тој ни је вечера.

строши се свр. сломи се. – Ма што ми стовнату строши? – Ја ју несьм строшил, 
сама се строшила.

строшљак м крнтија, олупина. – Добро че буде ако ни овија строшљак одвезе до 
Ниш. Купил ко бајаги половну лимузину, а оно строшљак постар од њега.

стрпа свр. метне што заједно без икаквог реда. – Све кво вој се набере за прање 
стрпа га на гомилу у једно ћоше, па га пере кад добије време.
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стрпи се свр. причека, обузда се (упор. и притрпи се). – Стрпи се малко да се сви 
зберу, неси само ти гладан, па че поставимо да једемо.

струга ж пролаз кроз који се пропуштају овце приликом муже. – Егал направимо, 
па направимо стругу, туримо шипьк горе, па сас китке укитимо, па овце накарамо 
у тија егал, после ји пропуштамо једну по једну да пројду пот стругу, ко кроз врата, 
где се музу.

стругаљћа ж дрвена алатка за стругање наћви. – Имам си дрвену стругаљћу, 
сас њу стружем пострушће од ковчег кад месим леб.

стругар мн. стругари м учесник у стругарштини. – У Сливовик стругари на једну 
свадбу искарали кола из двор, па ји гурнули у долину, затој што домачин не дал да 
им се ништа изнесе да поједу и попију. Стругари изели кумову погачу, напили се па 
беснеју и задевају ме: Еј, младожењо, би ли работа?

стругара ж пилана (упор. резара). – Терам трупци на стругару у Љуберажду, требу 
ми дьсће за шолување, очу темељ да ударам за нову кућу.

стругарштина ж обичај да момци из села иду на нечију свадбу увече пошто 
се доведе млада момковој кући; они, пошто нису позвани, не седе за столом, него 
„стружу“ пред вратима чекајући да им се дотури нешто да поједу и попију. – 
Стругари пуна авлија. Ако је домачин добар, они му не праје никакву штету, ако 
је циција, па не дава ништа да поједу и попију, они му триста штете напраје: море 
кокошће му пуште, море овце му пуште, море кола му искарају из авлију. Ја у мој 
живот несьм ошьл ни на корзу, ни на сеьдењћу, ни на стругарштину, моје је било 
овце и појата.

стругне свр. фиг. побегне, шмугне. – Кат поче да се чивтара, кат поче да рове, па 
кат си стругну низ Прекоп, чьк у Бецин трљак се сапре.

струготина ж попут прашине ситне честице које се стварају приликом пиљења, 
тестерисања, дрвне грађе (упор. пиљевина). – Ја струготину сметем, па си и њу зими 
горим у шпорет.  трина.

струже несвр. 1. реже пилом или тестером дрвене балване у даске. – Јутре че 
стружу наше дьсће на стругару, па ни јавили да идемо с трактор да си ји узнемо. 2. 
фиг. дува јак ветар. – Ветрина се раздувал, струже па брија, неје за искачање ис кућу. 
 иструже, наструже, оструже, преструже.

струја ж кретање електричне енергије у проводнику, електришни напон. – Мој 
деда неје ни знал за струју, па си живел, имал четрнајес браћа, па си и они живели, 
а са све на струју. Луд ко струја.

струјар мн. струјари електричар. – Од овија струјари народ закаса начисто, кад 
дојду окају по нас стари човеци, ко да смо некво украли, па и туј струју прави река, 
не ли тека, а реката неје само њина.

струјомер м електрично бројило. – Запретили ми че ми искључе струју, и че ми 
узну струјомер, ако не почнем да плачујем струју, а с кво да ју плачујем, кад немам 
никакав прикот.

струк мн. струкови м стабљика биљке. – Град убил морузу, једьн струк нема да 
је остал читав. Овчар тури у јенџьк комат леб, грутку сирење и струк зелени лук, и 
тој му је за даньс.

струка ж један од два или три уздужно сашивена комада платана ширине 
ткачког брда (упор. пола2). – Има црђе од две струће, а има и о[д] три, зависи от 
кревет колко је широк, и колко човека требе да се покривају с њи.

струљ, -а, -о 1. оштар, храпав (о хлебу). – Морузњав леб је струљ скоро ко 
морузница, затој што је омесен од брашно које повише морузно, само малко чисто 
додадено. 2. фиг. хладно (о времену). – Струљо време, че спе мачка и миш заједно.
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струпа свр. 1. згомила, набаца без реда на хрпу. – Докара дрва, па ји само струпа 
при дрвник, и туј стоје док се не изгоре. 2. фиг. саспе све у лице без бирања речи. – 
Море, струпај му све у лице, па нек се чеша, до када да те користи, а ти само да му 
ћутиш.

струцка несвр. струже у дем. значењу. – По цел дьн некво дељћа и струцка, некво 
мајсторисује.

стручак м хип. од струк, стручић. – Стручак зелени лук, гручица сирење, два-
три петлиџања, половин леб вурњак и балонче воду, тој понесем у торбу, и цел дьн 
кастрим границе у Габрицу.

стручка ж дем. од струка. – Напред је било овака: мртавца туре наземи, рогошку 
простру, и на њу простру озгоре једну стручку простирчицу, туре му и јестьчинку, 
туре пртено платьнце ко покровчьк озгор, и туј лежи док га не опоје поп и потерају 
у гробишта.

стрчи трчећи сиђе одозго надоле. – Ете га начелник, осетил горе чур и чул гала-
му белосветску, па стрчал оди спрат, да види кво се доле работи.

стршељ мн. стршељи зоол. стршљен Vespa crabro. – Де польк, какви те стршељи 
па теб штркљају? Два стршеља ме уапаше, једва остадо жив.

сту узв. којим се командује говедима да успоре, или да се врате унатраг. – Сту, 
Булка, сту, Шарка! – устукује Миладин говеда, и ока: Загорће, кочи колата, ајде 
поитај.

студ м, мраз, хладноћа. – Што ѕубрујеш на студат, та не улазиш у кућу. На рећију 
и на студ нема јунак. ■ најстуд суперл. најжешћи мраз, хладноћа у највећем степену. 
– При нас је најстуд у јануар окол Водице. ⌂ студ-нестуд било хладно, било топло, без 
обзира на враменске прилике. – Студ-нестуд, мора да се работи. ⌂ студ па боли хладно, 
па боли колико је хладно. – Студ, па боли, ко да си облекал плекане панталоне, не 
помагају ни кльцуње, ни шајкаџа на уши. ⌂ умре студ само мало се смлачи (течност). 
– Млеко требе да буде млако, саде да је умрл студ, онака се нече убаво ване, нече се 
добро потсири.  студеница.

студеје несвр. постаје хладније из дана у дан. – Поче да студеје, требе си да се 
накладе по једьн огањ јутром и вечером.  застудеје, престудеје.

Студена село у Лужници; Студенац, Студенка, Студенче мн. Студенаци етн; 
студенсћи, -ска, -ско ктет.

студен, -а, -о хладан. – Ја не волим жешку рећију, ја си волим студену рећију, 
знам колко да попијем, онак не знам када да се зауставим.

студеникакьв, -ква, -кво хладњикав. – Пасуљав ти ем јучерьшњи, ем 
студеникакьв, да си га бар подгрејала. (шаљ.).

студеница ж мраз, хладноћа (упор. студ). – Стегла студеница, дрешће те не мож 
очувају од ветрину која прооди и дува дорим крос кочине.

студењикаво прил. прохладно. – Постаде студењикаво у собуву, мора да је огьњат 
загасал, де га пораспали да се угрејемо.  студњикаво.

студи несвр. постаје студено, захлађује. – Море, поче да студи, јутром си бьш 
требе огьњчьк у кућу.  застуди, настуди се.

студњикаво прил. в. студењикаво. – Распречи жар, па натурај поситна дрвца да 
се заване огањ, поче да је студњикаво.

стужни се свр. смучи се, припадне мука (упор. и притужни се). – Кат почне да 
се вали, од њигово валење да ти се стужни. Стужни се човеку кат почне да поје, а 
нумеје, па се само чепљати.
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стукне свр. потера упрегнута говеда уназад, или их спречава да иду брзим хо-
дом. – Стукни говедата, че се изврну кола. Стукни воловити да не лете толко, че 
изђинемо.  устукне.

стукне се свр. фиг. поврати се са лошег пута којим је забраздио. – Даде Бог те се 
стукну, ману се од лоше друство, и привати се за књигу.

стунти (трп. пр. стунтен, -а, -о) свр. затамни, натмури, смрачи (о временским 
приликама); погорша се распожење (о човеку). – Нема ћиша, отидоше облацити, ал 
оно зачьс га стунти, шибне пљусак, и џабе ти работа, закасувал сам ја неје једампут 
од тој. Што си толко стунтен, ко да ти је нећи срећу украл, коју никад неси ни имал. 
⌂ стунтило га наоблачило се, натмурило се, припремило се за кишу. – Арно га стунти-
ло, дај Боже да ни не бије град. Некада кад га стунтеше, кад га усева, угрми, па кад 
га раздува, ми у једну душу трчимо сас родитељи да зберемо сено, да га не завати 
ћиша.

стунти се свр. 1. намргоди се, намршти се (о човеку). – Што си се толко стунтил, 
ко небо прет ћишу, и само ћутиш. 2. затамни се, натмури се, смрачи се пред олују 
(о временским приликама). – Стунтило се, ко да че Бог на-зем да пада. Стунти се, 
само што не заване ћиша, ајде да бегамо негде у сушину. 3. стушти се, нагло појури. 
– Имаше на Шанац војска, па имаоше опасна псета, па кат се стунте озгоре, има да 
те живога изеду.

ступало мн. ступала с анат. стопало. – Седло има зенђије, кад ујашиш коња да 
увлечеш ступала у њи.  ступаљћа.

ступалине ж мн. папуче исплетене од вуне које се навлаче преко чарапа, а каткад 
и преко обуће када је поледица (упор. наглавци). – На унучета баба исплела по једне 
ступалине.

ступаљћа1 мн. ступаљће ж 1. анат. стопало (упор. ступало). – Госпава седла до њи, 
нође подвлекла поди столицу, а ступаљће си закачила за ногари, и налензила се од 
радос и срећу. 2. отисак стопала на каквој површини. – Где је штрапал ко камијон 
кад је прошьл, познавају се ступаљће од опьнци број четиријес и пет.  ступка.

ступаљћа2 мн. ступаљће ж јединица мере за дужину величине једног просечног 
људског стопала, стопа (0,324 м). – Пет ступаљће сењћа, још пола сат, па идемо 
дом у пландиште – окну Рутко.

ступи свр. закорачи, коракне улазећи куда. – Брат ми је, али ако ми само ступи у 
кућу, има да му главу отћинем ко на врапца.  заступи, наступи.

ступка мн. ступће ж отисак стопала на каквој површини (в. ступаљћа 2). – По 
ступку се види да ли је прошьл стар, ел дете.

ступне свр. нагази, стане ногом на кога или на што. – Игра и бобо-Павлија, 
игра па растура, кат ступне сас ногу – оно вој опрегљача одлети нагор. А маћа, ко 
најтанка травка: да пунеш у њу, она се савије дозем, да ступнеш на њу, она че по-
легне.

стура несвр. 1. силази. – Укачи се на таван, и не стурај се озгоре докле ти не кажем 
да су отишли тија душмањи ис кућу. 2. скида нешто са некога или са нечега. – Ча-
рапеве и кошуљуву има да дадеш на човека си како знаш и умејш, и да пазиш да 
ји седом дьна никако не стура од њега. Оди свињску главу стури колко мож повиш 
сланину, па ју тури у котьл да се убаво свари. Мерач тура и стура тегови, и задиркује 
ме колко сам омршавел од јучер, кад ме први пут мерил.  постура.

стура се несвр. силази. – Каква је убава, кад би се укачил на њу, не би се стурал ко 
дете оди црешњу. Стурај се од дрвото одма, да те ја не стурам.

стури свр. 1. помогне коме да сиђе. – Млада невеста врља жито и[з] сито, диза 
накоњче, онда дојде свекар и стури ју от кола, она отиде у сопче, или у подрум, али 
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прво отиде у ижу. 2. скине део одеће или што друго са себе. – Даде, што не стуриш 
шамијетинуту од главу, доста си носила црно по њега. Видим деду како иде комто 
нас, досеца голему крошњу, стури ју од рамо, па ју польк тури пред мене.

стури се свр. 1. сиђе, спусти се. – Деца, стурајте се из црешњуту, че попадате да 
се скршњачите. Стури се од мене, тежак си ми. Гмитро, донеси сльбу да се стурим 
от кров, не могу више, смрзо се горе. 2. разодене се, скине се. – Слободан се ознојил, 
врчи вода оди њег ко да у жетву врзује снопови, стурил се на кошуљу, и само танца.

стуца несвр. спречава упрегнута говеда да иду брзим ходом, устукује. – Стуцај 
воловити да не лету толко, че изђинемо.

сћела мн. сћеле ж скела. – Стоварамо шићер ис шљепови, па носимо преко сћеле, 
и товаримо у вагон.

сћива несвр. шатр. схвата, разуме. – Намигује на Ружу, и показује вој на чашку, а 
Ружа одрасла сас народ, одма га сћива кво оче и пуни ју.

сћине (трп. пр. сћиден, -а, -о) свр. прекине, покида. – Дадо му конопац да се послу-
ша, он га сћинул, па га наставил, и таквог ми га врта, ја не теја да га узнем, и реко 
нов да ми купи. Свекрва изнесе сито са жито, у њег сћидена ћитка, бомбоне, шићер 
и ситне паре, и пружи га на невесту у чезу.

сћине се свр. ж покида се. – Кад га ударим, има да се сћине от смејање. (ирон.).
сћита несвр. скита. – За работу га не бива, воли да сћита, а и да поједе добро, али 

може му се док су му башта и мати живи.
сћита се несвр. скита се. – По цел дьн се сћита, никакву работу не повањује 

да уработи. Сам се сћита по поље, ко да је ванџирал. ■ сћитање гл. им. – Кат си 
отидо вечертуту дом, због сћитањето место вечеру поједо убав ћотек.  насћита 
се, посћита се, просћита се.

сћитара ж скитница, пропалица. – Сваћи дьн је некуде ишла по село, али неје 
била сћитара и политикаш, волела је сас љуђи да буџује, да неје сама, самотиња је 
црна судбина.  сћитник, сћитница.

сћитник м сћитници м скитница, пропалица (упор. сћитара). – Те ји тија сћитници, 
поју по малу, брзо гасете лампу, ако сврну, целу ноч требе да им деверујемо.

сћитница мн. сћитнице м/ж скитница, пропалица (упор. сћитара). – Бьш јучер срето 
једну нашу која се оженила чьк у Црну Гору, и реко вој: Куде си, бре, сћитницо, ти се 
погосподи и заборави на нас сиротињу!

сћитња ж скитање, беспосличење. – Улезне тека на понекога вода у уши, па се 
одаде на льк живот и сћитњу, и тиће чујеш да је завршил у затвор.

сћућури се свр. згрчи се, склупча се, шћућури се. – Сћућурили се на клупче ко 
голупчетија, па нешто шьпчу и засмивају се.

суботњак м/ж особа рођена у суботу пре задушница, по народном веровању мог-
ла је да види вампире. – Једна наша комшика жени се у Радешевац, па ју мужат 
млого тепал, она се разболела, па си ју доведоше. Лежа две-три године, и не може да 
буде. Али, преди да умре, она се на живот увапирила, а маћа вој је била суботњак, и 
виџевљала је това. И понела на деду ручьк, он бил на њиву на орање, кат се обрне – 
она иде по њу, черката вој, на живот се увапирила. И, бабата ми је причала, каже: узе 
па се загњете у шупљак у врбу. Старцат обедувал, и бабата си пошла дом. Кад, каже: 
вапират по мен – пред мен, по мен – пред мен, а ја: У, рђо једна, гадино, што чеш 
туј, гадино једна! И, каже, ја докле отклопи врата на кућу, она испишта, у черкуту 
улезал вапират. И одма по тој умре. После кад ју закопаше она ночом дојде, па сву 
ноч тропа с вршници, црепње, панице, ложице, и маз беше гребла ис канту, вапират. 
И тека-тека, после се изгуби.
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сув, -а, -о фиг. испошћен, спечен. – Женица му мршава, сува ко вејћа, да ју дунеш 
че падне.

сува несвр. пружа, додаје. – Ја сувам Драгану једно по једно, а он помага на баш-
ту те се облече, па га откарамо при доктура. Немој да ви ја сувам леб, узимајте и 
јечте чим огладнејете. ⌂ сува и видено и невидено даје, износи из куће и кад ко види, 
и кад ко не види. – Кад вој дојде черка из први брак, сува вој све кво има у кућу, и 
видено, и невидено.

сува се несвр. пружа се за чим, маша се чега. – Боље да сам си нође и руће скрши-
ла нело што се сува да узимам које неје моје, и чьчкам там куде ми неје место.

сувар мн. сувари м сува грана. – Огьњат загасал, тури му нећи сувар да се распали, 
па му после натурај подебелшка дрва да потраји. Збирамо сувари за потпалу, па ји 
наслагамо у шупу, да си потклаџујемо огањ.

сувачьк, -чка, -чко фиг. мршав, сувоњав. – Височка, убава, али сувачка му 
невестицата, ма че се поправи, има при њи кво и да се поједе, и да се попије.

суволеб м оброк који се састоји само од хлеба. – Дај ми нешто да једем, па ма-
кар суволеб, црко од глад. Да је цел дьн у Плосницу вртел матику на суволеб, не би 
шљамил такве безвезотине и наклапотине.

сувомрзлица ж хладнођа без снега. – Ако на Божич падне снег и буде облачно, че 
буде родна година, не ваљаје ако је на тија дьн сльнце и сувомрзлица.

сувота ж суво место, место заштићено од атмосферских падавина. – Чим 
почне ћиша, тражи негде некакву сувоту, и склањај главу.

сугаран, -рна, -рно овца која се касно јагњи, или брав касно ојагњен. – Имамо 
једну сугарну овцу, а друђе још кьд се изјагњише. Сугарно јагње не може да постане 
добра овца.

сугаре мн. сугаретија с 1. касно ојагњено јагње. – Једно сугаре че закољемо за 
Први мај, кад дојду децата из Београд. На Лазу туј ономад курјаци удавише две 
најубава сугаретија. 2. фиг. дете рођено знатно касније од остале браће и сестара. 
– Он је наше сугаре, наше истришче.

сугаренце с хипок. од сугаре. – Ти си ѕагња бабина унучка, бабино сугаренце. 
Закламо за славу јагњенце сугаренце, па га све изели, да су могли и чапоњцити би 
му изели.

сугарица ж овца која је најмлађа у својој генерацији. – Чим је мати сугарица, 
мора и јагње да вој буде сугаре.

сугарче мн. сугарчетија с дем. од сугаре. – Сугарче док је јагње, после постане 
сугарица.

сугреби м мн. место где су пас, мачка или лисица разгребли земљу, верује се да ће 
онај ко нагази то место да добије несносан свраб по читавом телу. – Кад идеш по 
пут, пази да не нагазиш на сугреби. Нагазил на сугреби, па се све извускал. Драпче 
се ко да је настанул на сугреби.

суд1 мн. судови м орган којему је дужност решавање грађанских спорова, пре-
ступа и кривичних дела, као и зграда у којој се налази таква установа. – Боље ви је 
да се сами помирите, него да се повлачите по судови, и да ви деру адвокати.

суд2 мн. судови м кућна посуда (стаклена, глинена, дрвена, метална или од пор-
целана), која служи да се у њу налива течност, да се сипа јело или друго нешто 
да се у њој кува. – Судови ти остали немијени, астал нерастребен, каква си ти тој 
домаћица. Судови се у подрум расушили, требе да се затопе за нову бербу.

суде прил. на свим местима, на све стране, свуда (упор. свуде). – Суде има слична 
могаришта. Куде погледаш, суде празне влаше от пиво и од рећију. ⌂ суде редом свуда 
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редом. – Истрови си бритву, суде редом ју тражи, али ју не мога најдем, па сам са ко 
без руће.  отсуде.

суди (трп. пр. суден, -а, -о) несвр. осуђује, доноси пресуду, сам или у колективном 
суду без судског претреса. – Јучер се родило, и оче да суди који је какьв, и кво који 
требе да работи. Ма на Србина неје судено да пројде без рат, куде се зарати, он је 
там.  досуди, осуди, пресуди.

суди се несвр. води парницу, парничи се се неким. – Тољће године се суде окол 
једну крушку, а цел шљивар су могли да купе колко су паре потрошили само на 
адвокати.

судијиница ж она која суди, судиња. – Суди ни једна судијиница, има ју брат бра-
ту преко сто ћила, гадна ко циганско магаре, ал кат поче да се уѕрта у мојви бркови 
ја си помисли у себ: моја си.

суђенице ж мн. мит. измишљена бића женскога пола која при доласку новорођенчади 
на свет одређују њихову судбину, суђаје. – Док дете не напуни четерес дьна, ночом 
дооде суђенице и досуде: да ли че буде акьлно, и да му све иде од-руће, да ли че буде 
добар занатлија, ил че буде лопужа и нерадник, да ли че буде повољит, ил баксуз, и 
тека све ти је записано још кат се родиш.

сузбива несвр. обуздава, ограничава, ограничава на мању меру, ставља у подређен 
положај. – Стално ме сузбива, прет сви ме прави да ништа не знам, ко да па он све 
знаје.

сузбије свр. присили некога на одступање, одбије. – Трчи сузби овцене да не на-
лезну човеку у детелину, да си имам после расправу с њега.

сузне свр. обузме, покори, савлада. – Чувај се да се не разболиш, ако те сузне 
болес, здравје се тешко врта. Сузе ме студ, па се само тресем, никако да се згрејем.

суица ж зоол. пољска волухарица Microtus arvalis. – Драга Перков причаше како 
је ватал теј суице горе по-рудин, и како оне живе у рупе у зевњу, једу корење, а њи 
највише лове ветрушће.

сукало с дрвени витао за сукање пређе на цеви приликом ткања. – Потку на-
мотамо сас сукало на цевће, цевће турамо у совељћу, њу провлачимо кроз основу, 
а с набрдила прибивамо да изаткајемо цргу ли, простирку ли, платно ли, какво ни 
требе. До разбој стоји чегрк и сукало.

сукаљка мн. сукаљке ЛЗ ж оклагија. – Са сукаљку сучемо обге за баницу.  
сукаљћа.

сукаљћа мн. сукаљће ГЛ, ДЛ в. сукаљка. – Узне се малечко кравајче о[д] тесто 
за леб, па се расуче сас сукаљћу на тьнко, и опече се на плотну от шпорет, тој је 
лепиња, једе се жешка сас старо сирење, мед ил пекмез. Обђе за баницу сучемо сас 
сукаљћу.

сукар1 мн. сукари м 1. уролана кора за питу пошто је претходно премазана 
машћу или уљем и филована сиром, млевеним месом, ренданим јабукама, зељем и 
сл. – На обгу натурам кво натурам, најблага баница је сас овчо сирење и јајца, а може 
и ливацко зеље, уватим чаршав за крајеви и сколкам обгуту да направим сукар, од 
први сукар напрајим колце, па га турим насред тепсију, после окол њега мотам друђи 
сукари док не напуним тепсију. 2. суви прут којим је био оплетен плот док је био 
млад и савитљив. – Назбра сукари, уврза ји сас конопче, наметну на рамо и дојдо 
дом. Сукари добри да се напали вурња, брзо горе, и не праве гоџа пепел.

суканце ср дем. и хип. од сукно. – Која девоћа је најсиромашна она облече сукан-
це, прос забьн, просте черапе, опььнчичи свинсћи или правени, која какво имала.  
сукьнце.
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сукьнце с в. суканце. – И девојчетија су носила кво и старе жене: лети сукьнце, 
зими забьнчак, на главу шамића.

сукленџа м неспретна, незграпна, приглупа особа, клипан, тикван, суклата. – 
Двајес године, још малко па двајес и једна, како се довлеко за тебе, сукленџо један, 
и све си исти, ни за длаку се неси променил.

суклијаш м пиринач куван у заслађеном млеку, сутлијаш. – Кат се свари ориз у 
млеко и тури му се шићер, ми тој зовемо суклијаш.

сукља несвр. снажно излази пламен кроз неки отвор, куља (упор. вуца). – Поче 
пламен да сукља на оџак, ми помислимо кућа се запали.  исукља.

сукне свр. снажно и силовито избије пламен, обично кроз какав отвор. – Сукну 
пламик конто небо, осветли цел двор и левине.  суне.

сукне се свр. 1. оштро нападне, устреми се, насрне на кога. – Сукну се куче да 
ме зграби за ногу. Сукну се Стојко ко бесно куче, и забоде косу сас вр у Стојиљћину 
мешину. Гледа ме и ћути, ћути – ћути, па се сукне и скубе ме за сколубице. 2. поле-
ти, вине се. – Чујете ли брееееее! – сукну се неква гласетерина оди Крс.  сурне се.

сукниште с пеј. од сукно. – Баба ме окне да ју поискам, па соблече сукниште да 
не падају вьшће по њега док ју искам.

сукно с женска хаљина без рукава од танког црног сукна, дугачка до листова, 
на грудима украшена гајтанима. – Жене си носеоше сукна, па после почеше зьбањи 
да носе, тој нова мода излезе. Моја баба, ко сьг кад ју гледам, лети у црно сукно на 
груди опшијено с жlти гајтањи, а оздоле бела кошуља сас широћи рукави, на нође 
вунене черапе и свинсћи опьнци, а на главу каџава шамија.

сукња ж део женске одеће од струка надоле. □ – Старе жене си и дьндьньс носе 
вунене плетене сукње. ⌂ држи се за сукњу несамосталан мушкарац који све препушта 
мишљењу своје жене. – Чу морам и ја да приватам свет, не могу више да ју слушам 
кат почне да ми клепа: Деца пристигла, траже једно-друго, иди печали, немој само 
да ми се држиш за сукњу.

сукњиче мн. сукњичетија с дем кратка сукња, сукњица. – Даньшње девоће све у 
сукњичетија, па им се залепила на бутињће.

сукњор м пеј. од сукња, сукњетина. – На нође обула везене вусукле, а облекла 
некьв сукњор, тамьн покрил колена.

сукрвчина ж гној помешан с крвљу. – Има опасне штркљавице, кад уапе говедо 
сукрвчина потече где га је уапала.

сулдрма ж наткривени простор уз кућу, тераса. Δ – Има да направимо културну 
сулдрму, и да ју крстимо тутуњара. Млого вреди кат си има сулдрма ус кућу.

сулундар м леденица, висуљак леда. – Од голему мрзлицу нависели сулундари, и 
стоју си тека веч неколко дьна.

сумља ж непотпуна вера у некога или нешто, сумња. – И тека, малко-помалко 
усели се сумља у мене да ме вара, разгоре се жеравица у груди, а сьн ми побеже од 
очи.

сумља несвр. претпоставља да би неко могао због свога држања или поступака 
да буде крив, сумњичи кога. – Ма сви смо сумљали на Пузљу, оно куј че друђи, ал он 
и дьндьньс не признава да је тој уработил. Несмо сигурни, али се сумља да је наша 
прењђија, која стојеше при цркву, продадена на некакви љуђи из Крагујевац, и да 
може да се пронајде где је.  посумља.

сумљив, -а, -о који изазива сумњу. – Најсирома у село, а направи најголему кућу, 
и нигде не иде на печалбу, туј нешто има, нешто је сумљив.
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сумљиво прил. са сумњом, неповерљиво. – Ја досипујем, али си рећија у буре 
стално толко, туј ми нешто сумљиво. Било му малко сумљиво, па се посаветувал сас 
жену си Душанку.

сумрачно прил. без довољно светлости. – Малко сумрачно у собуву, пораскlни 
виронгуту да се боље види.

сумужљак м жена са полним атрибутима мушкарца (упор. мушкокоз). – 
Сумужљак, стално је у мушко друство, и никој ју неје видел у сукњу.

сумурьк м бот. рана зељаста биљка с белим звонастим цветовима Galanthus 
nivalis (упор. сомурак). – Упролет се уцьвти сумурьк, петловчичи, кокочице, 
ушаренеје се грмање и ливаде.

суне1 свр. 1. пружи, дода. – Суни ми стовнуту да пинем водицу. Војин се први 
тргну, суну руку, и увати Ољђину. 2. даде. – Требе се купи шићер и каве, да се суне 
на старог човека, з голе руће се не иде некоме у посету. Излезоше они, башта седе на 
кревет, ја му суну чисто облекло де се преоблече.  посуне.

суне2 свр. снажно и силовито избије пламен, обично кроз какав отвор (упор. сук-
не). – Домачин унесе бьдњак, тури га на огњиште, он се загори, жишће се разлету, 
пламик суне уз огњиштето.

суне се свр. 1. пружи се, испружи руку. – Суни се, не могу да те доватим. Бог се 
суне у најмило. Маноил се себну ко попарен, суну се за појас, извади нож, и истрча 
ис кућу. 2. фиг. украде. – Научил да се суне у туџо кад га нићи не види.  посуне се, 
пресуне се, усуне се.

суноч прил. сву ноћ, целе ноћи. – Суноч не дооди дом, кара се с љуђи, трклетује, 
псује матер на куга стигне. Суноч прокарују дрва с трактори, од вуждање не мож 
човек да заспи. Тркаљала сам се суноч по кревет од болови.

суњђерче с дем. од суњђер, суњђерчић. – Сваћи ђак првак је имал таблицу, и на 
њу приврзана крижуља и суњђерче.

суочи свр. доведе, постави некога очи у очи са неким. □ – Не тели да признају 
да су они тој уработили докле ји несу суочили у милицију, али су преди тој малко и 
ћотек појели.

супротив предл. наспрам, преко пута (упор. и спром). – Они седеше супротив нас, 
али од галаму не могамо да се чујемо.  насупротив.

супурдисује несвр. омаловожава, потцењује. – Немој па толко да ме супурдисујеш 
пред људи, ваљада и ја нешто знам.

сур, -а, -о који је боје олова или пепела, сив (упор. пепељас). – Имаоше једно 
чељато суро куче, не дава да нећи улезне у двор.

Сурачево / Сурочево село у Лужници; Сурачевац / Сурочевац, Сурачевка / 
Сурочевка, Сурачевче / Сурочевче мн. Сурачевци / Сурочевци етн; сурачевсћи / 
сурочевсћи, -ска, -ско ктет.

сурдук м шаљ. дете. Δ – Чији је овој сурдук што си га повел с теб на вашар, на 
сина ли ти је, ел на черку?  суртук.

сурдукне вулг. свр. гурне снажно и брзо, забије. – Сурдукну ми га туј поди крушку, 
куде су ми овце пландовале. Кад вој га сурдукне, она изрове, ели изврека.

сурдукне се свр. сјури се низа страну, падне у провалију. – Рашко Маленов води 
коло, савија га од Боркови басамаци до Даклемов дуд, од Љубинкову шевтелију 
па до Лисичкову капију, па се сурдукне комто Батлак, једва се доле сьпре. Ако се 
сурдукнеш у туј долинчину, нема те зберу ни с магнет.

сурева несвр. обрушава, сурвава. – Намерно сурева камење на пут, да не могу да 
минем с кола.
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сурева се несвр. обрушава се, сурвава се. – Сурева се зевња, напуни вир, ми јутре 
морамо пај да копамо.

сурија ж стадо оваца од преко триста грла. ▲ – У Стрижевац је имало десетина 
буљука што овце, што козе, сурија, са у цело село нема ни за једьн буљук от сто 
брави. 2. фиг. мноштво. – Кад дојдеше Пресвета, сурија народ се слегне у Сливовик, 
ко овце на појило.

сурине свр. обруши, сурва. – Паде Вукана у жалос, жали како се само жали кат се 
човеку све сурине у јендек без дно. Докарам камење до дробилицу, па ји суринем ис 
канате, малко се позајебавам сас тога што работеше на дробилицуту, па ајд за нову 
туру.

сурине се свр. обруши се, сурва се; згомила се. – Сурину се цреп, ја заједно с 
њега друсну назем. Астали се клате, и само што се не сурину од играње. Лењави, не 
потезају кров, че им се сурине кућа на главу. Људи пуна гробишта, суринул се народ 
от све стране, сви гологлави.

сурла ж фиг. нос, њушка. – Надула сурлу, три дьна нече реч да продума с мене.
сурлица ж њушка код прасета. – Прасенцето ришкало по ђубре, па си раскрвавило 

сурлицу.
сурне се свр. оштро нападне, устреми се, насрне на кога (упор. сукне се). – Жено 

писана, кат си се једно црно рутаво кучиште, големо колко теле, сурну комто мен, и 
исцери зуби ко расадиљће, теше ме расћине.

сурта м дем. од суртук. – О, бре, Јеленко, какьв си, бре, тој сурта, па само се 
зајебавам за комшију, не мислим озбиљно тека.

суртук м клипан, преварант, сметењак (упор. и сурдук). Δ – Кад нешто заприча 
пресоли оратуту, а не трепне, прави је суртук.

сурча м пас сиве боје, и име таквога пса. – Вуци туј зиму растргоше нашога 
сурчу. Пцета смо мамили: ако је рутаво Гривча, ако је црно Гарча, ако је бело Беља, 
ако је суро Сурча.

суснежица ж мет. снег помешан са кишом који се одмах се топи. □ – Суснежица 
је мокар снег који пада на мокрињу, и одма се топи.

сустигне свр. 1. идући скрати растојање од некога или нечега што се удаљује, 
поравна се са њим. – Ти појди, немој на мене да чекаш, ја чу те сустигнем, и чу те 
претечем. 2. фиг. сустигне кога умор, или попијено пиће у виду пијанства, поспа-
ности и сл. – Там пију и трезне се три дьна, кат се разиду друђи госјање, па остану 
само они у гостинску собу, сустигне ји пијењето, превари ји да дремну тека уз астал 
по нећи минут.

сустиза несвр. сустиже (упор. састиза). – Ако је брат наследил два дела, ја га по-
састиго с имање, још малко па че мора он мене да сустиза.  сустиѕа.

сустиза се несвр. сустиже се. – Драгутин седи поди дуд прет кућу, стиснул пес-
нице, низ лице му се сустизају сльзе, срце че му пукне.

сустиѕа несвр. в. сустиза. – Она веч беше родила три деца, веч ју сустиѕају 
годињће, али пај си најубава у село.

сутурен м део зграде испод приземља, сутерен. – Купили су стан у сутурен, па 
им дањоночно гори сијалица.

суцрњес, -та, -то са црном нијансом, црнкаст. – Коса му суцрњеста и остра, ко да 
му је прабаба била из Монголију.

суцћи, -цка, -цко који се односи на суд, судски. – Е, са-ч га опатиш, Јеленко, доди 
позивар и донесе ти суцћи позив да се јавиш у суд.

суцћи прил. принудом суда, судски. – Ако не врнемо дуг, све че ни се суцћи одуз-
не, па куде це после денемо.
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суче (трп. пр. сукан, -а, -о) несвр. 1. оклагијом развија коре. – Напраји се оди тесто 
кравајче, па се расукује сас сукаљћу на астал, суче се колко оче да се расуче. За 
зељаникат сучемо корће неколко дьна напред. Моја тетка меси много убаву сукану 
баницу. 2. намотава пређу на калем за ткање. – Ја ткајем, а свекрва суче цевће. 3. 
упреда више конаца у канап. – Нана све уз огњиште седеше и суче врце, напрет се 
праеоше свинсћи опьнци, па си стално суче врце оди кльчишта. 4. фиг. мота се амо-
тамо. – Болка на кола дооди, али на иглене уши излази, дооди, отоди, врта се, суче а 
на једну страну, а на другу. Мота, суче, оче да измрда да не врне дуг.  засуче, исуче, 
насуче, осуче, сасуче, усуче.

сучка мн. сучће ж 1. танка мотка којом се оплиће плот (упор. сукар 2). – Прво се 
побију колци, па се окол њи уплитају сучће, и тека се направи плот. Расплита плот, 
па сас сучће пече рећију. 2. ма какво огревно дрво. – Немају једну сучку у двор, па се 
жене муче с кво да накладу огањ. 3. суварак, сува грана. – Ненајеџа, не знаје колко 
би појела, а ништа вој се не познава, спекла се ко сучка. Нема ју ништа, ко сучка 
станула, мршава, мршава, исцьклила с очи.

сушеница ж дужи и тањи комад свињскога меса осушен над огњиштем или у 
пушници, вешалица. – Месо за сушенице се усоли и тури у корито ил голему ванглу 
да престоји три до пет дьна, па се после суши у пушницу, ил у ижу над огњиште.  
шушеница.

сушеничка мн. сушеничће ж дем. и хип. од сушеница. – Укачи се, стрињће, на 
столичку, па довати једну сушеничку, и изнеси гручицу овчо сирење, уз жежак леб 
друго ти ништа не требе.  шушеничка.

суши несвр. (трп. пр. сушен, -а, -о) 1. чини сувим (на ваздуху, сунцу или загрејаном 
месту). – Некада неје било замрзивачи, него се ошав и пипер сушил на сльнце. За 
Бьгњу вечер сваримо вочће и посан пасуљ, место месо туримо му сушене попошће 
да је поблаг, и напрајимо голему тепсију зељаник. 2. фиг. млати, пребија. – Куга 
откарају у милицију суше га од бијење, док не призна мајчино млеко када је 
посисал. ■ сушење гл. им. – Ми смо месо сушили у ижу на матине над огњиште, а 
после почеше да зидају пушнице направене само за сушење месо.  засуши, исуши, 
пресуши, осуши, расуши се, сасуши се, усуши се.

сушина ж наткривен простор, простор који не кваси киша. – Ајде да се склонимо 
под дрво у сушину да ни ћиша не мокри. Уз кућу доградимо сушину за кола.

сушинка ж дем. од сушина. – Кат почне ћиша све тражи сушинку главу да склони, 
зграда ли је, рупа ли је, грман ли је.

сцепен, -а, -о дроњав, поцепан. – Кво си се збрал ко артишан динар у сцепен џеп? 
Оћебусили се облачотине на небо, па висе ко муда кроз сцепене гаче. Изедем ти жи-
вот сас сцепене чарапе! – помисли си она, па ји шикну у трњак при пут.

сцепи свр. 1. поцепа, похаба, подере одећу и обућу. – Веле да Бог сцепи троји 
опьнци док састави мужа и жену. Кад ми сашију панталоне, не стурам ји док ји не 
сцепим. 2. секиром исцепа дрва на цепанице. – Колко че ми тражиш да ми сцепиш 
пет метра дрва, и да ји сложиш пот шупу. 3. разбије главу. – Ма кој се врљи, мајчицу 
ли му јебем, теше ми главу сцепи. Малечьк сам бил, у коју годину бьш не знајем, још 
сам бил сопуран, али се веч слепутао по село от пакос на пакос, сцепен и изгребен.

сцепи се свр. 1 поцепа се. – Кат се сирома зежени, и тупан се сцепи. Сцепила ми 
се војна књижица. 2. поцепа одећу или хаљину провлачећи се кроз што. – Све се 
сцепи провлачејечи се кроз овија трњаци. 3. фиг. искида се од смеха. – Он прича, и 
не престањује, а овија се сцепише от смеј. Довољно је да га само погледаш, па да се 
сцепиш от смеј.
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сцепољ мн. сцепољи м поцепани комад одеће, дроњак. – Што не узнеш иглу да ме 
закрпиш, нело једино ја у село носим сцепољи.

Т
та везн. те 1. служи као спона између саставних реченица једносмерног занчења: 

па, и. – Некња-некада ми доди черка, и доведе децата, та се испричамо, а и поигра се 
с њи. Кво ти је, та побесне. 2. указује да се другом реченицом износи намера радње 
исказане првом реченицом. – Ја улезо та се поздрави сас њи, стану малко, па си из-
лезо. Идемо у Сулиманово та беремо сливе. 3. указује на последичан однос зависне 
реченице према главној. – Пекло се, пекло, та се направило на углен.

табарка ж каца у коју се сипа вода за расхлађивање и кондензацију алкохолне 
паре при печењу ракије. – Казан за печење рећију има три дела: казан куде се сипују 
комине, табарка у коју се сипује вода, и лула која иде от казан до табарку.

табаџија м шатр. насилник, онај који воли да се бије. – У свако место има понећи 
табаџија, али се смире, кад им милиција шчука рогови.

табијет м ћуд, нарав, карактер. Δ – Такьв вој табијет, на сви воли да најде ману, 
а њу си не види.

табла ж већа корпа исплетена од прућа са две дршке за ношење. – Кад беремо 
лозје, једну таблу напунимо сас одбир, грозје које си чувамо за зиму. Че прајимо 
седењћу: предвечер кат се стьвни носимо пуздер од грснице у табле да накладемо 
огањ.

табле с мања корпа исплетена од прућа намењена дечјем узрасту. – Има табла, 
и има табле, с таблу се слушају стари, а сас табле деца.

таблета с збир. лековито средство у облику округле плочице које се гута са 
течношћу (упор. апчиња). – Преписа ми доктур да пијем трипут дневно некаква 
таблета, и Бог да поможе, оздраве.

таблић м карташка игра. – Кад испечем јагњето, има да дојдете сас Петкану при 
мен и Русанду на вечеру, да си поседимо, и да те омлатим нећи таблић.

таблица ж 1. плоча од камена шкриљовца на којој су ђаци основци писали за-
датке и вежбали крижуљом. – Сваћи ђак првак је имал таблицу, и на њу приврзана 
крижуља и суњђрче. 2. систематски изложени износи одређених величина које се 
употребљавају у решавању разних задатака. – Учитељ се валеше сас њега, убаво 
писује, знаје таблицу мложење и делење, знаје одузимање и сабирање.

таван м просторија између крова и водоравне преграде која одваја поткровни 
простор и доњих просторија, поткровље. – На таван чувамо ореси, а јабуће у под-
рум. ⌂ знаје ореси на таван зна свачије тајне. – Од њу ништа не мож да сакријеш, она 
знаје на чији све таван ореси има.

таванче с дем. од таван. – На тој таванче имаше свашта некво кво је нас, деца, за-
лимало: некаква кантарчетија старинска, па ћилашчетија, вршник и црепуља, вериђе и 
котлетија, и вьздьндьн свакаква ситнутија, за коју несьм ни знала за какво је.

тавањача ж тех. греда у грађевинарству (в. и венчаница). – На тавањаче се усправ-
но поставе диреци, а на њи легају распињаче, на њи се попреко турају рожњаче, на 
које се наслањају мертеци или рогови.

тавнеје несвр. добија нездраву тамну боју. – Вану ме некаква болка, ништа ми се 
не једе, у снагу поче да жољавејем, у лице да тавнејем.  тьвнеје.
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тавнина (ОП тавнин који уз предлоге постаје прилог, упор. и планина, рудина) ж 
мрак, ноћ. – Тавнина, прс пред око се не види. А бре, Богосове, кво тој толко рабо-
тиш о[д]-тавнин до-тавнин, одмори малко, и ти душу имаш. У-тавнин искачам ис 
кућу, у-тавнин се вртам у кућу. Видело да не види, све по-тавнин да оди, нође да 
скрши и руће да вој усьну. (клет.).  тьвнина.

тавнином прил. рано пре свитања. – Још тавнином жена мора да се диѕа да 
замеси тесто и опече леб, па после да иде на њиву. Одоцутра се тавнином дигла, 
беше вој дьн да меси леб.  тьвнином.

тавњан м тамјан. – Какьв светьц, такьв тавњан. Он седал, пред њег икона, крс 
и босиљак, и понатам запален тавњан. ⌂ бега ко ђавол од тавњан избегава сваки додир 
са ким. – От са куде ме видиш бегај ко ђавол о[д] тавњан, иначе лоше че пројдеш. 
 тьвњан.

тавњаника ж агр. врста мирисаво белог грожђа, и вино од њега. – Тавњаника се 
не прска, и млого убаво мирише.

тавњанчьк м дем. од тавњан. – На Бьгњу вечер унесемо сламу, простремо 
озгор покровац, натурамо на њега све кво смо спремили, сьс тавњанчьк прекадимо, 
седнемо узокол и вечерујемо.

тавра ж кицошење, помодарство, украшавање. Δ – Човек се не жени да има жену 
за тавру, нело да има другара.

твралија м 1. мушка особа склона таври, онај који воли да се таври, кицош. Δ – 
Тавралија је голема, све што добије ново, одма облачи, и тражи да вој се купи још. 
2. нев. и. – Ја сам једнога мојега девера крстила Тавралија, и само тека сам га окала.

тавралика ж женска особа склона таври, она који воли да се таври, кицошкиња. 
Δ – Тај тавралика неје за нашу кућу, нека спи до пладне, и нека се таври при башту 
и при матер, нам требе скромна и вредна невеста.

тавралисћи прил. попут тавралије, на тавралијски начин, кицошки. – Воли да 
се облачи тавралисћи, да сви гледају у њу, и да вој завиде. ■ потавралисћи комп. 
тавралисћи у већем степени, кицошкији – Имам и торбицу и крошњу, ал када појдем 
у Бабушницу на пијац ел на вашар понесем цегер, дојде малко потавралисћи.

таври несвр. 1. дотерује, кити, улепшава. Δ – Немој млого да тавриш мужатога 
си, че најде другу, па че те мане. 2. фиг. подмићује. – Некада учитељ беше учитељ, 
сваћи је тел с њег да се здрави и поорати, поштујеше га село, морали смо малко и да 
га тавримо: носимо му вурдицу, баничку, сирењце, печени петлови…  натаври, 
претаври, утаври.

таври се несвр. дотерује се, кинђури се, улепшава се, прати моду. Δ – Таври се 
ко да је девоћа, ал му ништа не помага, ни једна га нече.  натаври се, утаври се.

таврогуз м/ж онај који воли да се кинђури, помодар. – За њу причају да је тавро-
гуз, и да има широћи прсти, таква ти не требе, неје она за нашу кућу.

тагьшањ, -шња, -шњо тадашњи. – Море, тагьшњо време, и тагьшањ живот да 
се не врне, само работа и оскудација, што веле јако: крпеж и трпеж.  дотагьшањ.

тазе 1. непр. прид. свеж. – Имам тазе леб, и чу извадим сирење, па да ти поставим 
да једнеш, да не чекаш обед. 2. прил. свеже. – Башта излезе ис кућу тазе избричен и 
премењен.

таин м војнички хлеб. – Наш деда ни често причаше како је српска војска бес таин 
прешла преко Албанију.

таји несвр. крије у себи, чува као тајну. – Таји, нече да призна, па да вој главу 
одрежеш.  затаји, потаји, утаји.

тајнос м особина онога што је тајно, или што се крије као тајна, тајност. – 
Кво се у тајнос работи, мора да излезне у јавнос, па било када.
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тајом тајно, кришом, криомице. – Зачьс се шмугнем, па украднем ис кош од 
морузу, па тајом давам на Сивчу и Зеленка.

такьв, -ква, -кво, -кви, -кве, -ква пр. зам. такав. – Деда ми је одличьн човек бил, 
такьв човек чини ми се нема да се роди. ■ такьвјете, таквајете, таквојете, таквијете, 
таквејете, таквајете чл. ф. баш такав, такав као неко други, нешто баш такво. – Туј 
беше и бунар, несмо пили воду из њег, ама за посипување градине, појење стоку 
и таквејате работе – душу дало. Убаво би било да си ти гледаш док ја работим, да 
све запантиш, и да ме не затрачкујеш сваћи чьс оди нешто таквојете. Какве су биле 
музиће: дудуци, гајде, тупан, теквојете, друго неје имало. Не може тија, и таквијете 
ко он, да уче старог башту како се деца праве, још је он зелен за теја работе.  текьв.

такмичи се несвр. бори се појединачно или групно у што бржем и бољем 
остварењу каквог циља. □ – Напрет смо се такмичили чијо че је поље прво поорано, 
окопано, ожето, који че повише да наврше жито, тој ни је било главно, на друго не-
смо гледали.

такој ЛЗ прил. 1. на такав начин, тако. – Истина је, све је такој што вика мајка. 
Такој је било кроз цел живот. 2. одмах, истог часа. – Траже реквизицију, траже вуну, 
траже жито, како се тера там, такој се мери колко је за њи, а колко за нас.  тека, 
теко, текој.

такуша мн. такуше ж агр. врста крушке ситног плода. – Друђе крушће и раџају 
и не раџају, али такуша увек роди, неје крупна, скоро ко дивја, али си ми сила по-
минемо сас њу, и за једење, а и рећију си испечемо.  таћиша.

такши, -а, -е слабији, сиромашнији. □ – Њине овце су такше од наше, немају 
такву пашу ко ми што имамо.

талашка несвр. премеће, претражује. – Чим дојде дом почне да талашка по кре-
денац и шерпе кво има за једење.  преталашка.

талијанка ж агр. сорта пшенице пореклом из Италије. – После онија рат појави 
се пшеница талијанка, црвен вој клас кад узреје, и боље раџа од жито које смо до 
тьг сејали.

талога ж гушћи слој који се излучује из какве текуће материје и скупља на дну 
посуде, талог. – Вино мора неколко пути да се претака да се буре испере од талогу.

таложи се несвр. талог се издваја из течности и пада на дно. – Размутим прашак 
у чашу, па чекам да почне да се таложи оној које се неје растопило, и тьг га попијем. 
 наталожи се, сталожи се.

талпа ж дебела грубо отесана даска. – Направил кочину, па наредил талпе, да му 
госпође леже у чисто, тека он зовеше њигове свиње.

талпетина ж пеј. од талпа. – Не знам што не погоре онеј труле талпетине, кад 
више за ништа несу, само ми смитају у шупу.

там прил. на том месту, ту; у том правцу. – Там се виџављамо, там појемо, 
там ни беше најубаво. Там отоше, там нека и остану. ⌂ там-овам тамо-амо; овако-
онако. – Пре печење у црепњу, леб се избьцка с вилицу там-овам, там-овам, да се 
убаво надигне. Прво иде свекар да гледа снау, па онда момак иде по свекра, нема 
туј там-овам. ⌂ там-потам некако, како-тако. – Он прича на влашћи, ја на српсћи, али 
там-потам некако се споразумемо. ⌂ там-потам тамо, и још мало даље. – Мој Дракче 
ме је млого поштувал, неје давал там-потам да ми некој каже.  тамо.  натам, 
отам, потам.

тамо прил в. там. – Тамо су ме испитували, и ребра ми бројили.  натамо.
тамьн речц. 1. који је одговарајуће величине (придевска функција). – Никада га 

никој неје видел да носи опьнци који су му тамьн, све три броја поголеми. Купил 
тамьн одело, ко да је за њега кројено, па што му убаво стоји, мани-мани! 2. за 
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истицање временске блискости: управо, баш (прилошка функција). – Тамьн стиго 
до њега да попричамо, он се диже и отиде си, не теја ни реч да продума.  тьмьн, 
томьн.  потамьн.

тамњи, -а, -о који се односи на тамо, који се налази тамо. – Ја лежим у тамњу 
собу, а они седе у голему собу, и оговарају ме.

танац м последњи играч у колу, кец. – Цицко и Станча играју на танац, рипају, 
окају, дизају прашину, све си исцепише опьнци.

тандара-мандара докон разговор, чаврљање. – Сретомо се сас Павлију на крсто-
путину, па тандара-мандара, пооратимо от сашта нешто, ко жене, па си она отиде да 
посипује градину, а ја поита да збирам сено.

тандарија ж недођија, неповрат, пропаст. – Све отиде у тандарију, само се још 
ја слепутам по празьн двор.

тандрче несвр. котрљајући се по тврдој неравној површини ствара буку, клопара. 
– Од рану зору почну кола да тандрчу по пут, сви се журе да прекарају морузу у 
двор, па да почну орање за пшеницу. протандрче.

танца рет. несвр. игра. – Слободан се ознојил, врчи вода оди њег ко да у жетву 
врзује снопови, стурил се на кошуљу, и само танца.

танџара ж фиг. пушка (упор. кратеж). – Излезе Маноил, у једну руку влаша с љуту 
рећију, у другу руку скратена танџара. Натькнул шубару на главу и обесил танџару 
на раме, па мисли да је јунак.

тањир мн. тањири м део прибора за ручавање. □ – Напрет тањири неје имало, 
јело се само из зевњане панице сас дрвене ложице. █ плекан ~ лимени тањир. – Ја си 
повише волим плекан тањир, нема ме је стра да ли че се строши кад ми испадне из 
руку. █ порцелансћи ~ порцулански тањир. – Домачинска кућа, све убаво од намештај, 
тањири порцелансћи, виљушће и ложице ко из продавницу да су са донесене, а при 
сваћи тањир турили и паклу цигаре, и тој от поскупете.

тањирача ж врста дрљаче коју вуче трактор. – Тањирача зевњу млого лепо 
испестује, направи ју ко ситну пепел.

тањирченце мн. тањирчетића с хип. од тањир. – Свако дете си је знало које је 
њигово тањирченце, и неје давало друђи да куса из њега.

тањирчина м пеј. од тањир. – Што неси омила овија тањирчине, мене ли чекају 
ја да ји мијем, а ти да агалисујеш.

тапа-тупа ономат. узвик којим се подражава ударање. – Дете, ја се малко смири, 
да не буде тапа-тупа.

тапија ж исправа о власништву непокретне имовине. Δ – Деда имаше тапију да 
је наше имање у Сулиманово купил њигов башта Сава од некаквог Турчина Сули-
мана.

тапне свр. 1. куцне, лупне. – Он седне до мен, тапне ме по грбину два-трипут, и 
само ћути. 2. фиг. залепи. – Имал је тија продавац у двор големо плекано корито сас 
студену воду, у њег надави влаше сас пиво, тикете се натопе и разлепе, и пливају по 
коритото, он тапне тикету од пиво које тражиш, и увек има пиво и кад је нестало оди 
туј сорту.  тьпне.

тараба ж грубо тесана даска за ограду. – Немој да се качиш на тарабете, да се 
не набодеш на неку.

тарапана ж вика, ларма, неред. Δ – Каква се тој тарапана начьс направи при вас?
тарапка мн. тарапће ж дем. од тараба, тарабица. – Јесеньс о[т]цеко трепетлику, 

остави ју да се просуши, после ју откара на стругару, испадоше убаве тарапће.
тараса ж тераса, велики балкон. – Ућитили једну тарасу у центар варош сас раз-

на цвећетија и сас црвени барјаци куде требе Брка да држи говор.
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тарђе ж мн. две мотке са попречно прикованим даскама за пренос терета, тра-
гач. – Јучер беше вашар у Бабушницу, бео се одузел под вејник от пијење, замалко 
да ме носе дом на тарђе.

таруп м машина која дроби камен (упор. дробилица). – Јеленко дроби ко таруп, и 
цел дьн ус шише преседи под ореј, и једва чека некој да му дојде да има с куга да се 
нашљема, и да разлага обђе на кравајци.

тас м лимени лончић са дршком, служи и као мерна јединица од око пола литра 
. – Намалила крава млеко, оцутра једва два таса млеко помузо.

таслица ж манжетна на рукаву мушке кошуље, зарукавље. – Отћинул ми се 
кукљај на таслицу, па не могу да запекљам рукав. Ћотек ти не ђине, а умьшкал, а не 
умьшкал таслице.

тасличка мн. тасличће ж дем. од таслица, таслица на дечјем рукаву. – Заврнула 
тасличће, па загмацала руће до лактови у каљиште.

тасна ж тањирић за шољицу за кафу, тацна. – Смеју ми се што нумејем да се 
сетим да требе да се принесе вилџан сас тасну, а не само вилџан.

тасница ж дем. од тасна. – Еве ти сол на тасницу, соларчето ми паде некња не-
када, па се разби.

тастерише несвр. фиг. пријављује, откуцава (некога некоме који је на положају). – 
Седим пред врата под дуд и пцујем и тога што тастерише поштен народ код алавити 
пуравелници, и такву отимачку и локмашку влас, и државу што је зинула на нас ко 
аждаја.

тата (у В тате) м име одмила за оца и свекра. – Тате и нане, ајде поставила сам 
да вечерамо.

тата-мата м онај који је веома способан, махер. – Кад је могьл Марјан из Масу-
ровци да се коље сас Београџањи, што па ја не могу, па ја сам за сваџу тата-мата.

татаби се несвр. паразитски се прилепљује уз кога. – Татаби се ко татабица уз 
мене, мисли да чу ју узнем, а мен је само да ми пројде време с њу.  утатаби се.

татабица рет. ж зоол. породица инсеката паразита са рилцем за сисање крви 
Heteroptera (упор. стеница). – Не можемо се курталишемо о[д] татабице, целу ноч ни 
пију крв, а дьњу се завлечу по пуклотине у зид, и по дьсће от кревет.

татко рет. м отац (упор. башта) – У туџога татка, поголема патка. Имам си девојче, 
волимо се одавна и донесомо одлуку да почнемо да живимо заједно, па ко ценим да 
је ред да ти кажем, татко си ми. Е па че си дава татко ти Милутин пијење кат си се и 
ти решил да преврташ сено.

татковина рет. ж очевина. – Никад им неје доста, залчак би човеку из уста узели, 
заседну ко да им је татковина, а све тој од народ отето, и још отимају.

татлаби се несвр. намеће се коме, прикључује се на силу. – Немој да се татлабиш 
куде ти неје место, тражи си твој врс, кво ти требе там че најдеш.  утатлаби.

татли ЛЗ непр. прид. нешто најлепше и најслађе. Δ – Какву ношњу смо имале, 
дльге вутаре, па се подвржемо с каничку, па кошуљка, па јелек, па опьнчичи на ноге, 
чорапке црне, па тьг коса сплетена у редови, и закитимо се с китку, и девојка та 
татли.

татће хип. од тате (у В). – Умреше ми и мати и башта, па се понекад развикам 
и помињам ји: Нањће, татће, нањће, татће, како чу ја са без вас, који че ме погледа и 
помогне кад ми је најтешко.

таћиша ж агр. врста крушке ситног плода (упор. такуша). – Једнуш ја накара овце 
поди крушку таћишу да пладњују, оно ме неква дремка увати, па не знам колко сам 
спал, кат се пробуди, овце ји нема.
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тачкица мн. тачкице ж купон за снабдевање робом. – Неје имало да купиш колко 
ти требе, нело колко ти следује на тачкице.

ташња ж ташна. – Сузана се бркну у ташњу, па извади долар, пушти га на Цига-
нина у трубу, и командује му: Да ми свирите и појете „Нишку бању“!

ташњица ж дем. од ташња, ташница. – Кад иде ћиша, мора се води рачун да се 
не укашкају ципељће, и да се не умьшка дрешка и ташњица.

тьван, -вна, -вно мрачан, таман. – Мој живот ти је црн па пьклен, тьван ко тьвна 
ноч усред зиму.

тьвнеје несвр. в. тавнеје. – Скрати се дьн, рано почне да тьвнеје, а ноч година. 
 потьвнеје.

тьвни се несвр. смркава се, пада ноћ. – Де да видимо за кво смо дошли, поче се 
тьвни, нема да сьвиња. Млого се рано тьвни, па ноч дльга ко година.  притьвни 
се, стьвни се.

тьвнина ГЛ, ДЛ (ОП тьвнин који уз предлоге постаје прилог) ж 1. в. тавнина. 
– У црну тьвнину да штукнеш, па там да пропаднеш. До-тьвнин се маје по варош, 
да може там би спал. Селска работа је од-тьвнин до-тьвнин. Дизају се и облаче 
по-тьвнин, опипом отварају капију, и излазе на пут. Одоцутра се у-тьвнин дигла, 
беше вој дьн да меси леб. 2. фиг. бесвестица. – Лего на кревет и зажма, пред очи 
ми дојдоше деца навешкана високо по грањће, и одједнуш – тьвнина, ко у бунар да 
сам пропадла. ⌂ појела га тьвнина буде украден. – Имао убаво сећирче, али га појела 
тьвнина.  тьмнина.

тьвнином прил. в. тавнином. – Гледам само ис кућу да излезнем: у њиву, у гради-
ну, у ливаду, само да несьм дом, тьвнином излазим, у-тьвнин се вртам.

тьвница ж фиг. затвор, тамница. – Уапсише га и откараше, там че га и изеде 
тьвница.

тьвњан м в. тавњан. – Какьв светьц, такьв тьвњан.
тьг прил. тада. – Ако ју направиш како сам ти казала, тьг че видиш какво је права 

спржа, не мож да престанеш да ју једеш кат почнеш. Тьг се на њиву идеше рано, у 
сьвњушку.  тьга, тьгај.  отьг.

тьга прил. в.тьг. – Само кад им сељаци затребу да давају некакво, тьга ји окају, 
онака никако.  отьга.

тьгај ДЛ прил. в. тьг. – Тој што беше, беше, не поврнуло се, али са ни снајде 
позагуљено и време и љуђе, него ли тьгај што беше.  тегај.

тьгашњи, -а, -о в. тагьшњи. – Тьгашња напредњачка влас млого је глобила 
народ. Нема више да се врну тьгашњете песме и седењће.

тьк-тьк-тьк! узв. за вабљење живине. – Цр-р-р! Тьк-тьк-тьк! Јелате, бабина 
пилетића, да ви баба врљи моруску да се накљуцате.

тька несвр. куца (о срцу или сату) – Остарела сам, по лице ми избиле сиђе, срце 
ми још тька, ал поче да преапује.

тькне свр. дирне, нанесе ма и најмању увреду, такне. – Само ли те нећи тькне, 
одма дојди да ми кажеш, па чу се ја с њега расправим.  натькне, утькне.

тькми несвр. слаже једно на друго класирајући по величини. – Укачил се Лека 
на вр границу и кастри грањће одозгор, Тодора ји доле збира, и тькми на купчьк, 
па га наметне на грбину и отсеца до пут. ■ тькмење гл. им. – Кад дојде време за 
тькмење дуван, ми се помагамо, даньс тькмимо при једнога, јутре при другога, тека 
ни побрже пројде време, а и повише се уработи.  натькми, стькми.

тькми се несвр. фиг. дотерује се, улепшава се. – За куга се толко тькмиш, па се не 
одвајаш од огледало.
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тьмьн речц. в. тамьн. – Тьмьн поче гаче да облачим, јербо су тьг гаче носили 
само онија који су порасли, па требе вечем да се жене. Лозје тьмьн прородило, он 
запел да га продадемо.

тьмнина ЛЗ ж в. тьвнина. – Јутром још тьмнина дојду колеџањи укитени, носе 
тојашку и торбичку, и ми им давамо онија колачи што месимо за Бьгњи вечер, и по 
парче месо на свакога колеџанина, тој је његова слава.

тьнак, -нка, -нко танак. – Порасал висок, ма тьнак ко прут, мршав. Детето им 
никако не напредује, кочињћете му некако ситне и тьњће. Ткале смо и ћенарно 
платно от памук, оно тьнко, па срткаво за работу. ■ потьнак комп. тањи. – Малко је 
потьнак од мојуву руку. ■ најтьнак супрел најтањи. – А маћа, ко најтьнка травка: да 
пунеш у њу, она че се савије дозем.  тьньк.  устьнак.

тьнацьк, -цка, -цко прилично танак. – Ручице му тьнацће, па се провиде.  
тьначьк.

тьначьк, -чка, -чко в. тьнацьк. – Тьначка ти преџата за џемпир, че ти смрзне 
човек, после кво-ч без њег.  устьначак.

тьньк, -нка, -нко в. тьнак. – Ако неје дльг, ал да неје тьньк, а боље да је и једно 
и друго.

тьни несвр. чини што тањим. – Кудеља се задене за појес, па се сас леву руку 
оди вуну помалко истрѕа и тьни, а сас десну се вртка вретено, и тека се вуната польк 
уприда у коньц и намотује на вретеното. Немој толко да тьниш резат на ножат, брзо 
че се пак утупи.  истьни, отьни.

тьнко прил. с малом дебљином. – Да извадиш од убавуну рећију из малото буре, 
и сушеницу да му на тьнко исечеш, од онеј што си скутала за њега, па да ју загрејеш 
у релну. ■ потьнко комп. тање. – Ако имаш повиш маз, и ако тека волиш, намажеш 
га подебелшко на комат, ако немаш, ти потьнко размажеш мазькат преко коматат.

тьнкокорес, -та, -то који је танке коре. – Дебелокоресте тикве кат се сваре су 
поблађе о[д] тьнкокоресте.

тьнкокорка ж бундева која има танку кору. – Има тикве дебелокорће, и тикве 
тьнкокорће.

тьнкошијес, -та, -то који је танког врата. – Влачи се с некакво девојчиште, оно 
кракљаво и тьнкошијесто, добро само да га поставе за плашило у лозје.

тьњћеж м оно што је танко (гардероба, огревна дрва). – Докарал ми дрва 
тьњћеж, ко за у вурњу, а не дебела дрва која држу огањ, кућа да се згреје.

тьпка несвр. 1. гази у месту, цупка. – Тија дьн Љубица беше чудна некако, све 
тьпка у место, и нумеје да се оправи на работу. 2. лупка чим о нешто. – Коледари 
улезну у собу, ми им наврљамо назем јабуће, ореси и трошену морузу, они си зберу 
јабућете и оресити, а сас кривак тьпкају по морузуту и благосивљају: Колко зрнца, 
– толко деца!  тьпче.  истьпка, стьпка, утьпка.

тьпне свр. в. тапне. – Седим на терасу, пијац, људи се ужурили, волим кад ји 
гледам одозгор, они ситни ко бробинци, чини ми се само да ји тьпнем с ногу, све чу 
ји стьпкам.

тьпче несвр. в. тьпка. – Најпрво иду там куде има млада девојчетија, орате, 
џаколе, смеју се, вреве, кад улезну прет кућу, тьпчу с нође, чукају с тојађе, окају, 
тропну на врата и улезну.  отьпче, потьпче, притьпче.

тврдачьк, -чка, -чко који је прилично тврд. – Лебацав ти тврдачьк, а и јелцево ти 
тьначко, ал че помине, кад нема боље.

тврдоглавштина ж/м тврдоглава особа. – Тврдоглавштина, недоказан, саде 
њури, и гледа ко бодљиво говедо, нити се с некуга дружи, нити нећи оче с њега да 
се дружи.
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тврдокорка ж тиква са тврдом кором (упор. и мекокорка). – Тврдокорће су 
поблађе од мекокорће кат се сваре.

те речц. ето (упор. ете). – Ми си копамо овуде по њивете, он тиће с ауце провужди 
кроз Бабушницу, малко после, и те га, врта се пај. Те како живим, ко биљка: затворим 
очи – мрак, отворим очи – мрак. ⌂ те кво па шта. – Исекли онуј големуну крушку 
при шљивар, не мож ју беру; те кво ако ју не мож беру, тој ли се сече, такво ли се 
дрво ништи, греота, бре, греота. ⌂ те ме и ја ево и мене. – Те ме и ја, чујем смејете се, 
надокујете, па си помисли: море, при њи неје лоше. ⌂ те такво било шта. – Кат се 
комшија разбеснејеше пијан, дечица јадна бегају при Петкану, она ји прикльне док 
ману да се тресу от стра, после им даднеше да једну те такво, кво се нашло, па ји 
укутка у кревет туј да преспу. ⌂ те тека ето тако. – Мож је нећи некво начул, друђи 
малко придодал, трећи наставил, а љуђи воле млого да га утеѕају, те тека испадне 
сасвим друкше нело што је стварно било. ⌂ те текајете ето баш тако. – Тетекајете, 
тиће чумо манули се Станимир и Коса, пот стари дни, никој тој не би поверувал да 
че се деси. ⌂ те ти га ето и њега. – Те ти га Миладин, мрда му дољња усница колко се 
наљутил. Те ти ју Госпава, иде и напурлила се ко да вој је нећи козу украл.

тебира несвр. жели, навија, намерава, настоји. – Сваћи тебира да су му деца 
прекај њег, ако несу бьш с њег.  теђира.

теверич м место у природи пријатно за провод, теферич. Δ – Излезни малко на 
теверич, да те сльнце огреје, немој само да си се затворил у собу.

тевтер м бележница, записник, протокол; трговачка књига примања и издавања. 
Δ – Сви смо записани у поресћи тевтер, и нема мрдање да се порез не плати.  теф-
тер.

тевтерче с дем. од тевтер. – Ако има Бога, нек обрне тевтерче, нек види кво 
пише у њег, несьм му га ја писувал, јер овија овде назем што се издавају за Бога 
највише ни зајебаше.

тегај прил. в. тьгај. – Тегај су људи живели у заједнице, и млого су работили. Кат 
се човек нај не нада, тегај га све најлошо снајде.

тегет непр. прид. затворено плав. – Млого је волел да има тегет одело, на крај му 
се испуни жеља.

тегетан, -тна, -тно тамноплав (упор. модар). – Облекла црвену блузу, тегетну 
сукњу, и обула жlте ципељће, па се шаренеје ко деждевњак.

тегличе мн. тегличетија с дем. од тегла, теглица. – Улезе у њино сопче и донесе 
тегличе сас слатко оди дуње, отвори га, и с ложиче га закусну ко малецко дете.

тегљи несвр. 1. тегли (упор. и вуче). – Коњ вуче што је упрегнут у ам, а говедо 
тегљи затој што је упрегнуто у јерм. Цел живот сам тегљил и сецал ко могаре. Сивча 
и Зеленко тегљеоше ко луди, неје им никад требала четверка, пуна кола сас камање 
истегљеоше на вр село. 2. фиг. удише. – Са влаче деца онам по болницу, тегље смрад 
по кодници, а ја сам си деца сама ишчувала.  истегљи, натегљи се, потегљи.

теђира несвр. жели, навија, намерава, настоји (упор. тебира). – Сигурно да чу 
теђирам за тебе, мој си, а он ми неје ништа.

теђира се несвр. брине се, секира се. – Продаде си говеда, па се теђирам како че са 
без говеда, син ми је, какьв је, такьв је.

тежак, -шка, -шко 1. који има велику тежину. – Тежак ко олово, тројица не могу 
да га подигну. 2. фиг. шкрт на плаћању. – Жене знају да је тежак на плачување, па 
наузимају от све помалко, увек тој затребе у кућу.

тежачьк, -чка, -чко који је прилично тежак. – Веч си постал тежачак, не могу 
више да те носим, кад очеш одиш побрзо од мене, не могу те стигнем.
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тежи несвр. 1. има жељу за чим. – Не тежи да се меша с поштен свет, нело с 
пијанице и џаболебароши, такьв ти не требе. Који за какво тежи тој си и добије, 
нећи добар мираз, али никакву жену, нећи добру жену, али никакав мираз. 2. осећа 
одређену тежину. – На слабу овцу и руно тежи.  натежи, отежи, претежи.

тежина ж 1. одређена мера. количина чега утврђена мерењем. – Јагње сугаре, 
али добро чувано па нарасло, а има си и тежину. 2. осећај нестабилности и мучнине. 
– Поче да осечам некакву тежину у главу, па се само заносим ко пијана кокошка.

тезга мн. тезђе ж сто у трговинској радњи (за којом трговац ради и излаже своју 
робу), или у занатској радњи (на којој занатлија ради). – Деда-Јосив је столарсћи 
занат научил у затвор, после си купи тезгу и алат, и постаде најбољ мајстор у цел 
крај. ⌂ ради испод тезгу ради мутне послове, шверцује. – Неје се обогатил с поштен 
рад, него што је работил на црно и испод тезгу.  тезђера.

тезђера ж столарска тезга (упор. тезга). – Пејча у подрум некво дељал, једьн Не-
мац узне ћесер оди тезђеру, удари га преко чело, и отиду си.

тека ГЛ, ДЛ прил. на такав начин, тако (упор. такој). – Тека је било у моје време, 
а са је сасвим друкше. Како ти свире, тека че играш. ⌂ тека-тека мало-помало. – Легни 
и скући се, оно тека-тека па че пројде болката. ⌂ тека ми и требе тако ми и треба. – За 
теб сам била ко мачава, онија што пазео одлетеше по далећи градови, маћу си за-
боравише, извика си очи за њи, тека ми и требе.

тека(ј)ете ГЛ, ДЛ прил. баш тако, управо тако. – Па те текаете, ко што ти при-
ча, наседамо уз бабу, па уџакамо да ни прича приче од вапири и сотоње, она сирота 
прича, ми после ночу не мож да заспимо колко ни стра оди теј приче. Те текајете, 
причају да је имало и теја сотоње, па се бођи стварале у некакви свирачи, а да ли је 
било, да ли неје не знам. Па текајете, направе рупу, па имају големе тојађе, кривак 
га окају, па играју свињицу.

текьв, -ква, -кво пр. зам. в. такьв. – Ни ми Лужничањће несмо загубене, и ми 
смо си текве – мизесте. Какве су биле музиће: гајде, тупан, текво, друго неје имало, 
текво време било.

текме мн. текметија ЛЗ с дрвени сандук у коме се меси и чува хлеб. – У текме си 
месимо и чувамо леб. Имали смо текметија за месење леб.  текне.

текне мн. текнетија ГЛ, ДЛ с 1. дрвени сандук у коме се меси и чува хлеб (упор. и 
текме). – Сабајле отсејем брашно у дрвено текне. Напред се све у текнетија месил 
леб, а са у вангле. Даньс се не мож ни у једну нову кућу види креденьц и текне. 2. 
дрвено корито са ручицама у коме се прави и носи малтер. – С петнаес године сам 
почел да мешам малтер и носим текне по грађевине.

текне свр. роди се мисао, падне што коме на памет. – Узомо се, и све је било 
добро, али му одједнуш текну на памет да мане и мен и деца, и да приване свет.

теко ЛЗ на такав начин, тако (упор. такој). – Е, кат су биле свадбе невесте у 
валови, возе се у воловска кола, момци на коњи јашају, и теко. За Ускрс сваримо 
јајца, учинимо перашке, идемо на оро, и теко.  текој.

текој ЛЗ в. теко. – Сас мајку смо лепо живели, које имамо делимо, које немамо 
ми че сви да отпатимо, текој смо проживели наш век. Не можемо, синке, да остане-
мо живи текој.

тел м танка жица. Δ – Напукло ми косило на косу, па сам га приврзал сас тел, и 
служи ко ново.

телевон рет. м в. телефон. – Сањувала сам ви начьс, затој ви окам на телевон да 
ви питам како сте. █ џепни ~ телефон који се носи у џепу, мобилни телефон. – Из-
мислише џепни телевони, па са мож да оратиш из Баћевицу сас некуга куји је у 
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Јелашницу, тој да ми је некој причал преди десетину године, откарал би га одокле 
је дошьл.

теленце мн. теленцетића с дем. од теле. – Имамо теленце, оно права маћушана. 
Теленцетића се насискала, па само рипкају по шталу.

телећи, -а, -о. – Нема ништа поблаго о[д] телећо месце, али се до њег тешко до-
оди.

телећина ж телеће месо, телетина. – Направила сам ђувеч сас телећину.
телефон нов. апарат за преношење говора на даљину жичаним или бежичним 

путем. – Друђипут кад ју сретнем, има да навалим ко мутав на телефон, јега ми се 
позлати.  телифон.

тели се несвр. доноси на свет теле (о крави). – Наше краве си се увек саме тели-
ле, а има краве које без марвењака не могу да се отеле. ■ телење гл. им. – Ваша крава 
наблизила с телење, скоро че имате теленце.  затели се, отели се.

телифон м в. телефон. – Ако вој неје јасно, одма си ока бабу преко телифон да 
ју питује за тој.

телифонис м телефонист(а). – У војску сам бил телифонис, ми смо одржавали 
везу з главну команду.

телиште с пеј. од теле. – Не приоди до телиштето, разиграло се, мож те ритне 
да те онеспособи.

телчьк м хип. од тел. – Привржи га с телчьк да се не клати, да мож убаво да 
сечеш с њега.

телчина ж збир. телад. – Дојдоше накупци та побраше сву телчину у село. Вале 
се да су богати, да чувају четиријес овце, четвора говеда, телчина и прашчина колко 
оч, а кокошће и не броје.

телчинка с хип. од телчина. – Имам две телчинка, па само рипкају по шталу. 
Колко искрице – толко дечица; колко жишчице – толко телчинка у шталу, јагњетића 
у обор, прашчинка у кочину.

тељига несвр. животари, преживљава којекако. – За са тељигамо некако, а докле 
чемо че виде онија по нас што остану.  истељига, претељига.

тељига се несвр. истрајава се, преживљава се. – Тељига се, али мучно, на село 
се лько не живи.

темељача ж дрвена греда која се полаже хоризонтално по озиданом темељу. 
– Озида се темељ, па се на њега положи темељача, а на њу се после постављају 
диреци.

темељан, -љна, -љно који је поуздан, карактеран, на кога се може ослонити. – 
Беше миран човек, темељан, не орати млого, и не обећава што не може да испуни.

тена ж доколица, спокој, стање опуштености. Δ – Неје навалица, тена је, брзо 
че смељемо. ⌂ на тену без журбе, натенане. – Мезелите и пинете на тену, немој се 
журите. Који немају работу остану, па си на тену развржу орату, а који си имају ра-
боту, дизају се и иду. Дојди да си поседимо, и да си попричамо на тену. Збраше се 
комшије, па оврмо на тену.

теньц мн. тенци м вампир (упор. вапир). – Побледел ко теньц. Целу ноч не спимо 
ко тенци. ⌂ ладан ко теньц који је хладан, који не одаје топлоту. – Шпоретав ладан ко 
теньц, нече да гори, каква год дрва да му турам.

тени се несвр. прави се комоција, смањује се гужва. – Поче се тени, долечан народ 
се веч разлази, остањују да вашарују само који су ближњи, и варошањи. отени, 
растени.

тенчи се несвр. преобраћа су у тенца (упор. вапири се). – Напрет су се тенчили 
само баксузи кад умру, а даньс смо сви постали тенци још наживо.  утенчи се.
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тепа (трп. пр. тепан, -а, -о) несвр. 1. бије, туче. – Град ни је тепал шеес трећу 
годин. Питуј кво оч, саде ме немој тепаш. Била ми инспекција, сигурно се жалили 
родитељи што им толко тепам дечиштана. При нас се каже: човек је тепан, а говедо 
је бијено. 2. фиг. ради као машина. – Туре га на мешалицу, и он тепа: три лопате 
песак, једна лопата креч, тека цел дьн. ■ тепање гл. им. – Буди мирна, да не падне 
тепање. Дрносано детиштево, че си спечали тепање.  дотепа, затепа, истепа, 
натепа, отепа, потепа, претепа, протепа, утепа.

тепа се несвр. има особину да се туче, и да слабијега туче. – Бегај од њега, тија 
воли да се тепа. Малко ли пине, одма се тепа с некуга.  натепа се, отепа се, при-
тепа се, степа се.

тепач м који је главни у тучи, предводник туче. – Он је главни тепач у село, од 
њег сви бегају.

тепенар м геогр. брдо, узвисина са стрмим странама. Δ – Блашко растрза арму-
нику, жиле на шију му се напеле ко да гура кола уз тепенар. Ми смо такьв народ да 
не видимо подалек оди тепенар.

тепене с 1 анат. теме. Δ – Лети кад ни упече сльнце у тепене, мозак ни заћипи. 
2. фиг. врх брда. – Насред ливадуну тепене једно височко ко дреш, на њег се укачил 
једьн волина ко стражар, а около говеда пасу.

тепик нов. тепих. – Све ново, чисто: жльте вироњђе, жльт тепик, каџави кревети, 
а ја, селско дете, научил сам да одим бос по стрњиште ко по тепик.

тепсија ж плићи бакарни или емајлирани суд за печење пита, колача и сл.; ко-
личина јела спремљена у том суду. □ – Ми смо повишће, без три тепсије баницу не 
можемо да пројдемо на једно једење.

тепсиче мн. тепсичетија с дем. од тепсија. – У тепсичетија се печу погаче и 
каравајчетија.

тепсиченце мн. тепсичетића с хип. од тепсиче. – Имам и једно тепсиченце, у њег 
си спремам ђувеч.

тер речц. (обично удвојено) ајде, тако. – Тер, тер, па дојде ред и на мојег брата 
да му заигра мечка пред врата. ⌂ тер-потер мало-помало. – Тер-потер, тер-потер, ми 
излезомо из дугови, па почемо и да прикупујемо понекоје њивче.

тера несвр. 1. превози у запрези, или каквом другом возилу. – Муж ми рече: Да те-
рамо ми девојчево при доктора, док неје касно. 2. вози, управља возилом. – Купимо 
му бициклу, ал он малецьк, не мож да ју тера. Тија што тераше ваљак беше ситан ко 
цицоран, ми сви зинумо у њег ко да смо видели јазавца у пресек: како тољћи човек 
онољћи ваљак тера. 3. принуђује, присиљава. – Што трчиш по мене, ка[д] те ја не 
терам. 4. нуди гостопримство, позива у кућу. – Ишли су домаћини и терали су ови-
цири да иду на конак при њи, и који оте они иду, који нете они си коначе при војску. 
5. спрема славу или свадбу, прославља. – Мине неколко време по големо госје, после 
терамо мало госје. 6. фиг. живи, проводи живот. – Човек кад би могло да најде једьн 
пут, па да по њег тера, докле тера да тера, ал не мож, колко да је убав, од њег се не-
када мора слезне на стрампутицу, а само понећи умеје да се врне на онија првини 
пут.  затера, потера, притера, протера.

тера се несвр. пари се, спарује се (о неким животињама). – Кобила се тера, па бес-
на, немој да вој приодиш, че те ритне да те унакази.

терајеж м зоол. јеж. – Деца нашла терајежа, па се играју с њега. Најежило се ко 
терајеж. ⌂ збере се ко терајеж склупча се као јеж од цицијашлука. – Збрал се ко терајеж, 
ни црно испод нок му не мож узнеш.

терајешче мн. терајешчетија с младунче терајежа, јежић. – Оцутра у градину 
видо три терајешчетија и њину матер како ји води, само што су проодила.
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терезија ж вага у облику металне шипке са тасом за робу на краћем, а тегом на 
дужем краку, на којем су подеоци који означавају тежину, мери до десет ока (упор. 
и кантар). – Еве где терезија rџавеје обесена на зид, а некада си на њу мереомо све 
кво смо купували ел продавали; мерила је на оће, половин оће и драмови.

терет м 1. оно што неко носи, све оно што је натоварено на некога или неко 
превозно средство. – Отпразни малко џакат, несьм ја могаре да могу тољћи терет да 
носим. 2. фиг. брига, обавеза, невоља, тегоба. – Не знају ни терет ни муку, лежу до 
пладне, кат се дигну не могу да се пробораве.

теретан, -тна, -тно 1. који се односи на терет, који вуче или превози терет. – 
Откарамо с кола ствари до Пирот, па ји картирамо на теретни вагон за Београд. 2. 
који замара, који је напоран и мучан. – Несьм се погрбила од работу и године, нело 
од теретне бриђе и сећирације.

терети несвр. 1. оптерећује. – Немој млого да теретиш колата, че ти требу и 
за догодине, а несу јевтина па одма друга да купиш. 2. фиг. окривљује. – Немој да 
ме теретиш да сам таква, кат сви знају да сам поштена.  истерети, натерети, 
отерети, претерети.

терети се несвр. оптерећује се. – Младо, нумеје да се чува, се терети и колко може 
и колко не може.  истерети се, натерети се, отерети се, претерети се.

теретно прил. на теретан начин, напорно. – Знам да је теретно да чуваш старога 
човека, ал мораш да му настојиш, имање се лько не наслеџује.

терзија м старински кројач који је ручно шио одело од чохе. Δ – Терзија дојде 
у село, жене му простру цргу, он крстато седне наземи, тури ножици, аршин, 
напршњак и вошчак да промациња пртен коньц, шије без машину, на-руће.

терзильк м терзијски занат. – Нас је башта повиш с терзильк изранил, нело с 
прикот од наше тьнко имањице.

тесан, -сна, -сно који је мале ширине, узак. – Тесне ми панталоне, тесни ми 
рукави, све ми отеснело, а жена ме кори да омањим једење, па нече да ми буде 
тесно.  устесан.

теска несвр. пресовањем одстрањује течност. – Потсирим сирење, па га тескам 
на тескало док се исцеди сва сирутка из њега.

теска се несвр. пресује се под притиском. – Вржемо сас канап крпу са сирење, па 
ју притиснемо сас камик да се теска.  тиска се.

тескало с приручна преса за отстрањивање сурутке из младог сира. – Кат се 
млеко потсири сипем га у крпу, и с крпу одма на тескало: прво се на астал тури 
најлон, па преко крпу кратка дашчица, да грутка буде равна, па одозгор камен. Ако 
је малко сирење, теска се у тепсију.

тескоча ж тескоба, узан простор. – При њи тескоча, нема куде да се обрнеш. 
Тескоча ми у кућу, али кат погледам дечицу, у душу ми ширина.

тесначьк, -чка, -чко прилично узак. – Тесначка ти аљината, чере, неје ли ти 
незгодно таква да излазиш у народ. ■ потесначьк комп. тесначьк у већем степену, 
тешњи. – Колце на бучкало, што се с њег бучка млеко у бучку, је малко потесначко 
оди бучкуту, да мож да иде нагор-надол.

теснеје несвр. постаје тесан, тешња. – Било каква дреја теснеје кат човек почне 
да се поправља.  отеснеје.

тесни несвр. чини тесним, сужава. – Мајсторе, немој да шпараш материјал и да 
ми тесниш одело, очу да је комотно, и да ми убаво стоји.  отесни, стесни.

тесно прил. уже него што треба. – Убаве панталоне, и убаво ти стоје, само малко 
тесно скројене у бутине и задњицу.  устесно.
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тестьнце с дем. од тесто. – За Бьгњи вечер месимо ковржданчичи, савијемо 
тестьнце ко осмица, испечемо, и давамо на колеџањи.

тесто с маса од брашна замешеног водом (или другом течношћу и додацима). 
□ – Јутром се дигнем, отсејем брашно и замесим тесто, па отидем на работу, кат се 
врнем оно доспело, размесим га и опечем леб. █ ћисело ~ тесто замешено са квасцем. 
– Ћисело тесто је оној у које има квасьц. █ пресно ~ тесто умешено без квасца. – Пре-
сно тесто нема квасьц, замешује се сас соду бикарбону.

тетин м теткин муж, теча. – Ја сам имала шес тетина, четри од баштину стра-
ну, и два од мајчину страну.

тетка мн. тетће ж 1. очева или мајчина сестра. – Дечица си понекад и на тетку 
личу. 2. свака старија жена у ословљавању. – Док беомо малецћи окали смо те тетка 
Биса, па чу те и са тека окам, ако сам и ја поостарел. ■ тетћини који се односи на све 
који припадају теткиној породици. – Јутре че будемо у тетћини, че беру лозје.

теткуша ж девојчица која личи на своју тетку. – Девојчето читавена теткуша, 
повиш личи на тетку, нело на матер.

тећим везн. и речц. тек (упор. тике). – Не дооде, тећим понекад на миноод сврну. 
Тећим у собу улезе командир сас једнога милицајца, све ји снег завејал.

тефтер м в. тевтер. Δ – Народ страује од њиговити тефтер, али му се и потсмива 
кат се понашљема.

тефтераш м благајник, књиговођа, рачуновођа; порезник који пописује да намири 
дуг држави. Δ – Народ се млого плашил оди тија порешчије и тефтераши који су 
ишли по села да пописују стоку и покућнину за неплатен порез.

тефтерише несвр. уписује, уноси у тефтер. Δ – Испразни ни нова влас пресеци, 
испразни ни трле и штале, дојду и само терају, и ко бађим тефтеришу у тефтери ду-
гови који че ни врну, али куј је смејал да се супростави.

тече (рад. пр. текал, -кла, -кло) непрекидно се креће од извора према ушћу (о реци, 
потоку). □ – Куде је вода текла, па че тече, куде је било село, па че буде.  истече, 
натече, отече, претече, протече.

течнос м течност. – Буренце ко звоньц, али на једно данце увек помалко влажи, 
губи течнос, мора да иде при пинтера.

теша несвр. обрађује камен стружући и одбацујући неком алатком спољашњи 
слој, теше. – Камење за Шанац су доносили на коњи из Модру Стену, и туј га једни 
тешају, а друђи копају ровови.

тешан, -а, -о тесањем обрађен, отесан. – Црква у Горњи Стрижевац је озидана 
с тешан камен и негасен креч, с циглу је озидана само припрата.

тешка фиг. гравидна, бременита (о жени). –Ако је тешка, жена је морала да иде 
на работу у поље, дешавало се да некоја на њиву и роди, само свекрва остањује дом 
да чува деца.

тешко прил. напорно. – Нема ћиша, спекло га па тешко за копање, али се мора 
окопа. ■ потешко комп. теже. – Потешко ми да седим, него да работим. ■ најтешко 
суперл. најтеже. – Плевење жито најтешко беше, слагнеш се и цел дьн тека, прекрши 
ни грбина.

ти (ОП тебе / теб) л. зам. ти. – Ти ли чеш с мене да се расправљаш! Бабо, тебе 
сам купил кожувче, а деди опьнци. Очу да се малко пошалим с тебе. Ма који те тебе 
питује брија ли се владика. Ти невести дадеш пару, она теб дар даде. С тебе сам се 
скарала, и нечу више реч да продумам с теб.

ти узв. их (изражава изненађење, зачуђеност, разочараност). – Ти, да се нигде не 
најде, куде бьш са да ми се тој деси. Ти, да га јебем, како само мене тој да снајде.  
ту.
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тигањ м – плитак метални или бакарни суд са дугачком дршком који се 
употребљава за пржење. – Напрет све бакрени тигањи беоше, па дојду Цигањи 
калаџије та ји калаисују.

тигањица ж мали колач од киселог теста пржен у масти, уштипак. – Помеша 
се брашно сас две-три јајца и замеси, али тестото требе да буде поретко да мож да се 
вади сас ложицу, пржи се у жежак маз ил зејтин, кат се испржи озгор се насоли сас 
ситан шићер, и тигањице готове.

тигањче мн. тигањчетија с дем. од тигањ, тигањчић. – Имамо и тигањ и тигањче, 
у тигањ пржимо пржено, а у тигањче правимо запршку да запржимо јело.

тиј, -а, -о фиг. који је слабе јачине, умерен, благ, тих. – Кад је пасуљ сварен, оста-
виш га на тиј огањ да још малко ћипне.

тија, тај / таја, тој / тоја мн. тија, теј / теја, тај пр. зам. тај, та, то. – Ајде да се бо-
римо, па који пребори, тија је појак. Пременил се Илија, он си пај тија. Тај бабичка 
кат почне да загомиља, не мош се човек од њу курталише. Тај деца че ме ис памет 
искарају. А која је таја девојћа с теб, до са ју несьм виџевљал. Тој девојчиште се 
само сћита, дом се не сврчевља. Тоја дете че ме затре, само тражи да му се купује. 
Теј моје муће никој да не доживи. У поље ме још несу терали, повиш сам работила 
прекај дом теја женсће работе: ткала сьм, везла, плела, готвила и чистила по кућу.■ 
тијате чл. ф. баш ти, управо ти. – Ночом нападну тијате Швабе Срби, па ји беоше 
поклали гоџа. ■ тојате чл. ф. баш то, управо то. – Неје се могло само оди тојате живи 
што се роди у поље, морало се иде и у печалбу. ■ тојте в. тојате. – Одртавело, па 
само загомиља: те тојте, те овојте, те онојте, ко да нећи има време само њу да слуша. 
⌂ на по тој на основу тога, по томе. – Свакога гледа ко крава мртво теле, на по тој се 
види да неје добар човек.

тијо прил. тихо. – Па, онак, тијо и поиспольк, рече: Кат се придигнем, кад ме от-
коче нођеве, има да идемо у Пьсјач при онеј убавице.  истијо.

тика несвр. губи, остаје без чега. – На вољаје да си човек тика вечеру.  истика, 
потика, растика.

тика се несвр. губи се, нестаје. – Народ се тика, ората се тика, обичаји се 
тикају, а никој ништа не предузима да тој заустави. Сви да буду живи и здрави, и 
да ји добра срећа прати куде год се тикали по свет.  затика се, истика се, по-
тика се, растика се.

тиква ж бот. 1. бундева Cucurbita pepo. – Сваримо тикве за свиње, али си волимо 
и ми да ји једемо. 2. фиг. пеј. глава. – Издале ме и руће и нође, а да се качим на сльбу 
има ми се сврти у тиквуту, и кво сам напрајил? █ зелена ~ фиг. празна глава. – Од зе-
лену тикву, нема семе. ⌂ пукне тиква дође до раскола. – Испрва беше све добро, али 
једнуш-другош она поче да му поврта, докле не пуче тиква меџу њи.

тикван м главуран, глупан. – За онога који мисли да је најпаметан при нас веле 
да је тикван.

тиквељак мн. тиквељаци м пеј. од тиква. – Кат су си родиле тиквељаци по њиву, 
троје канате напунимо, и још остадоше.

тиквеник м пита са тиквама. – Тиква се нарендише на ренде, помеша сас 
шићер, зејтин ил маз и ванилицу, па се у тепсију реди: обга па тикве, обга па тикве, 
док се тепсија не напуни, кат се испече, тиквеник готов.  тиквоњак.

тикветина ж 1. аугм. од тиква. – Родиле се тикветине, па се изваљале ко 
рањенице кроз морузу. 2. фиг. главурда. – Џабе му тикветина ко шиник, кад у њу 
нема ништа, служи му само за украс.

тиквица ж бот. врста младе тикве која се похује, или се употребљава као вариво 
(пуњена месом и пиринчем). – Ја често похујем тиквице за моја деца.
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тиквиче мн. тиквичетија с 1. дем. од тиква. – Три тиквичетија дадо на свиње. 
Че те изритам ко ћопав тиквиче. Деца праве кола од шашће и тиквичетија. 2. фиг. 
глава у дем. значењу. – Сльнце припекло, зашумоглавило ме у тиквичето, лелејем се 
ко пластична ћеса на ветар, ал си кратим конто Калџерело. ⌂ прдне у тиквиче умре. – 
Деда-Славко једва оди, скоро че прдне у тиквиче.

тиквоњак м 1. пита са тиквама (упор. тиквеник). – Највише волим тиквоњак сас 
печенку. 2. посластица од пошећерених тиквиних коцкица скуваних у млеку. – Ми си 
тиквоњак једемо и с леб, и без леб.

тике ЛЗ везн. и речц. тек. – Идомо у лов тике да ноге промандамо, зајци више 
одавно нема. Викам те тике да те чујем, да питам како сте.  тикем, тећим, тићем, 
тићема, ће.

тикем ЛЗ везн. и речц. в. тике. – Немам куј да гледа, пијем овија лековчине, па 
докле тикем буде.

тикета ж цедуља на појединим предметима с ознаком њихове садржине или как-
вом другом ознаком, етикета. – Имал је тија продавац у двор големо плекано корито 
сас студену воду, у њег надави влаше сас пиво, тикете се натопе и разлепе, и пливају 
по коритото, он тапне тикету од пиво које тражиш, и увек има пиво и кад је нестало 
оди туј сорту.

тил м анат. задњи део лобање, потиљак. – Распучи си главу, и сьв се утепа, еве и 
сьга имам на тил челенку. Прилепила се за мене ко вьшка за тил.

тилуђе с ушице секире, тупи део секире наспраман резу, на коме се налази рупа 
(уши) за уметање држаљице. – Има га ковнем сас тилуђе од голему сећиру, и толко 
че си му буде. Ка[д] те треснем сас тилуђе у тил, има ти очи истрчу ко на поганца.

тинтара ж шатр. глава. – Са видим да сам требал да га репнем, да га оплавајзим с 
једну сељачку песницу по излапелуту тинтару, да га зачьс раставим сас живот.

тиња несвр. 1. гори слабо, гори без пламена. – Дрво које избутеје само тиња, чури 
и прави пепел, а не греје. 2. споро и скоро неприметно избија вода из земље у киш-
ном периоду године. – У Сречковуну њиву у горњи крај тиња вода, и не цеди се, нело 
си тека стоји, па се сас плуг не може улезне док не опре жега да се зевња просуши.

тиња ж муљ на дну споре и плитке реке или потока. – Грснице се оберу и вржу 
у снопови, па се топе у топило, кад омекнеју ваде се, развржу и перу оди калиш-
те и тињу. Песак и шодер у који има тиња неје добар ни за малтерисување, ни за 
бетонирање.

тињак м плодни речни нанос, плодна муљевита земља поред реке. – У Грнчар 
зевњиште поред реку дојде млого комсуљаво, вода наносила наокол тињак, па све 
кво посадиш раџа се ко у Банат. Све се најбоље раџа у тињак. Двоје тракторсће при-
колице тињак сам откарал у градину, да поправим зевњуту.

тињасује несвр. вода која споро и у малој количини избија из земље у кишном пе-
риоду године (упор. и тиња 2). – Где тињасује вода ствара се тињак.

типьц м бот. оштра планинска трава, вијук, типац Festuca. – Типьц се најбоље 
коси док је још росељав, малко ли се нагреје мучно се коси.

типка мн. типће ж ућебана громуљица на одевном предмету од вуне. – Почеше да 
ми се стварају типће по џемпир, веч застарел, али ја бољ немам.  швољьц.

тиска се несвр. 1. пресује се под притиском (упор. теска се). – Ако је малко сирење, 
тиска се у тепсију, а ако је повише, тиска се на астал, оној што се од њега оцеди је 
сирутка, она добра да се пије. 2. притешњава се живећи са ким у ограниченом про-
стору. – Морамо да прајимо поголему кућу, да се више не тискамо у две оделења. 
 натиска, притиска, стиска.
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титра ж дечја игра каменчићима или куглицама од печене земље (упор. бапка2). – 
Док овце пладњују, ни играмо титру, наберемо ситни камењице, па простремо дреју, 
па тьга једьн врљимо увис, и док он лети ни гребнемо од онија доле, и претуримо на 
друго место, и кој има више камичичи на тој место, он је надиграл.

тиће ГЛ, ДЛ везн. и речц. тек (упор. тике). – Сви пројдоше који одлично, који врло 
добро, ја тиће добро. Ма кво једење, овој једемо колко да несмо гладни, тиће колко 
да чинимо адет на једење. ⌂ тиће тека тек тако, из чиста мира. – Ја си ћутим, он 
нема-нема па почне да ме боде с речи, тиће тека, а зашто не знам. ⌂ тиће на тека тек 
било како, којекако. – За славу смо варили по три јела у три грнци, а овак за нас си 
варимо по једно јелце, кад чорбица, кад зељице, а понекада си пројдемо и без јело, 
тиће на тека.

тићем ГЛ, ДЛ везн. и речц. тек (упор. тике). – Нема-нема, па тићем излелечу жене у 
неку малу, умрл тија и тија. Тићем утрча Мићица, услешчал се ко куче.

тићема ГЛ, ДЛ везн. и речц. тек (упор. тике). – Волела је да чита онеја књиђе от које 
тићема засльзиш, а нумејеш да објасниш ни за кво ти се вика, ни от кво ти се вика. 
Тићема се уцвркају, а за кво, оне су знају.

тича се несвр. односи се на кога што, интересује кога што, мари за кога што, 
тиче се. – Ја сам сељак човек, малко припрос, и неје моје да ви солим памет, а имам 
си и моје муће које ме једу, ал тој се на вас не тича. Шта се коме тича како сам, како 
ми је, ја си знам.

тичичи с мн. птичице. – На крај, када неје могьл ни по овце да оди, чувал је лозја 
оди тичичи.

тишак м мирна вода испод брзака, вир. – У тишак под брзак се наоде најкрупне 
рибе.

тишљар м столар. Δ – Башта му је бил тишљар, па је прекај њег и он научил тија 
занат.  тишљер.

тишљер м в. тишљар. – Деда Радомир је бил најбољ тишљер у наш крај, њигови 
врата и прозори и даньс стоје ко јучер да су правени.

тишљерај м 1. столарски занат. – Јосив је тишљерај научил у затвор у Ниш, а 
брат му Јеленко пушкарсћи занат. 2. столарија. – Тишљерај си је сам правил, и сам 
уградил у нову кућу.

тишљерсћи, -ска, -ско који се односи неа тишљера. – Веџе вој ко уписане с 
тишљерсћи плавез, и тој мастиљав.

тишти несвр. притиска, стеже, задаје бол (физички или психички). – Све ми је 
добро, али ме само једно тишти, поче син да ми побољева, а нече да иде при лекара. 
 потишти, претишти.

тишти се несвр. довршава се процес стасавања у нечему. – Леб је печен, али нека 
се још малко тишти у релну.  истишти се, натишти се.

ткаје (трп. пр. ткан, -а, -о) несвр. израђује тканину на разбоју, тка. – Моја мати је 
могла млого брзо да ткаје. Ткајеомо црђе дебеле, не мож да се преврнеш под њи, ал 
не мож ни да оsебнеш. Простремо дар да га народ види, оно везено, плетено, ткано, 
свакакво има, девојче млого добро и млого дар наработило, мати му вредна, па и 
оно. ■ ткање гл. им. – Итам да доткајем цргуву, па чу мањујем више ткање за овуј 
годину.  доткаје, изаткаје, исткаје, заткаје, изаткаје, наткаје, поткаје.

ткаља ж жена која тка. – Све жене су биле и предиље, и плетиље, и ткаље, и 
месиље, и готвиље, а и у поље су биле повредне од мужи.

тканица ж ткани појас са украсним шарама (упор. каница). – Опасувале смо се 
с тканице.
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тlца несвр. 1. ударањем дроби у прах, мрви, туца (упор. кlца). – Алев пипер 
се тlца у чутуру. Тlца се камен кат се прави пут. 2. удара по темену. – Немој да 
га тlцаш с песницу по главу, че га онеспособиш, душманине један.  тльца.  
истlца, натlца, отlца, стlца, утlца.

тlцне свр. свр куцне, удари чекићем (упор. кlцне). – Пази, немој да ме тlцнеш с 
чукат по прс.  тльцне.

тlцне се свр. куцне се, лупне се прстом у чело – Че се тlцнеш у чело ка[д] ти дојде 
памет, ама че буде касно.

тlче несвр. ударањем дроби у прах, мрви, туца (упор. кlче). – Тlчем пченицу, 
спремам славу.  тльче.  потlче, стlче.

тlчен, -а, -о туцањем уситњен, туцан (упор. кlцан). – Ја си све турам у јело 
домаћу тlчену паприку.  тльцан.

тlчник м кратко, тешко метално оруђе с округлим крајем којим се нешто туца 
у авану или ступи, тучак (упор. кlчник). – Тlчник је од железо, и тежак је. Бучка ти 
је, чере, ко чутура, саде што је подльбока, и наместо тlчник с који се тlче пченица 
или пипер, има бучкало с које се бучка млеко.  тльчник.

тлькне свр. 1. удари песницом одозго по глави. – Море, тлькни га с песницу у 
главу, да му једнуш дојде памет. 2. фиг. проговори нешто паметно. – Истин сам 
стара, ал понешто и ја тлькнем, понешто и ја умејем да се сетим да кажем.

тльст м масноћа. – Кат свари чорбу, навата се тльст озгоре дебел ко прс.
тльца несвр. 1. ударањем дроби у прах, мрви, туца (упор. кльца). – У чутуру 

тльцамо пипер. 2. фиг. говори. – Колкогод да слабо тльцаш, преко микровон се долеко 
чује.  дотльца, утльца.

тльцан, -а, -о туцањем уситњен, туцан (упор. тlчен). – У тигањ нарежеш ситно 
црвени лук, упржиш га у маз ел зејтин, на крај му насолиш тльцан пипер, и запршка 
готова. Запржише ни манџу без тльцан пипер.

тльче несвр. в. тlче. – Најпре жито очистиш од труње, потопиш га малко у воду, 
и тльчеш у чутуру.

тльчник м в. тlчник. – Чутуру турим, да простиш, меџу нође, и сас тльчник 
тльчем, тльчем, све ме зној избива по чело, нема стањување, ако се пиперат олади, 
потешко се стlца.

тмурав, -а, -о облачан, тмуран, суморан. – Тмураво време, намрштило се ко Ста-
ра планина, не знаје човек на кају работу да се обрне.

тобек м грудва сира. ▲ – Кад месим погачу од сирење за кашкаваљ, одвојим 
парче, и направим га округло ко печурка, тој се зове тобек, тој оставим на тезгу за 
мајстори, радници и деца.

тобош м добош. – Тобош је помалецак оди тупан.
това ДЛ рет. пр. зам. то (упор. тој). – Башта ми је бил стар, бил је у послегњу од-

брану за това време док је рат било. Тој могу да испричам, али нечу ја това, тој се не 
прича. Мати вој је била суботњак, па је виџевљала това. Ни са това манумо. ■ товајете 
чл. ф. баш то, управо то. – Стално му орате: што че ти товајете са пот старе године, 
пушти нек работе младити.

товар м 1. оно што је натоварено, терет који се носи (на леђима, товарним 
животињама или возилима). – Гле какву ћуприју направише, ко без руће и без мозак, 
неје ни за бициклу, а камо ли за кола с товар. 2. фиг. психичко оптерећење. – Немој 
Славчо, немој братћеле, немој од једно обличје да правиш две, имамо си дечица, 
како че живе: мојта ко сирочетија, а твојта с такьв товар на душу.

товари несвр. 1. ставља, слаже оно што треба да се као товар пренесе или 
превезе. – Че мора на пет пути да прекарујемо сеново, да си окнул Пеју да ни 
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помогне, он убаво товари. 2. фиг. направи дете жени. – Неси требал да товариш 
жену, кад знаш да неси здрав, и не знаш до када-ч. ■ товарење гл. им. – Ајд док 
ти започенш с товарење, ја да завундарим једну цигару.  истовари, натовари, 
потовари, претовари, растовари, стовари, утовари.

товарија ж округао пљоснат дрвени суд за течност запремине до 10 литара 
погодан да се товари на самар, по чему је вероватно и име добио, жбан. – Војничањи 
су све у товарије доносили воду на магаришта од врело. Натоварим на магаре леб и 
товарије с воду, и после пладне однесем на овчари горе у-рудин на бачију.

товариче мн. товаричетија с дем. од товарија, товарија мање запремине. – Ис-
тресе му се товариче из дисази, па рећија поче да клокоче.

товен, -а, -о који је појачано храњен, утовљен. – Има товене краве, само за 
музење, ис шталу ји не искарује.

Тодорица ж вер. пр. прва недеља ускршњег поста (чиста недеља). – Тодорица је 
коњска слава, на тија дьн зберу се сви који имају коњи, коњи се јашају неоседлани, 
и претицају се да се види чији коњ је најбрз.

тојага мн. тојађе ж 1. батина, тољага (упор. и криваг). – Мој деда се потпираше 
с тојагу, и без њу нигде не идеше. Памет се у главу с тојагу не укарује. Тојага научи 
и мечку леб да меси. Оче га пара ко бесно куче тојага. 2. ударац тојагом. – По туџо 
дупе и сто тојађе малко.

тојаџе мн. тојаџетија ЛЗ с дем. од тојага, тојажица. – Он узне оној шарено 
тојаџе, па излезне нат кућу, туј имали једну рамну ливатку, па кад удари с оној 
тојаџе, оно се створи кућа на два спрата, и све кво требе у кућу.  тојашка.

тојашка мн. тојашће ГЛ, ДЛ ж дем. од тојага (упор. тојаџе). – Бобо-Николица без 
тојашку нигде не идеше. Баба си беше легла у кревет, а деда још седеше на столиче, 
и с тојашку ришкаше по огњиште.

тојашчица ж хип. од тојага. – За џипкање требе потьначак прут, тојашчица која 
се нарочито за тој направи.

токне свр. наточи у деминутивном значењу. – Иди токни од рећијуту да мунемо 
по неку чашку. Кат појдем у воденицу баба ми натура у торбу леб и с леб, а токне и 
рећицу у шише.

толацьк, -цка, -цко мали, ситан. – Толацко детенце, а веч знаје триста ђаволије. 
 толачьк.

толачьк, -чка, -чко в. толацьк. – Дај ми само толачко парченце од месцето, колко 
да га пробам.

толкачћи, -чка, -чко пр. зам. који је по величини као онај са киме се упоређује, који 
је те величине, толики. – Изнесе ни толкачћи леб, ко кравај, и с њег требе обојица 
да се наједемо!

толкачко прил. дем. од толко. – Остало само толкачко на дно у влашу, не знам да 
ли че има за по једну чашу.

толко прил. у тој количини, у тој мери, у том износу. – Толко се напил, да не 
може на нође да стоји. Толко те волим, да не могу да те гледам. (ирон.). ⌂ колко-толко 
донекле, барем нешто, колико-толико. – Несмо се још све раздужили, али колко-
толко понамањимо дуг.

толмачи рет. несвр. тумачи, објашњава. – Једьн нешто прича и стално прети с 
прс, а она толмачи кво се од нас тражи.  растолмачи.

тољћи, -лка, -лко ГЛ, ДЛ пр. зам. толики. – Кољћи је отвор на теглу, тољћи требе 
да је круг од артију који се тура озгор на ајвар да не вата буђу. Њивице кољће су – 
тољће су, али су све биле уработене, и гладни несмо били.
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томьн рет. речц. таман (упор. и тамьн). – Томьн што легнем малко да дремнем, она 
ме ока да се дизам. Томьн се запију, они се степају.

тоньц мн. тонци м магијска реч која се употребљава у бајалици од урока. – Пошли 
тонци у толонци, / навлекли јелеци, / наопоко им бревенеци, / њим да си се чуде, / на 
дете да се не чуде, / урочица урочује, / урок разрочује / урочица уза село, / урок низа 
село, / урок му је село, / који дете урочи / да му пукну очи, / ако је муж, да му пукне 
оноја, / ако је жена, да вој пукне това!

топ м врста артиљеријског оруђа. – Поставили топови на вр Сливовачћи рид, 
па гаџају а на овуј страну, а на онуј страну. ⌂ тури у топ изгрди, изудара. – Ајде да си 
идемо, моји че ме у топ туре кат стигнем што см се толко забавила.

топи1 несвр. преводи у течно стање под утицајем топлоте. – Нарежемо сланину, 
па у казан топимо маз, па га исцедимо у канте, а оној што остане на дно је каврма, 
њу си издвојимо у врчву, посолимо, и једемо преко зиму.  истопи, натопи, отопи, 
претопи, стопи.

топи2 несвр. умаче хлеб у какву прженију, присмаче. – Пржено ако не топиш, ко да 
га неси ни јел. Претрљаницу мож да топиш сас жежак леб, кравај, ел морузницу, а 
мож да куснеш сас ложицу кад имаш сварен гус пасуљ, а блага је и сас печено месце. 
■ топење гл. им. – Ако сте гурмани, у љутеницу обавезно иде зејтин од маслињће, и 
обавезно топење, нема кусање.  истопи, отопи.

топи3 несвр. потапа конопљу у топилу. – Грснице се топе у топило, у њега стоју 
десетина дьна, па се изваде, суше на сльнце и чукају на трлице да се добију кlчина. 
 затопи, натопи, потопи,

топилиште с место на реци погодно за потапање конопље. – Из топилишта смо 
раскарували лијари да не пију залуделу воду.  топило.

топило с место на реци погодно за потапање конопље (упор. топилиште). – Човек 
ми ископа у реку топило, и помогну ми да натопимо грснице, и да ји притиснемо с 
камење да ји не однесе бучњак.

топка мн. топће ж снопић убраних стабљика конопље. – Грснице се искубу, па се 
врзују у топће, па се оне здену у копе да се суше, после се терају у топило да се топе.

топлачак, -чка, -чко умерено топао. – После кат се олуја смири, кад наѕрне 
сльнце меџу облаци, ми дечишта истрчимо на селсћи пут, шљапкамо по лочће, оно 
водицата топлачка, лепотиња.

топлачко прил. фиг. пријатно, угодно. – Кад ме погледа, мен ми топлачко окол 
срце, нема кво да се льжемо. И зими и лети деда се завија с јерган, да си му је то-
плачко.

топлеје несвр. стопљава се, постаје топлије (о времену). – Поче време да топлеје, 
зевња се загрева, брзо че почнемо да садимо једно-друго по градине.  затоплеје, 
отоплеје.

топли несвр. чини да неко или нешто постане топло, утопљава. – Само га топле-
те докле се не презноји, после му сварете чај да пије.  затопли, претопли, стопли, 
утопли.

топли се несвр. утопљава се. – Топли се, облачи топле аљине, боље да ти је топло, 
него да трпиш студ.  отопли се, стопли се, утопли се,

топлинка ж дем. од топлина. – Она се слагну конто мен, осети топлинку из 
њојна уста, пипну ме с уснице по уо и рече: Чу ти родим сина.

топне свр. умочи парче хлеба у неко јело, присмочи. – Најблаго ми ка[д] топнем у 
онија маз у који се пекло јагње ел прасе.

топољак м тле обрасло тополама, топољар. – Још једампут ли те затечем у 
топољак да ми краднеш тополе, из њега жив нема да излезнеш.
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тополов, -а, -о који је од тополе. – Тополове дьсће су льће за работу, али не траје 
ко чамове.

тополовина ж посечена тополова дебла, тополово дрво уопште. – Дьсће от 
тополовину су льће, добре за шоловање, а млого појевтине од чамове дьсће.

топрв прил. тек. – Грејану рећију испрве не осечаш, топрв после те замаје у главу. 
Идемо по ред, топрв че дојдемо при вас. Топрв ли са стиѕате?

топче мн. топчетија с дем. од топ, топић. – Још да имамо некоје топче, има ји 
изрчкамо ко срдит мачкоља.

тор м ограда у коју се затвара стока, обор. – Оди сламу на коју смо вечерували 
на Бьгњу вечер јутром носимо у кочину при свиње, у тор при овце, у кокошкарник 
при кокошће… 2. ђубриво из стаје у којој бораве овце. – Ситно овчо ђубре у појату 
где леже овце зове се тор.

торба ж врећица која се обично носи о рамену, или у руци. – Печалбар упролет 
наметне торбу на рамо па отиде на печалбу, и врне се чьк онам подјесен, а на жену 
падне сьв терет.

торбак м аугм. и пеј. од торба. – При мен и Петкану појавише се две вражалице, 
једна стара што вражука, и једна помлада сас бебе што сеца торбакат.

торбица ж дем. од торба, торбичица. – Нашла га у планину с овце, слуга по-
стал, торбица на рамо, и по цел дьн заврта овце на газду. █ пртена ~ торба сашивена 
од пртеног платна. – У пртене торбице смо си носили једење на њиву. █ козињава ~ 
торба изаткана од козине. – Једино сам ја до малу матуру носил књиђе у козињаву 
торбу. █ кожена ~ куповна торба од коже, ташна. – Док смо ишли у школу у наше 
си село имали смо ткане торбице, а који појде у осмогодишњу школу у Бабушни-
цу, њему купе кожену торбу. █ овчарска ~ торбе махом од козине које су користили 
пастири. – Мутавџија испреде преџу од козину, па изаткаје врече, дисаѕи, овчарсће 
торбице и покровци за волови.  торбиче, торбичка.

торбиче мн. торбичетија с в. торбица. – У торбиче поред њега нашли шарене 
бомбоне што ји Љубица волела. Свако девојче си је имало њигове бапће, и чувало ји 
по џепови, по торбичетија, кутало ји је прекај басамаци, негде на згоду, ал да несу 
бьш сваком на очи.

торбиченце с хип. од торбица. – Рано се дигло девојче, преди сльнце, пред зору, / 
у торбиченце турило везен пешћир от спрему, / комат лебац из вурњу, зелен босиљак 
и дуњу… (нар. п.).

торбичка мн. торбичће ж в. торбица. – Јутре да ми спакујеш у торбичку ћесу 
бомбоне, ћесу каве и једно шише от сокан на разблажување, очу да идем при До-
бринку, ми смо задњи остали о[д] тријесто годиште.

торник м 1. уторак. – Кад га питају када че се жени, он им одговара: У торник, 
у торник! – све док мануше да га питују. 2. фиг. глупан. – Он је прави торник, ништа 
не одбира, тољће године иде у школу а две унакрс не знаје.

тороче несвр. брбља, говори којешта, много говори. – Само торочете како мојва 
кола неподмазана с коломаз, престанете више.

торта ж врста колача. □ – Са има различите торте с пуно иметија: жльта торта, 
најлон-торта, кекс торта…, напред се за тој неје ни знало.

тотоњ м бука, метеж, бежанија. – Учитељ трчи по нас, разјарил се ко бик, пцује 
и бије с лењир кога стигне и куде стигне, настаде тотоњ, пиштање на све стране, 
турло се дигло по целу школу. Лељће, маћо, кат се појави газда от црешњу, настаде 
тотоњ, побегомо куји накуде, а торбице сас књиђе ни остадоше пот црешњуту.

тотомак м рукохват који се уграђује око средине косила, може да буде од дрвета, 
или говеђег рога. – Ма, косил би још, ал ми се строши тотомак на косу.
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тоцило м округао брусни камен постављен на вретену које се ручно окреће и 
тако бруси неко сечиво. – По цел дьн развлачимо меови и вртимо тоцило, скапемо 
од вртење док Ђора изостри тој кво има, ал само да смо туј.  точило.

точак1 м део возила који омогућава да се возило креће са мање отпора, коло. – На 
једну свадбу у Сливовик стругари беоше стурили сва четри точка од кола и врљили 
ји у долину, што газда бил скрчав, па не давал да им се ништа изнесе да попију и 
поједу. █ шинсћи ~ точак на запрежним колима ојачан шином. – Точак на воловска 
кола има главину оди брес, у њу се удевају спице, на њи се надевају наплати, на 
наплати је шина да ји стегне, затој се и зове шинсћи точак.

точак2 м бицикл. – От сви ђаци само Љубиша Митић из Ресник имаше точак, а ми 
смо си сви ишли пешћи, понећи и по седом-осом километра.

точи несвр. пуни водом или каквом течношћу, захвата воду. – Отишьл деда на 
кладенац и почел да точи воду у решето: он наточи – она истече, он па наточи – она 
па истече. (нар. пр.).  доточи, источи, наточи, оточи, преточи, расточи се.

точило м округао брусни камен постављен на вретену које се ручно окреће и 
тако бруси неко сечиво (упор. тоцило). – Човеци прооде поред ковачницу, свртају, 
врте точило пред ковачницуту, и време мињује, а ми старејемо и белејемо.

тпррр! узвик за дозивање овце. – У пладне накарам овце у пладниште у Донћину 
падину ели у Секулово бучје, и оне туј пладнују до куде два сата, после ји раскарујем 
и мамим: Тпррр, јела ми ја! – и оне си иду по мене, нема да се растурају.

травар м скупљач и продавац лековитог биља, онај који лечи травама. – Причају 
за некаквог травара и[з] Сврљиг да може сваку болес да излечи с травће.

травица ж бот. дем. и хип. од трава. – Дошла пролет, пошла травица, па појдо да 
наберем да се озлаче прачина.

травка мн. травће ж појединачно стабло траве. – Тури травку у уста, па ју пре-
тура од једьн крај на друђи. █ лековита ~ појединачна врста траве са лековитим 
својствима. – Знам, мајћа ми береше свакакве лековите травће, а ни са това манумо.

трављив, -а, -о 1. земљиште обрасло травом. – Овај година ћишовита па све 
градине трављиве, не помага ни копање ни плевење. 2. пољопривредна култура у 
којој има доста траве. – Жита била трављива, имало паламида и подланица колко 
оч, па боде кат се плеви, а са се испрскају и нема трава, нема ни плевење.

травник мн. травници м зоол. ред зглавкара који као праразити живе на кожи 
човека и разних животиња, крпељ Ixodidae (упор. крљеж). – Травник има нође, и на-
пада говеда, а бобовњак нема нође, и напада овце. Залепила се за мене ко травник 
за муда.

травољак м бот. аугм. и пеј. од трава, травурина. – Двор им урасал у травољак. 
Окопамо лозје, али мора да се поврнемо још једнуш да га курталимо о[д] травољак. 
 травуљак.  травуљина.

травуљак м в. травољак. – Невестице задигле сукње и газе грснице у топило, ми 
се стровалимо на траву да ни не примете, и тека ѕвиркамо кроз травуљак. Иду, а о 
њи чур о[д] цигаре ко њиве кат се чисте, па се запали травуљак.

травуљина ж аугм. и пеј. од трава, травурина (упор. травољак). – Синочка росну 
ћишица, па се травуљина намокрила.

траг м отисак стопала, ноге, точка и сл. на некој површини. □ – Идете по траг па 
че га најдете, неје он долеко стигал чим оставља крвав траг по њег.

тражи (прил. сад. тражејечи) несвр. 1. труди се да нађе или поврати оно што је 
изгубљено, заборављено или позајмљено. □ – Тражи га, па че га најдеш, само нече 
да дојде, па да рече: Еве ме. Пропадо тражејечи, али га не мога најдем. 2. испољава 
нагон за оплодњом, тера се. – Кравава се узнемирила, тражи бика, па че излудеје.
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траји несвр. врши се, развија се, протеже се на дужи временски период, траје. – 
Он малко чалабрцне, и мисли че му траји цел дьн. Зими згрејемо рећију, па упрегне-
мо краве и искарујемо ђубре на њиве, ал ни тај работа не траји, па си наодимо друђе 
работе. ⌂ нек траји док траји нека траје док траје. – Обрнули на арчење, па док траји, 
нек траји.  дотраји, потраји

траји се несвр. фиг. живи, битише. – Пил сам, и напивал сам се, и пак чу пијем, 
док има, и док се траји.

трак мн. тракови м упртач сплетен од вунене пређе на цедилу или платненој 
носиљки у којој се носи одојче. – Баба се уврзала у нову цедилку од влачено сукно на 
големе црне и беле коцће сас дльђи тракови, па напред на груди заврзала кондир с 
рећију, а у руће носи рукатће с чорбу и ћисело млеко.

тракало м брбљивац, торокало. – Оди тој тракало човек не може да дојде до реч. 
Отуд трчи Тома Тракало, бесан ко бесно куче, и пцује све по ред.

трампа ж облик трговне при којој се размена добара врши без новца, разменом. 
– Прајимо трампу с њиве с комшику, ја вој нудим метар и-пол за метар, она тражи 
метар за метар, реко: Добро, требе понекад и жена да се послуша. (ирон.).

трампи несвр. врши трампу, размењује робу за робу. – У Ђорину ковачку радњу 
теј алавужде научише Грицка да пуши, он тьг имаше две-три године, после кад по-
порасте сви полози по комшильк беоше њeгови, трампеше јајца за цигаре.

трандавил м бот. некалемљена ружа, трандафил Althaea rosea. – Прет кућу смо 
имали црвен трандавил, па млого убаво миришеше кат се расцьвти. ⌂ и тој ми га уз 
трандавил баш ме брига. – Kад видим шишето, док му не видим дно не идем си, а 
да ли је за срам, да ли је за саир, и тој ми га уз трандавил.  трендавил, трндавил.

Трандавила ж нев. и. које млада надева својој заови. – Какво име ми речу, такво 
име им дадем, која Убавица, која Пловдина, која Трандавила…

транчи се несвр. одрођује се, отуђује се, удаљава се, држи се пострани. – Како 
старејемо, тека се деца све више транче од нас. Ако ти је родбина долеко, или ако се 
транчи, отуд-одовуд па ти комшија дојде побољ род. Колко му се ја примацињам и 
угаџам му, толко се он све повиш транчи од мене.  отранчи се.

трањћа несвр. блебеће, звоца, лупета, говори бесмислице (упор. дрњћа). – Жвањћа, 
бланта, трањћа, баљезга, да ти се смучи од њега. Ма што трањћаш, ка[д] те никој не 
слуша и не зарезује.

трањћало с алапача, брбљивац, оговарач. – С тој трањћало да не закасујеш, кад 
дојде човеку у кућу, нумеје да си појде дом.

трап мн. трапови м 1. део баште у коме је засађена једна врста поврћа. – У једьн 
трап садимо пипер, у једьн лук, а узокол петлиџањи. 2. јама у земљи у којој се чува 
воће или поврће од измрзавања. – Репу смо чували у трапови, па зими извадимо по 
неколко корена, нарежемо, измешамо с трице, и давамо на краве. 3. заравњени врх 
брда. – Кућа им је била малко отранчена на једьн трап, одокле се види цело село.

трапчьк м дем. од трап 1. – Остадо сама, па насадим само по једьн трапчьк 
пипер и лучьк, и пешес струка петлиџањи.

трвоњ м мала тестерица за орезивање дебљих грана. – Тьњће грањће орезујемо 
с виноградарсћи ножици, подебеле с трвоњ, а које не могу с њега – туј је бичћија.

тргне свр. 1. повуче. – Мара узе лопатицу и врну се у кућу, тргну жар на лопати-
цуту ис шпорет, и однесе да потпали вурњу. 2. попије пиће. – Сврнете при мене да 
тргнемо по једну мученицу. 3. крене, пође. – Роднине излезли при чешму, пљускају 
се с воду, засмивају се, још малко па че тргну у Бабушницу да си купе новињће, а 
мош се оластре и до Звоначку бању да се малко пробрчкају. 4. фиг. повуче толике го-
дине за собом, поживи дуго. – Тргал сам преко седомдесе године, али још се наодим 
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туј прекај кућу да ишкам пилетија да не праве пакос. ⌂ тргне редови мотиком извуче 
вадице у којима се расађује расад. – Изриљали смо и поравнили с гребуљче, са да 
тргнемо редови, па да почнемо да расаџујемо пипер. Причекај ме да тргнем још два-
три реда, па че си идемо заједно.  истргне, натргне, отргне, потргне, претргне, 
притргне, растргне, устргне, утргне.

тргне се свр. 1. одвоји се, отргне се од каквог порока. – Беше забраздил у лошо 
друство, али се трже на време, и постаде домачин човек. 2. фиг. штрецне се. – Да ли 
те нешто уплаши, та се толко тргну, кажи на бабу.  истргне се, натргне се, отргне 
се, претргне се, протргне се, растргне се.

тргоњ мн. тргоњи м бот. сорта шљиве, маџарка, пожегача. – Сливе обране, само 
зимсће јабуће и крушће остале, и још понећи тргоњ. За пекмез су најбољи тргоњи.

требе1 несвр. 1. има потребу за ким или чим. – Надокраћу га Томча пита: А што ти 
требем? – Ма, не требеш ми ти, него твојти јарц за мојву козу. Мене не требу твоје 
паре, само си ми моје врни. 2. безл. потребно је, нужно је, ваља, треба. – На ћисело 
млеко поткваса не требе. Ми требе да идемо при њи, а не они да дооде при нас.  
затребе, притребе.

требе2 речц. ваљда, можда, вероватно. – Требе да су веч до са стигли, да пожу-
римо да не чекају на нас.

треби несвр. чисти, одваја оно што је нечистп, штетно. – Требим пасуљ от 
шушљак, па да сварим да има кво да једемо даньс. Девојче седе да треби пасуљ, а 
баба закладе огањ.  истреби, натреби, отреби, претреби, растреби.

треби се несвр. фиг. узајамно се истребљује, сатире један другог. – Ђинумо у 
тољћи ратови, са сви живо се тепамо, а требимо се и меџусобно, такьв смо народ.

треви свр. 1. погоди, трефи. – Добар нишанџија, треви где погледа с око. Не 
задевај се, ако те тревим с песницу, ни лајно нема да ти буде благо. Е, са си ју тревила, 
бьш такву чорбу највише волим, малко проћиселка и прољутачка. 2. случајно нађе, 
набаса. – И ћорава кокошка треви понекад зрно. Тражи га, ал га не мога тревим.  
потреви, стреви.

треви се свр. деси се, догоди се, нађе се. – Тека се тревило, речено, бељћи, тека да 
се ти и ја сретнемо и загледамо.

тревља несвр. погађа. – А што па да тревљам, да ли че голему премију да ми до-
несеш ако тревим от какви башибозлуци че ме льжеш.

тревља се несвр. догађа се, дешава се, налази се. – Додил је једампут месечно, 
али тија којито је тел да види сами су се тревљали у место бьш кад је додил, ако 
му се несу надали. Никако ми не иде у главу како се тревља све ти да добиваш, а ја 
никад.

трегераш м шатр. радник коме је занимање преношење терета, носач. – Он је ис-
прво бил трегераш на београцку железничку станицу, после се запослил у државно 
предузеће.

трезьн, -зна, -зно трезан, који није пијан. – Што ти мисли трезьн, пијан ти га 
каже.

трезни се несвр. постаје трезан. – Поче се трезни, ману да беснеје, да се једнуш 
и нам малко глава смири. ■ трезнење гл. им. – С расол се човек најбрже истрезни, од 
њега нема бољ лек за трезнење.  истрезни се, отрезни се.

трејћи, -а, -о ДЛ ред. бр. трећи. – Уведу невесту у ижу, она сипне воду у једно 
грне, па у друго, па у трејћо.

трем м предворје куће, обично на стубовима, ходник са аркадама. – Само понекоја 
кућа је имала трем, где је лети могло да се седи, даньшње куће имају тарасе.
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трендавил м в. трандавил. – Највише волим трендавил, по цело лето цьвти и 
мирише.

тренерка мн. тренерће ж нарочито одело које спортисти носе приликом 
тренирања. – Да ми купиш патиће, тренерку и једну мајцу, да се и ја облечем ко 
сви друђи.

трепери несвр. дрхти, подрхтава. □ – Срце ми трепери, у излог моја прва књига, 
постадо књижевник.  затрепери.

трепетлика мн. трепетлиће ж бот. дрво чије лишће лако трепеће, трепетљика, 
јасика. – Маћа се обрну конто зид, па поче да устрѕа, рамена вој трепере ко трепет-
лика.

трепка мн. трепће ж 1. длака на ивици очног капка, трепавица. – Ако немаш вајду 
од очи, оди трепеће немаш ич. Све си опрлил трепће кат потклаџувал огањ. Само се 
прави да спи, а овам ни гледа крос трепће. 2. фиг. поглед. – Ужльнил се у мене, па не 
стура трепће.

трепка1 несвр. наизменице брзо отвара и затвара очи, трепће, жмирка. – Ди-
гал му се јечмичьк на око, па само трепка, смита му да гледа. Трепка ко сврака на 
југовину.  трепче.

трепка2 несвр. утуљено светлуца. – Че угасне свиткалото, поче да трепка, требе 
да му се досипе гас.

трепне свр. 1. једном брзо затвори очи, учини један трептај. – Док да трепнеш, 
он веч побегал долеко. 2. фиг. склопи очи, заспи. – Целу ноч се не смирују але пијане, 
не мож да се трепне од њи. Чим спушти главу на јестьк, застење и закрчи, брига га 
што друђи не може да трепне од њигово стењање и крчање.

трепти несвр. 1. дрхти, трепери (од страха). – Напије се па почне да крши све по 
кућу, а ја и деца трептимо от стра. 2. фиг. брине се, нема сна. – Свезу жито, па чекају 
и трепту: само да се не оћиши док дојде вршалица, да жицето не проникне на стог. 
 притрепти.

трепче несвр. наизменице брзо отвара и затвара очи, трепће, жмирка (упор. 
трепка 1). – Упрла очи у њега, па не трепче. Она ме погледа право у очи, ја поче 
ситно да трепчем. Трепче ко соћа на југовину.  затрепче.

трепчица мн. трепчице ж дем. и хип. од трепка. – Веџице ко пијавице, а трепчице 
ко шемширове гранчице.

тресак м прасак који прати севање муње (упор. гром). – Пуче ми у главу, ко да ме 
свети-Илија закова сас тресак.

тресалица ж део вршалице, покреће сита за просејавање овршене пшенице. – 
Главни делови на вршалицу су: доба, виле, тресалица, кове за пријем жито, решето, 
кош, сито, каиши, а посебно си је мотор или трактор, који ју покрећа да ради.

тресе несвр. енергичним покретима помера тамо-амо, дрма. – Увати ју, па ју тре-
се ко мечка дрен, она пишти, а он се смеје.  затресе, истресе, натресе, отресе, 
претресе, протресе, растресе, стресе.

тресе се несвр. 1. помера се тамо-амо брзим покретима, дрхти. – Озебал, па се 
тресе ко прут. Тресе се ко лис на грањћу. Тресе се ко питије. 2. фиг. бди над ким. – 
Мушко, јединче, па се сви тресу над њега.  дотресе се, затресе се, потресе се, 
притресе се, растресе се, утресе се, устресе се.

треска1 мн. тресће ГЛ ж ивер (упор. окорњак). – Донеси ми једну подебелшку тре-
ску, да подравњам асталав да се не клати. Кладемо огањ сас дрва, а тресће чувамо 
за поткладу.

треска2 ж клетвена реч „дрхтавица“. – Дабогдаде треска те ватила, па те никад 
не пуштила.
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треска несвр. снажно лупа, јако удара са чим, или по чему. – Немој да трескате с 
врата по собе, да га не пробудите док се не наспи. ⌂ трескање гл. им. – Кво би начьс у 
вашу кућу, од окање и трескање не могамо очи да склопимо.  истреска, затреска.

тресне свр. 1. задрма, затресе. – Укачи се у сливу, па кад ју тресну, оно се 
заринуше сливе под њу. 2. нагло удари кога чиме. – Ако те треснем с тојагуву, свитће 
има да ти излете. Ка[д] те треснем сас тилуђе у тил, има ти очи истрчу ко на поганца. 
3. фиг. падне на памет лоша мисао, сазнање или предосећање. – Па она ме избегава, 
она ме не воли! – тресну ме тој у мали мозак ко гром из ведро небо.

трећак1 мн. трећаци м гомила од тринаест снопова жита наслаганих унакрст 
један преко другога (упор. и крстина). – Пешес рукољће праве песку, а пешес песће 
сноп, тринајес снопа трећак, а седомнајес крстину.  тринаестица.

трећак2 мн. трећаци м ученик трећег разреда. – Туј јесен ја постадо првак, а мој 
брат трећак, и падомо се при исту учитељицу.

трећетало с 1. дашчица која скакуће при окретању воденичног камена и покреће 
дотицање зрна из коша на камен при мељави, чекетало. – Трећетало прави буку, па 
мора да се надокује док си у воденицу, да те чује онија с куга причаш. 2. фиг. онај који 
непрестано говори, блебетало. – Оди тој трећетало не мож да се дојде до реч, уста 
не затвара, а не примечује колко је досадна.

трећи, -а, -о ГЛ, ЛЗ ред. бр. трећи (упор. трејћи). – Приставила три грнци: у једно 
грне се вари пилећа чорба, у друго се вари свињско месо, у трећо ђувеч, исто сас 
месо.

трећопозивац м војник трећег позива, последње одбране. – Ис Стару планину 
дојде послегња одбрана, трећопозивци, облечени у бели бревенеци и дльђи бели 
јелеци, стара тој ношња било.

трешти несвр. 1. производи отегнут продоран и јак звук као кад се нешто с 
треском руши, пролама се. – Напију се, па почну да надиsају, да се карају и псују, 
цела кућа трешти. 2. блешти од јаког светла. – Синула спољна сијалица, цел плац 
трешти, мож иглу да најдеш.

трешчица мн. трешчице ж дем. од треска 1. – За поткладу ни служе трешчице и 
ситна дрвца, а сас дебела дрва се грејемо, печемо леб, и варимо кво требе.

трза несвр. 1. повлачи, потеже, увлачи у себе. – Ја само савивам дуван у артију 
оди џак и трзам. 2. полази, креће. – Са је кночи, че трзате ли за Пьсјач, ајде, кво чека-
те, пьсјачансће невесте нацрвиле уста, па само вас чекају. 3. започиње. – Сас башту 
на девојчетијата се пригрташе, чукаше се по грбину, трзаше разне песме, усипуваше 
се с пиво, ко да су заједно козе чували. 4. изражава симпатију, набацује се, коке-
тира. – Џабе ти трзаш на њу, она другога гледа, теб и не примечује. ⌂ трза редови 
мотиком у башти прави вадице у којима се сади расад паприке, лука или парадајза. 
– Трза редови у градину, па се умори, и седо да се малко одморим и водицу да пинем. 
 трѕа.  истрза, натрза, претрза, растрза, устрза.

трза се несвр. прави плашљиве покрете, каткад и несвесно. – Наплашил ме, па се 
од њег и у сьн трзам, пробудим се и до предзору не могу да заспим.  трѕа се.  
отрза се.

трзне свр. нагло повуче, потегне. – Маноил настави да пије из влашу, и кресну 
танџару, танџарата трзну руку, ко да оче да се отне.

трѕа свр. в. трза. – Не трѕај ме толко, аљину че ме сцепиш, да ми се уѕира народ 
по пут.  истрѕа, натрѕа, потрѕа, притрѕа, растрѕа, утрѕа.

трsа се несвр. трза се. – Стра вој се увлекал до косће, па само ли шушне некво, 
она се трsа и цима.  натрѕа се, претрѕа се, растрѕа се.
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тривоњ м велика ручна тестера за сечење трупаца коју двојица повлече наи-
зменично ка себи (упор. рибар). – При нас у село тривоњ је голема тестера за дебела 
дрва, потребна су два човека да с њу сечу, зовемо ју и трупач.

тридни прил. у трајању од три дана. – Мани ми се од-главу, да те не завратошем, 
тридни нема да се освестиш. Он неје јако-јако, зачьс те има изудара, да ти се леб 
тридни не приједе.

тријер м машина за пречишћавање жита од примеса и сортирање зрневља по 
величини. – Ми смо си имали наш тријер, и пред свако млење смо трејерисали жито, 
и јели добар леб.

тријери несвр. пречишћава и сортира жито тријером. – Прво на тријер 
тријеримо жито, па га напрашкујемо, па сејемо.  истријери, отријери.

тријерен, -а, -о очишћен тријером. – Отиде у амбар, загребе сас лонче жито ис 
пресек које неје тријерено, па пушти кокошће и пилетија, и врљи им да кљуцају.

тријес бр. тридесет. – Ни смо у моје време чували по петнајес козе и по тријес 
овце, а имало је људи који су чували и по шесе овце и по здватријес козе.

триклет, -а, -о проклет најгорим клетвама, троструко проклет. – Да је про-
клет, па да је триклет кој те здаде такву, само свет да блазниш.

трилансћи, -ска, -ско који је од више година. – Тија пасуљ је још трилансћи, 
гагрице га све изеле.

трина ж 1. ж ситне честице које се стварају приликом пиљења, тестерисања, 
дрвне грађе (упор. струготина). – Трина је оној ситно ко прашина што отпада кад 
режеш дрво з бичћију. 2. ситан отпадак од сена. – Трина от суву детелину је млого 
добра за јаганци да брже расту.

тринаестица ж гомила од тринаест снопова жита наслаганих унакрст један 
преко другога (упор. трећак). – Жито се жње са срп, па се врже у снопови, и при-
времено се наслага у редови, после се на комоцију дене у крстине или тринаестице.

тринајес бр. тринаест. – Ми смо били тринајес члана у кућу.
тристаћ м шатр. некадашња марка аутомобила „фијат 1300“. – Пројде година, 

све убаво да не мож боље, продадоше „фићка“ и купише „тристаћа“, убавило и на-
предльк.

трице ж мн. љуске од самлевеног зрневља жита које при сејању остају у ситу, 
мекиње. – У помије увек турим трице и помалко морузно брашно. ⌂ једе трице лупе-
та, не говори истину. – Ма кво он знаје, једе трице. Ма једе трице, каже да је про-
сечна плата у Србију четерес иљаде, а моја пензија осом иљаде.

тричњак мн. тричњаци м хлеб од трица којима се хране пси на бачији. – Манџа 
добра, али вој лебат лоше омесен ко тричњак. Не загомиљај млого, него јеџ отрул-
ницу и пукницу, ако вечем не једеш лајна и тричњаци.

тричће ж мн. дем. од трице. – Забркала сам у кову тричће и блажнину што сам 
прала судови да нараним свиње.

трк узв. којим се командује некоме да пожури. – Ја чу постављам, а ти трк по воду, 
па да седнемо да једемо, цркомо гладни.

трка се несвр. такмичи се са ким у трчању. □ – Тркали смо се који че први да 
пооре, посеје и ожње, и који че повише да нажње и повише да наврше, тьг такво 
време било.

тркаља несвр. котрља. – Тркаља буре да га затопи на поток. Тркаља га ко свиња 
тикву.  дотркаља, затркаља, отркаља, претркаља, притркаља, стркаља, 
утркаља
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тркаља се несвр. 1. котрља се. – Деца воле да се тркаљају по ливаду која је низ-
брдичава. 2. премеће се. – Суноч се тркаљам по кревет од болови.  дотркаља се, 
затркаља се, истркаља се, натркаља се, отркаља се, потркаља се, стркаља се.

тркеља несвр. шатр. прича без везе. – Не тркељај више, видиш да ти се сви смеју.
трклет, -а, -о вредан, жустар, несташан (упор. притран 1). – Деца трклета, не 

скаџују се на једно место. Ако сам остарел, ја сам још трклет на работу. Ништа му 
неје, него трклето па беснеје.

трклетује несвр. лудује, јурца, не мирује. – Не трклетуј толко, че се ознојиш. Чек, 
чек, не трклетуј, неси му двокат. Цел живот трклетујемо, акамо се по њиве и ливаде, 
врљамо си снагу и здравје у невиделицу, а вајда нема. ■ трклетување гл. им. – И тека, 
у оној трклетување, само што се не судари сас Леку Брбљу.

трколи свр. учини да ко или што легне, обори. – Мужетина јак, мука док га трко-
лиш, после га може и дете бије. Помогни ми да трколимо веправога, да га доктор 
штроји.  истрколи.

трколи се свр. легне, испружи се. – На Бьгњу вечер простремо сламу назем, па се 
трколимо на њу, и туј и преспимо.  стрколи се, утколи се.

трла ДЛ ж покретни обор на њиви после жетве у коме ноће овце да би се земља 
нађубрила, трло (упор. егал). – Он затвори овце у трлу, па си отиде на седењћу при 
девојчетија. Ми смо ко овце у трлу.  трљак.

трлица ж дводелна дрвена направа у виду маказе на којој се млати конопља да се 
одвоји влакно од стабљике. – У село се утропале трлице, жене чукају грснице, па се 
пуздер разлетел на све стране. Тај жена не затвара уста, по цел дьн тропа ко трлица.

трља несвр. 1. притискујући превлачи руком преко нечега, масира. – Трљај га по 
слепоочнице, оно тека-тека и че мане да га боли глава. 2. трљањем одваја семенке 
конопље. – Грснице које зовемо црњће кад узреју оберемо, па им трљамо чулумће 
да испадне семе, после ји топимо у топило.  затрља, истрља, натрља, отрља, 
потрља, претрља, протрља, растрља, стрља, утрља.

трља се масира се. – Намажи местото где те боли с маз, па се трљај докле се 
кожа не угреје, и оно че пројде.  истрља се, натрља се, отрља се, утрља се.

трљак ГЛ м покретни обор на њиви после жетве у коме ноће овце да би се земља 
нађубрила (упор. трла). – Трљак је могьл да буде свуде у поље. Спи ко на трљак, нити 
се соблачи, нити се облачи, само што опьнци собује.

трљаница ж врста салате од сувих паприка и празилука, уз додатак зејтина, 
соли и сирћета. – Трљаница, варене суве попошће и зелени лук ситно исецкаш, 
сипнеш малко зејтин, посолиш и заћиселиш, после не знаш колко леб че поједеш.

трмешка се несвр. мрда телом (о кокошки када „се купа“ у прашини или пепелу). 
– Кат кокошка најде куде има исврљен пепел, па дигне турло, каже се: трмешка се.

трмка мн. трмће ж кошница исплетена од прућа и омазана блатом, или чешће 
балегом (упор. врскара). – Трмка исплетена от павит, па с говеџа лајна омазана, горе 
тесна и има дрвце савијено како кука да може да се обеси, туј чувају челе, са све 
сандуци, а тьг су биле кошарине. Sучи ко у трмку.  врскара, кошарина.

трмчило с фиг. неуредна, неочешљана коса. – Што трмчилото не очешљаш, нело 
идеш таква бучава ко чума.

трн збир. трње м крут игличаст израштај код биљака који боде, бодља. □ – Боде 
ме се реч ко сас трн. Оперем у реку кво имам за прање, па прострем на трње та се 
осуши. ⌂ о[д] трн на глог из једне невоље у другу. – Код нас ти је све о[д] трн те на глог, 
никако да излезнемо из невоље и дугови. Исћинумо се работејечи, а вајда нема, 
за кво год се ванемо појде о[д] трн на глог. ⌂ ко бос по трње награбуси, надрља. – 
Проводи се ко бос по трње.
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трндавил м в. трандавил. – Таска беше жешка ко напалена вурња, на уста вој 
миришеше на трндавил, а снага на тазе отаву, у очи си могьл да се удавиш ко у Кру-
пачко врело.

трндавила ж овца са лепим руном, и име таквој овци. – От све овце Трндавилу 
најволим.

трни несвр. постаје непокретан од утрнулости. – Ожемо, али ни још трне руће 
колко смо се били преморили. Дојде у некоје добо пијан, ја само трним кво че 
напраји.  претрни, утрни.

трнокоп м гвоздена алатка насађена на држаљу, заоштрена с једне а тупа с 
друге стране којом се копа тврда земља, ископава камење и крчи шибље. – Сас 
трнокоп је прокрчил цел пут од нашу кућу до кладенац. Глуп ко трнокоп.

трнци м мн. жмарци, језа. – Чим је видел Олгу на вашар, одма му се допадла, 
и осети како га пројдоше трнци од малчич прс на ногу до главу. Ако те ударим, че 
почну да ти лазе студени трнци низ грбину.

трнчьк м дем. од трн, трнчић. – Убол се на трнчьк, па му остал у пету, ал са чу 
га извадим сас иглу, и че си па трчи по авлију.

трњак мн. трњаци м трново шипражје, драча. – Све се сцепи провлачејечи се 
кроз овија трњак. Куде смо орали, жели и косили са све урасло у трњаци.

трњаче с дем. од трњак. – Качамаче, браче, излезни ис трњаче, па мен уплашаче. 
(Наводно рекао Цига пошто је бацио качамак из торбе надајући се да ће у селу у које 
се упутио, где је била светковина, добити бољу храну.).

трњив, -а, -о који има бодље, фиг. који уме да брани себе и породицу. – Мора да 
размислимо за куга да те дадемо, требе да буде акьлан, али трњив ко шипьк.

трњина ж бот. разгранати шиб из породице ружа Prunus spinosa, плод те биљке 
је ситна тамномодра коштуница опорог укуса. – Трњине послегње зреју, кат се све 
прекара по поље, на ред дојду оне да се једу.

трњинка мн. трњињће ж плод од трњине. – Кад нема кво друго, добре су и 
глођињће и трњињће.

трњиноша ж овца или коза са више тамних пега по губици, и име таквој овци 
или кози. – Наша Трњиноша беше најубава овца у бачију, али лијар што не постоји.

трњице с дем. од трње. – На Бьгњи вечер краднемо трњице у комшильк да 
на њег опечемо коврждањи, тој работимо да ни преко лето не бегају кокошће по 
комшильк да тамо носе јајца.

троа мн. троје ж мрва хлеба. – Ни троа леб не смеје да падне назем, камо ли на 
куче да се врљају комати. После обед сметем троје од остал, па врљим на кокошће 
да искљуцају.  трошина.

трови несвр. губи. – Трови куде иде, па после тражи од мен да тражм тој што је 
потровил. ■ тровење гл. им. – Трови и које неје за тровење, после тражи ново да му се 
купи.  затрови, истрови, потрови.

трови се несвр. губи се, нестаје. – Једни се шољћају сас њу, друђи се срамују од 
њу, а наша ората се трови на наше очи, и никој ништа не предузима.  затровисе, 
истрови се, потрови се, строви се.

трогодац м мужјак стар три године. – Тија овьн је трогодац, у пуну снагу, има 
најесен да премрка све овце у бачију.

троготка ж 1. женка стара три године. – Наша Булка је троготка, веч се водила, 
са чекамо да се отели. 2. врста детелине чији је век три године. – У дивљу ливаду 
расте свакаква трава, а у питовну ливаду се сеје детелина: луцерка, троготка, звездан 
и есперзета.
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тројани несвр. доноси на свет три младунца. – Излагаше ни на збор како че уна-
преде наше бачије сас некву долечну сорту овце, што ближњевају, па и тројане. Овца 
ретко, али коза скоро сваку годин тројани.

тројанка ж три плода трешње са сраслим петељкама (упор. и двојанка). – Млого 
добра црешња, крупна, и све раџа на двојањће и тројањће.

троји, -е, -а збир. бр. који одговара броју три, три пара, три групе. – Он има троје 
панталоне, а ја само једне, и оне на сто места крпене. За Велигден на срецало су 
свирили и по троји свирачи, народ не мож да се разминеш, а са све пусто.

тројица ж три мушкарца. – Има ли тој још негде, ел је само при мене, да ја жена 
женсћи при тројица мужи у кућу налагам и разлагам казан.

тројичка ж м дем. од тројица. – Остадоше саде тројичка ђака у наше село.
тројкаш м ђак чија је најчешћа оцена тројка. – Сви пројдоше који одлично, који 

врло добро, ја тиће добро, ја сам си тројкаш от крај, и такьв чу будем докле сам ђак.
Тројца м мн. вер. пр. покретни хришћански празник који се слави педесети дан 

по Ускрсу, Духови. – Убила те Света-Тројца у главу, на даньшњи дьн ли си узел да 
косиш.

тромша ж пеј. лења и спора особа. – Ајде, тромшо један, поитај, никој нече само 
тебе да чека.

тронта несвр. претерано утопљава кога с много одеће. – Немој ме млого трон-
таш, дај ми кошуљу, јелек и капутле за озгор, друго ми не требе.  натронта.

тронта се несвр. претерано се утопљава с много одеће. – Не тронтај се толко, 
неје снег завејал.  натронта се.

троп ономат. звук куцања на врата, куц. – Тамьн смо наседали да грабнемо понећи 
залок па да бегамо на њиву, кад ете ти га, иде Пузља кроз шљивар, па троп на врата.

тропа несвр. 1. куца, лупа. – Стиго увечер, не тропам на врата, улезо, у собу 
она и доктор пију каве, зајапурени ко да су прасе јурили. Слава на Јанка, слава на 
Марка, слава на Тодора, па на Живојна, у сваку кућу џаколе човеци, тропају кут-
лаче, дрнкају ложице. 2. клепеће, звецка, звони. – Ока Петкана па разлама, пенџери 
тропају од њојан глас. На Милана Зајка џабе смо чували три овце, само да ни даде 
три звонца да ни тропају у бачију. 3. брбља, лупета, говори несувислости. – Пузља 
бланта и тропа ко празна воденица, кат почне, нумеје да се заустави. ■ тропање гл. им. 
– Престани више да тропаш, глава ме заболе од твоје тропање, бар нешто паметно 
да кажеш, па ајде де. ⌂ тропа ко максим по дивизију брбља без престанка. – Тропа ко 
максим по дивизију, човек од њега не може до реч да дојде.  затропа, истропа, 
притропа, растропа се, утропа.

тропаљћа мн. тропаљће ж звоно, меденица, клепетуша; надимак онога ко мно-
го брбља (упор. дрнкало). – На јаганци и јаловите овце врзувала су се дрнкала, а 
Сливовчањи веле тропаљће. Млого смо се ко деца дружили ја и Мића Тропаљћа, а 
и после кат порастомо.

тропка ж звук који произведе црквено звоно, звоњава. – Наше sвоне имају тропку 
што ју нема у целу Лужницу, чују се чьк у Извор кат почну да бију.

тропка несвр. тропа у дем. значењу, куцка. – Дете, не тропкај више по тањират с 
ложицу, глава ме заболе оди толко тропање.

тропне свр. 1. куцне, лупне. – Че тропне маца на вратанца. Тропнуше врата, 
Босиљћа бес шамију изрипи пред њега, обеси му се окол шију, и развика се. 2. фиг. 
изговори глупост. – Не размисли ково че каже, само га тропне, и остане жив, а друђи 
нека му мисле кво је тел да каже.

троптика ж тежак облик грознице. – Троптика је погадна од грозницу, она те 
ване у сред лето, па само гориш и тресеш се ко прут.
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троска несвр. 1. треска, лупа вратима (упор. и треска). – Нема да улезне польк, 
него троска сас врата, ко да вој је нећи башту заклал 2. звецка. – Овицири се 
накачили на коњи, па сабље само троскају. Како се диго, почеше ми троскају зуби, ја 
се устресо, срце ми поче прескача.  истроска.

троскот м бот. једногодишња коровна биљка Polygonum aviculare. – Двор им 
урасал у троскот, немају кьд да га отрсе од лежање, а комшије се нумеју сете да им 
је и тој работа. (ирон.).

троуглес, -та, -то тростран, и облику троугла. – Бајанет, нож за пушку, он дојде 
троуглес, а дльг и шиљав, па се на пушку натькне, па беоше Бугари с тија бајанети 
све наши побили.

троуго м троугласта дрвена направа која се као јарам ставља свињи на врат да 
се не провлачи кроз ограду, или да не хвата живину по авлији, рога. – Троуго се тури 
на свињу на шију да не бега.

трофртаљка ж кратак одевни предмет, који је дуг три фртаља. – Облекла 
панталоњће трофртаљће, ко да је у реку стојала кад ји купувала.

трошак м издатак. – Даньс сам направила голем трошак у продавницу, а малко 
намирнице сам купила.

трошаљћа мн. трошаљће ж машина за круњење кукуруза, круњача. – Трошаљћа 
ни је заједничка с чичеви. Наша трошаљћа си стоји у амбар.  трошачка.

трошач м онај који круни кукуруз. – Даньс сам бил трошач, а јутре чу сам 
воденичар.

трошачка ж машина за круњење кукуруза, круњача (упор. трошаљћа). – Ка[д] 
трошимо повише морузу за воденицу, ми тьг работимо с трошачку, а онак, кад је 
помалко за кокошће или за свиње, ми си строшимо на-руће.

троши несвр. 1. ломи. – Сас моје камање ми главу троши. Кад жена почне да 
троши грнци и рита осталчетија мора да ју је уватил нећи бездир, тьга је боље да 
вој ишчукаш предњи зуби, ел че останеш без муда. 2. разбацује новац. – Док има 
троши немилице, после гледа који че га понуди с цигару. 3. круни кукуруз. – Јучер 
вьздьндьн трошимо морузу у амбар. 4. мрви. – Стар леб се троши на трошињће, па 
се оне наврљају на кокошће да ји покљуцају. 5. ломи орахе. – На бьгњу вечер се 
пости, једу се вочће, и деца троше ореси. ⌂ троши си главу ради како зна и уме. – Кат 
си таква, не требеш ми, иди па си троши главу где знаш, и како знаш.  затроши, 
истроши, натроши, отроши, потроши, претроши, строши.

троши се несвр. губи на снази и квалитету, раубује се. – Човек се троши исто ко 
машина, траји, траји, па га једьн дьн тиће више нема.  истроши се, отроши се.

трошина ж мрва хлеба (упор. троа). – Остадомо без трошину леб у кућу, а и 
брашно намалело.

трошинка мн. трошињће ж дем. од трошина, мрвица. – Седомо да обедујемо, а 
он видел како бробињак заметнул трошинку сирење на трипут поголему од њега, и 
носи у рупу, ни он не седи џабе. Стар леб се троши на трошињће, па се оне наврљају 
на кокошће да ји покљуцају.  трошица, трошичка, трошка.

трошица ж дем. од трошина, мрвица (упор. трошинка). – Цел леб поједомо, ни 
трошице не остадоше од њега. Деца воле да једу пржене трошице у маз.

трошичка мн. трошичће ж дем. од трошина, мрвица (упор. трошинка). – Месо се 
смеље у воденицу, и умеша сас трошичће от стар леб. Немамо млого учени људи; 
имамо и од њи, неје да немамо, ал ко за врапци, на трошичће, а и они побегли и[з] 
село, нече ваљда с тољће школе да рину штале и искарују ђубре по њиве.
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трошка ж дем. од трошина, мрвица (упор. трошинка). – Трошку леб неје појела 
без њег, све га је чекала да се врне дом, па заједно да једу. Немају ни трошку леб, ни 
динар пару, али сви пуше, а воле и да пину.

трошлија м онај који је широких прстију, расипник. – Трошлија, али још троши 
туџе паре, кат почне он да ји зараџује, чу га питам да ли че и тьг да буде трошлија.

трошне свр. круни кукуруз у деминутивном значењу. – Aко млого студ стеѕа, Пет-
кана укара овцу са све јагње у собу, тув ји двори ко да су вој најрод, трошне им од 
моруску, а јагњенцето тури поблиска до шпорет.

трпа несвр. гомила без реда једно на друго. – Она само врља, чарапа ли је, кошуља 
ли је, пешћир ли је, трпа по астал, кат све тој натрупа, отвори шифуњер да се види 
да нема више.  затрпа, натрпа, о[д]трпа, стрпа, утрпа.

трпеж м трпљење. – Море, тагьшњо време, и тагьшањ живот да се не врне, само 
работа и оскудација, што веле: крпеж и трпеж.

трпеза ж низак округао сточић за којим су најчешће деца обедовала. – Стари једу 
уз астал, а на деца се поставља једење на трпезу.

трпеска ж дем. од трпеза, трпезица. – Стари једу на голему трпезу, а ми деца 
обашка на трпеску.

трпи несвр. мучи се, подноси напасника, или што непријатно. – Нема овој, нема 
оној, али ми смо си научили на крпеж и трпеж. ■ трпење гл. им. – Преко све трпење 
они си сами каче још, а работа се не мож сва уработи, не мош се стигне све по кво 
се трчи.  истрпи, отрпи, потрпи, претрпи, притрпи, стрпи се.

трс збир. трсје м бот. висока вишегодишња биљка из породице трава чије се шупље 
стабло употребљава у грађевинарству за покривање кровова, трска Phragmites 
communis. – Причају да су им куће ис прво време биле покриване с трску. У Трсје су 
биле ливаде и шљивари на Главшинци. а имало је и понекоје лозје, а бил је и једьн 
кладенчк.

трсак м место где расте трс, тршчар. – Куде се вода завирује, туј расте само 
трсак. Трсак је куде расте трс.

трси несвр. крчи крампом или мотиком коров и шибље. – Прво смо трсили трњаци 
да напрајимо њиве, са дошло време да оне пај постану трњаци.  истрси, отрси, 
протрси, растрси.

трт ономат. звук гласно испуштеног ветра, прдења. – Имаше једна дебела 
Милојћа, па млого прдеше, какво работи да работи – трт! па и деца запазила, па чим 
нећи прдне, она се одма усмеју: Уј, дебела Милојћо!

тртав, -а, -о 1. који има истурену задњицу. – Имаше ниску тртаву женицу, а 
чељату ко бесно куче. 2. препуњен, претоварен. – У туј њиву увек наберемо по пе-
шес тртава кола морузу.

тртави се несвр. добија велику задњицу, раскрупњује се у задњем делу тела. – 
Раскрупња се, поче се тртави, омалеше му све панталоне, још малко па нече може да 
се слагне да се обује.  отртави се.

трте-мрте узв. мора се, нема избегавања. – Нема, бре, туј трте-мрте, на село има 
да работиш ако оч да једеш, неје ти овој државно предузеће, па да ваташ ладовину.

трти вулг. несвр. полно општи са киме. – Ја да печалим и да те раним и облачим, 
а друђи да те трти, тој нече да може, да се одма разјаснимо.  истрти, натрти, 
отрти.

трти се несвр. сагиње се, истура задњицу. – Плевење жито најтешко беше, цел дьн 
се тртиш, кат се обрнеш, ти неси оплевил ни колко собуву.  истрти се, натрти 
се, отрти се.
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тртица ж 1. анат. задњи део перади и птица. – При нас девојчетија не једу тртицу, 
да не отртаве. 2. фиг. стражњица код човека. – Има тртицу ко шиник, мунем вој га 
у њега.

тртка несвр. дет. прди у деминутивном значењу, прдуцка. – Деца, ајде спете, и 
немој да трткате док спите. Море, само си ти трткај, а онија који немају друђе работе 
нека се смеју.

тртка се несвр. маје се, петља се, дангуби. – Доста се трткасте по кућу, ајде 
излазете да почнемо нешто да работимо.

труба1 ж лимени музички инструмент. □ – Тьг су биле банде, тека ји зовеоше, 
кланеташ, трубе, бас, тупанџија, има ји петина у банду, ромуника тьг још неје имало.

труба2 ж ролна платна (упор. и бала). – Тија сандьк напунише кад ју испрачуваше 
о[д] дом, у њег беше: кадивен забьн и јелек, неколко беле кошуље с рукави сас чипку 
опшијени, и још сва премена за њу и за мужа вој, труба сас ћенарно платно, и још 
једна сас пртено.

трубач м музикант који свира трубу. □ – Очу на свадбу да му свире само труба-
чи, без трубу нема весеље, па колко кошта нека кошта.

труд м бот. врста гљиве која живи као паразит на стаблу дрвећа, а просушена 
употребљава се за паљење ватре кресивом Polyporus fomentarius. – Мој деда Дона 
си стално носеше с њег у једну ћесулицу накрижан дуван и лулу, а у другу кремен, 
огњило и труд.  трут.

трујало с материја која унесена у организам делује штетно, а некад и смрто-
носно (упор. отров). – Ако у леју не насолиш трујало, коњоштипи све поједу расад. 
Обавезно купи и трујало за поганци, намложили се, уши че ни изгризу.

трујач м онај који трује отровом, тровач. – Турила трујало у погачу, после ју 
уватили да је она била трујач.

трује несвр. ставља отров у нешто, чини да се ко отрује једући или пијући што 
отровано. – С њигову љубомору ме сваћи дьн трује напомалко, док ме више не буде. 
 затрује, иструје, отрује, потрује.

трукован, -а, -о на коме је пресликана мустра која ће концем бити извезена. – 
Ако буде како смо наумили, има ми дадете шареницу и трукован чаршав сас пун 
вез, неје ви млого, наваџисувала сам ви за јединицу сас убав мираз.  натрукуван.

трукује несвр. копира, пресликава неку мустру на платно за везење, коју потом 
концем извезе. – Ис прво време смо саме трукувале на платно кво че да веземо, после 
почемо да купујемо трукувано платно.  натрукује.

трул, -а, -о гњио, распаднут, труо. – Он кат си се наљути, па кад ме шибну сас 
трул кольц от плот, ја тиће падо.

трулеје несвр. 1. постаје труо, квари се због оргаског распадања, гњили. – Истин 
скупачка грађа, али чамовина, ништа ју не напада, и не трулеје брзо. 2. фиг. чами (у 
затвору). – Тољће школетине изучил, а са да трулеје по белосвецћи затвори, а не-
осуден, е каква је тој њина правда!  иструлеје.

труљедина ж трулеж, труло дрво. – Да ми докараш здрава дрва, немој труљедину 
која ни гори, ни загрева. Ја не волим бело месо, оно ко труљедина.

трунка мн. труњће ж трун, мрва. – Њој се често дешава да остане бес трунку леб 
у кућу, па трчи да заима по комшильк. Има си железна цедачка, кроз њу цедимо мед 
да нема труњће оди саће.

трунчьк м дем. од трунка, мрвица. – Млеко мора да се процеди кроз густу 
цедачку, да ни једьн трунчьк не остане у њега.  трунчица

трунчица ж в трунчьк. – Нарусил си око, упадла му некаква трунчица у око, пе 
ма ока да му ју извадим.
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труње с збир. ситне честице чега; талог. – Прво жито очистиш од труње, 
потопиш га малко у воду, па тльчеш у чутуру. У рећијуву има труње, требе да се 
процеди крос крпу.

труп мн. трупови м 1. посечено дебло, балван. – Седе они тека на трупови, и 
причају како је врша прошла, и који је колко жито наврл. 2. постоље за наковањ. 
– На Белоорницу насрет пут Суљина ковачница, немалтерисана, унутра вигањ, два 
меја и наковања насадена на труп оди благун. ⌂ преко труп преко реда, збрда-здола, 
којекако. – Ма казуј му преко труп, не мораш бьш све по ред како је било.

трупа несвр. 1. обилно пада (о снегу). – Снегав трупа ли, трупа, до јутре има да 
натрупа пола метар. 2. баца на гомилу, гомила. – Изнесе дар, па поче да га трупа на 
астал.  затрупа, натрупа, претрупа, струпа, утрупа.

трупа се несвр. гомила се једно преко другог. – Трупајте се преко мене да ви неје 
зима, а мен како ми буде.

трупач мн. трупачи м велика ручна тестера за сечење трупаца коју двојица 
повлече наизменично ка себи (упор. рибар). – С трупач трупимо трупци, двојица 
узну трпач, па једьн отуд, друђи одовуд сецају, докле пресечу труп. При нас у село 
тривоњ је голема тестера за дебела дрва, потребна су два човека да с њу сечу, зовемо 
ју и трупач.

трупьц мн. трупци м посечено дебло, трупац (упор. и труп). – Седи Љубисав на 
трупьц под дуд, разасмејал се, исцерил бели зуби ко курјак, а раздрљил кошуљу 
онак крупан и убав.

трупељас, -та, -то који је кратког трупа. – Ем трупељаста, ем се удебелила, па 
се направила ко бьчва.

трупи несвр. 1. скраћује дрва на жељену дужину. – С трупач трупимо трупци. 
2. фиг. халапљиво једе. – Само трупи док се не наједеш, после пини водицу, па на 
играње.  иструпи, претрупи.

трупне свр. фиг. удари као маљем, снађе несрећа. – Кво је прошло, нема ни сат, 
и, ете, толко је било доста да ме несрећа трупне у тил, да ме запотаји и зашамути.

трупче мн. трупчетија с краћи пањић, трупчић. – Седо на трупче на које башта 
седи док грули ореси, па се замисли. Седимо под ореј на трупчетија, а пред нас на 
асталче шишенце.

трупче несвр. тапка ногама. – Смрзал се, па трупче с нође да се загреје. Иде мука 
и невоља по село, ал кат погледаш: све трупче у место.

трупченце мн. трупчетића с хип. од трупче. – Врљи некоје трупченеце у огьњат, 
залади се у собу. Куде најде таква убава трупчетића, ко да ји је мајстор правил.

труска се несвр. поскакује услед неравнина на путу, труцка се. – Трускамо се у 
камион, болу ни дупетија, али и тој боље, него да идемо пешћи. ■ трускање гл. им. – 
Од оволко трускање зуби че ни поиспадају, а шофера бьш брига, он седи на меко.

трут1 м врста гљиве која живи као паразит на стаблу дрвећа, а просушена 
употребљава се за паљење ватре кресивом Polyporus fomentarius (упор. труд). – Се-
чам се, мој деда Васа чуреше на лулу, па узне кремен и озгор малко трут, па кад ване 
да креса, креса, креса, и у некоје време се запали трутат, тури га на дуван у лулу и 
отпуне дим.

трут2 мн. трутови м фиг. нерадник, џаболебарош. – До када чу ја у овуј кућу 
трутови да раним и појим, када чу ја малко да дьнем з душу.

трутне свр. обори, примора кога да легне. – Море, трутни ју на кревет, па ју 
измилуј, видиш да тој оче.

трутне се свр. 1. баци се на под, намерно падне. – Расрди се, па се трутне назем 
ко замлатено. Мара се запотаји, одвлече се до њојно сопче, и трутну се на кревет. 2. 
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онесвести се. – Кад реко на бабу да чу трзам за Београд, она се увати за главу, и само 
се трутну при шпорет, ја кво чу, плисну ју с водицу по лице, и она се поврну.

труче се несвр. бацака се, разбацује руке и ноге, преврће се. – Расрди се, па се 
само труче, не можемо да га смиримо. Ночу ме скопају болови, па се само тручем 
по кревет ко заклано пиле.

трчи (имп. трчи – трчете, прил. сад. трчајечи) 1. креће се врло брзо, јури. – Трчи по 
њега да ни не побегне, трчете сви да га уватимо. Балдишем трчајечи натам-новам 
кат почнем славу да спремам.  дотрчи, затрчи се, истрчи, натрчи, оптрчи, от-
рчи, претрчи, притрчи, протрчи, растрчи се, утрчи, стрчи.

трчечћи прил. трчећи, трчећим кораком. – Војин трчечћи пројде кро[з] село, 
и дојде до њино сокаче. Одозгор виде Стрижевац, срце му заигра у груди, и он 
трчечћи поче да се спушта низ Горњу малу.

трчка несвр. дет. трчи у деминутивном значењу, јурца. – Проодило им детето, и 
веч почело и да трчка по собу.  истрчка се.

трчомочац мн. трчомочци м фиг. подлац, превртљивац. – Сас свакакви трчомочци 
смо се тепали, а и сас овија даньшњи има да се тепамо, док се нећи не прекара на-
чисто, ел му се не затре заире.

тршевина ж њива добивена крчењем, крчевина. – У тршевину мож да се сеје и 
жито и моруза.

ту узв. их (којим се изражава изненађење, зачуђеност, разочараност, упор. и ти2). – 
Ту, бре деца, па смирете се малко, од вас човек мора главу да си врже. Ту да га, како 
бьш мене мора да снајде све које неје добро.

тув ДЛ прил. ту. – Тув куде ти идеш, ја се отуд вртам. Ама, тув вој и муж, ал њу 
бьш брига. ⌂ тув и там ту и тамо, овде-онде. – Одоцутра идо при доктура, некако 
преграби време да отидем, неје било навалица, тув и там понећи невољник кото ја. 
 тува.  туј.

тува ДЛ прил. в. тув. – Куде га не сејеш, тува ница. Тува си је, дом си је, куде че 
на друго место да буде.  туја.

туга мн. туђе душевни бол изазван каквом несрећом, душевна патња. □ – От како 
ми дете нестаде, паде ми туга на срце, па никако да се дигне. Туђе су моје големе, 
и непреболне. ⌂ удари тугу на весеље постане безбрижан. – Овакве зајебанције нигде 
нема ко што се дешављају кат пинемо, све сећирације се тьг забораве, и ударимо 
тугу на весеље.

тугаљив, -а, -о који изазива тугу, жалост, сажаљење. – Тешко се успа, растресе 
ме Петканина сестра сас њојну тугаљиву орату. Невестице се зацрвиле, понавеле 
се, поју и жњу, а песме разне: тугаљиве, веселе, од љубавне заврзламе, ал све убаве.

тугаљиво прил. на тугаљив начин, тужно. – Ете, тека је било некада на 
Џурџовдьн, са се тој намануло, нема народ, па нема ни стока, а мен дојде тугаљиво 
кат се потсетим оди тој време.

тугла ж цигла од земље помешане са сламом сушена на сунцу. – Тугла је непечена 
цигла, само се суши на сльнце.

туго узв. за изражавање боли, или саосећања са киме у невољи. – Добро вечер, 
бабо, ја сам твој унук. – Туго, сине, ја сам те прежалела, ја несьм знала да си жив.

тугује несвр. осећа тугу. – Деца ми се растикала по свет, па тугујем за њи. ■ 
тугување гл. им. – Он по печалбу, дојде малко преко зиму па си отиде, ја сама дом з 
деца, живот ми пројде у сећирање и тугување.  претугује.

туде ГЛ, ЛЗ прил. ту негде, отприлике на том месту. – Туде га тражете, туј сам 
га истровила. Туде ме боли, па се премести малко понагоршће.  тудева, тудек, 
тудека.
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тудева ДЛ в. туде. – У Пирот, у Ниш, тудева сьм путувала, даље несьм ишла. Те 
ји и шевтелије тудева почеле да цавту.

тудек ГЛ в. туде. – Оно је високо мож метар, метар и-по, тудек. Деца ни поспу 
тиће тудек, на сламуту где смо вечерували.

тудека ГЛ в. туде. – Немој ми устрѕаш тудека, још сам жива. Мило ми што ви-
дом да се збирате тудека, јега се назберемо повиш ко некада.

туђ, -а, -о ЛЗ који припада другоме. – Требе да си имаш твоје, туђо ти не требе. 
 туџ, -а, -о.

туђиньц мн. туђинци ЛЗ м човек из другог села, краја или државе, туђин. – Пројде 
једьн туђиньц, ја га пита одокле је, он рече да је отуд негде од Лесковац.  туџиньц.

тужевља несвр. баца кривицу на другога, тужака. – Ишла сам да тужевљам на-
шенога кмета код прецедника, он из моју партију, али лоше работи.  истужевља.

тужевља се води судске спорове са киме, тужака се. – Дужан ми је паре, па ми 
нече врне дуг, требе да се тужевљам с њега, а ја тој не волим.

тужи се несвр. јада се, жали се коме на што. – Куде ме види, почне да ми се тужи 
како ју никој за ништа не сматра, а највише муж.  потужи се, растужи се.

тужни се несвр. припада мука коме од кога или нечега. – Нешто ми се па тужни 
оди овуј демократију. Он газда на сви, од њег ми се највише тужни.  притужни 
се, стужни се.

туј ГЛ прил. ту (упор. и тув). – Те туј смо родене, туј смо век прекарале, и туј че 
ни и закопају. ⌂ туј прве пре неки дан. – Мара носи покриве у цедилку, извела вој се 
мишчетија туј прве, још се несу ни исипала, па да им ји свари. ⌂ туј скоро некада пре 
извесног времена. – Туј скоро некада беоше га окнули у задругу, белћим неје платил 
порез за неколко године, па му стигле три-четри тужбе. ⌂ туј и там овде-онде, ту и 
тамо. – Тија стари човеци се попрекараше, остали само туј и там понећи који панте 
како су преодили преко Албанију.  туја.

туја ГЛ прил. туј (упор. и тува). – До туја и познавам куде идемо, али кад вати на-
там преко поље, ич ми неје познато.

тулац мн. тулци м гвоздени ваљак који се удева у главину. – Точак на воловска 
кола има главину оди брес, у њу се удевају спице, на њи се надевају наплати, на 
наплати је шина да ји стегне, у главину је набијен гвоздени тулац, кроз њега иде 
осовина; тулац и осовина се подмазују с коломаз, да се точак лько обрта.

тулмач м тумач. – Напил се, па некво трањћа, али требе тулмач да протулмачи 
кво прича.

тумара несвр. иде без одређеног циља, лута. – По цел дьн тумара по село, дом се 
не скаџевља.  потумара.

тумара се несвр. лута се, скита се. – Куде се вьздьндьн тумараш да ми је да знам, 
ко да немаш кућу.  затумара се, потумара се, растумара се.

тумба несвр. окреће, преврће, ваља. – Сипем у буре ћипеч воду, па га тумбам, 
тумбам, док се добро опере од лансћи талог, па оточим ново вино.  претумба.

тумбас м део амбара, посебан пресек за грахорицу и отпад од отријереног 
жита. – Слама је у плевњу, жито у пресак, а граор у тумбас.

тунти се несвр. мрачи се (о времену). – Почеше се склапају облаци, поче се тунти, 
мирише на непогоду. Тунти се времето, а нам просушено сено још на откоси.  
затунти се, натунти се, стунти се

туњав, -а, -о неокретан, несналажљив, спетљан. – Протурна је, у свако друство 
се снајде, а от какви туњави родитељи.
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туп, -а, -о 1. који није довољно наоштрен, или шиљаст. – Колко ножеви имамо у 
кућу сви тупи, а нема кој да ји наостри. 2. фиг. глуп. – Бре, Боро, туп си ко тльчник, 
колко пути требе да ти повртам једно исто.

тупа несвр. удара у бубањ, бубња. – Коста свири у гајде, тупанџија и[з] сву снагу 
тупа у тупан, а тупан само дьшче. Момци узну канте строшене, па тупају у њи, а ми 
девоће појемо: Здравче, венче, беру ли те моме; / Беру, беру, како да не беру…  
затупа, натупа, потупа, притупа, утупа.

тупав, -а, -о који изражава стање умне ограничености, приглуп (упор. и туп 2). 
– Да неје тупав завршил би неку школу, ел би постал какьв-такьв мајсторчьк, а овак 
мора да носи малтер. Ете, колко је човек тупав, понада се некво, и мисли тека че и да 
буде, остри се за веселење, а оно га сачека викање. Не иде ми у главу како се овак ту-
пава жена овој досети. ■ потупав комп. тупавији. – Потупави од нас завршише четврти 
разред од осмољетку, али с печена јаганци и с прашчина.  недотупав, притупав.

тупавеје несвр. постаје тупав. – Мен одредише да будем овчар, да тупавејем у 
планину, а постара браћа се измакнуше у град.  затупавеје.

тупавица ж постројење где се коришћењем енергије воде ваља сукно (упор. 
ваљавица). – Живот ти је ко тупавица где се тупа клашње, зачукају те у главу от како 
зинеш на свет.

тупан мн. тупани, збир. тупањи ГЛ / тупање ДЛ м 1. бубањ. – Бије ко у тупан, и не 
гледа где удара. Ујутро се ништа не сечам, само ми тупањи бију у главу. Тупање да 
тупу не мож га разбуде. 2. фиг. глупан. – Несте слушали паметни, него тупани, сьг се 
чукнете у тутулину да ви дојде памет из дупе у главу.

тупан, -а, -о који је тупан у тупавици (о чохи). – Упролет вржемо љуљашку од 
тупано клашње, па се младе девојће љуљају на њега, да га истезају.

тупанџија м бубњар. – Јутредьн дојдоше свирџије: тупанџија, гајдаш, ћеманаш 
и кланеташ, кад засвирише, мен срце заигра.

тупенар м геогр. затупљени врх издуженог брда. ▲ – Једно брдо може да има 
више тупенара.

тупи несвр. чини тупим, затупљава. – Не тупи ножат, с нож се не сечу кочине, 
нело месо. ⌂ тупи га говори бесмислице које не приличе одређеној ситуацији. – Немој 
да га тупиш. Млого га тупи, а не примечује да му се сви смеју.  затупи, иступи, 
утупи.

тупка несвр. лупка чим о земљу. – С тојагу тупка кад оче да ми покаже када да 
застанем.

тупне свр. куцне, лупне. – Игра, игра, па с ногу тупне, и погледа онуј што игра до 
њега.

тупче несвр. топће ногама. – Смрзал се, па тупче с нође да се загреје.
тура несвр. меће, ставља. – Не мож да тураш две тикве под једну мишку. Купи 

једну низу пипер, бођи неје љут, а он љут – не тура се у уста.  дотура, затура, 
истура, натура, отура, потура, претура, притура, протура, стура.

тури (трп. пр. турен, -а, -о) свр. 1. метне, стави. – Торбу ми туре на рамо, па ме 
испрате с овце у планину. Увечер обавезно туримо шуму на овце, да брсте ночу. 
Саберемо се окол огњиште, слама је турена назем, покровьц је врљен преко њу, и 
ми наседамо, једемо, крстимо се, молимо се Богу. 2. постави кога на какав положај. 
– Турили га за директора, па се направил важан, ко цел свет да је њигов.  дотури, 
затури, истури, отури, податури, претури, притури, протури, растури, стури.

турли несвр. диже прашину. – Деца, немој да турлите, очи ми напрашисте.
турло с дим, прашина, загађен ваздух. – Нечу да идем у њину кућу, они живе у 

турло. Кад је врша дигне се турло до небо, не можеш да прегльнеш от прашину.
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турне свр. тури у дем. значењу, сатави малу количину чега. – Кат се вари пасуљ, 
неје лоше да му се турне и нека сува попошчица. Посолим га, па ако је недослан, ја 
му турнем још малко сполчьк упрсти.

турне се свр. потрчи да што уради, да се у потрагу за чим. – Кад види да нестану 
дрва, он се турне та збере сучће при дрвник, па ји донесе. Турни се у шљивар, па 
набери сливе, и донеси да једемо.

турма ж велико стадо у покрету. – Пошла турма низ Ждрело, не мож од њу да 
пројдеш по пут.

турче мн. турчетија с гасарче без витлошке, па се величина пламена подешавала 
повлачењем фитиља иглом (упор. гашче). – Гасарче, негде га зову гашче, при нас се 
зове турче.  ћупче.

турчић зоол. птица певачица шарених боја из породице зеба, штиглиц Carduelis 
carduelis. – Нема поубаво пиленце од турчић, малецко, шарено, од милине да га гле-
даш.

туршија ж поврће спремљено за зиму у води, пресолцу и сирћету. – Некада се 
туршија турала у врчве и дрвена качетија, а даньс већином у пластична буретића 
и тегле. █ пецкана ~ туршија спремљена од пецканих паприка. – Пецкана туршија је 
најблага туршија, њу прво изедемо.

туршијара ж паприка погодна за туршију. – Оберемо градину, па проберемо 
покрупне попошће за низање, а оној ресто су туршијаре, за туршију.

туршијица ж хип. од туршија. – Волим да се стајим с моји сељаци, да пинемо 
рећицу, мезнемо вурдицу ел туршијицу, да се распричамо и потсетимо на млади дни. 
 туршића.

туршића ж хип. од туршија (упор. туршијица). – Нане, ја чу наточим рећију, а ти 
за уз њу донеси туршићу, а и сирењце нече да је вишак.

тут узв. за гоњење и растеривање свиња. – Тут, бре, ош, све ме изгазисте, але 
једне.

тута м/ж приглупа и ћутљива особа. – Нашли се ко з белу кобилу да су се тражи-
ли, он тута, она мута.

тутав, -а, -о онај који је приглуп, неокретан и несналажљив. – Мужат тутав, али 
му женица ко чигра, вредна, паметна и стално усминута.

тутка мн. тутће ж чаша од баштенске тикве дугога врата, лејка. – Маћа и черка 
у једну тутку прде.

тутка несвр. подстиче кога на нешто недолично. – Тутка га против мене да ме 
искара, а две унучетија сам вој родила.  натутка.

туткал м лепак за дрво добивен прерадом костију и коже, туткало. – Столар бес 
туткал не може да работи.

туткалисује несвр. лепи туткалом. – Столар сас туткал туткалисује столарију.
туткарче с тестија само са ширим отвором на коме се и точи и пије вода. – Ако 

стовна нема сиску вода се из њу пије на дулич, а она се зове туткарче.
тутне свр. кришом да нешто коме, гурне коме у џеп. – Кад ме испрачује, обавезно 

ми тутне понећи динар у џеп. Сваћи воли да му се понешто тутне.
тутњи несвр. 1. оглашава се дуготрајним звуком који се производи грмљавином, 

експлозијама и сл. – Од Бурчу нема-нема па севне, а од Кулу нешто тутњи ко да се 
ваљају плекана буришта. 2. бубња (о ватри у шпорету). – Насечемо дрва, па натура-
мо у кубе, оно тутњи, па се понекоје грне и свари врз њега. ■ тутњање гл. им. – Оди 
тресак ли је, оди Бога ли је, јебем ли га, згусти ми се тутњање у главу.  затутњи, 
истутњи.
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тутубан м глупан, незналица. – Што не мислиш малко з главу кад нешто работиш, 
тутубане један, ако нешто и имаш у њу.

тутулина ж погрд. празна глава. – Мисли малко сас тутулинуту. Ич немаш у ту-
тулинуту, само ламкаш с језикат ко врата от плевњу у мај месец, а работе ти стоје.

тутулица ГЛ ж посуда у којој се држи брус при косидби (упор. водир). – Тутулица 
може да буде направена оди врбове дашчице, оди плек, а може и оди рог од вола. 
Косач врже тутулицу за ногу, у њу сипе воду и тури острило, и кад му се утупи коса 
он наостри косуту с острило и продужи да коси.

тутумеја м будала, особа која тешко схвата и не уме ништа да уради. – Види 
се ко тутумеја, а све запази који је у какво облечен, и како премењен. Воли да 
польшкује, неје од онија тутумеје који нумеју ништа да сакрију.

тутун м рет. 1. дуван. – Идо до задругу за тутун, одавна се решавам да га мањујем, 
и не могу. 2. фиг. цигарета. – Немој да идеш около, прејаши тарабете, па јела да за-
палимо по једьн тутун, и да гlнемо ис шишево.

тутуњара ж просторија за пушење. – Има да направимо културну сулдрму, и да 
ју крстимо тутуњара, који пуше там да иду.

тутуњи несвр. пуши. – И тека, ја и деда Тоша свако после пладне седимо на клупу 
у ладовину, он тутуњи на онеј њигове луле, и оратимо.  истутуњи.

туч м градобија, велика градоносна непогода. – У моје време двапута има кльцање 
град: тријес седме град ни је тепало, па неје оставил нешто, па педес седме опет, то 
је било туч до крај, а о[д] тьг до са не ае.

туџ, -а, -о ГЛ, ДЛ који припада другоме (упор. туђ). – Убава жена је повиш туџа. 
Реко вој име, а да ли сам рекьл моје или нечијо туџо, куј тој сьг знаје. Сћитал се по 
туџе жене, па са нек пати.

туџиньц мн. туџинци ГЛ, ДЛ м човек из другог села, краја или државе (упор. 
туђиньц). – Никад ме несу приватили ко њиног, ко да сам губав, у мој родни крај цел 
живот се осечам ко туџиньц.

туџина ГЛ, ДЛ ж туђина. – Бил сам жењен, али сам век провел ко самац по 
туџину, па ми је самачћи живот млого добро познат.

туџинка мн. туџињће ж жена из туђег села, краја или државе, туђинка. – Јучер 
пројде једна туџинка, и нешто се распитува се за тебе.

туши се несвр. свети се, искаљује се на коме. – Еве неколко време жена не спи 
с мене, туши ми се што сам ономад насамо попричал с комшику, а њи две се не 
подносе.  отуши се.

Ћ
ћапи свр. шатр. зграби. – Море, ћапи ти њу док још можеш, од њу бољу нема да 

најдеш.
ћар м добит, корист (упор. вајда). Δ – Не знам што га чувате, кад више немате ћар 

од њега. Јебал ћар вајду, те се родила штета.
ћари несвр. стиче добит, види какву корист. Δ – Распиштољили се уз пун астал, 

ја се помисле да пријдем да ћарим бар једно пиво, па реко: Ма ш-че ми, да ме после 
оговарају! – и продужи.  заћари, ућари.

ћари се несвр. окоришћује се. Δ – Сва деца се ћаре сас сличице од фудбалери, а 
он по џепови премета кутије от шибице, у које чува разне бубуљашће.  заћари се.
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ћата м писар. Δ – Ми играмо таблић у паре, он ни је ћата, а за писување му 
следује пијење.

ће ГЛ, ДЛ везн. и речц. тек (упор. тике). – Море, куде се ја могу с тебе надорачујем, 
ти си оратаџика и-по, ја бльнтам, бльнтам, па ће некакво сьглам ако продумам. У 
Студену збрали неколко жене, че формирају АФЖ, ал не могло ће тека, морало им 
се одржи предавање оди револуцију.

ћеа м главни пастир у групи пастира који чувају буљук оваца на испаши (упор. 
и бач). – Мој деда Љуба бил ћеа на бачију од триста овце. Помоћник на ћеу се звал 
поганич.  ћеја.

ћебав, -а, -о вунени одевни предмет на коме су се појавиле громуљице од ућебане 
вуне. – Скоро му исплето џемпир, и веч постал ћебав.

ћеба се несвр. крза се, губи на квалитету (вунена тканина од лошије вуне на којој 
се после извесног времена стварају громуљице од згрудваних влакана, упор. и типка). 
– Ткано се не ћеба ако је вунено, ћеба се само оној које је исплетено од вуну.

ћебап мн. ћебапи м комадићи меса испеченог на жару, ћевап. ▲ – Ајде да се кла-
димо који може да поједе повише ћебапи, који изгуби плачује рачун.

ћебапче збир. ћебапчичи, уз бр. ћебапчета с ћевапчић. ▲ – Ћебапчичи се печу и 
на жар, а може и да се прже у тигањ на маз. Купила ми лепињу сас пет ћебапчета.

ћебе мн. ћебетија с покривач изаткан од вуне или сличне материје. – Ми однесо-
мо на поклон две ћебетија, а добимо од невесту дар по цргу и черапе, и ја и муж ми.

ћебенце мн. ћебетића с дем. од ћебе. – Морам да купим ћебенце, постала сам 
баба. На крштење се обично носе ћебетића за бебетића.

ћев мн. ћевови м жеља, воља, задовољство, добро расположење. ▲ – Петлиџањи, 
пипер и лук, и строшимо понекоје јајце, па ручьк за ћев. Девојче се наплита, оче све 
само да уработи, а баба му праји ћев. Беше девоћа за ћев, сви су трчали да се вану 
до њу у коло.  ћеф.

ћевлеисан, -а, -о који је у добром расположењу, фиг. поднапит. ▲ – Вртам се ја 
малко ћевлисан, и куде Ресничку ћуприју тамьн реко да мочам, нели се од Белу Воду 
некво стунти, па у мен, удари ме те ме расипа, још се не могу осеверим кво је било.

ћевлија м човек доброг расположења, или у добром расположењу, фиг. мало при-
пит. ▲ – Ја бео малко пинул, несьм пијан, али сам постал тамьн ћевлија.

ћевлијес, -та, -то припит, расположен под утицајем алкохола. ▲ – Једнуш тека 
Љубисав га претера с рећијете, још о[д] дом си дојде малко ћевлијес, терала га кьнѕа. 
Жена му превуне у лице кад ни виде да идемо онак ћевлијести.

ћевлијсћи прил. попут ћевлије, на ћевлијски начин. ▲ – Премени се Јеленко, тури 
ново шеширче, онак повиш на тил, ћевлијсћи, како личи на домачина кад иде на 
славу.

ћевне свр. пожели, добије прохтев за чим. ▲ – Кво му ћевне, тој работи.
ћевне се свр. прохте се. ▲ – Сваћи иде куде му се ћевне.  ћефне се.
ћеја м главни пастир у групи пастира који чувају буљук оваца на испаши (упор. 

ћеа). – Ћеја одговара за сву стоку, и има помоћници који се зову поганичи.
ћела ж место на глави где је коса отпала, теме без косе. – Убаво момче, али има 

ћелу, па га нече девојчетија.
ћелав, -а, -о 1. који је без косе. – И башта и син ћелави, па ји окају ћелче. 2. фиг. 

излизана гума на моторном возилу. – Вози трактор сас ћелаве гуме, док се једнуш 
не сурдукне у долину.

ћелавеје несвр. остаје без косе, постаје ћелав. – Оћелавел сам затој што ми и 
башта бил ћелав, а видим да ми и син почел да ћелавеје.  оћелавеје.
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ћелеме с неугледна и приглупа особа. ▲ – Које је оној ћелеме што иде одонуд, и 
заѕира се у сваку жену коју сретне.

ћелепир м фиг. болест. ▲ – Не глоџу човеку само кочине, него му и душу ваде, 
све док не ване некьв ћелепир, а тьг белћим на сви жал што се мучи. Малко се 
заитала, а и врвината нанагорњичава, па се услешчала и зазнојила, а мора се пази да 
ју некьв ћелепир не увати, па после нема куј да ју гледа.

ћелепош м капа (обично изгужвана и запрљана). ▲ – Тури ћелепош на главу, да 
ти акьлчакат не изветреје, ако је још нешто остало од њега.  ћелепошка.

ћелепошка ж в. ћелепош. – Да ли си истровил, ел си негде заборавил ћелепошку, 
па си се врнул гологлав.

ћелча пеј. ћелав човек, ћелавац. – Видим једьн ћелча стоји пред врата, и све слуша 
кво се унутра прича.

ћеманаш м виолиниста. Δ – Јутредьн дојдоше свирџије: тупанџија, гајдаш, 
ћеманаш и кланеташ, они свире, а мен срце игра.

ћемане с виолина. Δ – Кад он засвири у ћемане, срце да ти пукне. Цигуљи с 
ћемането, нумеје да свири, само прави галаму.

ћенар м врста танког памучног конца; платно изаткано од таквог конца. – 
Ткале смо и платна от ћенар, концити му тьњћи, па срткаво за работу.

ћенаран, -на, -но који је од ћенара. – Спреми ми клашњене панталоне и ћенарну 
кошуљу, остало знаш и сама. Носиле смо пртене кошуље, али смо имале и ћенарне 
кад требе да се пременимо за празник.

ћенка ж керуша, кучка. – Сви смо лоше прошли, али га Мирко однесе ко ћенка 
клас.

ћеремида мн. ћеремиде ж старински цреп за покривање кућа. ▲ – Све куће су у 
моје знање биле покријене с ћеремиде.

ћеремитка мн. ћеремитће ж одломљено парче ћеремиде, крхотина од ћеремиде. – 
Најди и донеси пешес ћеремитће да подравним сталажу у подрум да не мрда.

ћеремиџија м мајстор који израђује ћеремиде. ▲ – Доста њи отоше да буду 
ћеримиџије у Обреновац, там се и населише, и више се не врнуше.  ћеримиџија. 
 ћиримиџија.

ћеремиџильк м црепарски, ћеримиџијски занат. ▲ – Лети идемо на печалбу, 
работимо ћеримиџильк, зими се врнемо дом при жену и деца.

ћеримиџија м в. ћеремиџија. – Иду у печалбу, који дуњђерин, који ћеримиџија, 
да зараде пару да се преживи.

ћерпич непечене цигле. ▲ – Наша кућа је била од кованице, а ижа од ћерпич.
ћерт м усек у греди (упор. и венчаница). – Да би косници и појанте арно држали, у 

диреци се усечу усеци, који се зову ћерти.
ћеса мн. ћесе ГЛ, ДЛ ж врећица од коже, папира, платна, пластике и сл. (упор. 

кеса). – Јутре да ми спакујеш у торбичку: ћесу бомбоне, ћесу каве и једно шише 
од сокан на разблажување, очу да идем при Добринку, ми смо задњи остали о[д] 
тријесто годиште. █ пластична ~ кеса од пластичне масе. – Сльнце припекло, зашу-
моглавило ме у тиквичето, лелејем се ко пластична ћеса на ветар, ал си кратим конто 
Калџерело.  ћесулица.

ћесер ГЛ, ДЛ м врста дрводељског и столарског ручног алата за тесање, тесла 
(упор. кесер). – Врљи ми ћесерат, да не слазим от кров да га сам узнем. Ако те ударим 
с ћесерав у тил, има да носиш челенку цел век.

ћесим м закуп млека од одређеног броја оваца током музне сезоне (од Ђурђева 
дана до Св. Илије), то млеко се прерађује у сир, качкаваљ или масло на самој бачији, 
и ти производи се предају закупцу (обично је то био неки познати трговац из Пи-
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рота). ▲ – Дадемо овце у бачију, а сво млеко откупи нећи трговац пот ћесим, кат 
склопимо уговор сас њега, даде ни неку пару, па ни после на крај куде Свети-Илију 
исплати целокупно млеко, од млекото бач праји сирење туј на бачију, па га после 
прераџује у качкаваљ, и предава на газду.

ћесица ж дем. од ћеса, кесица. – Кому се падне пара на Бьгњу вечер, тури ју у 
ћесицу, и чува целу годин, да га туј годину оче паре.

ћесичка ж хип. од ћесица. – Мој деда си стално носеше у једну ћесичку огњило, 
труд и кремење, а у другу лулу и накрижан дуван.

ћесулица ж врећица од коже, папира, платна, пластике (упор. ћеса). – Деда Дона 
си имаше једну ћесулицу за дуван, и једну за огњило, труд и кремен.

ћесуличка ж хип. од ћесулица. – Купила сам на унученце ћесуличку бомбоњће, 
да ми се зарадује кад ме види.

ћетап м књига, потврда, тапија о наследству, ћитаб. ▲ – Поједем ти душицу, 
сињће, дојдете напроалет, ћетап добивате одма од мене да је све ваше, па прајете 
кво очете.

ћеца вулг. ГЛ, ДЛ несвр. обавља полни акт (упор. кеца). – Нов свет настал: крадни 
кво доватиш, тепај от куга си појак, ћецај куга стигнеш, и не сећирај се. Продадоше 
ни државу, бре, још само дупе да обрнемо на сви, па куј пројде нек ћеца. ■ ћецање гл. 
им. – Оволко ћецање не може да поднесе ни ортачка кобила.  исћеца.

ћеца се вулг. несвр. секса се. – Куј се ћеца, нек се ћеца, ти пази да теб нећи не 
исћеца.

ћеч рет. узв. јао. – Кат се скарају момци и постарачћи мужи чьском се усевају 
грмуце, изгрбаве те док си рекьл ћеч.

ћеф м жеља, воља, задовољство, добро расположење (упор. ћев). – Окол тија 
ваљак се сва селска деца збереоше, па трчу около њег, а мајстор који вози ваљакат 
свирне у свиренуту да јим прави ћеф, цело село ју чује.

ћефне се свр. прохте се (упор. ћевне се). – Не мож, бре, тој тека, да сваћи работи 
како му се ћефне, а за другога да га ич брига неје.

ћи-ћи-ћи ономат. гласног смеха. – Деца се збрала окол њега, па се само ћикоте: 
ћи-ћи-ћи.

ћивка несвр. оглашава се кевтањем (о ловачком керу). – Палашката колко ћивка 
по Страње, мора да је зајка искарала. ■ ћивкање гл. им. – Даньс се отвара лов, има 
вьздьн да буде окање, пуцање и ћивкање.  ћивче.  заћивка, отћивка, прићивка, 
ућивка се.

ћивкач м фиг. брбљивац. – При нас орате за онога који мисли да све знаје да је 
ћивкач.

ћивроше свр. погоди кога каменицом. – Дуле се врљи сас прачу те ћивроса Војчу 
у главу, он паде, и поче се превија и лелече.

ћивне свр. огласи се кратким кевтањем. – Бођи добар палаш, а њега зајци могу 
да прерипују, он ни да ћивне.

ћивче несвр. в. ћивка. – Куче ћивче по зајка да га стигне док му је на траг, кад му 
изгуби траг, престане да ћивче, а палашка не престањује.

ћида несвр. раставља силом нешто што се чврсто држи, ломи, кида. – Понекоја 
музика смирује, а понекоја ћида живци.  отћида, прећида.

ћида се несвр. фиг. панично бежи. – Деца бегају од њега па се ћидају, само ли га 
виде негде.  исћида се, отћида се.

ћидне свр. фиг. немилосрдно удари. – Ако те ћиднем с тојагуву, нема више леб да 
ти се приједе.
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ћија ГЛ, ДЛ несвр. киха, кише (упор. кија). – Бобо-Наста се настудила па само ћија 
и кашље. ■ ћијање гл. им. – Од њигово ћијање и стењање не мож да се седи у собу. 
 исћија.

ћијавица ГЛ, ДЛ ж назеб или упала слузокоже у носу која изазива кијање (упор. 
кијавица). – Ма само ћијавица да ме ване, он ме одма тури на санице ако је снег, па 
код лекара.

ћијавичав, -а, -о који има кијавицу, прехлађен. – Деда ћијавичав, па само ћија и 
псује. Немој да приодите до мен близо, ја сам ћијавичава.

ћијамет м невреме, непогода, велика олуја, снежна мећава, кијамет. Δ – Седете 
док не пројде овија ћијамет, па си тьг идете.

ћијьц ГЛ, ДЛ м тег на кантару (упор. кијьц). – Дете, не дирај кантарат, да ти не 
падне ћијьц на ногу да те утепа.

ћикоти се несвр. гласно се смеје, кикоће се. – Де буди мирна, и слушај бабу, скади 
се туј и престани да се ћикотиш. Она се малко засмеја, па поче наглас да се ћикоти. 
Место да се вану за работу, оне се само ћикоте и заоде.  заћикоти се, ућикоти се.

ћила1 ГЛ, ДЛ ж мед. болест спуштања трбушних органа (најчеће црева) у су-
седне шупљине, кила hernia. – Деда Драга аперисал ћилу, па са ништа не повата од 
работу.

ћила2 ж бот. биљка из породице главочика, чичока Helianthus tuberosus. – Ћила 
расте високо ко сльнчоглед, а има корење ко компири. Ћиле накопамо упролет, па 
љуштимо и једемо.

ћилав, -а, -о 1. који има килу. – Ћилав, па једва оди, а нече да иде да се оприше. 
2. фиг. слаб, рђав. – Са ни побеџују сви, а и несмо си за рат овакви ћилави и глетави, 
једни стари и изањђани, а друђити, што су помлади, гмецави ко каљиште по ћишу.

ћилави се несвр. фиг. оптерећује се, ради тешке послове. – Наш живот је било 
рмбање по цел дьн, а за ништа, бьш асли за ништа, млади се са проспали, и нече џабе 
да сецају и да се ћилаве ко ми.  исћилави се.

ћилаш1 ГЛ, ДЛ м кантарић малих димензија који мери килограме помоћу опруге 
(упор. килаш1). – Измери га на ћилаш, да видимо има ли га пет ћила.

ћилаш2 ГЛ, ДЛ м стаклена боца од једнок литра (упор. килаш2). – Узни ћилаш, 
па иди наточи вино за уз ручьк. Ћилаш је сас широк дулич, а обична влаша је без 
дулич.

ћилашче дем. од ћилаш, мања флаша. – И сас полоше дрешће човек се може 
предреши, али бес ћилашче дрезгаво се поје.

ћильц мн. ћилци м болестан и закржљао плод шљиве маџарке, који је доста сла-
дак, деца воле да га једу док не сазру здрави плодови. – У Лисичков тргоњ накачила 
се деца, па једу ћилци.

ћилер м помоћна просторија где се држе ствари које нису потребне свакога 
дана (упор. остава). Δ – Ћилер, сопче ко трем, тека га ни зовеомо, а даньс су шпајези. 
 шпајез.

ћилерче с дем. од ћилер. Δ – Њојната снаа, покојна Стана, причаше: ѕвонци у 
ћилерче накачени на чивильк, па она, свекрвата, дојде ночу, па дрн-дрн-дрн! кад ји 
приклима, они притропу, вапират ји приклима, а ја вој кажем: Нане, па поарно ји 
климај, да чујемо.

ћилимарка мн. ћилимарће ж женска особа која тка ћилиме. – На моју сестричину 
свекрва је била ћилимарка, теј ћилимарће је имало само у Пирот.

ћило с 1. килограм. – Купи две ћила сол и половин ћило шићер. 2. литар – Овца 
даде по две ћила млеко, а крава и по десет ћила. Заседеше се, па испише балонче от 
пет ћила вино.
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ћилченце с флашица. – Отвори торбичку и поусмину се: бабата си ме ружи, ал 
си ме и пази, сетила се и турила једно ћилченце с рећију, лебац, једну сушеничку и 
грутку-две сирење.

ћилша м фиг. млитав, безвредан мушкарац, килоња. – Тога ћилшу ако само још 
једампут видим да се мота окол тебе има да ускоим ко вепра, а ни ти неч добро да 
пројдеш.

ћима несвр. 1. машући руком позива кога да приђе. – Деда ни ћима да идемо при 
њег. Виде ји она одолечко, још од мос кад заврнуше наовам, па им ћима сас руку да 
поитају. 2. даје коме знак очима. – Она појде да излезне, па се обрну и ћима ми с очи 
да појдем по њу.  заћима, прићима, ућима.

ћимне све 1. махне руком. – Ја ћимну на конобара, дадо му иљадарку, и отидо 
си. Девојчето отвори уста да проорати, али бабата вој ћимну да ћути. 2. да знак по-
гледом. – Деда ћимну на бабу сас очи, и она донесе тањир сас вурду и две виљушће. 
3. фиг. удари. – Ма ћимни га да му излете свитће, да се не дере толко бес потребу.

ћине1 свр. кихне. – Кад некој ћине, каже се: „здравчак, и догодин“, а тој значи: 
’задрав си, и буди такьв и догодине’.

ћине2 несвр. кида, бере. – Немој да ми ћинеш цвеће, кад неч да га посипујеш. Ја и 
месо кад једем, волим повише да ћинем с прсти, него да сечем с нож. На петлиџањи 
морају да се ћину заперци.  доћине, исћине, наћине, отћине, прећине, расћине, 
сћине.

ћине се фиг. напреже се, упире се; панично бежи. – Она поврта једно исто, а ја се 
ћинем у себ од смеј. Деца бегају од грмњавину па се ћину, нође че си потроше.  
доћине се, исћине се, отћине се, прећине се, сћине се.

Ћиовьц (адм. Кијевац) село у Лужници; Ћиовчанин, Ћиовка, Ћиовче мн. Ћиовчање 
етн; ћиовсћи, -ска, -ско ктет.

ћипел, -а, -о проврео. – Отреби се пшеница, па се попари с ћипелу воду. Попошће 
се стуре од низу, очисте се от семе, и попаре у ћипелу воду. Ориз туриш у ћипело 
млеко и вариш га док се не свари.  недоћипел.

ћипельц м несносна врућина. – Надвор је ћипельц, седете унутра док малко 
прелади.  ћипелница.

ћипелница ж несносна врућина (упор. ћипельц). – На овуј ћипелницу не може да 
се работи ништа. У најголему ћипелницу ми се склонимо у ладовину та поодморимо, 
па кат се залади ми продужимо работу. ⌂ ћипелница-попарница неподношљива врућина. 
– Неје да је жега, нело ћипелница-попарница, све живо изгоре по поље.

ћипеч непр. прид. веома врућ, који кипи, кипућ. – Пазете, чорба је ћипеч, дувајте да 
се не изгорите кат кусате. Залети се, и некако бркне у котьл сас ћипеч воду, и изгори 
руку до лакат. У собуву ћипеч, па се не трпи. Даньшњи дьн ћипеч, али мора да се 
жње.

ћипи несвр. ври, кипи. – Јело што се повише праји, чорба ли је, пасуљ ли је, вари се 
у котьл, бакрач га кажемо, пристави се уз огњиште и ћипи. Комина почела да ћипи, 
почела да преоди ис кацу.  заћипи, исћипи, поћипи, прећипи, проћипи, расћипи се, 
ућипи.

ћипне свр. ћипи у дем. значењу, мало покипи. – Кад је пасуљ сварен, оставиш га 
на тиј огањ да још малко ћипне. Малко ћипне, колко да преврне кључ, па лончето 
тргнем настран, и насипем у кондир који ми стоји на топло, да рећијата не заладнеје.

ћирија ж кирија, станарина. Δ – Тешко је кат се живи пот ћирију, прво мораш за 
газду да зарадиш, за теб колко остане.

ћириџија ГЛ, ДЛ м онај који се бави превозом робе, обично коњима (упор. 
кириџија). Δ – Мој деда бил ћириџија, па појде одовде, немало граница нигде, па на 
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Пирот, па Цариброд, па Совија, па Пловдив, па там-там-там па Једрење, па у Солун 
отиде, два коња товари, а једнога си јаша, по месец дьна не дооди, имал си друство, 
и тој им печалба било.

ћириџильк м кириџијски посао или занимање. Δ – Ишло се у ћириџильк, понећи 
су од тој живели.

ћиримиџија м мајстор који израђује ћеремиде (упор. ћеримиџија). – Мој башта 
бил ћиримиџија, па и мене поче да води сас њега кад напуни петнајес године.

ћисал, -а, -о кисео. – Ако се разбеснејем има да једеш немијен, и да раздувујеш 
ћисало млеко.  ћисел.  проћисал.

ћисалопеја мн. ћисалопеје ж зоол. врста птице селице чији мужјак има жуто 
перје, сем крила и репа који су црни, прави гнездо између рачви које виси попут 
колевке, вуга, жуја Oriolus oriolus (упор. дудулећа). – Ћисалопеја, жльто пиле, прави 
полог који виси меџу две грањће ко љуљћа.  ћиселопеј, ћиселопеја.

ћисел, -а, -о в. ћисал. – На ћисело млеко поткваса не требе.  наћисел, проћисел.
ћиселак, -лка, -лко који је мало закисељен, који је тек накисао. – Да свариш чор-

бицу, ал да буде малко ћисалка, и малко прољутачка. Детенце затера бопће, мајћа 
му даде медьк, даде му ћиселко винце, поугрева га, и оно се исипе, а са одма воде у 
болницу.  ћиселшак.  проћиселак.

ћиселеје несвр. почне да добија кисели укус, да се кисели. – Пасуљат још неје 
проћисал, али почел да ћиселеје, сипи га у помије. Збрере сливе, натура ји по буриш-
та да ћиселеју, па пече рећију.  заћиселеје, прећиселеје, ућиселеје.

ћисели несвр. чини да што буде кисело. – Немој да ћиселиш чорбуту, ја си 
ћиселину имам у мен, и малко повише него што ми требе.  доћисели, заћисели, 
оћисели, потћисели, прећисели.

ћисели се 1. квари се добијајући кисели укус, укисељује се. – Да се вино не ћисели 
тура се винобран. 2. фиг. смејуљи се, кисело се смеје. – Пасуљан тури пискало од 
травку меџу прсти и дуну у њу, Цола се одма поче ћисели.  оћисели се, расћисели 
се, ућисели се.

ћиселина ж 1. кисела течност, сирће. – Боља је туршија кат се заћисели сас 
ћиселину, а не сас аксенцију. 2. народно јело које се једе за врелих летњих дана. – У 
поголему паницу се скlчу неколко чешња бели лук, нареже ситно краставица, мож 
му се среже и млада попошка ако се има, насипе се студена вода и заћисели сас 
ћиселину или аксенцију по укус, посоли се, промеша и куса. Ћиселина је главно 
јело у жетву.

ћиселинка ж хип. од ћиселина. – Краставице се једу лети, насечу се на колца, 
посоле, и капне им се малко ћиселинка.

ћиселица ж јело од укуваних незашећерених шљива, житка киселкаста воћна 
каша. – Ћиселица се једе кат су божичеви пости. Убила те ћиселица дабогдаде.

ћисело прил. 1. веома закисељено. – Прећиселила си чорбуву, не једе се колко је 
ћисело. ⌂ ћисело па вишти претерано, неподношљиво кисело. – Овој зељиште ћисело 
па вишти, више неје за употребу. 2. фиг. невесело, безвољно. – Поздравише се, ћисело 
се насмејаше, и обрнуше се сваћи на своју страну.

ћиселопеј м зоол. в. ћисалопеја. – Ћиселопеј поје сип-сип-сип.
ћиселопеја ж зоол. в. ћисалопеја. – Полог на ћиселопеју и на ластавицу се не ра-

стура, који тој уработи, че му умре мати.
ћиселшак, -шка, -шко који је мало закисељен, који је тек накисао (упор. ћиселак). 

– Рећицава ти малко ћиселшка, не требе вој мезе.  проћиселшак.
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ћисељак м бот. врста биљке која у своме лишћу има киселине Rumex acetosa. – 
Ливацко зеље има дльђи мазни листови, а ћисељак има ситни ћисели листовчичи на 
гранчице, који воле да брсте и стока и деца.

ћиси несвр. одаје кисели укус. – Ћисела вода је вода за паре, вода ко вода, само 
помалко ћиси.

ћислав, -а, -о безвољан, нерасположен. – Волим јутром да полежим у кревет, да 
се добро истиштим, иначе сам цел дьн ћислава.

ћисли се несвр. мази се, пренемаже се, пекмези се. – Ајде диѕај се, немој да се 
ћислиш до пладне по кревет ко породиља.  наћисли се, расћисли се.

ћисло с влага, блатњав и мокар терен (упор. и мокриња). – Лијеле, ис кућу се 
не излази от ћисло, озгор врчи ко да нећи ис котьл сипује, оздол ћипи ко да извира.

ћисне несв 1. постаје мокар од кише, кваси се, кисне. – Деца, беште унутра, 
немој да ћиснете више на ћишуту. Не ћисни ако ти неје зор. 2. ромиња киша у дужем 
периоду. – Побелеје небо, и ситнa ћиша почне да мрждори, некада пројду и неколко 
дьна она си ћисне тека. 3. бубри од влаге (о дугама на бурету). – Дрвено буре се 
напуни сас воду, па се остаи да ћисне док не заћисне, после се попари сас жешку 
воду и добро испере.  заћисне, наћисне, отћисне, поћисне, проћисне,

ћисне се несвр. стоји потопљен у води док се не омекша. – Избимо конто Сабач, 
па се смькнумо малко надесно низ долинку, туј имаше напраено једно топило куде 
се ћисну грснице.  исћисне се, расћисне се.

ћитен, -а, -о окићен. – Девер или младожења иду и с ћитен кондир зову за свадбу. 
 оћитен.

ћити ГЛ, ДЛ несвр. украшава кићењем (упор. кити). – Послегња кућа у коју се 
врше је ћитила вршалицу: најубаво девојче или помлада женица набере цвеће у гра-
динче и сплете ћитку, а уплете и класје оди жито, па ћитку закачи на вршалицу и 
трактор, и тека ућитену вршалицу испрате сас шише рећију, вреву и благосиљање 
да догодине па дојде, и да повиш работу имају.  заћити, исћити, наћити, оћити, 
поћити, расћити, ућити,

ћити се ГЛ, ДЛ несвр. украшава се кићењем (упор. кити се). – Кат се заћитиш, тре-
бе да знаш сас кво се ћитиш, и за кво се ћитиш, да те друђи не ћите и расћичују.  
исћити се, наћити се, оћити се, ућити се.

ћитка1 ГЛ, ДЛ ж 1. цвет, цвећка (упор. китка). – Черко, туј да отидеш, они су 
имотни, а момче неје ћитка да се с њу заћитиш. Дочекаше ни жене, и сьс ћитће ни 
удесише да личимо на сватови. Девојће на леву страну носе ћитку, а које су ожењене 
оне на десну. 2. кићанка. – Невеста имаше превез, а имаше и кајицу, она бьш ко вес, 
само нема ћитку. 3. фиг. лепа жена. – За убаву жену се вели да је ћитка.

ћитка2 ж зглобна кост овце којим се папак везује за потколеницу (упор. кашьк). 
– Кочињћете смо звале ћитће, и збирале смо ји кат се закоље јагње, оне дојду чет-
вртасте ко коцкице, и наодеомо ји на превијотину на задње нође.

ћичица ж дем. и хипок од ћитка, китица. – Чешљикар је ко чеврљуга, пиленце, 
има ћичицу на главу, и убаво поје.

ћичма рет. ж кичма. – Лаза Кокошкар из Братешевац иде потутено, посавил се, 
мора да му је ћичма попуштила.

ћиша ж киша. – Још нема снег, али са по ћишуву че има снег, застудило га добро. 
█ ситна ~ киша која данима ромиња ситним капима. – Ситна ћиша највиш кваси. 
⌂ ћиша на облак пролазни пљусак. – Падне ћиша, ал на облак, ми се склонимо по[д] 
дрво, па си после продужимо копање. ⌂ ћиша пробије зору киша која почне да пада још 
од зоре. – Чим је ћиша пробила зору, цел дьн че пада. ⌂ завати ћиша накваси киша. 
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– Некада кад га стунтеше, кад га усева и угрми, па кад га раздува, ми у једну душу 
трчимо сас родитељи да зберемо сено, да га не завати ћиша.

ћишир мн. ћишири м бот. зељаста биљка са задебљалим кореном која се 
употребљава као стошна храна, сточна репа Brassica rapa (упор. кишир). – Свиње 
се ране с ћишири. Нос му ко ћишир. Удрвило се ко ћишир.

ћишица ж дем. од ћиша, кишица. – Лук урасал у траву, а са меко, падла ћишица, 
па се убаво и лько плеви.

ћишка несвр. подмазује, премазује или хлади нешто обично крпом намотаном на 
какав држач умочену у какву течност. – До вигањ корито, у корито ћишкало да се 
ћишка железо кат се кали.

ћишкав, -а, -о болешљив. – Нешто сам овија дни ћишкава, нити ми се једе, нити 
ми се пије, и само би лежала.

ћишкало с алатка којом се ћишка. – Ћишкало је дрвце с кlчина, па има катран 
у катраницу, па се с њега пипа у катранат кад се подмазују кола. Деда узне ћишкало, 
на дрвце се умота бела крпица, па сас њу чапка печењето да не загори, бркне с 
ћишкалото у маз и сол, и намаже га гоџа пут, све док се пече.

ћишљак м пеј. од ћиша, кишетина. – Јесентуту беше млого гадно време, ћишљак 
не стањује, по путишта се беше раскашкало, не мож да минеш. Љуђи страују да не 
заване поголем ћишљак, па да смлати сву муку и сьв зној.

ћишница ж кишница. – Видиш, маије на кућу несу врзане, док седим у собу тече 
ми ћишница у шију, а ја не могу да се укачим на кров да ји вржем.

ћишобран рет. м кишобран (упор. амрел). – Да се огрнеш сас дрешку, и узни 
ћишобран, па прејди до Тугомира, синоч неје горела сијалица при њег, виџ да му се 
неје нешто слошејало.

ћишовит, -а, -о период у коме има доста кише, кишовит. – Ланска година беше 
ћишовита и родна, а каква че буде овај, тој че топрв да видимо.

ћишурина аугм. и пеј. од ћиша, кишетина. – Лето дошло, додуше, по ћишуринуву 
не би се рекло.

ћопа м хрома мушка особа (упор. кривша). – Кад заигра Витко ћопа, затресе се сва 
Европа.  ћопша.

ћопа несвр. храмље. – Малко је ћопал на једну ногу, а за друго си је бил здрав ко 
коњ.

ћопав, -а, -о хром (упор. крив1). – Че те изритам ко ћопав тиквиче.
ћопавеје несвр. постаје ћопав. – Све ме састигло, поче да недовиџујем и 

недочујујем, поче да ћопавејем, а огрбавела сам веч одавно, за нигде несьм.  
оћопавеје.

ћопка несвр. ћопа у деминутивном значењу, храмље помало. – Позаздраве му 
нога, поче се подицка ис кревет и ћопка по авлију.

ћопна ж хрома женска особа. – Ете ју тај ћопна, и она доклецка да види кво се 
дешава, без њу се не може.

ћопша м в. ћопа. – Ћопшо ћопави, што ти Бог не узе и другуту ногу.
ћорав, -а, -о који не види на оба ока, слеп. – Дигал њушку ко ћорав пушку. Ћорав 

одил, по свет просил. (ктет.). Дигал њушку ко ћорав пушку. Ћорав одил, по свет про-
сил. ⌂ ћорав при очи слеп код очију. – Петкана ми стално трљаше нос сас њега како је 
он трчал по њу, како је била ћорава при очи што је мен узела.

ћоравьчћи прил. на слепачки начин, као без очију. – Исплела си ми џемпир 
ћоравьчћи, и отеснила си га, и ократила си га.

ћоравеје несвр. губи чуло вида, слепи. – За нигде више несьм, поче и да глувејем и 
да ћоравејем.  заћоравеје, исћоравеје, оћоравеје.
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ћорак мн. ћорци 1. метак за вежбу. – И кад је маневра, ђине се, несу ни тьг сви 
меци ћорци. 2. фиг. промашај. – Жени се још једнуш, ал оно младо, ко ждребица, и 
она ми остави једног сина и побеже, тека још једьн ћорак у моје женење.

ћорна ж фиг. наивна женска особа, глупача. – Ћорно ћорава, муж ти се не скаџева 
дом, а ти од работе немаш кьд главу да подигнеш.

ћорне свр. шатр. здипи, украде. – Куде отиде мора нешто да ћорне, а највише воли 
у продавницу кад је пуна с народ.

ћорћутук прил. потпуно, до крајности. ▲ – Дојде ћорћутук пијан, не знаје где 
му је глава, где му је дупе.

ћорча слепа особа, слепац (упор. слепча). – Станика јури по двор ко манита, и 
ока: Ћорчо једьн ћорави, видиш ли како људи зараџују, а ти само чекај да ти од Бога 
падне.  ћорша.

ћорша м в. ћорча. – Што си се унередил, ћоршо један? Само си мислим на једно: 
ако побегне з другог, или још горе, ако иде при другог, а при мен се врта, сви че ме 
окају ћорша, ел рогоња.

ћосав, -а, -о коме не расту брада и бркови. – Одртавел, а ћосав ко дете, па се 
шољћају деца сас њег по село.

ћосавац мн. ћосавци ДЛ м зоол. птица певачица из реда дроздова, кос, црни дрозд 
Turdus merula (упор. косов). – Ујесен морамо да варкамо лозје од ћосавци.  ћосовац.

ћосовац мн. ћосовци ГЛ м зоол. в. ћосавац. – Ћосовци млого убаво поју, али и 
праве пакос ујесен по лозја.

ћотек м ударац, батина, шиба. Δ – Забраздил је, нело ти с брукање, а ја чу с 
ћотек, јега га отргнемо од лоше друство, да не забразди још повише. Ћотек је из рај 
дошьл. Видим ја, че једеш ћотек само ли тека наставиш. █ коњсћи ~ велике батине. – 
Ако се не смириш, че једеш коњсћи ћотек, видим ја. ⌂ једе дупе ћотек добија батине 
по туру. – Деца, будете мирна, да ви не једе дупе ћотек.

ћоше мн. ћошетија с угао, место где се састају два зида унутра у просторији, 
или споља. Δ – По ћошетија наврљане алатће и зарџавели ралници оди плугови и 
копалице, сећирчетија, сећире, лопате, пијуци и матиће. ⌂ округло па на ћоше лукаво, 
неодрећено, и овако, и онако. – Деда Душан кад некво речеше округло па на ћоше, 
требе ти тулмач да протулмачи кво је тел да каже.  ћошка.

ћошенце с дем. од ћоше. Δ – Измькне се негде у ћошенце, читаја и по сат време 
заѕрта писмото.

ћошка ЛЗ ж в. ћоше. Δ – Ене га где се скутал иза ћошку, и гледа ни.
ћуало мн. ћуала с 1. зоол. врста ноћне птице грабљивице из породице сова, ћук 

Athene noctua. –Те га, поче да се јавља ћуало. пре[т]цказује нечију смрт. 2. особа која 
воли да скита ноћу. – Тој ћуало, по сву ноч се слепута по путишта, а спи до пладне. 
 ћукавац.

ћувте мн. ћувтета с пржена лоптица самлевеног или исецканог меса, јело 
припремљено од таквих лоптица у сосу, ћуфте. – Башка се направи совт от 
петлиџањи и црвени лук, и у њег се натурају ћувтета, досипе се вода, и тури у релну 
да се запечу.

ћук-ћук-ћук узв. ономат. ћукавчевог оглашавања. – Те га ћуалото, поче се јавља: 
ћук-ћук-ћук!

ћука несвр. оглаша се ћук. – У чији двор ћука ћуало, у туј кућу нећи мора да умре.
ћукавац мн. ћукавци м врста ноћне птице грабљивице из породице сова, ћук 

Athene noctua (упор. ћуало). – Прс пред око не видиш, само нема-нема па се огласи 
ћукавац. ⌂ вулг. јебава ћукавци беспосличи, ленштари. – Место да нешто работи ко 
друђи љуђи, он јебава ћукавци по село.
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ћулавка ж капуљача. – Сваћи овчар је имал кабаницу сас ћулавку.
ћули несвр. издиже ушне шкољке ради бољег хватања звукова и шумова. – Поче-

ше некво да шьпчу, ја ћулим уши да чујем от кво тој причају, да ле мене не оговарају. 
 наћули.  чуљи.

ћумбе мн. ћумбетија с плехана пећ за загревање просторије (упор. кубе). Δ – Ћумбе 
је от плек, с њега може само да се греје соба, и да се нешто на њега подгреје, да се 
вари јело не може.

ћумбенце с хип. од ћумбе. Δ – Натурај пањушће у ћумбенце, па кат се усија, има 
да спиш само на гачће.

ћумез м запуштена, влажна и прљава кућа, кућерак. Δ – Неје важно у какьв 
ћумез живе, важно је да се вале како живе у Београд.

ћумезарник м пеј. од ћумез. – Набили се у онија ћумезарник ко кокошће у 
кокошкарник, али не знају за боље, па си им добро.

ћумур м дрвени угаљ. – Прави ћумур, па продава на Цигањи ковачи, снаоди се 
да преживи.

ћунак мн. ћунци м метална цев из које истиче вода на чесми. – Љубисав се слаг-
ну комто ћунакат, па се директ из њег напи воду, а рамена му се задрмаше, ко да је 
на дреш усред вршу.

ћунац мн. ћунци м лимена цев за пећ кроз коју пролази дим у димњак, чунак. – 
Студ па боли, кад издьнеш пуши ко строшен ћунац.

ћуне свр. 1. падне на памет, прохте се. – Кво туј има да се прича, зберу ни ко сто-
ку, па ни терају куде си њим ћуне, а народ замлатен па ђине, док си они пуне врече. 
Деца која иду у школу учитељ тепаше кад му ћуне, а разлог увек има. 2. фиг. крене, 
напредује. – Бес прегорело стајско ђубре градина нече да ћуне. ⌂ работи кад му ћуне 
ради само онда кад он хоће. – Работи када му ћуне, кад нече, нече па да га утепаш. ⌂ 
како му ћуне на патку како се коме прохте. – Не може тој тека: како коме ћуне на патку 
да само тека мора да буде, и никако друкше.

ћунче мн. ћунчетија с дем. од ћунац, краћи чунак. – Има ћунци од метар, пола 
метар, а има и ћунчетија от по двајес сантима.

ћуприја1 ж мост. – Гле какву ћуприју направише, ко без руће и без мозак, неје 
ни за бициклу, а камо ли за товар, туј се и празна кола мож претуре, а кам ли пуна.

ћуприја2 ж попречна летвица код бичкије. – Бичћија је ко рам, на једну страну 
је челични лис, с који се сече дрвенарија, а на другу страну усукана врца, с коју се 
затеза лисат, рам затварају два чечива, на средину је пречка која одапиња лисат и 
врцуту, и зове се ћуприја.

ћупче мн. ћупчетија с гасарче без витлошке, па се величина пламена подешава 
повлачењем фитиља иглом (упор. турче). – Гасарче је с витлошку, ако је без витлошку 
зове се турче или ћупче.

ћур-ћур узв. за терање ћурака. – Ћур-ћур-ћур! Ајде бегајте у ливаду, идете па 
пасете.

ћуран м зоол. мужјак ћурке (упор. и миськ). – Задремал ко ћуран на мотку.
ћурка мн. ћурће (упор. и миска) ж фиг. приглупа и припроста женска особа. – Пра-

ва си ћурка, да ти рече у бунар да рипнеш, и тој би уработила.
ћурличе несвр. оглашава се ћурликањем (о ћурки). – Јутро, мати се разлетела по 

двор да намирава животињће, а оно: једно блеји, једно ћурличе, једно крека, једно 
рове, једно скучи, не знаје, јадна, куде че понапред.

ћурче мн. ћурчетија с младунче ћурке (упор. и мишче). – Наберем покриве, па ји 
сварим, нарежем и наврљам на пилетија и ћурчетија, тој млого здраво за њи.
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ћурчија м занатлија који прави кожухе (упор. кожушар). – Ћурчије имало у моје 
време, али у Дучевци неје било, већином су у Стрельц били.

ћусћија ж 1. гвоздена алатка у облику полуге за бушење рупа у земљи, подизање 
терета и др., ћускија. – О, бре, Трајко, тежак си ко ћусћија, не мош се с теб ни про-
орати, а не беше такьв као помлад 2. фиг. неко ко је груб, неваспитан, неотесан. – 
При нас орате за онога који мисли да је најпаметан да је ћусћија.

ћут узв. ћути, не мрдај. – Ћут, ни глас да ти не чујем више, иначе зло че буде.
ћут, -а, -о брав који је без рогова. – Нема га горе от ћуто говедо.  шут.
ћута ж крава која је без рогова, и име таквој крави. – Која крава нема рогови, 

зовемо ју Ћута.
ћутак мн. ћутаци м ован или говече са кратким роговима, или без рогова. – Убав 

овьн, само му је мана што је ћутак.
ћутеж м ћутање. – Век смо провели у ћутеж и трпеж, у трчање и сећирацију.
ћутежљив, -а, -о који мало говори, ћутљив. – Беше ћутежљив и не задеваше се с 

нићег, само тека стоји, ћути и гледа.
ћути (имп. ћути – ћутете, прил. сад ћутечћи) несвр. не говори, уздржава се од 

причања. – Ућутамо се, ћутим ја, ћути он, до када чемо тека, сам Бог знаје. Ћутечћи 
је молила да вој пуште Мирка, чељад да израни; ћутечћи га сарани кад га утепаше, 
чељад да не прочуди.  отћути, оћути, поћути, прећути, ућути

ћутук мн. ћутуци м 1. дуб, пањ. – У њиву ми смита једьн ћутук у орање, али 
никако да решим да га извадим. Остадо сама ко ћутук. Човеци кад не пију и не поју, 
асли су ћутуци. 2. фиг. глуп човек, глпан. – Никој не би верувал да од онаквога ћутука 
у школу, испадне овакьв мајстор.  чутук.

ћутушка мн. ћутушће ж пањић као огревно дрво. – Ваца седи уз огњиште и џарка 
жар сас машу, па натура сува дрва, и на вр једну ћутушку, сукну огањ окол дрвата, 
ал ћутушката има да клаји гоџа време. Госпава рчка по кубе да се разгоре ћутушће, 
да рећија почне да ћипи у лонац.

ћуш узв. команда магарету да пође или да стане. – На магаре кажемо: Ћуш! и 
кат требе да појде, и кат требе да стане.

ћушка ЛЗ несвр. гура, гурка. – Седи миран, не ћушкај ме, несьм ти врс.  чушка.
ћушне ЛЗ свр. гурне. – Ђавол отвори врата, па га ћушне унутра, и отиде си.  

чушне.  поћушне.

У
у узв. за изражавање непријатног изненађења, али и усхићења. – У, битлесу 

један, што се не по[т]чишаш, нело блазниш свет с тољћи косељак. У, колко си по-
расала, још малко па че те салитају момчетија. ⌂ у бре ма немој, види ти њега. – У 
бре, погле ти њега, који би рекьл да може дотле да догура.

у предл. означава најчешће да се нешто налази унутар чега, али има и друга 
значења. – Живе у град, али си имају кућу и у село. Овија мој старц је свирил у кла-
нета. Пријдем до кума, целивам га у руку, и дадем му дар. Бео два-три дьна у гости 
при черку. Орешчьк је у-длабин, наоди се где је висок отсечен слог.

уали (трп. пр. уален, -а, -о) свр. размази (упор. поали). – Јединче, па му сви угаџају, 
уалили га, па га направили на пекмез.

уами свр. метне коњу ам, фиг. притегне кога обавезама. – Нек поживи док га не 
уаме, после кад му туре ам на грбину, има да сеца док је жив.
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уапе свр. 1. угризе зубима. – Будалу и врзано куче уапе. Кад змију не нагазиш на 
главу, она се обрне, и уапе те. Ако си уапеш језик, че те једе јад. 2. убоде жаоком. – 
Три стршеља су ме уапала, једва остадо жив. 3. фиг. увреди речима. – Да знаш да си 
ме за срце уапал с теј речи.

уапотина ж ујед, уједено место. – Врну се до басамаци и седо, одмота ногу за 
коју ме уапа кучиштето, па преко уапотинуту сипа рећију.  уједотина.

уапси свр. ухапси. – Почеше да причају куј ни све мрзне, и куј ни све пакос прави, 
и како су тога Воју за тој уапсили.

убав, -а, -о леп. – Он убав ко слика. она убава ко уписана. И башта и мати убави, 
али па детето што им је убаво – нек си јебе матер! ■ поубав комп. лепши. – Неје имало 
поубава девојћа од њу у наше село. ■ најубав суперл. најлепши. – Он најубав момьк у 
село, она најубава девојћа у село.

убаво прил. лепо. – Покри га з дебеле црђе, и убаво га умотај, да не оѕебне. ■ 
поубаво комп. лепше. – Застану малко да поубаво начини пакетчето под мишку, уцврсти 
корак и појде, она га одгледа док не замакну иза окуку. ⌂ на убаво пристојно. – Боље 
му је с мен на убаво да си орати, да се не чеша куде га не срби.

убавеје несвр. постаје лепши, пролепшава се. – Муће ме големе налегле, а од муће 
се грбавеје и стареје, а не убавеје.  проубавеје

убавенко м нев. и. које невеста надева млађем деверу. – Ако сам стара жена, ја си 
мојег девера још окам Убавенко.

убави се несвр. улепшава се. – Немој толко да се убавиш, че те уроче душмањће. 
 заубависе, проубави се, разубави се.

убавило с лепота (упор. лепотиња). – Излезнемо на Велигден горе при цркву, оро 
љуља, три кола оро, невесте кат се испремениле: забање, сукна, зерзетне шамије, 
убавило. Женско никад да се не роди, да не носи убавило како проклетију. Убавило 
кућу не завило.  убавиња.

убавилце с хип. од убавило. – Убавилце, али у центар, чим мрднеш ис центар, 
селендра.

убавиња ж в. убавило. – Еве, мојва бабичка, збрчкали вој се образи ко лисје на 
жегу, згугурила се ко маче пот стреју, а каква тој убавиња беше.

убавица ж 1. лепотица. – Ти кад дојде у наше село каква убавица беше, поубаву 
младу невесту наше село неје имало. 2. нев. и. које млада надева својој заови. – Какво 
име ми речу, такво име им дадем, некоја Убавица, некоја Пловдина, некоја Транда-
вила…

убавичка ж хип. од убавица. – Најубаву овцу крстимо Убавичка.
убаво с поим. прид. лепо, лепота. – За овуј Таску да ти не вревим: бре, оно има 

убаво, па поубаво, па још поубаво, и најубаво, али овој њојно убавило све замунуло.
убавачак, -чка, -чко лепушкаст. – Велимо и убавачак и убавшьк, али је убавачак 

малко повише убав.  убавшьк.
убавшьк, -шка, -шко лепушкаст (упор. убавачак). – Јутре да окосим оној у 

Главињинци, да га не напуште овчари, а убавшка детелинка.
убавшко прил. доста лепо. – Узни та измети собу, да ни је убавшко кад дојду 

љуђи.
убазди свр. учини да ко или што добије непријатан мирис, усмрди. – Довлечу се 

теј пијандуре, па лочу, пуше, подригују, прде, убазде кућу, да не мож после три дьна 
да се излувтира.

убазди се свр. усмрди се. – Компирчиневе сви проклијали у подрум, требе да се 
исврље док се несу убаздели.  убьзди се.
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убајати се свр. постане бајат. – При мен рећија нема кьд да се убајати, колко год 
да испечем, не мож да дочека нову.

убаксузи се свр. постане баксуз. – О, бре, Трајко, тежак си ко ћусћија, не може 
се с теб ни проорати, а не беше такьв ко помлад, са си се убаксузил, ко да те стра од 
мречку.

убалави свр. умаже, исфлека балама. – Мани ме, сву ме убалави, ветар ти такве 
целивће.

убьзди се свр. в. убазди се. – Запуштила се начисто, ни се мије, ни се пере, убьзде-
ла се, па не мож да вој се пријде.

убьцка свр. убоде. – Пази да ме не убьцкаш с иглуту.
убьцка се свр. убоде се. – Убьцкала се на трн, па ме ока да вој сас иглу извадим 

трнат.
убелеје се свр. постане бео. – Кад улезомо у Ракош убелејали смо се оди мечаву, 

и укочили се оди мрзлицу, па једва штрапамо.
убели свр. учини белим. – Не трљај се од зидат, да не убелиш аљинчето, оцутра 

сам ти га чисто облекла.
убељоше се свр. унереди се вршењем велике нужде. – Убељосал се, па се убаздел, 

не приоди му се.
убере свр. 1. скупи нешто расуто на гомилу. – Ваца сас машу убра жар на купчьк, 

па на вр тури једну ћутушку, да држи огањ. 2. више њих изврше притисак на кога да 
пристане на што. – Убраше ме да појдем за њега, и ја пристадо.

убеџује несвр. изношењем доказа уверава кога да је оно што му се каже исти-
нито, убеђује. – Почеше сви да ме убеџују како је главно кућа и имање, а да момче 
неје ћитка да се с њу заћитиш, док ме не наговорише да пристанем. ■ убеџување гл. 
им. – Код милицајци нема големо убеџување.

убива несвр. 1. насилно одузима живот, убија. – Чедомире, с тој се не живи, тој че 
те цел живот прати, за тој се убива. 2. фиг. жуља. – Свака нова обућа убива док се не 
разгази. ■ убивање гл. им. – Ти си за убивање, ти си напраила да ја потегнем пиштољ 
на роџеног брата.  изубива.

убивотина ж ударено место на телу, модрица од ударца. – Кад га погледа, а оно 
све модре убивотине по њега.

убије (трп. пр. убијен, -а, -о) свр. 1. одузме живот. – За тога Бугарина причају да је 
млого убивал народ, сваћи дьн мора да убије нешто, макар пиле. 2. умлати летину 
(о граду). – Прошлу годину град све уби. Убил га ко град грснице. Гле колко је 
лозјено убијено од град, да те је жал да га погледаш.

убије се свр. фиг. повреди се. – Прилелекаше жене у Горњу малу, нећи је умрл, ел 
се намртво убил.

убира несвр. сакупља што разбацано. – Жльтеје се класје наврљано на купови, ја 
убирам класови што беоше разврљаии по двор.

убичи се свр. заузме надмену позу, испрси се. – Забрадила свилену зерзетну 
шамију, па седла при сина у кола, и убичила се ко старосватица. Забради се наеро, 
па се убичи ко да је кметица.

ублажи се1 свр. услади се. – Бео гладан, она изнесе грутку овчо сирење и жешку 
погачу, мен кат се ублажи, и све поједо.

ублажи се2 свр. умасти се. – Немој да се суде редом пипаш з блажне руће, да се 
не ублажиш, па да те лижу мачће. Ублажили ми се рукави, несьм ји била зузврнула 
док сам мила судови.
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ублаји се свр. оглашава се непрекидним блејањем. – Јутром на село љуђи се 
ражџаколе, пцета се улају, козе се уврекају, овце се ублаје, свиње се ускуче, кокошће 
се укрекају, малко-малко па се све смири, па надвечер пак тека.

убледеје (рад. пр. убледејал, -а, -о) свр. постане блед, убледи. – Још малко па ни 
љуђе по село нече да има, све се разбегало по варош, ко да че там да наберу мед, а 
деца им убледејала ко да ји суше, ко да не једу леб.  убледи.

убледи свр. в. убледеје. – Што си, чере, толко убледела, боли ли те нешто, ел те 
мужат млого сећира.

убљује свр. повраћајући исфлека избљувком што. – Кат се напије, па кад забљује, 
све живо убљује по кућу.

убљује се свр. повраћајући исфлека избљувком себе. – Беше препил па се мртво-
сал, па га жене беоше све уљопале сас воду кад га повртале, а беше се, да простите, 
и све убљувал.

убог, -а, -о веома сиромашан, јадан, достојан жаљења. □ – Сиротиња убога, 
једу кво стигну, ни имају легало, ни завивку, ни повивку, али пуше ко рингови, и он 
и жена му.

уболи свр. почне несносно да боли. – На вашар срето једнога мојега исписника, 
заједно смо у војску служили, јадан, савил се отри колко га кочине уболеле.

убрашњиви свр. умаже брашном. – Не могу да те узнем док не отсејем брашно, 
убрашњивила сам руће, после че се играмо.

убрашњиви се свр. умаже се брашном. – Пострвила брашно по-зем, а дете по-
чело да лази, па се све убрашњивило.

убрзи (имп. убрзи – убрзете) свр. убрза, повећа брзину. – Немој да ме брзиш, че ме 
убрзиш да паднем да се више не могу дигнем.Убрзи малко колата, че се забавимо.

убрнчи се свр. усправиши се почне да штрчи. – Што си се убрнчил туј ко вапир, 
па плашиш народ да не може слободно да си прооди.

убуђавеје (рад. пр. убуђавел, -а, -о) свр. нахвата буђ, убуђа. – Ја вој дадо мек још 
жежак леб, она ми врну леб за алос, само што неје убуђавел. Морузава убуђавела, па 
нече ни стока да ју једе.

убуни свр. збуни, уплаши, учуди. – Убуни ме с толко окање, ајд мен, нело цело 
село убуни.

убута свр. угура. – Бутам, ал не могу да га убутам, тесно.
убута се свр. угура се. – Убутај се меџу нас, лежи и не мрдај млого.
убучи се свр. нагло почне да надолази и бучи (о води). – Убуча се вода от све стра-

не, куде це денемо, све че однесе.
увала ж геогр. мање округласто, или, чешће, дугуљасто удубљење на терену. – 

Прекарај овце преко онуј увалу, па ји терај у Дебели дел, там ширина, па могу да се 
развртају до милу вољу.  увалина.

ували (трп. пр. увален, -а, -о) свр. улуби. – Ако те ударим с песницу у грбину, има 
те увалим ко строшено котле. Дадо му казан да стопи маз, он ми га врну уваленог.

ували се свр. 1. улуби се. – Напуни прскалицу с чорбу да прскам лозје, али ми не-
како паде од рамо, па се ували. 2. смести се, угура се, увуче се. – Падла вој сећира у 
мед, увалила се у газдинску кућу, станула газдарица.

увалина ж геогр. в. увала. – Гадна тај увалина, једнуш у њу преврнумо кола на-
товарена сас шуму.

уваља свр. 1. ваљањем ваљком сабије и поравна какву површину. – Просекоше 
пут, па га насипаше, па дојде ваљак та га уваља, али асвал још неје турен. Ваљак 
поравни и уваља и најгрмутљиву зевњу. 2. ваљајући по чему сипком учини да се то 
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нахвата на што. – Направим лоптице од млевено месо, па ји уваљам у трошичће од 
леб, и пржим у тигањ.

уваља се свр. 1. умаже се ваљајући се по блату, ублатњиви се. – Што си се, бре, 
толко уваљал у каљиште, на свињу си се направил. 2. фиг. угоји се. – Свињуну требе 
да кољемо, уваљала се, па се не мож дигне.  поуваља се.

уваљан, -а, -о фиг. дебео, угојен. – Чу ли да наставници и учитељице нече да ни 
уче деца док им не врну платице какве су биле, оно и до са биле малечће, помалечће 
него на овија уваљани џандари.

уване свр. 1. ухвати. – Ја њу увану за руку, она мене увану за онуј работу. 2. фиг. 
ухвати болест, разболи се. – Ја и свекрва на моју сестру и једьн роднина ис Ћиовьц 
на Велигден кусамо ћисело млеко из једьн тањир, па ни некво увану, та после сви да 
помремо, сви се поболемо да помремо. 3. фиг. спреми какву залиху. – Најбоље да се 
уване сирење за зимницу од мајско млеко.  увати.

уване се свр. ухвати се (за кога или што). – Кат се преједеш на вашар, па те проте-
ра, а ти истрчиш из вашариште, па урипиш у нечијо грсничиште, сврљиш пантало-
не, па се уванеш за сноп грснице, па да видиш како је благо ка[д] ти мешина одьне.

увапири се свр. 1. преобрати се у вампира, повампири се. – Петар Дерла из Бе-
жиште док беше жив удараше мертечћи ексер на мртавца у ногу да се не увапири. 
Тај жена се беше увапирила, али још на-живо. 2. фиг. прозли се. – Увапирил се, па не 
дава на дете чашу млеко да сипем, кам ли ми стари нешто да узнемо да поједемо, ел 
попијемо.  утенчи се.

уварка свр. сачува, учува. – Ја моју черку нумеја да уваркам, побеже за Божу у 
Стругљинци. Ако се сам не варкаш, никој друђи те нече уварка.

уварка се свр. одбрани се, сачува се. – Колко да се варкаш, од њег не мож да се 
уваркаш, знаје ти сваку ступку куде идеш, и с куга станеш да попричаш.

увати свр. ухвати (упор. уване). 1. ухвати, зграби. – Девојченце, ако те уватим, 
неч се добро проведеш, боље се не закачуј с мене. 2. заради болест, разболи се. – 
Ишьл по жене, па уватил онуј гадну болешчину, са се влачи по двор ко пребијено 
куче. 3. фиг. пође. – Беше уватила преко шљивари и њиве, а њиве поугарене, па зевња 
мека, и опьнци вој се напунише з грмутће. 4. фиг. почне. – Сврљи она опьнци од нође, 
истресе ји, па увати да ји чука једьн о[д] друђи.

увати се свр. фиг. потсири се (о млеку у које је стављена маја). – Када се сирење 
увати, сипује се у сирењарку да се цеди.

увьшљиви свр. преда ваши другима, учини да и други буду вашљиви. – Који је 
вьшљив он увьшљиви и друђи који су окол њег.

уведе свр. 1. водећи учини да неко или нешто уђе, доспе, у одређени простор. – 
Ми тој несмо работиле, са уведоше моду да и жене на село крате и грчкају косу. 2. 
провуче жице основе кроз нити и брдо на ткачком разбоју ради ткања. – Поручила 
сам на черку да дојде да ми помогне да уведемо ткање.

увеличава се несвр. хвали се, преувеличава себе. – Да се стужни човеку кад она 
почне да се уздиза и увеличава, ко да ју не знамо.

увене свр. престане да се зелени и да цвета, спаруши се (упор. повене). – Нема 
ћиша, моруска увенула, а жице почело да пригорује, че буде гладна година.

увери свр. учини да неко верује у нешто, убеди. – Како мож да ме увериш да има 
Бог, кад га ни ти неси видел, тиће да си ти верујем на реч.

увери се нађе потврду за што, осведочи се. – Тьг сам се уверил да несу сви људи 
исти, да од добро има подобро, а од лоше полоше.

уветеје свр. постане блед, убледи, изгуби свежину у лицу и погледу. – Улезо у бол-
ницу, кодници пуни с болесни и стари љуђи, ама гоџа и млади зажльтели, уветели. 
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Mен неје добар дьн, а не пантим ни да ми је некада бил добар, како да ми буде добар, 
кат сам се пресамитил и уветел ко моруза у жегу.

увечер прил. кад наступи вече, кад се смркне, свечера. – Ручьк окол десет сата 
пре пладне, обед окол два сата у пладне, и вечера увечер.

увива несвр. умотава. – На мој кревет спиш, у моје се црђе увиваш, ја те перем, 
и пак ти не вољајем.

увија несвр. 1. чини неспособним за оплодњу увртањем мошница. – Овьн се 
учукује, а бик и пастув се увија. Неје увијен тија бик, не приоди му да те не скра с 
рогови. 2. фиг. избегава непосредан одговор, околиши. – Ма кажи га право, немој да 
увијаш ко снашка кат тврди пазар.

увија се несвр. савија се, грчи се. – Увијам се ко црвик на углен од муће и 
сећирацију, ништа ми у кућу не ваљаје.

увије (трп. пр. увијен, -а, -о) свр. 1. умота. – Студ заване, а гоџка се ночом поседи, 
па понесу некво да си увију нође, неку стару цргу, дроњьк, такво нешто. Тура му под 
главу кад спи пешћирче које је престојало ночом у цркву, и у њега увијен босиљак. 
2. уплете. – Моја баба је увила двајес венца црвени лук, и пешес венца бели лук.

увика се несвр. расплаче се. – Трча док трча, па се соплете од једьн омашљак, паде 
и и увика се, друга деца га зајебавају, чепе му се.

увињује се несвр. изражава понизност, снебива се. – Кат си сирома мораш 
свакоме да се увињаваш и склањаш у страну.

увира несвр. увире, улива се. – Мурговица увира у Лужницу, а Лужница у Власину.
увира се несвр. 1. увлачи се. – Увира се ко руб у дупе. Уври се у сено да не озебнеш, 

и одреми док се не истрезниш. 2. подилази коме, полтронише. – Увира се свакому 
који је малко на положај, али му сва деца запослена.

увиси свр. висећи почне да се истиче, да се експонира. – Гле колко су на вињагуву 
увисели гроздовчичи, од милбога да гледаш.

увисин прил. правцем навише, увис. – Не расте увисин, нело уширин, че постане 
колко висока, толко широка.

увискује се несвр. смеје се гласно и нападно, кикоће се. – Увискује се ко полудела. 
Увискује се ко курвица.

увитиљи свр. 1. уврти, увије као фитиљ, усуче. – Увитиљил бркови, зајездил се 
у чезу, види се да је домачин човек. 2. фиг. ослаби, смрша, занемоћа. – Ти се поче 
поправљаш, че те буде, а једно време беше начисто увитиљила.

увлакњави свр. учини да ко буде посут влакнима. – Мани мачкуту, не пригртај ју 
толко, да те не увлакњави, видиш да вој опада длака ко да је шугава.

увлачи1 несвр. влачењем учини вуну погодном да се преде. – Ми увлачимо нашу 
вуну, и че си идемо, са сте ви на ред.

увлачи2 несвр. учини да неко учествује у чему, увуче кога или што у нешто или 
негде. – Мене несу могли да увлечу у политику, а сина че ми увлечу, још зелен, а 
њим такьв требе. Запали цигару, па увлачи онија дим ко да ге једе, само му помалко 
искача из уста ко пара кат се прелади.

увлече (рад. пр. увлекал, -кла, -кло) свр. увуче. – Она мирна, наивна, али ју довати-
ше мангупи, увлекоше у њино друство, и че ми пропадне девојче.

увлече се свр. увуче се. – Жњемо, дете спи у љуљћу врзану на дрво, али мен стра 
да се змија не увлече при њега, па сваћи чьс трчим да га погледам.

уводи несвр. 1. провлачи нити основе кроз брдо и нити, припрема разбој за 
ткање. – Даньс сам уводила у разбој, од јутре почињам да ткајем. 2. доводи воду 
у кућу. – Малко ни поможе општина с паре, а ми повише сас работу, и сви уведомо 
воду у авлију, па са згода и за нас и за стоку.
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уводи се свр. стиди се, снебива се. – На једење нема срам, који се уводи, он оста-
не гладан. Уводи се да једе, а неје га срамота да пружи чашу чьк преко астал да му 
ју напуне чим ју испразни.

уводљив, -а, -о снебивљив, стидљив, несигуран у себе. – Зьлва ми је млого 
уводљива, дојде на-госје, па си гладна отиде, а муж и деца вој несу такви.

увошти свр. фиг. пребије кога. – Има да те увоштим од бијење, само ли те још 
јенуш затечем да си пуштил краве у моју детелину.

увошти се свр. фиг. укрути се, обамре. – Пије док се не увошти, после морамо под 
мишће да га дом водимо.

увре свр. (рад. пр. уврл, -а, -о) увуче (упор. и провре). – Покушај да га увреш унутра 
кроз пенџерче, али је доста тесно, пази да се не заглави, па ни натам, ни навам.

увреди (трп. пр. увреден, -а, -о) нанесе коме увреду. – Књиђе ми постадоше отров, 
нема у варош кога несьм закачил и увредил кроз књиђете. Нека иде све по ред, да се 
људи не најду увредени, да не помисле да ји не ценимо, или да смо некакве пустос-
ватице, кат сами доодимо да питујемо за девојче.

увредни се свр. постане вредан, престане да ленчари (упор. провредни се). – Не-
што се наша комшика одоцутра увреднила, од негде се врта, да ми је само да знам 
куде је била толко рано.

уврека се свр. почне да мекеће (коза). – Јутром се љуђи ражџаколе, пцета се улају, 
козе се уврекају, овце се ублаје, свиње се ускуче, кокошће се укрекају, малко-малко 
па се све смири, па надвечер пак тека.

увржди се свр. зуји и клопара са свих страна. – Уврждало се на све стране, не 
мож се мине од аутобуси и лимузине, неје ко при нас.

уврже (трп. пр. уврзан, -а, -о) свр. 1. обмота чиме и крајеве веже, увеже. – Натова-
римо сено у литре, па га увржемо цврсто с конопац, да не може да се успут истресе. 
Некво замотано у крпољ, па уврзано сас врцу, стоји при плот, малко подолшће оди 
нашу капију. 2. упрти цедилку на рамена и тракове веже спреда на груди. – Увржем 
цедилку, у једну руку рукатка с потквасено млеко, у другу стовна с воду, па на жетву.

уврже се свр. упрти се и веже упртњаче спреда. – У љуљћу се увржем, матика на 
рамо, па на њиву. Појдем на воду, увржем се у цедилку сас канту, збира десет ћила, 
на кобилку накачим две котлетија, и она збирају здвајес ћила, по тријес ћила воду 
донесем одједнуш.

уврзује се несвр. увезује се. – Ја гледам у бабу, она се уврзује у цедилку, и натациња 
на руку торбицу сас леб. Сас каницу се преврзује, а у цедилку ели љуљћу се уврзује.

уврљи свр. убаци. – Што не могаше да поједу, уврљише кроз пенџерче на магаци-
нера у задругу. Сьг чу ја да поведем и нашег Ацу с мен, да и њег уврљимо у Београд, 
неје он за овдека.

уврљује несвр. убацује. – Једна жена држи дрвену лопату, друга тура лебови на 
њу, и овај што држи лопатуту брзо уврљује лебовити у вурњу, и распореџује ји да се 
не додирују, да се убаво опечу.

уврне свр. 1. завртањем какве направе смањи проток чега. – Уврни витлошку на 
лампуту да неје толко синула, да малко пришпарамо гас. 2. наглим окретањем руке 
зада бол. – Уврни му руку, и не пуштај док не призна.

уврнут, -а, -о који је смушен, сулуд, на своју руку. – За некуга који је усукан и 
уврнут при нас кажу да је зајебан ко тесне гаче.

уврти свр. савије више пута, умота. – Башта ми води коло, подрипкује и све за-
плита сас нође, саде он тека умејеше да игра, па уврти орото, уврти, напраји га ко 
змију, а тьг га одједнуш расплете.
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уврти се свр. упреде се. – Баба прво испольк навртка неколко на вретено, па после 
да би вој побрж ишло запекља преџуту окол вретено, пушти дльгу нитку, подигне ју 
увис, заврти вретеното ко деца кат се играју с врндало, извлече преџуту колко год 
може увис, и пушти ју да се уврти.

увртка свр. упреде две нити у једну. – Седи баба на басамаци у ладовинку и 
вртка, жури да увртка још послегња две клувчетија, па од јутре да почне да плете.

уврцка се свр. узврпољи се, почне да баца усплахирене погледе лево и десно. – Кад 
га види да вој се приближава, поцрвенеје и уврцка се, па не знаје на коју страну да 
погледа.

уврчи свр. подигне реп па почне безглаво да бежи (о говечету). – Кат чују 
штркљавицу, говеда уврче реп и уштркљају се, побегну у-свет.

уврчка свр. провуче, продене што кроз нешто. – Немој ми дираш плетењето, да 
се не разврчкају игле, после требе муку да видим докле ји поново наврчкам.

уврчује несвр. фиг. говори двосмислено, избегава да каже праву истину. – Ма тека 
си је, само што га Петкана уврчује, па не казује све директ ко ја, него онак одолек. 
Нечу га уврчујем ко јаре реп, него чу ви причам поштено, кад нумејем друкче.

угази (трп. пр. угазен, -а, -о) свр. газећи утаба, згњечи. – Све ми угар угазише сел-
ска говеда. Врли смо на гумно с коњи, терамо коњи та угазе жито, па ји изведемо и 
с виле све тој растресемо, па ји пак уводимо да газе док га не овршемо. Угазена ми 
детелина, пакос ми комшија направил.

угар м њива плитко поорана после жетве. – Све ми угазише угар с овце. Брза 
ко жељћа преко угар.

угари (трп. пр. угарен, -а, -о) несвр. оре њиву после жетве да одстоји пре новог 
сејања ради побољшања приноса. – У Ћицину ливаду Љупко угари стрниште, а снаа 
води говеда. Угарили су сва стрништа која су поблизо до село. Неколко њиве изуга-
римо, неколко че остану неугарене. ■ угарење гл. им. – Тамьн завршиш копање, дојде 
жетва, тамьн ожњеш, ајде врша, тамьн овршеш, ајде угарење.  изугари, поугари.

угаси (рад. пр. угасал, -сла, -сло) свр. учини да нешто престане да гори; фиг. охла-
де се осећања. – Море, убило те плевење у главу, видиш ли да ти се огьњав угасил. 
Угаси сијалицуту, да не гори беспотребно. Ни њу не мога да заволим, угасал сам, она 
тој виде, па си отиде.  угасне.

угасљиви свр. упрља и усмрди што петролејом (гасом). – Сипува гас у лампу, па 
си угасљиви руће, трипут ји ми са сапун, и још смрде.

угасне свр. в. угаси. – Шибнем с разбој, гасарче угасне, мужи се упцују, деца се 
упиште.

угаџа несвр. 1. испуњава нечије жеље, угађа. – Баба се кобајаги љути, уствари им 
пристањује на шалу, и воли да им угаџа. Не мож да пројде дьн да ми нешто не при-
говара, и да ми на нешто не наоди ману, па колко да се трудим да му угаџам. На сви 
угаџа, а највише угаџа на кумицу, заслужила кумица. Има свиње које нече да једу, 
па мора да им се угаџа исто ко на деца. 2. удешава, подешава, ради у своју корист. 
– Поп пререже колач, па полутину даде домачину, а полутину узне он, али све угаџа 
да њиговата буде поголема.

углави (трп. пр. углавен, -а, -о) 1. учврсти, намести нешто да чврсто стоји. – 
Направили топ от чивуру, углавили га на точкови от колечће, па га напунили сас ба-
рут. Виџ да ли је добро углавен трупат на кола, да не падне успут. 2. фиг. споразумно 
утврди, уговори. – Пријетељи се погаџаше, и погодише се, углавише работу, свадба 
че буде, мен наредише да излезнем пред врата и трипут опалим из двоцевку.

углавноме прил. најчешће, претежно, највећим делом, углавно. – Уработимо га 
како га уработимо, углавноме га спекљамо, са му мож пијемо крчму.



1065Речник говора Лужнице

углед м пример који служи за узор. □ – Док старци не помреше наше лозје у 
Сливје беше за углед у целу околину. Прокречимо и прочистимо кућу, неје бьш за 
углед, али па је боље него што је било.

угледа се свр. пође за нечијим примером, усклади своје поступке по угледу на 
некога или нешто. – Што се неси угледала на некоју поштену девоћу, нело на Севду 
копиларку, тека ли ни образ белиш.

углен м 1. комадић жара. – Неје ни там льк живот, и там се мучиш и печеш ко 
црвик на углен. 2. угашени жар, угљенисани комад дрвета. – Пекло се, пекло, па се 
направило на углен, може се само врљи.

угленчьк мн. угленчичи м дем. од углен, угленчић. – Иди донеси једьн угленчьк 
да деда запали лулу.

углење с збир. углевље. – Престрашил се, па су га трипут водили при туј бабу у 
Војници да му гаси углење. Воден је код бабе да му гасе углење, да престане да се 
умочује у кревет.

углењице с дем. од углење. – Тури се уз огњиште зевњано грне, у њег се нешто 
пристаји, пасуљ ли је, зеље ли је, оно пада у њег углењице, а наша баба велеше да је 
оно здраво за жељуд.

углеџује несвр. загледава, мери погледом. – Све невесте су убаве, али нашата 
беше најубава, кад ју доведомо у село сви су ју углеџували.

углеџује се несвр. поводи се за нечијим примером, узима себи кога као углед. – Ако 
се на њу углеџујеш, онда си добру мустру одабрала у коју де се угледаш.

угмаца се свр. испрља се гацајући по житком блату. – Не гмацај по каљиште, 
ако се угмацаш немам у какво да те преоблечем. От пцување се размокре уста, па 
нумејеш да станеш, угмацаш се у пиздарање ко кокошка у каљиште.

угњезди се свр. настани се, савије гнездо. – Млого си ми прирасла за срце, неје 
само затој што си убава, нело твоја доброча ми се у срце угњездило.

угњете свр. увуче, угура. – Навалише, и угњетоше и мене у партију, ако несьм тел.
угњете се свр. убаци се, угура се и где треба и где не треба. – За њега се ти не 

сећирај, он умеје да се и у дупе угњете некому, само ако је малко на положај, и ако 
че има корис од њега. Угњете се и где му је место, и где му неје место.

угњилеје свр. постане гњио, омекша. – Мушмуле не могу да се једу док не 
угњилеју.

угњита се несвр. завлачи се, намеће се, увлачи се. – Колко вој он повише наоди 
ману, толко му се она повише угњита пот кожу.

уговеје свр. постане одсутан и расејан, умуси се и не мрда. – Уговејал уз астал ко 
млада невеста прет кума. Кад овца уговеје и истеѕа се, овчар вој промькне шубару 
испод нође, и с шубаруту ју обиколи у круг.

уговеје се свр. упреподоби се, ућути се. – Море, живну ни ората, једно време се 
беомо сви уговејали ко говеда на жегу.

уговори свр. постигне договор, договори се о чему. – Уговорили да се најду и 
зором да појду за Пирот, кад ујутру њег нема на договорено место.

уговори се свр. вери се, прихвати брачну понуду. – Уговорим се: дојду вечером 
свекьр, свекрва, дарују они мен, ја њи, и после за две-три недеље не излазим нигде 
от кујћу.  удума се.

угоди свр. испуни жељу, учини по вољи. – Никад не могу на свекрву да угодим: 
ако запржим манџу – млого мрсно, че добије притисак; ако га напрајим посно – че 
се испосни, па че вој се у врти главу.

угоји свр. добро хранећи учини дебелим, утови. – Свињана се веч угојила, веч не 
може да се дигне да једе, мора да се коље што пре.
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угоји се свр. удебља се. – Угојил се ко вепар.  поугоји се.
угори свр. загревајући учини што врелим. – Вутара на валте, па немамо пеглу да 

ју испегламо, нело туримо лопатицу на жар, па ју угоримо, и с њу ју испегламо.
угори се свр. постане врео, нагори се. – Црепња требе да се добро угори на жар, 

да може да се пече леб у њу.
угорчи се свр. добије горак укус. – Овој брашниште још ланско, угорчело се, ни 

свиње га нече једу.
уготви (трп. пр. уготвен, -а, -о) свр. припреми јело, зготови. – Моја маћа кад уготви 

чорбу, за уста се лепи. Са че дојде вршалица, па да идеш да вој помогнеш да уготвите 
за вршачи. Ручьк је уготвен, и астал поставен, ајде збирајте се.

угоџује несвр. угађа, испуњава нечије жеље. – До када чу ја на сви да угоџујем, ко 
да сам доведена у овуј кућу слуга да будем.

уграби свр. фиг. предухитри. – Уграбимо та зденумо сено прет ћишу, да га не 
намокри на откоси.

угради свр. постави у зид, узида, уклопи на одговарајуће место део намештаја 
или столарије. – Купимо столарију: једна улазна врата, троја собња, и три прозора, 
али ји још несмо уградили.

уграши се свр. полешкари у постељи док се не расани (упор. и истишти се). – Још 
малко да полежим да се уграшим.

угрваља свр. котрљајући убаци што у неки простор. – Дојде комшија та ми 
помогну да угрваљам кацу у подрум.

угрди се свр. постане грдно, непријатно, одвратно. – Са се не једе поснина ко 
напред, нело блажнина, па се угрдила, нече душа да једе, само попржиш – расипеш, 
попржиш – расипеш.

угрева несвр. излаже утицају топлоте, чини кога или што топлим. – Море, 
рећицава поче да ни угрева, још малко па че почнемо да сврљамо дреје од нас.  
поугрева.

угреје свр. загреје. – Угреја сльнце, че помори и народ и стоку.
угреје се свр. загреје се, постане топао. – Моруза се сади кат се зевња угреје.
угризе се свр. упије у себе, прожме се материјом у коју је стављен. – Туршија 

неје стасала за једење док се не угризе у сол и ћиселину.
угорчи се свр. постане горак. – Сирење сол држи, ако се не посоли добро, угорчи 

се, па ни свиње нече да га једу.
угрми свр. почне јако и непрестано да грми. – Некада кад га стунтеше, кад га 

усева и угрми, ми у једну душу трчимо сас родитељи да зберемо сено, да га не за-
вати ћиша.

угрми се свр. почне да грми са свих страна. – Ветар понекада донесе облак 
одједнуш и од нигде, па се угрми и усева, и надојду потоци.

угрчи се свр. скупи се, укочи се. – Нође ми се угрчише седејечи. Ја и моји тој 
несмо уработили, а који је тој уработил да је проклет дабогдаде, и да му се и руће и 
нође угрче.

угура се свр. пробијајући се кроз гужву увуче се у нешто или негде. – Једва се 
угура у аутобус, али сам морала да стојим све до Пирот.

угусти свр. фиг. почне да пада у густим капима или пахуљама. – Море, ћишава 
угусти, ајде да бегамо под некоје дрво. Снегав угусти, че ни завеје.

угуши свр. онемогући коме дисање, умори стежући за гушу. □ – Поче да бегам, 
али нигде врата, запе се да окам за помоћ, али немам глас, некво ме угуши, не могу 
да окнем.  удави.



1067Речник говора Лужнице

удава ж удаја. – Гоџа души у кућу, черће пристигле за удаву, нема више за кво 
да ји дом чува.

удавьц мн. удавци м удовац. – Ја сьм ко девоћа побегла за удавца. Дадоше ме за 
удавца, гоџа имање има, па да ми буде бођим добро, а оно испаде само да се повиш 
мучим.

удави (трп. пр. удавен, -а, -о) свр. 1. утопи у воду. – Боље да сам те удавила у корито 
док сам те купала, нело што сам те очувала такво недьгаво. 2. усмрти прегризањем 
врата. – Вуци се намножише, па ретко да пројде нећи дьн да неје понека овца 
удавена. 3. угуши стезањем за врат (упор. угуши). – Неје ју утепал, удавил ју с 
руће, стаеѕал за гушу док престала да дише. 3. фиг. умори кога досадном причом или 
понашањем. – Ајде доста више, удави ни с туј твоју причу.

удавица ж удовица. – По рат младе удавице колко оч.
удари свр. 1. зада ударац, лупи, млатне. – Чу те ударим, да ти глеци излету. 2. 

фиг. почне. – Удари младињата на песме, тера ји рећицата, и мен нудише, пину и ја, 
и мен стану жега малко, ал ми не личи да се устурам да појем сас њи. ■ ударање гл. 
им. – Колевка ти до разбој, тамьн те успим, пријдем да поткајем, ударим нећи пут, 
ударањето те пробуди, ја манем да ткајем.  заудара, изудара.

удьне свр. удахне. – Студ па боли, кад издьнеш пуши ко строшен ћунац, кад 
удьнеш, рњће се залепе.

удебели (трп. пр. удебелен, -а, -о) свр. удебља, угоји. – Смањи им рану, че ји 
удебелиш пре време, па че морамо да ји кољемо док је још жега. Удебелен, не мож 
да се дигне колко је дебел.

удебели се свр. удебља се. – Ја велим стесниле ми се панталоне, па не могу у њи 
да улезнем, а она вели да несу криве панталоне, нело сам се ја удебелил ко вепар. 
 поудебели се.

удева несвр. увлачи што кроз неки отвор. – Поче да не могу без наочари да удевам 
коньц у иглу.

удевери се свр. фиг. напије се. – Милицајац улезал при њи, па се удеверил там ко 
ћусћија, са ја морам да се сам снаодим. Почемо оди рећију, па ударимо на цревца на 
скару, па прејдомо на винце, и кат се удеверимо, почемо да вадимо лекови от при-
тисак.

удене свр. увуче што кроз неки отвор. – Оћораве, не видим више да уденем коньц 
у иглу и с наочари.

удере се почне да виче, почне да се дерња, – Кат појде онај која растура седењћу, 
по њу појде њојно момче, а по њег се удеру друга момчетија.

удеси свр. 1. доведе у ред, удеси (упор. и подеси). – Кућу окречимо, собе удесимо, 
пријетељи че ни први пут дојду на славу. 2. фиг. изудара, пребије. – Море, она си је 
тој и тражила, али ју удесил, три дьна неје могла да се дигне ис кревет.

удеси се свр. 1. дотера се, нагизда се. – Удесил се ко млада невеста. Удесил се ко 
за Врбицу.

удивји се свр. урасте у коров и трње, постане пуст и некултивисан (упор. подивји 
се). – Нити има народ, нити има стока, све се удивјило и урасло у трње и грмање.

удипли (трп. пр. удиплен, -а, -о) свр. среди и наслаже једно преко другог. – Некакве 
крпће, везени пешћири и таквојете натурала по асталче, на прозор, по дувари, ја тој 
збра, удипли, па натура у сандьк. Улезоше у њојно сопче, оно средено и удиплено, 
види се да је девојчето вредно.

удиса несвр. удише. – Багатори се мењају, али вршач куј отврља сламу испред 
дреш, бе[с] смену удиса прашину, ко да је у воденицу.

удльбе свр. издуби. – Куде вода тече она удльбе корито, тој си њојан пут.
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удобно прил. на удобан начин, повољно. □ – Седни удобно, немој да си седла на 
крајчьк ко сироче.

удобнос м особина онога што је удобно, повољни услови, комодитет. – Тија 
живот и тија удобнос нема више нигде да најде ко што га је при мен имала.

удоваља несвр. удовољава, испуњава нечије прохтеве. – Ако је добар домачин да 
удоваља стругари, они му не праје штету, ако ји не удоваља, они му искарају кола из 
авлију, и гурну у долину.

удоми (трп. пр. удомен, -а, -о) свр. уда кћер или сестру у туђ дом (упор. одоми). – 
Сину смо направили кућу, а черку удомили у добру кућу. Четри черће имамо, и све 
добро удомене.

удоми се свр. заснује дом и породицу (упор. одоми се). – Пет черће имам, све се 
добро удомиле.

удрвени се свр. фиг. укрути се од хладноће или страха. – Удрвенимо се от студ 
чекајечи да стигнете.  удрви се.

удрви свр. укрути. – Ма мож само да ми га удрвиш, друго ми ништа не мож. 
Постарити зет ме посаветова да га добро удрвим, па после да га турам.

удрви се свр. фиг. укрути се од хладноће или страха (упор. удрвени се). – Удрви се 
ко компир, пуштете ме поблизо до кубе да се огрејем.

удрдње се свр. почне да гуњђа, почне да лупета глупости. – Удрдње се, па нумеје 
да стане, главу човек мора да си врже од њојно дрдњање.

удржи свр. задржи, спута. – Не мож да удржиш језикат да не меље, видиш да ти 
се сви потсмивкају, и показују с прс на теб. Гледам га, неје бик, нело алесина, не мож 
га тројица човека удрже.

удроби (трп. пр. удробен, -а, -о) свр. дробећи на ситне комаде ставља у нешто 
течно. – Који какво удроби, тој че и да куса. Ја млого волим удробено млеко с ка-
чамак.

удропа се свр. испрља се блатом, укаља се. – Чији се овој чириклеја ваља по 
каљиштакав, удропа се ко прасе, не мож га познају дом. Дојдоше деца од игру, удро-
пала се до гушу.

удува се свр. почне да дува и не престаје (о ветру). – Удува се ветрина, све че да 
пообара и поодноси црепови от куће.

удудњи се свр. почне потмуло да грми са свих страна. – Удудњало се и усевало 
се, нас стра што смо у собу, а како ли је на овчари горе у планину.

удудуљи се свр. придружи се, пришљамчи се. – Петар Пасуљан се слагнул па не-
кво тражи позем, а по њега се удудуљил Цола.

удум м прошевина девојке, веридба. – Дојде и тија дьн кад отидомо у Сурочево 
на удум.  удумушка.

удума свр. уговори, постигне договор о веридби, вери девојку. – Удумају девоћу и 
даду вој дар, а она њи целива у руку, и после не искача ис кућу до свадбу. Башта ме 
окну и рече: Удумал сам ти невесту, убава ко гороцвет.

удума се свр. вери се (упор. уговори се). – Туј ноч наша Перса се удума за Тику из 
Бежиште. Девоћа кат се удума, више на корзу не излази.

удумује несвр. проси девојку, уговара веридбу. – Дудуче да тури у џеп, и одма да 
дооди при мен, идем да удумујем невесту, магарево че женимо. Мој башта се преме-
ни, мати омеси погачу, наточи рећију, све тој турише у крпу, и ч-идемо да удумујемо 
снашку, и мен поведоше, овеја од мен помьлецће си остадоше дом.

удумушка ж прошевина девојке, веридба (упор. удум). –Прегњавимо удумушку, 
прегњавимо огледи, прегњавимо свадбу, пројдоше ујдурме. На њину удумушку се 
сви напимо.
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удуши свр. угуши, удави, усмрти дављењем. – Стегал ју за гушу, и не пуштал док 
ју не удушил, па ју врзал с конопац и обесил, ко да се сама обесила.

уђаволи се свр. постане ђаво, пролукави се. – Уђаволил се народ, само гледа који 
коме да подвали. Кокошћене се, бре, уђаволиле, нече ћораво јајце да снесу.

уђуми се свр. порасте густо попут жбуња. – Метле порасле висоће, па се 
уђумиле у градину, не мож да се пројде меџу њи.

ужегне (рад. пр. ужегал, -ла, -ло) свр. поквари се од стајања и врућине (о сланини, 
масти и др.). – Маз оче да ужегне ако не стоји и ладан подрум. Маз у овуј канту се 
ужегал, требе да се претопи да не мирише, да може да се једе.

ужеглело поим. прид. непријатан мирис ужегле масти. Исипеш спржу у суд, 
и утьпкаш ју с ложицу да не остане негде празно, оче после туј да замирише на 
ужеглело, и да целу спржу поквари.

уживка свр. ужива у дем. значењу. – Е, да мојна черкана имаше мозак, па да си 
са уживка у богату кућу.

ужига се (трп. пр. ужиган, -а, -о) свр. добије кондицију, постане отпоран, очеличи 
се. – Прва два-три дьна су загулена, док се ужига човек, после иде. Још неје ужиган 
на тешку работу, али че се ужига.  ужилави се.

ужилави се свр. добије кондицију, постане отпоран, очеличи се (упор. ужига се). – 
Ужилави се човек на печалбу, па му ништа неје тешко.  поужилави се.

ужили свр. стави младу грану у влажну земљу да пусти жиле. – Да ми дадеш 
чепку од овој цвећенце, ја чу га посадим и посипујем, и оно че се ужили и привати.

ужlни се свр. упорно нешто гледа, тражи или чини док не постигне то жто је 
желео. – Ужlнил се ко жlна, па не престањује да моли и досаџа. Ужlни се: Дај, па 
дај! – и док му не дадеш, не оставља те.  ужльни се.

ужlтеје свр. постане жут, добије болеснички изглед (упор. пожlтеје). – Нешто им 
детето млого ужlтело. Морузе ужlтеше, суша голема, нема ћиша.

ужlти свр. учини што жутим. – Прејел се, па ужlтил гаче.
ужльни се свр. в. ужlни се. – Ужльнил се у мене, па не стура трепће. Кат се ужль-

ним да чујем кво је било, а моји ми речу да ји манем, ја се ужльним при бабу, и она 
ми исприча све по ред.

ужуга се свр. убрза се, постане нестрпљив за чим. – Кво си се ужугал, поседи 
још малко. Видим ја да га ужугало да добије тојагу по дупе.

ужури свр. почне да жури, ужурба. – С рећију требе испольк ко сас младу не-
вестицу, од њу мож да закасаш ако ужуриш да ју собуваш на цугь, има те тресне у 
тил да те запотаји. Тьг се жене ужуре да им наново постављају тој кво је готвено за 
славу.

ужури се свр. ужурба се. – Врнумо се у собу при докторатога, он се ужури, требе 
да иде при неког. Тој ми саопшти, и ужури се дом, има си работе.

уз(а) предл. уз. – Сама не могу да слазим и да се качим уз басамаци, па си повише 
лежим. Не качи се уза сльбуту, че паднеш да се искршњачиш.

узајнати се свр. уинати се. – Ја се узајнати, нечу да пристанем, па да ме утепа, ал 
и он не попушта. Узајнатил се ко могаре на ћуприју.

узболи свр. почне несносно да боли. – Кад ме узболи мешина, по сву ноч се спре-
зам и тручем по кревет.

узбрдица ж геогр. узбрдна страна узвишења; назив за уздигнуто тло по изгледу 
навише. – Тешко се стар човек качи на узбрдицу.

узбрдичаво прил. са косином, са великим нагибом. – Заитали се, а узбрдичаво, 
чини им се душа че на нос да им излезне.  узбрдњичаво.
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узбрдњичаво прил. в. узбрдичаво. – Оно си ни селото такво, узбрдњичаво, ко кроз 
комин да идеш.  наузбрдњичаво.

узбујаје свр. почне нагло да буја од надошле енергије. – Са да вој падне ћиша, па 
да видиш како моруза има да узбујаје, и полудеје од род.

узбујал, -а, -о који има времена на претек, који не зна шта ће са собом (упор. 
побујал). – Мож нећи да рече да сам узбујала, па немам другу работу, али мен до-
бро кат се ујутру истрчим по ливаду. Ма они узбујали, по цел дьн се померају из 
ладовину у ладовину, док ми скапујемо од работе.

узбујльк м нерад, ленчарење, губљење времена улудо. – Маје се по село од 
узбујльк ко крна крава, па и на друђи смита да работе кво им је за работу.

узбујотина м/ж пеј. лења особа. – Мани туј узбујотину, она се не сврта дом, гледај 
си ти тебе.

узбуне свр. кипећи нарасте, прокључа. – Кад заћипи млеко оно узбуне, и мора да 
се склања от шпорет. Ћипнем млеко само малко да узбуне.

узбуни свр. побуни, ускомеша, подстакне кога на свађу и тучу. – Узбуни ји, па 
настане карање и тепање, цела мала се сабере да види кво се дешава. Малко сам га 
ударил негодечћи, а он кат поче да вика у големи глас, узбуни цел комшильк.

узбучи1 свр. постане кисео, прокисне. – Млекото беше узбучало, па га врљимо на 
свиње. Вурда требе да постоји недељу-две да прећипи, ал не ваљаје да је на млого 
топло, мож да узбучи и да се батише.

узбучи2 свр. зачује се ларма, почну сви углас да вичу. – Надокраћу се пресрами, и 
рече на башту си да пристањује да појде за њега, оно у кућу узбуча, ко да си огањ у 
сламу врљил.

узвије свр. спопадне бол. – Кад ме ночу узвије слепо црево, само се тручем и 
превртам по кревет.

узврти се свр. узнемири се, усплахири се. – Чим улезо у собу бабата ме процени да 
сам се због некво узвртел, видо како се усмивка конто дувар. Узвртел се окол мен да 
му продадем браниште у Сулиманово, а за цену не питује. Узвртел се ко путпудаљћа 
у ретко жито.

узвуњари се свр. испрепада се. – А Ђока ви је ко зајак, ал се варка да девојчето 
примети да се узвуњарил.

узголем, -а, -о овећи. – Исплела сам ти убав џемпир, мож је малко узголем, али 
кат се опере че се збере, и че буде тамьн.

уздасиња несвр. уздише. – Чујем га понекад како дльбоко уздасиња, ал ћутимо, ни 
он оче први нешто да продума, ни ја.  уздашиња, уздиса.

уздашиња несвр. в. уздасиња. – Кво се тој толко не мож сетиш, па уздашињаш цел 
дьн. Понекад се тека развика, устрѕа по цел дьн, уздашиња и мукује.

уздьне свр. уздахне. – Запотајило ме, па не могу да уздьнем. Како тој Ђора рече 
за Босу, Бранча поче да коколи, увати се за срце, само плитко уздьну, и толко.  
поуздьне.

уздигне се свр. подигне се на прсте да би био виши. – Уздигне се на прсти, или се 
поткачи на некво, само да боље види кво се тој при нас дешава.

уздиза се несвр. 1. подижући се увис штрчи. – Натоварим шуму на кола, па вржем 
сьс конопци озгоре, да се не уздиза и попада по пут. 2. горди се, прави се важан. 
– Валеше те учитељ у село, тека и кат појде у варош у школу, све моје друшће ис 
Калџерело црвенеју на родитељсћи, само се ја уздизам.  уздиѕа се.

уздиѕа се несвр. в. уздиза се 2. – Воли да се уздиѕа и да се вали, ако ју сви знамо 
каква је.
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уздиса несвр. в. уздасиња. – Какво је сас теб, што само уздисаш, кве те муће на-
легле?

уздригос м шаљ. подригивање. – Кат подригне повали се како је тој „уздригос на 
сланинос“, ако сланину неје ни видел.

узејтињави свр. умасти зејтином. – Зузврни рукави да ји не узејтињавиш док 
упржиш компирити.

узелени свр. обоји што у зелено. – Куде си се завирал та си толко узеленил 
кошуљуту, знаш да се тој не пере.

узенгија нов. ж метални продужетак на ашову у облику узенгије на коме се ногом 
притишће приликом риљања (упор. и зењђија). – Ашов може да буде обичан, и ашов 
сас узенгију.

узигра свр. почне да дрхти, узнемири се. – Кад ју видим узигра ми срце, па чини 
ми се чу препукнем од радос.

узимају се несвр. склапају брак. – После му Босиљћа казува све по ред који 
нестањуваше, који се узимаше, који се мањуваше и који се раџаше.

узимало с алатка за дубљење дрвених кашика. – Ложице се праве сас узимало, а 
најбоље дрво за ложице је кlн или јасен.

узира несвр. блене, мотри, пиљи. – Кво ме узираш, немам ни рогови ни реп, а и не 
видиш ме први пут.  уѕира.

узира се несвр. заблене се у кога и не трепће; огледава се како изгледа. – Узира се 
у њу ко пинтер у чвор, ко да ју никад неје видел. По половин сат се чешља и узира у 
огледало.  уѕира се.  узрта се.

узли се свр. постане зао (упор. прозли се). – Пропи се, па се узли, па му почемо 
сви смитамо, и на све поче да наоди ману.

узмалечак, -чка, -чко омален. – Још бео узмалечак, па молео деду да и мен по-
веде с њег кад ујутру појде с овце.

узмалко прил. недовољно. – Ако ви је узмалко рећица, ви си попришпарајте, немој 
да ју прототљате сву, после да цедите љиђе.

узмица несвр. одступа, узмиче. – Ми несмо узмицали, али смо сваку победу саз 
главе плачували.

узмица се несвр. измачиње се унатраг, повлачи се. – Море, немој да му се стално 
узмицаш, нело му се обрни, па да видиш како че легне на руду.

узмрда свр. узврпољи се, унервози се. – Какве те са лутће ватају те си толко уз-
мрдал. Моји зетови узмрдали, па оче да ме саветују како да правим севте на невесту. 
 узмуа се.

узмуа се свр. узврпољи се, унервози се (упор. узмрда). – Старци се узмуали, неје 
им бьш свеједно, а ни јасно, кво че тој да буде. Стојан се узмуал, требе си рече на 
њигови, а срамота га.  узмува се.

узмува се свр. в. узмуа се. – Бугари се узмували, понекоји закрвавили с очи ко 
курјаци, понекоји кутају очи.

узнанагорњичав, -а, -о подоста стрм навише. – Друђи крај куде вој је градина-
та узнанагорњичав, не може се наваџује, па ју плиска сас лопату.

узне свр. 1. узме. – Узни друго сирење, тој одавно извадено, па можда више неје 
добро. Који че те узне такву недьгаву и развлечену. 2. започне, почне. – Ја узе да се 
пременим, како ми рекше. Само што уземо да вечерујемо, они тропнуше на врата. 
 заузне, обузне, одузне, подузне, предузне, преузне, сузне.

узневешти се свр. узнемири се, узбуди се. – Кравава се узневештила, мора да 
тражи бика. Види она да се Ваца нешто узневештил, да оче некво да вој изорати, па 
чека да чује да ли је добро, ел лоше.
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узоди се свр. 1. фиг. развредни се. – Пројдоше неколко дьна, Јованка се узодила по 
кућу, разработила се, не скаџује се на једно место. Мајстори се узодили, излазе, ула-
зе, носе једно-друго, пробују, намештају. 2. фиг. усплахири се. – Јованка им се онаџује 
и стално поглеџује кроз прозор, а и Ваца се узодил по собу.

узокол прил. около, наоколо. – На Бьгњу вечер унесемо сламу у собу, простремо 
озгор покровац, натурамо на њега све кво смо спремили, седнемо узокол, и 
вечерујемо.

узоколо прил. издалека, околишно. – Ја се распитува узоколо, да не примети кво 
ме занима, умеје ли леб да омеси, и које јело најбоље готви.

узреје свр. постане зрео, сазри. – И не чекају да узреје, продаду га још на зелено. 
Пипер ни је убаво узрел, тьмьн че си од њег праимо ајвар. Узрело грозје, че збирамо 
берачи, али тој си све наша рода.

узрта се несвр. мотри, разгледа, пиљи у кога или што (упор. узира се). – Главоња 
се поче узрта у њу ко сврака у шупьљ ореј.  уѕрта се.

узуран докон, охол, размажен. – Узурно им детиштено, ништа не работи, уседе-
ло се, а може на коња реп да искубе.

узучи се свр. почне да зуји, зуји непрекидно. – Процьвтеле сливе ко снег да је на-
падал, па се челе узучале у њи, једна милина.

уѕвери (трп. пр. уѕверен, -а, -о) свр. преплаши, пренерази. – Престани толко да 
окаш, комшильк уѕвери, мани нас. Малко га пипну, он кат си поче да вика, уѕвери 
целу малу. Село је уѕверила с работу.

уѕвери се свр. пренерази се, унезвери се. – Уѕверил се ко Лужничањин кад види 
воз. Уѕверила се, па ни реч да продума, само се тресе ко прут, а он ока, пцује, прети 
да че сви да покоље.  унеѕвери се.

уsвонили се свр. чује се звоњава многих звона. – Некада беше: кад отидеш у-рудин 
оно се на овце ѕвонци и клопотари уѕвонили, дудучетија се усвирила, пилетија се 
упојала, милина, а са се све ућутало.

уѕира несвр. в. узира. – Куде ме види почне да уѕира у мене, ко вапира да је видел.
уsира се несвр. в. узира се. – Поју, и уѕирају се у невесту ко бик у пик. Обле-

чем бело јелеченце, бели бревенечћи, капица од јагње, па се уѕирам како сам убаво 
премењен.

уsорљив, -а, -о напрасит, склон свађи и тучи. – Мен ми не требе гоџа кад је 
ћотек у питање, од малечко сам си уѕорљив, а некој заслужи – одма му скршим 
рогови. Тија старчотина уsорљив, немај работу с њега. ■ поуѕорљив комп. уѕорљив у 
вишем степену, напраситији. – Свакоме је наодил ману, никој неје волел ни на пут 
да га сретне, поуsорљив човек од њега у Лужницу неје имало.

уѕре се свр. упиљи се у кога или што. – Уѕрл се у њу ко дете у гасарче. Неје ли 
имало бољ, нело си се уѕрла у тога шмокљу, ни има кућу, ни покућину.

уsрта се несвр. в. узрта се. – Уѕрта се у сваку која пројде, ко да је на куче очи 
украл. Уsрта се ко теле у шарена врата.

уизвија се свр. почне да нариче на сав глас. – Кад га видела она се уизвијала, и 
казала му како је стигла депеша, траже га Бугари, да га врну у логор.

уилан, -лна, -лно забринут, невесео, потиштен. – Пројде по пут много уилан, 
не знам какве су га муће налегле. Цело село дошло да се увери да је пођинул, сви 
уилни, али од јутре сви че си се смеју и поју, тека је тој.

уилно прил. забринуто, невесело, потиштено. – Еве ме, нане, идем, уилно рече 
Мара, али се малко забави док оплеви лучакан у њивчено преко ваду.

уинати се свр. узјогуни се, почне тера инат. – Уинати се, па по цел дьн нече ис 
кревет да се дигне ни леб да једе, камоли нешто да уработи.
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ујадови се свр. ожалости се, насекира се. – Једнуш се беше гоџа ујадовила: на 
деца требеше некво за школу да се купи, требе им и облекло, у кућу нестало шићер 
и ориз, а пару једну нема.

ујаловен, -а, -о кастриран, неспособан за оплољавање. – Неје се излудувал у 
младе године, па са буца по седењће ко неујаловен бик.

ујалови несвр. учини кога неплодним, кастрира. – Ако чујем још једнуш да се 
мота окол моју жену, чу га ујаловим ко вепра.

ујачи се свр. постане јак. – Млеко се некада варило у котьл над огњиште, па је 
морало да се пази да неје јак огьњ, млеко оче да прејде ако се огьњ ујачи.

ујачка се свр. постане нешто јачи. – Ујутру турим сува дрвца и сламицу у ку-
бенце, и потпалим сас машину, са ју зову шибица, па кат се ујачка огањ, почнем да 
турам крупна дрва.

ујаши свр. 1. попне се и опкорачивши седне на јахаћу животињу или неки пред-
мет. – Укачил се у црешњу, ујашил грањћу, па само смица црешње, и гльта са све 
кочичку. 2. фиг. попне се коме на леђа да га вуче кроз живот. – Ако не ритнеш онога 
који те седла, и не сврљиш га кад те ујаши, немој се љутиш што те за коња сматра. 
Ујашише ме, бре, па јашају ли, јашају, ни не мисле да слазе.

ујьм м плата у натури власнику вршалице или воденице. – Терали смо да мељемо 
у воденицу у Љуберажду, ис први крај смо давали по шес отсто ујьм, после почеше 
да траже да им се плати у паре. На вршу се знало: за вршалицу и мајстори на сто 
ћила навршено жито дава се десет ћила ујьм.

ујдурма ж подвала, превара, смицалица. ▲ – Прегњавимо удумушку, прегњавимо 
огледи, прегњавимо свадбу, пројдоше ујдурме.

уједно прил. заједно, на истом месту. – Били смо још уједно, после се поделимо.
уједотина ж уједено место, ујед, рана од уједа (упор. уапотина). – Ја почека малко 

да умине бол, па сипа рећију на уједотинуту где ма уапа кучиштето, е тьг ме убаво 
заболе.

ујет, -а, -о несналажљив, неспретан, сплетен. – Ми жене умејемо саме да се слу-
шамо, а ви мужи сте ујети, има да помрете гладни без нас. Мораш да носиш малтер, 
кад неси за друго правен, кат си ујет, а и у школу си бил прос и приглупачак. У све 
друго је ујета, али у језик неје, има да ти каже и оној за које ни у сьн не би сањувал 
да мож да буде.

ујка мн. ујке ЛЗ м ујак. – Лько је њему кад има ујку на положај, а ми који немамо 
такви ујке има да сецамо работе док не скапемо.  ујћа, ућа.

ујт узв. за потврђивање уверености у нешто што ће се сигурно десити. – Какви 
љуђе сам гледал како се скрају од работе, праве зградетерине да победе комшију, 
прекарују га, и само чујемо: ујт! у четвртьк Спасовдн, нема га више. Знаш како 
думаше Ђора ковач: Че буде: ујт! у четврьк Спасовдьн, куде журиш, кат си дојде 
време, нече те замине, че се спасиш и ти од муће.

ујћа мн. ујћеви ДЛ м в. ујка. – Срето се на пијац с ујућу, па ми се повали да му се 
отелила крава. От сви ујћеви, ујћа Станомир је бил најдобар.

ујулари (трп. пр. ујуларен, -а, -о) свр. 1. стави улар говечету. – Иди ујулари и 
упрегни краве, па да кренемо. 2. фиг. спута, ограничи слободу. – Жена га ујуларила, 
па не смеје млого да се бави куде отиде. Ујуларен на време, како жена каже, тека је.

ујутро прил. у јутарњим часовима, кад прође ноћ. – Дигал се тија печалбар ујутро, 
па појде да пообиколи кућу и около кућу.

ука ж снажни и неразговетни шумови, хука. – Дигла се некаква ука у бука по 
село, ко да је размирица.
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ука несвр. нагло издувава ваздух кроз полуотворена уста (ради загревања руку, 
влажења чега и др.). – Премрзли му прсти на руће, па ука да ји загреје. Укај си у 
дланови да ји стоплиш.

укалакаши се свр. уђе у посао, устали се на радном месту, усаврши се. – Мојни 
син се запосли, па му работа испрво идеше много тешко, али тека-тека па се оправи 
и укалакаши, са си ради, и има добру платицу.

укаља свр. упрља блатом, ублатњави. – Укаљал панталоне на колена, нешто 
работил клечечћи по овуј мокрињу, а кво је работил, он си знаје.  укаљиштави, 
укашка.

укаља се свр. упрља се блатом, ублатњави се. – Сине, куде се толко укаља ко 
прасе, оцутра сам ти све чисто облекла.  укаљиштави се, укашка се.

укаљиштави свр. упрља блатом, ублатњави (упор. укаља). – Падал у каљиште, 
па укаљиштавил и руће и нође, и све кво је имал на њега.

укаљиштави се свр. упрља се блатом, ублатњави се (упор. укаља се). – Брљичкамо 
по воду и ватамо пуљуглавци, док се све не укаљиштавимо.

укапе свр. капима покваси или умасти. – Јеџ над тањир, немој да си укапеш нову 
кошуљу, први пут си ју облекал.

укапе се свр. капима се покваси или умасти. – Укапала се како јела, и таква ука-
пана се дигла, и иде кроз народ.

укапује се несвр. капима се кваси или масти. – Руће му се тресу, па се укапује 
кад једе.

укара свр. 1. утера. – Увечер укарамо говеда у шталу, па им туримо да једу. 
Укарај колата пот шупу, да ји не мокри ћиша. 2. фиг. уђе у неке године животане 
доби. – Укара вечем и двајесту годин, а још неје пипнул жену, камли да је окусил 
онуј ствар.

укарује несвр. утерује. – Море, на влачег да укарујеш у кућу, ако жена почне 
на иглу да износи, туј кућа и непредльк нема да буду. Памет се у главу с тојагу не 
укарује.

укатрањиви свр. умаже катраном. – Што укатрањиви толко панталонете, знаш 
де се катран не пере.

укатрањиви се свр. умаже се катраном. – Укатрањивил се по лице, па станул 
поцрн от Циганина.

укачи свр. попне. – Дедо, укачи ме на таван, да видим кво све горе има. Укачили 
теглу сас слатко високо на сталажу, да ју ми деца не мож доватимо.

укачи се свр. попне се. – Нема дрво у село у које ми несмо могли да се укачимо. 
Појдоше преко двор, укачише се уз басамаци, и улезоше у кућу. Тој че буде кат се 
свиња укачи у дуд. (ирон.).

укашка свр. упрља блатом, ублатњави (упор. укаља). – Аметом да си чис, кат се 
играш сас свиње, свога те укашкају.

укашка се свр. упрља се блатом, ублатњави се (упор. укаља се). – Намерно ме 
саплита да паднем у каљиште да се укашкам, па ми се после сви смеју. Сине, куде 
на овуј сушу најде калиште да се толко укашкаш. Каљиште до гушу, црвеничина се 
развлекла на све стране, немаш где да штрапнеш, а да се на укашкаш.

укашље се свр. почне да кашље без прекида. – Пине, а пуши цигару от цигару, па 
кат се укашље, комшильк узбуни.

укьљи се свр. одузме се, укочи се. – Шлогирал, па му се укьљиле и нође и руће.
укитен, -а, -о ЛЗ окићен. – Дојду колеџањи укитени, носе тојашку и торбичку, 

ми им давамо онија колачи што месимо за Бьгњи вечер и по парче месо.  ућитен.
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укити ЛЗ свр. окити цвећем. – Направимо загон куде требе да прооде овце, па га 
укитимо сас цвејке.  ућити.

уклецка се свр. почне да храмље један за другим сви колкио их има. – И ја и жена 
смо ћопави, па кад излезенемо у Сулиманово на работу уклецкамо се ко зајци.

укlне свр. умота, ушушка. – Укlни ме с нешто, постаде ми зима. По неколко 
пути ночу се дигнем да укlнем деца с црђе да се не преладе.

укlне се свр. притегне одећу око себе, покрије огољене делове тела. – Што се 
малко не укlнеш, нело си се растресла ко да си без-руће.  поукlне се.

укlта се несвр. притеже одећу или постељину око себе, умотава се. – Дозиме 
ми, па се поче укlтам у дедин кожув.

укlца свр. туцањем повреди, туцањем уништи. – Педесе и седму годину град 
ни је кlцал, па је све укlцал и поље и градине. Кво има да тражиш од њега, видиш 
да ју укlцан от све стране.

укльтан, -тна, -тно удобан, по мери. – Сас невесту че живе у сопчено, малко је 
одвојено од главну кућу, али укльтно, и тамьн за њи, да се могу осаме. Собицата им 
беше малечка, али укльтна.  уклотан.

уклотан, -тна, -тно в. укльтан. – Сашилил ми капут млого уклотан, ко да је сра-
сал с мене.

укљуца свр. удари кљуном, повреди кљуном. – Немој да приодиш при квачкуту 
да те не укљуца.

укне свр. нагло издувва ваздух кроз полуотворена уста, хукне. – Она помодрела 
от стра, ја вој реко да си лизне длан, да си укне на прсти и потргне за уо, и че мане 
да ју је стра.

укове свр. фиг. притегне мраз и све окује ледом. – Уковал студ, па не попушта.
уковендри се свр. укочи се од студи. – Понесете си подебелу дрешку, кат се врта-

те да се не уковендрите.
укоколи свр. почне да гледа разрогаченим очима, запањи се. – Ми смо укоколили 

у њега, и слушамо како Немци и лети и зими носе кратће гаче, па још на трегери.
укоколи се свр. запрепашћено се упиљи у кога или што. – Улезе разбунбџавена и 

разголездрена, ми се сви укоколимо у њу, ко да смо мечку видели.
укомузи се свр. упреподоби се, умуси се (упор. окомузи се). – Младенци се укому-

зили, ко да им неје мило што ји сви заѕртају, и не одвајају очи од њи.
укоп м погреб, сахрана покојника. – Што ми је за делник, тој ми је и за празник, 

а оној што је спремено за укоп се не пипа. Све што ми требе за укоп спремила сам 
у ковчаг, и не дирам га.

укопује несвр. укопава. – Једни врљају снопови, друђи укопују вршалицу, трећи 
стоје и чекају да почне врша.

укопча нов. свр. фиг. схвати садржину неке поруке. – Укопчај кво ти оратим, да не 
повртам стопут једно исто, укопчај веч једнуш.

укор м брука, срамота. – Немој, дедо, да се омькнеш у рекуту, да оставиш укор 
како си се пијан удавил. ⌂ за укор за подсмех. – Стра ме само да се каиш не отћине, 
да ми се свлечу панталоне, да останем за укор и за причу како сам се провел на 
Госпавину славу. ⌂ од укор од стида. – Од укор не смејем да излезнем из авлију меџу 
народ.

укоравел, -а, -о који је тврд, храпав и спечен. – Е, с теј укоравеле руће су наши 
дедеви отимали њиве од трњаци и купињаци.

укорави се свр. постане испуцан, крут, храпав. – Укоравиле ми се руће од рабо-
те, па ништа не осечам. Мож да помисли некој кој ни не знаје да смо ми сељаци за-
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луав свет, ал кад би ни руће погледал, видел би да неје тека: укоравиле се, испуцале, 
а и душа ни боље не изгледа.

укорени се свр. пусти корен, прими се (о дрвету). – Дрво се крути док се неје 
укоренило цврсто.

укоросује несвр. саблажњава околину, вређа јавни морал (упор. блазни). – Напију 
се у задругу, па укоросују село. Две јетрве кат се закарају, не знају какво си думају и 
кво работе: степају се, заголе се, обличја праве и љуђи укоросују.

укоросује се несвр. саблажњава се. – Ћути, ћути, да се не укоросује село, што да 
те проносе да си полудела због Влајка. Зинем ја да појем, Петкана ме рчка у ребра и 
rжи на мен да не блазним свет тека пијан, човеци се укоросују сас мен.

укоцуби се свр. укочи се, укрути се, удрвени се, скамени се. – Ја се усправи пред 
њег, укоцуби се, стојимо тека, гледамо се, кад ни се руће пипнуше, мен пројдоше 
некакви жмарци от пету до вр главу. Свекрва како беше прекрстила руће пот појес 
увати једну у другу, стисну ји и укоцуби се.  укуцуби се.

укочани се свр. смрзне се, стврдне се, укрути се. – Колко си је зима, укочанимо 
се. Укочанили ми се прсти, па не осечам да су моји.

укошка се свр. упрегне се у јарам. – Ни вол нече сам да се укошка у јеrм, али кад 
га притегну мора, исто је тека и сас човека.

украдне свр. присвоји потајно што је туђе, украде. – Бегај долеко од њега, он че 
човеку залок из уста да отне, и јагње из овцу да украдне, такьв ти не требе.

укратко прил. у неколико речи. □ – Ма ти му кажи укратко, не мораш бьш све по 
ред, требе дьн да си изгубиш ако почнеш по ред.

укрвави свр. попрска крвљу, окрвави. – Пази да те не укрвавим док закољем 
свињу.  укрвари.

укрвари свр. в. укрвави. – Пуче ми уо, изби крв, ја умота главу у кошуљу да не 
укрварим чаршав и јестьк.

укрека се свр. почне да се оглашава крекањем (о живини, птицама и жабама). – 
Кокошће прнуше и укрекаше се, ја док да истрчим, јастреб једну однесе. Укрека се 
сврака у дуд пред нашу кућу, госје че ни дојде. Укрекаше се жабете, че пада ћиша.

укриво прил. кривим правцем, накривљено, косо, у страну. – Деца требе понекад 
да се попритегну, да не расту укриво.

укркља свр. умрси, упетља. – Пази да не укркљаш концити, не мож ји после 
раскркљамо.

укроји свр. среже или уреже што да би лепо приањало једно уз друго. – Крати 
греде и мертеци и украја ји по меру, прави кров.

укроти (трп. пр. укротен, -а, -о) свр. умири, учини кротким, мирним и послушним. 
– Поален, узбујал, бесан, али че га укроти војска, па има да буде укротен ко увијен 
бик.

укрпи свр. увеже као концем. – Вилина косица укрпи детелину, и она почне да се 
губи. Укрпил ме гутурач, па не могу да уздьнем.

укрсти свр. стави, намести унакрст. – Комшија Крста из чашу не пије, ал затој 
почесто иде у подрум па на црево из буре, после укрсти очи ко дете трегери.

укрупни свр. промени, размени у крупно (ситан новац у крупне новчанице). – 
Имам ситне паре, па да ји не потровим, молим та да ми ји укрупниш у иљадарће, теб 
ситне паре стално требу за кусур.

укрчи се свр. почне да хрче. – Показују с прс на мен, некво шьпчу, па се тиће 
заћикоте, а једьн ме питује: Деда-Јеленко, како з бабуту, сечаш ли се некада да ју 
почушнеш кат си легнете, ил се одма укрчиш?
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укубљак м цепаница (упор. и окубњак). – Ви у Стрижевац цепаницу зовете це-
пенка, а ми у Стрельц ју зовемо укубљак, ви ју зовете по цепење, а ми по тој што се 
скрати да може да се тура у кубе, али користимо и реч цепенка.

укурчи се свр. направи се важан, уобрази се. – Жена ако вој попушташ укурчи 
се, па почне да командује.

укутка свр. пригрли, покрије, ушушка. – Док му черката беше још бебе, Петкана 
увечер окупе бебето, нарани га и укутка да спи, ми мужје несмо за теј работе.

укутка се свр. привије се и ушушка се уз кога. – Укуткај се измеџу бабу и деду, 
и не мрдај млого. Куће се укуткале у шљивари, и ко да још спе. Једна сењћа се 
отркаља комто кућу укуткану у разна цвећетија.

укућанин мн. укућани ГЛ, ЛЗ м члан породице који живи у истој кући, станар 
исте зграде. – Ако је тој уработил нећи мој укућанин нека му Бог одузне обе руће, 
а мен језик ако льжем. Плекани тањири су си за укућани, а глаџосани за пред госје. 
 укучанин.

укуцуби се свр. в. укоцуби се. – Кат чула тој, невестата се укуцубила, начинила 
једноглед, па како позинула, заборајила да затвори уста.

укучанин мн. укучање ДЛ м в. укућанин. – Кравајче се разломује вечером, кат 
су сви укучање дом, и коме се падне дрвце од бьгњак, том здравје, коме пасуљ, том 
стока, коме моруза, том берећет, а у куга се падне пара, он че има паре целу годину.

улав, -а, -о занесен, замајан, приглуп. – Не прави се улав, нело казуј како је било. 
Улава се родила, и улава че и да умре, да се промени не може, нити оче.  заулав.

улази (трп пр. улазење) несвр. идући доспева у какав затворен простор, или у 
унутрашњост чега. – Браћа почели да се деле, и закључили капију, никој не смеје 
ни да улази, ни да излази док се не договоре коме кво припада. – Кат стигомо капија 
зарезена, нема улазење док се не обори нишан од мотку.

улази се свр. почне да мили, размили се отсвуда и посвуда. – Преперуђе лету, 
некакви жльти бумбари се улазили, комарци и мушице на све стране, не знаш от коју 
страну да се браниш.

улаје свр. почне да лаје. – Низ Дубичје улајаше пцета, а лампе почеше да се гасе 
по куће.

улаје се свр. почне да лаје. – Надвор се Гарча улаја, па се одједнуш ућута. Пцета 
се улајаше ко да је курјак прошьл низ малу.

улати несвр. летећи или трчећи улази, улеће. – Затвори врата и пенџери да не 
улате мује унутра, да се малко испружим и на мир одморим.

ульпне свр. угне површину нечег равног или испупченог. – Ульпнул ми се казанав, 
мора да сам га треснул с некво.  улуби.

ульцка се свр. почне да штуца. – Понекада се преварим те испијем некоју и од 
куповну рећију, па после морам дом сас домаћу да ју поправљам, онак ме утепа го-
рушица, ульцкам се, и цел дьн льцкам. Ульцка се Тика, зева некво још да каже, али 
не може.

ульшти (трп. пр. ульштен, -а, -о) свр. углача да се шљашти, чистећи истера сјај 
да се цакли. – Шпорет изнела надвор, па га с пепел и сас мокру пачавру избрисала, 
ульштила га ко да је нов. При порту имаше једьн голем љиљак а до њега камен, 
ульштен от седење, па ми личеше на столиче.

ульшти се свр. почне да се шљашти од дуге употребе. – Панталоне му се на 
колена и на дупе ульштиле од носење, ко да су с катран намазане.

улегне се свр. угне се, удуби се. – Укоравеле вој руће, а образи се улегли ко да ју 
јевтика једе. Спластим сено, па га притиснем с вилу да се улегне.
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уледини се остане земља необрађена, претвори се у ледину. – Све се улединило 
и урасло у траву, све ледине, а какве њиве туј беоше!

улежи се свр. в. олежи се. – Улежала се говеда, одморила се и уранила се, па кад 
ји потерам на чешму да пију воду, усред зиму почну да се штркљају.

улезне свр. уђе. – Ја покуша да улезнем, али врата закључена, па се врну. Улезни 
ако смејеш, па да видиш кво че да те снајде.

улелече се свр. почне да лелече. – Улелеча се, ми сви утрчамо у шталу да видимо 
да ју неје вол убол. Жене се улелечаше, мужи одма почеше да ји пцују што лелечу.

улењави се свр. постане лењ. – Кучиштево се улењавило, нече ни леб да узне, 
одвизело, по цел дьн лежи у ладовину и глоцка се од бује.

улепи (трп. пр. улепен, -а, -о) свр. прекрије каквом лепљивом смесом, умаже, 
испрља. – Виде Косара да вој је сукња улепена, да вој коса умрсена, и да би што би. 
Не рине шталу редовно, па му говеда стално залужена и улепена у лајна.

улетви се свр. напије се, одрвени од пића (упор. летвоше се). – Пије док се не улет-
ви, после морају да га носе до кревет.

улети свр. упадне летећи; уђе великом брзином. – Не гледај увис, да ти не улети 
нешто у око. Улете Рдисов у кућу, и рече да морамо сви одма да бегамо.

улети се свр. почне да лети један за другим у разним правцима. – Кат се улете 
авијони над Ракош, ја све мислим куде је мој Браца сьг, да ли и њег гаџају.

уливади се свр. претвори се у ливаду (о раније обрађиваној њиви). – Куће празне, 
њиве се уливадиле, градине се затравиле, тека је даньс у већину села по Лужницу.

ули несвр. вређе нешто што се сматра светим и узвишеним, хули. – Помагал ме 
је, никад руку на мен неје дигал, нечу да улим на Бога, само кад пинеше, волеше да 
подокне.

улијандер м бот. тропска биљка из породице зимзелени с кожастим лишћем, 
олеандер Nerium oleander. – Улијандер чу ви сварим друђи пут, а не каве, рђе једне, 
кво би било да са пратим Ђору при вашете жене.

улијари се свр. постане лијар, почне да лукави и прави штету. – Улијари ли се 
брав, не мож га преправиш, исто је тека и сас човека.

улије се свр. усади се каква мисао у мозак, испуни се неким осећањем. – Ја јутредьн 
пај прекај кравицете, ал си тој иде с мен, улило ми се у главу: како може да човек 
због орату десет године лежи у затвор, а неосуден.

улипти се свр. почне да шикља у млазу (о крви). – Слагну се и подиго сукњу, кад 
оно има кво да видим: где ме кучиштето уапало крв се улиптал, до опьнак ми дошьл.

улити (трп. пр. улитен, -а, -о) свр. углача, учини да нешто буде глатко. – Пантало-
не му се улитиле од носење. Криваг мора да буде добро улитен, да неје грапљав, кат 
се џипкамо да се долеко пузга.

улити се свр. постане глатко и клизаво. – Угазен снег, па се улитило по пут, че си 
нође покрши и народ и стока. Сане се улитиле, па чини ми се лете.

улогав, -а, -о који је одузет, непокретан, парализован. – Падал из ореј, па се 
скршњачил, ене га лежи ко улогав. Три године сам га чувала таквог улогавог, док га 
Бог не прибра.

улогави (трп. пр. улогавен, -а, -о) свр. учини непокретним, парализује. – Не задевај 
се, чу те друснем да те улогавим. Били га, па га улогавили од бијење. Ја сам улогавен 
само у леву страну, не могу да мрдам с леву руку и ногу, онак сам си здрав.

улогави се свр. парализује се, изгуби моћ кретања. – Најтешко је кат се човек 
улогави, па не може сам да се слуша. Тетин Стања се улогавил, нође му се одузеле, 
а онак си здрав. Тија којито су секли миросана дрвја не пројдоше добро, једни полу-
деше, једни се подавише, једни се улогавише.
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улогавштина м /ж пеј. парализована особа. – Ћути ти, улогавштино једна, до 
пладне баздиш у кревет, а мати и башта ти скапују од работу.

уломоти се свр. разбрбља се, почне да лупета. – Уломоти се па нумеје да стане, 
нити знаје кво прича, нити вој ми одбирамо кво казује.

улопа свр. умаже, исфлека нешто чим житким. – Да нигде нема каљиште, он че 
га најде да улопа све што има на њега.  уљопа.

улопа се свр. умаже се, исфлека се по телу и оделу. – Док наложим казан, сьв се 
улопам с комине ко прасе.  уљопа се.

улуби свр. угне површину нечег равног или испупченог (упор. ульпне). – Узни па 
ишчукај ћунацав от саџе, али пази да не улубиш.

улулејћа ж зоол. врста птице селице чији мужјак има жуто перје, сем крила 
и репа који су црни, прави гнездо између рачви које виси попут колевке, вуга, жуја 
Oriolus oriolus (упор. дудулејћа). – Улулејћа поје: улу-лу-лу, улу-лу-лу!, а бубулеја: 
бу-лу-лу, бу-лу-лу!

уљ мн. уљови м месната израслина испод кљуна петла. – Гребен је кот петла 
на главу одозгоре, а уљ одоздоле. Петкана га воли што је кокорес, зацрвил кресту, 
спуштил уљови, баштоћан, па се праји важан, несмо скоро имали таквог убавог 
петла.

уљаник м пчелињак. – Деда Пејча беше насадил свакакав ошав и оградил га, па 
и у њег наредил трмће, и думаше да је тој њигов уљаник.

уљара ж бургија која буши рупе већег промера. – Уљара је бурђија с коју се буши 
главина да се уметне тулац (упор. и воловска кола).

уљигави свр. обалави (упор. ољигави). – Мани више да ме целивујеш, сву ме 
уљигави, ветар ти такве целивће.

уљизга се свр. запрља се житком столицом. – Добил пролив, па не могьл да 
стигне до клозет, нело се уљизгал у панталоне.

уљопа свр. в. улопа. – Беше препил па се мртвосал, па га жене беоше све уљопале 
сас воду кад га повртале.

уљопа се свр. в. улопа се. – Прале грснице, па се све уљопале ко додолице.
уљуди свр. фиг. среди, доведе у ред. – Вале се да им је снаа млого вредна, да је све 

по кућу средила и уљудила ко у апатеку.
уљуди се свр. упристоји се, покрије голотињу. – Иди у кућу и уљуди се, сьблазе 

један, да не блазниш свет таква разголездрена.
уљути свр. учини да неко постане бесан, разљути. – Немој да уљутите, че се 

рипне да ни сви побије, знате га какьв је кат се наљути.
уљути се свр. постане љут, побесни. – Ако се уљути не приоди му близо, знаш 

га какьв је бесан.
ума ж врста глине тамносиве боје којом се раније прала коса. – С уму смо си 

миле главе, сапун неје имало, прашак неје имало. Згрејемо воду у котлиште, па има 
зевња ума, с њу натрљамо косу, па после преперемо.

умаже свр. упрља, исфлека. – Соблачи теј каљаве панталонетине, да не умажеш 
све по кућу.  умьшка.

умаже се свр. упрља се, исфлека се. – Куде си се завирал, па си се толко умазал, 
ни очи ти се не виде.  умьшка се.

умауче се свр. мијаучући почне да дозива друге мачке. – Умаучаше се мачће, дојде 
фебруар, њино свадбарско време.

умьшка свр. упрља, исфлека (упор. умаже). – Сине, у какво си толко умьшкал 
рућете, одма иди на чешму да ји омијеш. Облече чисту кошуљу, и одма ју умьшка.
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умьшка се свр. упрља се, исфлека се (упор. умаже се). – Куде си се толко умьшкал 
ко прасе, а синоч сам те купала.

уме прил. на начин како је научио, по сећању и памћењу, по умењу. – Ја умејем да 
отидем до нашу појату на уме и с врзане очи. Ја могу да отидем от кућу до појату 
и с врзане очи, по уме. ⌂ по уме напамет, по сећању, како је научено. – Ако је тьвно, 
јечте по уме, уста си нече промашите. Плете по уме, не гледа у плетивото, али не 
грешавља.

умејатан, -тна, -тно вичан сваком послу. – Жена му је млого добра домаћица, па 
чиста и умејатна, леб вој бел ко симита, а баницу кад напраји. издује се ко клобук. 
Умејатан, све си сам попраји кат се нешто поквари. ■ поумејатан комп. умејатнији, 
вештији. – И деда ти беше умејатан, али од твојег башту поумејатан и попаметан 
човек неје бил нићи у Лужницу.  уметан, умешан.  неумејатан.

умеје (през. умејем, умејемо, умеју; аор. умеја, умејамо, умејасте, умејаше; импф. 
умејео, умејеше, умејеше, умејеомо, умејеосте, умејеоше; рад. пр. умејал, -а, -о) свр. и 
несвр. уме. – Умејеш ли да ме научиш кво са да работим? Ми си оратимо нашинсћи, 
ми нумејемо да оратимо грацћи. Давал вој зор како је умејал да му све призна. Нумеја 
да се обогати док беше на положај ко сви друђи што умејаше. Оно има гадно човече, 
али она беше гадна ко вапир, и умејеше неизмислено гадно да увреди. ■ поумеје комп. 
уме боље од других. – Поумеје да льже од тебе, затој га повише воле девоће.

умелези (трп. пр. умелезен, -а, -о) свр. укрсти две јединке различитих раса или 
врста. – Задруга купи овнови меримци да ји умелезимо с наше овце. Даньс су и 
сврљишће овце умелезене, несу више стара раса.

умеље свр. 1. в. самеље. – Брашно се умеље, па жена у ковчаг замеси тесто, па у 
црепњу опече леб. 2. фиг. почне да брбља. – Она кат се умеље нумеје да стане, меље 
ко празна воденица, да ти се стужни.

уметан, -тна, -тно вичан сваком послу (упор. умејатан). – Њојнити муж уметан 
човек, мајстор, от свашто се разбира, какво оч може да ти напраји, а кротак и радан 
човек.

умешан, -шна, -шно вичан сваком послу (упор. умејатан). – Што че ти таква жена, 
нумеје ни баницу да растргне, ни да ткаје, ни да вртка, че си најдеш некоју умешну, 
жене по свет колко оч. Баба умешна, разум ју још служи, и не дава да се укашка.

умеша се свр. уђе у неко мноштво, постане члан неке заједнице, изједначи се с 
њом. – Не тежи да се умеша меџу поштен свет, нело меџу пијанице и џаболебароши, 
такьв ти не требе.

умешује се несвр. убацује се, постаје актер неког догађања. – Почеше да се 
пцују, морам да вадим ствар, че се умешујем да не дојде до бијење.

умилан, -лна, -лно пријатан, угодан. – Цвеће се расцавтело на све стране, чини 
ми се и у сьн му осечам умилан мирис.

умили се1 свр. постане мио, уђе у вољу, стекне нечију наклоност. – Не знаје, 
сирома, кво би све уработил само да вој се умили, али га она не зарезује, другога она 
види и кад је долеко од њу.

умили се2 свр. почне да мили, почне да хода у разним правцима. – Излезо на корзу, 
видим умилели се момци и девоће, једни шетају натам, друђи отуд, не могу се раз-
мину колко су.

умилкује се свр. умиљава се. – Немој да се умилкујеш окол мене, тој што се на-
даш неч да добијеш.

умилно прил. умиљато. – Куј умилно и мазно прича, тија је ко бесно куче, че те 
изеде кат се не надаш.
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умине свр. скоро па прође, скоро па престане. – За кьв ђавол че човеку касно 
грозје, кад му жеља умине, рана сорта је најбоља. Ја почека малко да ме умине бол, 
па још једнуш сипа од рећијуту на рану.  поумине.

умира несвр. мре. – Кому се умира нек умира, лајна му за-душу, мен си се још 
живи, ако сам старачка.  заумира, поумира.

умирачка ж смрт, умирање. – Деда-Славко веч рабисал, једва оди, нече се за-
бави с умирачкуту. Умирачка никога не замињује, ни младо, ни старо.

умири свр. учини да неко престане да буде немиран, смири. – Чу те умирим ја ако 
узнем једну мотку, па има да будеш миран ко бробињак.

умири се свр. постане миран, смири се. – Кад ме она љуља у љуљћу ја никад не 
викам, она почесто поглеџује да ли сам заспал, ја се намерно умирим де ме погледа.

умисли се (трп. пр. умислен, -а, -о) свр. фиг. ућути се, упреподоби се. – Умислил се 
ко прасе на мрзлицу, нешто му несу све козе на број. Кво ти вали у празну кућу, па 
си толко умислен.

умит м метла од брезових или грабових гранчица за метење крупнијег ђубрета. 
– Пре него да дојде вршалица ми прво отрсимо двор, па га с умит ометемо.

умита несвр. метући метлом уоколо сакупља на гомилу (упор. и размита, смита2). 
– Одвејемо жито, па га с метле умитамо на куп, и покријемо с покровци от ћишу.

умиште с место где се вади ума. – У Стрижевац умиште беше ископано скоро ко 
бунар, па су додили љуђи и из друга села да ваде уму.

умлати се свр. фиг. опије се. – Тупан бије, певаљка се увија ко павит окол сливу, 
народ се умлатил с пиво и разне рећије, само лету црвендаћи, она ји мазни по об-
рази, потеsа за мустачи, опипује јим новчаници – врша без дреш.

умљаска се свр. почне халапљиво да сише мљацкајући. – Теленце се умљаскало, 
мора да је млого огладнело.

умован, -вна, -вно уман. – Бовелинсћини помладини син отишьл по Београцко, 
нашьл си женицу, вредна, радна, умовна, ама ни млого учеше како да оратимо, оче-
ше да ни преправи да будемо ко граџањи.

умодри свр. учини модрим, фиг. направи модрице, премлати. – Ја ако те умодрим, 
нече да може ни роџена мати да те познаје.

умокри свр. учини мокрим, накваси. – Умокри ни ћиша скроз, поћисомо ко по-
ганци.

умокри се свр. 1. постане мокар, покваси се. – Сине, што си се толко умокрил, 
нема нигде суво на теб. 2. фиг. опије се. – Синоч се добро умокримо у задругу, једва 
се довлеко дом у некоје добо.

умоли свр. молбама наговори, приволи. – Прво га не мож умолимо да дојде, после 
га једва умолимо да си појде.

умоломочи (трп. пр. умоломочен, -а, -о) свр. угњави. – Немој да ме толко прити-
скаш, че ме умоломочиш. Одовуд Ружа, отуд Моравка, че га умоломоче, бре! Ја сам 
умаламочена од работу, ал повише од муће и сећирације.

умота свр. обавије око нечега, замота. – Не могу да заспим док си главу не умо-
там с нешто.

умотуљак м оно што је умотано, пакетић (упор. замотуљак). – Излезе баба 
насмејана, носи у руће некакьв умотуљак, и рече: Имамо си бебе.

умотуљчак м дем. од умотуљак (упор. замотуљчак). – Једва дочека да га изнесу 
да га видим, оно умотуљчак, нема га ништа, ал мој син, првенче.

умоча вулг. (трп. пр. умочан, -а, -о) свр. накваси урином, упиша. – Опьнци наредени 
пред врата, куче дојде па ји умоча, и легне преко њи. Нечу твоје умочане паре, носи 
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ји, па ји дај на теј курвештине с које лумпујеш до зору. Никад неје ишло мьшкаво 
ели умочано.

умоча се вулг. свр. накваси се урином, упиша се. – Ако неч да се умочаш, не мочај 
уз ветар. Кад он заприча њигове шале, ми се умочамо от смеј.  ушврца се.

умочује вулг. несвр. кваси урином, упишава. – Почнеш ли да си умочујеш опьнци, 
значи да се крајат примакнул.

умочује се вулг. несвр. кваси се урином, упишава се. – Остарел, почел да се умочује 
у кревет.

умргаљћа ж пеј. намигуша, подругљивица, успијуша. – Мани се ти од њу, она 
сваком ману најде, тој је једна умргаљћа што ју у свет нема.

умргне се свр. подругљиво извитопери уста, подругљиво успије уснама. – Чула 
сам ја за њу одавно! – рече стрина, и умргну се.  поумргне се.

умргује се несвр. омаловажава кога успијањем усана. – Чим га види да вој 
приоди, почне да се умргује, и да одврта главу настран ко гајдарџија. Жене се по-
чеше почушкују и умргују конто њу, засlтају се сас руку, па ју оговарају како је 
ваљаџија спрам њу ко попьк спрам тикву, па се тићем засмеју наглас.

умрда се свр. почне да мрда. – Предвечер кат сльнце вечем буде на заоду село 
оживеје, умрдају се и човеци и стока. Народ на срецало колко оч, умрдало се ко у 
бробињало, а са нигде да видиш човека, пустолија.

умре (рад. пр. умрл, -а, -о / умрел, -а, -о) свр. 1. премине (о човеку). – Умрла баба 
одавно, лани вој годину турамо. На човека ми пођинул башта, тринаесте на Кочане 
умрел оди колеру неку, али у рат је бил. 2. угине (о пчелињем друштву). – Овуј зиму 
ми три челе умреше.

умрси (трп. пр. умрсен, -а, -о) свр. учини да се конци, нити, власи и сл. заплету, 
запетљају, тако да их је тешко распетљати. – Курјак прича како јурил комшиску 
кокошку што му мрси жито, па како излезла комшика да ју заједно искарују, па како 
кад искарали кокошкуту житото било повиш умрсено.

умртви (трп. пр. умртвен, -а, -о) свр. учини да неко или нешто замре, привремено 
или стално обустави животне функције. – Има да те бијем док те не умртвим. 
Умртви се онаква кућа, онакво богацтво, све пропаде ко да неје ни било.

умртви се свр. начини се мртвим. – Пије док се не умртви. Најдомо га умртвенога 
на снег.

умудри се свр. замисли се, ућути се. – Умудрил се ко прасе на мрзлицу, па само 
њури.

умурдари свр. опогани, усмради, запрља изметом. – Напрет се црква поштујеше, 
а са све умурдарено окол цркву.

умурдари се свр. запрља се изметом. – Напије се, па се умурдари у панталоне, да 
те гад да га погледаш.  унереди се.

умуси се свр. уозбиљи се, упреподоби се. – Умусил се ко млада невеста кат прдне 
прет кума. Дедо, што си се умусил, кво толко претураш по главу ко загњо време да 
је дошло?

умути свр. мутећи, мешајући састави једну материју са другом, измеша. – Стро-
шим две-три јајца, надробим сирење, па умутим, и турам у баницу

унакаради (трп. пр. унакараден, -а, -о) свр. нагрди, учини накарадним. – Неси ли 
имала нешто боље да облечеш, нело си се унакарадила у тија сукњор ко додолица. 
Људи се исцепише от смејање кад га видоше онака унакараденог.

унеsвери се (трп. пр. унеsверен, -а, -о) свр. пренерази се, унезвери се (упор. уѕвери 
се). – Преспамо, ујутру кат се погледамо – ја унеѕверен, а она накострешена ко 



1083Речник говора Лужнице

јастреб. Кад ме виде онак уплашену и унеsверену пригрну ме, и рече да се више не 
плашим.

унереди се свр. запрља се, обављајући физиолошке потребе упрља хаљине (упор. 
умурдари се). – Што си се унередил, ћоршо један, који че стално да пере твоји 
усранци. Прионодило му се, и док да излезне надвор, он се унереди у гаче.

унесе се свр. упадне у дубок сан, упадне у полусвесно стање. – Па, бре, људи, за-
спал сам, унел сам се у сьн, и какво туј има зло?

унеспособи свр. лиши кога способности, учини кога неспособним (упор. онеспосо-
би). – Не приоди при коњатога, че те ритне да те унеспособи.

уноси несвр. носећи допрема, смешта, ставља у унутрашњост чега. – Ако жена 
с иглу износи ис кућу, муж вој не мож надвије, па с вречу да уноси у кућу.

унутра прил. у нешто, у оквире границе нечега. – Улезни унутра да се згрејеш, 
видиш колко је надвор студ. ■ поунутра комп. мало више унутра. – Гурни тепсијуту 
поунутра у вурњу, да се месото побрзо испече.

унутразвук шатр. м ултразвук. – На унутразвук су ме прегледали. Тој су ми про-
нашли на унутразвук.

унуче мн. унучетија, уз бр. унучети с дем. од унук. – Ти си бабино унуче. Имамо 
три унучета, унука и две унуће. Немој тека, Славче, немој, како-ч с крваве руће леб 
да једеш, како-ч с такве руће унучетија да си помазиш.  праунуче, преунуче.

унученце мн. унучетића збир. унучичи с хип. од унуче. – Једна баба тека имала 
једно унученце, а сиромаси били, у сламњу кућицу седели. (нар. пр.). Унучетићата 
када че на распус, растужила сам се гоџа за њи, да ји одма доведете, и да ји оставите 
нећи дьн при нас. Сви да ми там поздравиш, а унучичи да ми измилујеш ко што само 
ти умејеш.

унучка мн. унучће рет. ж дем. од унука. – Мојата унучка веч почела да мрмори 
понекво.

уо мн. уши с уво, ухо. – Накачил на врата триста таквојете, саде што от попа уо 
нема. Жене си шьпчу измеџу себ, да помлади не чују што неје за њини уши. И гора 
има уши. █ зајчо ~ м бот. коровска биљка у житима, лобода Chenopodiaceae. – Кроз 
жито трава колко оч: манистор, граор, кукољ, шушњар, паламида, зајчо уо… █ мечо 
~ бот. чуваркућа Sempervivum tectorum. – На кров насадимо у саксију мечо уо, а зове-
мо га чуваркућа. █ мишо ~ бот. в. мечо уо. – У наше село скоро на сваћи кров виде се 
мише уши у саксије, да чувају кућу од зло. ⌂ у једно уо слуша пажљиво. – Ми деца на-
седамо прекај шпорет на троношће, и слушамо у једно уо кво причају стари човеци. 
⌂ поклопи се с уши погрд. покрије се ушима од стида. – Поклопи се с уши, и ћути, кад 
веч ништа нумејеш да кажеш паметно. ⌂ стриже с уши предосећа опасност, плаши се. 
– Плашим се, па само стрижем с уши да ли че ме примете горе у црешњу. ⌂ чубри уши 
страхује, стрепи. – Шиште гранате ко змија кад иде кроз абьдьк, а ми само чубримо 
уши да ли че ни нека погоди. ⌂ поју уши зуји у ушима. – Одмакни се од мен, да ти не 
залепим једьн шамар, три дьна има уши да ти поју. ⌂ задужи се преко уши задужи се 
преко мере. – Заломил гоџа, заправил кућу, накупувал имање, па се задужил преко 
уши. ⌂ оложи уши сагибањем главе прихвати кривицу. – Ако си крив, оложи уши и 
ћути. ⌂ сече уши – крпи дупе једва саставља крај с крајем. – Сече уши – крпи дупе, е, 
бьш је тој при нас! ⌂ слага уши сагињањем главе изражава покорност. – Кат си крив 
слагај уши и ћути, да не буде тепање. ⌂ угоре се уши постане заљубљен, јави се прох-
тев за сексом. – Али мен се угореше уши, ђавол не спи, како седо уз астал ја позину 
у Циганкуту, а она чини ми се че ме гльне с поглед.

уоглави свр. стави оглав коњу. – Сас једну празну торбу, сто коња уоглави.
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уоди се свр. почне да хода, расхода се. – Сви се уодили натам-наовам, улазе-из-
лазе, док не поседају уз астал, после не знају да се дигну да си појду.

уока се свр. почне да виче на сав глас. – Вуци имаше млого, па дојду ночом на 
појату, пцета се улају, овчари се уокају, они побегну, али и удаве понекоју овцу.

уоколо прил. унаоколо. – Обредимо се сви ис кондир уоколо, чаше неје имало, кад 
га испарзнимо, домачин иде па га пај напуни.

уорати се свр. почне да говори један са другим. – Сабајле на Џурџовдьн девоће се 
предреше ко за сабор, уорате се, усмеју се, подиркају једна другу. Уорате се жене, 
што веле ко на задушницу, никоја никоју не слуша, али свака знаје кво је која рекла.

уортачи се свр. пословно се удружи са киме (упор. сортачи се). – Ми смо ортаци, 
још наши дедеви се уортачили. Уортаче се, после њиве продавају да се разортаче, јер 
ортачку кобилу ни пцета нече да једу.

уостри се свр. фиг. наљути се, разгневи се, наоштри се. – Уострила се свекрва, па 
не дава реч да се продума, само како она каже, њојна да је и прва и послегња.

уочи свр. опази, угледа. – Тешко на тога ђака куга он уочи да преписује, ел да 
показује на другога, одма бије.

уочи предл. дан пре, непосредно пре, у предвечерје. – Прасе се уочи Божич не гоји.
уочљив, -а, -о склон неувијеном изражавању; оштар на језику; жучан. – Он је 

уочљив, код њег нема врдање, чим примети да нешто кријеш, одма ти га каже у очи, 
па љутил се, не љутил се.

упада се свр. почне да пада и не престаје (о атмосферским падавинама). – 
Ћишљакав се упада, па не престањује, че ни проникне жито у крстине.

упадне (рад. пр. упадал, -дла, -дло) свр. падне у нешто, ували се у неку ситуацију. 
– Упадал у лоше друство, и заглави у затвор. Детето видело у ћиселину упадла му-
шица, па се уплашило да че ју сву попије, и нече да има за радници. Отишла у јаку 
кућу, упадла вој сећира у мед.

упази свр. 1. сачува. – Ако се сам не упазиш, друђи те не може упази, и да оче. 2. 
схвати, уочи, одгонетне. – Излазише на бину учени љуђе, причаше, ја ји понекво 
бьш не разберем, несьм упазил до са понекоју реч од теја што они изорате, ал си га 
некако контам на мој сељачћи начин.

упази се свр. сачува здравље, учува се. – Још убава и држећа, упазила се у младе 
године.

упакује (трп. пр. упакуван, -а, -о) свр. сложи у пакете, увије, спакује. – Дуван 
се обере, па се наниже на низе да се суши, подјесен га калупимо, упакујемо у бале 
и предавамо на државу. Стиго ја до продавницу где се продавају ћебетија, пријдо, 
пипну ји, она устьначка, несу ко од напред што беоше, ал убаво упакувана у про-
видне торбичће.

упали (трп. пр. упален, -а, -о) свр. фиг. успе у чему, пође му за руком. – Е, тој што си 
намислил нече ти упали, па да си још тољћи. Целу ноч им упалена сијалица, чудим 
се кво толко работе.

упали се свр. фиг. ужегне се, добије непријатан мирис. – Сено мора да буде суво 
па да се дене у стог, ако је влажно, оче да се упали, па га стока нече једе.

упанти (трп. пр. упантен, -а, -о) свр. упамти. – Овој да знаш, и да упантиш: кад га 
Бог неје уредил да си заједно отоде који се воле, срећа је при оног који први отиде. 
Упантен је ко лош за народ, ништа неје створил за наш крај, а могьл је.

упаради се (трп. пр. упараден, -а, -о) свр. дотера се. – Поглечте мен, упарадила сам 
се ко енглеска краљица, а дом си седим, немам с куга да излезнем. Дојде Војислав 
бьш како му башта наложи, са све коња и са све чезе, упарадени ко за сликување.
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упари се свр. споји се у пар. – Упарили се ко волови у јерьм, па сецају ли, сецају, 
а деца само троше, и траже још.

упасује свр. учини да једно другом одговара по величини, да лепо налегне једно на 
друго и лепо се споји. – Греде добро упасуј, па ји тьг кови, ако несу добро упасоване 
че се раскову.

упасује се свр. лепо се приљуби једно уз друго. – Пообрни га натам-навам док не 
легне како требе, да се упасује да не мрда.

упьшка се свр. пусти безгласни ветар. – Деца, које се од вас упьшка, па се цела 
соба усмрде.

упьшне се свр. пусти безгласни ветар. – Који се упьшну, та оволко засмрде цела 
кућа.  утањоше се, утьне се.

упьшче се свр. задиха се. – Што си се толко упьшчал, ко да су те јурила уштркљана 
говеда.

упекља свр. упетља, замрси. – Упекљале ми се нитће, па не могу да ји распекљам.
упекља се свр. упетља се. – Упекљали смо се у работе, па немамо кьд ни леб на 

мир да једемо.
упепељави се свр. поспе се пепелом, упрља се пепм. – Док напалим и очистим 

вурњу сва се упепељавим.
упери свр. управи, усмери нешто у кога. – Уперила поглед у њега па не трепче, ко 

омаџијана. Налезоше Бугари у село с уперене пушће у народ пред цркву.
упече свр. припече, јако угреје. – Упекло сльнце, па се не мож дише, а мора да се 

жње.
упива несвр. упија. – Пије ко да сипује у бунар, ко испуцала зевња кад упива воду, 

где му стањује ни сам не знам.
упије се свр. прибије се, прилепи се, припије се. – Бобовњак се упије у кожу, па 

сиса крв док не пукне.
упијуче се свр. почне да се оглашава пијукањем (о живини). – Пилетија се 

упијучале, свиње се ускучале, говеда се уровала, све тој тражи да се намири.
упира несвр. 1. додирује, дотиче. – Висок ко бор, само што не упира с главу у пла-

фон. Наша њива упира у туј њиву која се продава, па неје лоше ми да си ју купимо. 
2. управљује, усмерава нето ка неком. – Нече може да се опере да неје крив, чим су 
сви почели да упирају прс у њега.

уписан, -а, -о фиг. насликан, леп као насликан. – Убава ко уписана, до њу таква 
невеста неје била доведена у наше село.

уписује несвр. записује, уноси у списак. – Почеше да ни уписују у задругу, дошло 
наређење да се упише и који оче и који нече, нема мрдање.  изуписује.

упитовни свр. упитоми, оплемени. – Бео бесна, не скаџујем се дом, али ме упи-
товни муж, постадо мирна ко бубаљћа.

упишкује се несвр. дет. упишава се, мокри у гаћама. – Наш унук попорасте, пре-
стаде да се упишкује у кревет.

упишти се свр. почне да пишти из свег гласа. – Крв шибну под нокти, мен ко 
да ми у мозак мертечћи ексер закова, ја се тьг упишта, не мога да издржим тољће 
бољће.

упла ж дечја болест од које се дете у сну трза и плаче Pavor nocturnus. – Стра и 
упла тој је једно. Ако се дете плаши у сьн иду при бабу те му баје, она врља на дувар 
пепел и нешто баје, ако се залепи на дувар, упла је, после оструже од пепельт, па у 
чашу с воду му даде та испије.

уплесњави се свр. постане плесњив. – Овија леб се уплесњавил, ни пцета више 
нече да једу, камли љуђи.
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уплете се свр. упетља се. – Мани ми се од главу, уплела сам се у работе, не 
стигнем ни мен да си погледам, та камли кућу и двор да метем.

уплиска се свр. полије самог себе прскајући се. – Куде си се толко уплискал, нема 
ништа суво на теб, не могу само теб да пазим и преоблачим.

уплита се несвр. уплиће се, меша се у туђе послове. – Ако се двојица карају или 
бију ти се не уплитај, да не изедеш ти најголемо бијење. Воли да се уплита и где му 
је место, и где му неје место.

уплитко прил. наплитко, на малој дубини. – Беше посадил ореј, али га уплитко 
посадил, па му се не теја привати.

упlти се свр. 1. уреже се у памћење, запамти се довека. – Упlтило му се у памет 
да га мрзнем, ако га никад несьм ни попреко погледала. 2. упије се погледом у кога 
или нешто. – Упlтил ми се у очи, па ни да трепне.

упогани се свр. постане поган, прозли се. – Упоганил се старчотина, па ломоти 
свашта кво му падне на памет.

упознавује несвр. упознаје, склапа познанства. – Ма кво че мен да упознавује, 
јаког па човека нашла кога да познава. (ирон.).

упојанти свр. појантама повећа стабилност. – Ногари морају да се упојанте с 
пречањће, да се не клима астал.

упоје се свр. почну да певају сви колико их је. – Још ночу појдемо да беремо здра-
вац, па осьвнемо упланин, а здравац се умирисал, пилетија се упојала, милина божја.

упореџује несвр. упоређује. – Упореџује ни да види који је повисок и појак, а не 
који је попаметан и који повише знаје.

упореџује се несвр. упоређује се. – Ти с мен не мож да се упореџујеш, ти си за 
мене нула.

упрамиња свр. фиг. почну да падају крупне пахуље снега, почне да веје. – Баба и ја 
обавезно одвикамo кад упрамиња снег, и дојде време да се рањеница коље.

упрашњави свр. запраши, поспе прашином. – Не треси вречуту комто мен, свога 
ме упрашњави.

упрашњави се свр. покрије се прашином, набаци прашину на себе. – На вршу се 
човек упрашњави и нагlта прашину, да за неколко дьна не можe да се очисти.

упрден, -а, -о вулг. фиг. смрадан. – Поче се распада Југославија, републиће се по-
чеше оцепују, а држава се рацепује ко упрдене труле гаче.

упрди свр. почне да прди и не престаје. – Наједу се пасуљ, па кат се упрде – базди 
у собу ко у кочину.

упре свр. 1. ослони се свом тежином о што. – Упри з грбину у кола, и не давај 
да се вртају назад. 2. погура. – Упрете сви колко год можете, да изгурамо трактор на 
пут, после че је лько. 3. фиг. притисне, налегне. – Упрл ме да му препишем имање, па 
ми душу вади. Када те упре мука, даваш и оној које ти неје за давање.  подупре, 
потпре.

упре се свр. ослони се. – Упри се у зид, па запни и[з] сву снагу и гурни, а ја чу 
одовуд да сецам, ако можемо да га померимо.

упрегне (рад. пр. упрегал, -гла, -гло) свр. 1. веже коња уз руду, или стави говечету 
јарам. – Јуницуту још несмо упрезали, затој се плаши. 2. фиг. оптерети кога 
пословима и животним бригама. – Упрегал си ме, па не знам ни за делник, ни за 
празник.

упрегне се свр. фиг. оптерети се пословима. – Упрегли се у работе па само сецају, 
а деца се мангупују, бар да оче стоку да причувају.

упреѕа (трп. пр. упреѕан, -а, -о) несвр. упреже говече у јарам. – Излезне Крста, 
и че упреѕа волови, али једнога вола упрегнул ко што се упреѕа, а једнога па отуд 
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упрегнул, бил робаџија на свадбу, па му несу турили остьн сас черапе и пешћир на 
јерьм, кад му тој турили, он препрегне волатога, и појде. Тој јунче још неје упреѕано.

упреко прил. по ширини чега, попречке (упор. и попреко). – Туј њиву оремо упреко, 
што не пооремо даньс, наставимо јутре, док ју сву не изоремо.

упрета се свр. затрпа се чим топлим. – Упретал се у црђе ко поганац у трице, и 
ћути.

уприда несвр. упреда, извлачећи танку нит из прамена привезаног за кудељу и 
њеним увртањем вретеном преде пређу. – Кудеља се задене за појес, па се сас леву 
руку оди вуну помалко истрѕа и тьни, а сас десну се вртка вретено, и тека се вуната 
польк уприда у коньц и намотује на вретеното.

упрнеје свр. повене, изгуби свежину. – Црвене попошће се наберу у градину, па се 
остае дьн-два да упрнеју, тьг се нанижу на коньц, и накаче на промајно место куде 
бије сльнце да се суше.  упрни.

упрни свр. в. упрнеје. – Обрамо градину, али че сачекамо да попошће малко упрну, 
па че ји нижемо на низе.

упролет прил. у пролеће. – Упролет мушкарчета праве оди врбу пискала, а 
девојчетија плету венчичи оди беле раде.

упропасти (трп. пр. упропастен, -а, -о) свр. доведе до пропасти, уништи. – 
Упропасти ме тија битанга, и кућу ми растури, да га не знам што буде, ако ми је 
син. Беше маностир, па две чешме вода, па је било од милине да отидеш горе, са све 
напарасено, све упропастено.

упропашчује несвр. упропашћује. – Знаје Јаглика да че народ да преорати и 
заборави, ал она не мож да гледа како вој Радисав јадује и копнеје за дете, и како си 
живот упропашчује.

упрпња се свр. почне да зановета. – Упрпња се, па нумеје да стане, меље ко 
воденица, и не бира кво че да каже.

упрпче се свр. почне да бруји (о мотору). – Упрпчали се трактори, људи журе да 
поору за жито пре него се оћиши.

упра се свр. почне да маше крилима као да ће да полети. – Нешто се кокошће 
упраше у кокошкарник, трчи да видиш да неје лисица улезла при њи.

упрти (трп. пр. упртен, -а, -о) свр. натовари терет на леђа, напрти. – Упрти ме на 
грбину и носи, ко да сам дете. Сама иде уз брег кроз шумак, упртена у цедилку сас 
грумен сол да крми говеда.

упрти се свр. натовари се, напрти се. – Упртил се деда з бреме сено, једва га 
носи, мора да рани стоку.

упрчавеје свр. постане прчав, упрља се. – Кућа упрчавеје, па мора да се кречи с 
време на време.

упрчавел, -а, -о запрљан и умашћен. – Мрзи га да се купе, а жена му аљкава да 
га пере, па си иде с упрчавелу кошуљу и незакрпене панталоне, некупан и небричен 
ко пустињак.

упрчи свр. накостреши, подигне, усправи. – Упрчи уши и слуша који кво продума, 
не дава вој нешто не промькне. Овија шеф јесеньсће беше убил дивју свињу, ни се 
сви збирамо да ју видимо, она длаку упрчила нагор остру.

упрчи се свр. фиг. уобрази се, укрути се од умишљене величине. – Дојде из град, па 
се упрчи ко кольц у градину, ко да га не знамо који је, и от који је.

упсује се свр. почне да псује без мере и краја. – Наљути се, па се упсује и уока, 
село јечи од њигово окање и псување.  упцује се.

упувује се несвр. утопљава се више њих дисањем у скученом простору. – Улезомо 
у шталу, оно смешана говеда, овце и козе, мрзлица, па да се упувују, да им је топло.
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упуство с упутство. – Он је постар, и прошьл свет, а ти да работиш како ти каже, 
и да слушаш њигова упуства.

упуца се свр. почне да пуца. – Кат се усева и упуца, а ми трчимо да видимо куде 
је гром располутил врбу, куде је водурина нанела камење, куде су сливе покршене.

упучује несвр. упућује. – Башта си ји неје упучувал да уче школу, нело овце имао-
мо гоџа, па само: ајд с овце, ајд с овце. Родитељи ни упучуваше на добро, али ми ји 
несмо слушали, сьг се кајемо, ал касно.

упцује се свр. в. упсује се. – Шибнем с разбој, гасарче угасне, мужи се упцују, 
деца се упиште. Вурунче у задругу само тутњи, ората разна, тиће га некој одврже, ел 
некој некога рчне у ребра, тија се одма рипне и упцује, ми се усмејемо.

уработи (трп. пр. уработен, -а, -о) свр. обави какав посао, уради. – Трипут премис-
ли, а једнуш уработи. Кад требе да се уработи некво тешко, све мен окају. Имало ме 
за све работе, кво узнем у руће, тој је уработено. У њиву неје наѕрнула, а знаје да 
неје убаво уработено.  неуработен.

уразуми (трп. пр. уразумен, -а, -о) свр. учини кога разумним, отвори коме очи. – Ја 
укарујем памет у главу с тојагу, али куга ја уразумим, тија је уразумен за цел век.

урами (трп. пр. урамен, -а, -о) свр. уоквири рамом, стави у рам. – Требе да урами-
мо слику куде смо сас сва деца, да ни панте. Сањујем ко у некьв замак да сам, соба 
округла, на зидови урамене нечије слиће, мора да сам у музеј.

урани (трп. пр. урањен, -а, -о) свр. ухрани, утови. – Уранимо две рањенице, једну 
за нас, једну децата да си закољу кад дојду. Сви подгојени и урањени ко вепрови, а 
овам кукају да оскудевају у све.  поурани.

урасте (рад. пр. урасал, -сла, -сло) свр. 1. зарасте у браду и косу. – Урасал у браду 
и косу ко лајно у траву. 2. прекрије се вегетацијом. – Лук урасал у траву, а са меко, 
падла ћишица, па се убаво и лько плеви. Зет да дојде да окоси, урасло окол кућу, 
змије че се изведу.

урачуна свр. уброји, унесе у рачун. – Ја кво доприносим у кућу он тој не рачуна, а 
сваћи њигов динар који заради на печалбу двапут урачуна.

уребече се свр. почне да се ребече, усмеје се грохотом. – Ако некога превари па 
прдне, тићем се некој дерне: Држ голуба! – ми се сви уребечемо.

уреди (трп. пр. уреден, -а, -о) свр. 1. доведе у ред, среди. – Она неје способна њојну 
кућу да среди, та че општину да уреди. Вредна и чиста жена, у кућу вој све чисто и 
уредено ко у апатеку. 2. повреди, озледи болно место на телу. – Рана че ти брзо за-
расте, само да пазиш да ју не уредиш.

уреди се свр. ничући почне да се показује у правилним редовима. – У Бербеч се 
моруза веч уредила, али ју трава оклопила, за нећи дьн морамо да ју копамо.

уреже се свр. усече се, продре дубоко. – Овој што чу ти кажем добро да упантиш, 
да ти се уреже у памет да га никад не заборавиш.

урече свр. предскаже, прогнозира. – Ма ко да ју некој урече, како се врну она 
леже и само рече: Лељће, нањће, боли ме главица!

урече се (рад. пр. урекьл, -кла, -кло се) свр. да реч, обећа се. – Иду у наваџильк и 
праве питање оче ли девоћа тој момче, нече ли; ако се урече да га оче, једьн илезне 
и пукне ис пушку, и после почну да давају дар. Цар се урекьл, и морал да даде черку.

урине свр. ринући лопатом сакупи нешто на гомилу. – Овршемо с коњи, па 
жито врљамо с лопате увис да га одвејемо от плеву, после га уринемо на гомилу, и 
покријемо с покровац от ћишу.

урине се свр. фиг. макне се, склони се, удаљи се. – Што нече да се урине негде, да 
ми се једнуш смири глава од њега. Дојде Нада на поседьк, заседе, па си нече иде, а 
ми огладнемо, тели би да се урине, да си мож на мир једемо.
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урипа се свр. почне да скаче. – Кад им тој каза, деца се урипаше од радос.
урипи свр. 1. ускочи. – Кучка урипи у бунар, и удави се. Појате оградене сас големи 

плотови, да не мож курјаци да урипе унутра. 2. фиг. упадне у невољу, презадужи се. 
– Заправи кућу, па урипи у дугови, и не могу да излезнем из њи, нити па има кој да 
ме помогне.

урипка се свр. урипа се у дем. значењу, почне да скакуће. – Овце пасу, а јаганци 
се урипкала прекај њи, па само да ји гледаш!

урипује несвр. ускаче. – Деца, урипујте у кола, одма поодимо.
урица се несвр. даје реч, обећава се. – Ако се не волите, немој да се урицате, па 

после да се мањујете, да се народ смеје и вам и нам.
уришка се свр. ријући укопава се. – Свиња ко свиња, знаје само да ришка по 

каљиште, па кад вој се досади да се уришка у њега, и да рокче.
урнисује несвр. уништава, упропаштава. – Урнисују све кво им падне под руку, 

нити се боје од људи, ни од Бога.
урнише (трп. пр. урнисан, -а, -о) свр. уништи, упропасти. – Само се досечује како 

да ми напакости и да ме урнише. Бог прибра жену, а мен остави, да ли чу ја са овакьв 
урнисан да могу некво да стварам, немам с куга ни да прооратим, мани друго.

уробоњи се почну да брује авиони. – Уробоње се авиони, ми от стра и не легамо, 
оно над Ниш само сева ко да грми.

урове се свр. почне да се оглашава рикањем (о говедима). – Биров изока у сред 
пладне да бегамо, Немци че гаџају с топови Сливовачћи вис, оно кат се народ увика 
и упишта, кат се говеда уроваше, кат се свиње ускучаше, кокошће укрекаше, све тој 
бега.

уродица ж коров у непожњевено жито, и зрневље корова у овршено жито, 
кукољ Melampyrum arvense. – На туј њиву се роди повиш уродица од жито. Тријери 
жито, ал џабе, млого уродица по њег.

урок м зло нането човеку магијским радњама, последица злог погледа или каквог 
магијског чињења. – Убава, да вој неје урок, и да ју зле очи не гладају.

урокљив, -а, -о који има способност да изазове урок погледом. – Знаје се која је 
урокљива жена у село, и не уводи се у собу где има малечка деца.

урочи свр. погледом баци урок на кога. – Ако сам те погледала, несьм те урочила. 
Овој наше девојче млого убаво, стра ме да га некој не урочи. Који дете урочи, да му 
пукну очи.

уrжи се свр. почне да режи и не престаје. – Сурча се уrжа, искези сас зуби, об-
рта се у круг, не знаје от коју страну да се брани. Уrжаше се пцета, једна отуд, једна 
одовуд, реко: Са ако ме довану, има ме расћину.

урка свр. избацујући шлајм из грла не пази где ће да падне. – Кат почне да рка, сви 
се склањамо да некога не урка.

урутавеје свр. урасте у длаку. – Нити се шиша нити се брија, урутавел и урасал 
у косељак ко калуђер.

урутка мн. урутће рет. ж алатка. – Не праји се пенџер без урутће, па колко да си 
добар мајстор.

уруца се свр. почне да рида. – Ајде престани више да руцаш, што си се уруцала 
толко, да га поврнеш не можеш.

усади (трп. пр. усаден, -а, -о) свр. 1. засади младице на одређеном простору. – Ку-
пише плац, и одма га усадише сас разан ошав. 2. уметне, углави што у што. – Точак 
од воловска кола има шес наплата, и на сваћи се закове шина сас шинсћи јексер, а у 
сваћи наплат је усадена спица.
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усади се свр. постане непокретан, повреди кичму. – Запе да подигнем вречу, како 
запе тека се усади, са не могу да пованем никакву работу.

усалмен, -а, -о веома упрљан, замшћен. – Разгланѕил се около шију, па му се види 
усалмена шловијанка.

усалми се свр. веома се упрља, упрља се толико да нахвата масну покорицу. 
– Пуштил косељак и брадетину, усалмил се, направил се на билмеза. Пригрну ме 
Љубисав, убаво мирише, ко да га неје родила Циганка, а ја сам се усалмил, па ме 
малко поче вата и срам од њег.  усьлми се.

усампаси се (трп. пр. усампасен, -а, -о) свр. осили се, постане обесан, живи и ради 
како хође. – Дете мора да се оваг-онаг протепа, да се не усампаси млого, после га 
не мож врнеш у ред. Усампасен ко вепар, нити му мож нешто кажеш, нити му мож 
нешто докажеш.  усьмпаси се.

усьлми се свр. в. усалми се. – Кошуља пртена, усьлмила се на лактови, усьлмила 
се под гушу, не знаш куде неје закрпена.

усьмпаси се свр. в. усампаси се. – Уземо снау, бођи вољашно девојче од вољашни 
родитељи, не пројде млого време она се усьмпаси, па нече ништа да поване да ура-
боти.

усьне (рад. пр. усьл, -а, -о / усьнул, -а, -о) свр. усахне. – Нема ништа од мене, усьл 
сам начисто. Тај крушка усьла, а каква блага је била! Бробинци на све стране, кла-
денци усьнули, иворће се исушиле. Ако ме удариш, ручице ти усьнуле до рамена, 
дабогдаде.

усьти се свр. поређа се један за другим као ћелије у саћу. – Кат се усьти оро при 
цркву, па слезне доле-доле, па се изобрне овам кудето кладенчьк има, па нема да се 
познава да мрда народ, толко лепо се игра.

усвет прил. далеко негде, бескрајно далеко. – Говеда нападла штркљавица, трчи 
по њи че побегну усвет. Пропил се, прозлил се, дошло ми усвет да отидем, па никад 
више да се не врнем.

усвињи се свр. испрља се, унереди се као свиња. – Само ли се докопају до влашу, 
усвиње се, па не знају кво работе.

усвири се свр. 1. почне да свира на каквом инструменту. – Јавише да наша војска 
напређује, па кат се дудуци усвирише, па оро, оро, оро, весели се и старо и младо. 2. 
фиг. почне да плаче углас. – Школско двориште пуно з ђаци, ја видо једног, облечен 
сиротињсћи ко ја, иде, и понеког од премењенити чушне, они падну и усвире се.

усвитка свр. почне да светли слабим интензитетом, засветлуца. – Како тој по-
мисли, усвитка ми се пред очи, ко свиткала ночу кад усвиткају пред жетву, и поче 
да ме заноси у главу.

усева се свр. почне да сева са свих страна. – Кат се усева и упуца, а ми трчимо да 
видимо куде су сливе покршене и куде је водурина нанела камење. Бију дражићевци, 
усевали се меткови натам-навам, сваћи моменат можеш да пођинеш.

уседи се свр. 1. дуго остане седећи на истом месту, улењи се. – Уседели се, азди-
сали, па се само шољћају с једнога, з другога. 2. дуго се не удаје (о девојци). Арно си 
поседела ко девоћа, време је прилику да си тражиш, да се не уседиш.

усели се свр. настани се, досели се у ново пребивалиште. – Који мирис осетиш у 
детињство у твоје село, он ти се усели у срце, и никад те не оставља. Куде се усели 
вилина косица, не остане ништа о[д] детелину. ■ уселење гл. им. – Кат човек кућу 
озида и покрије, само је половин работу уработил, све остало до уселење је друга 
половина.

усере вулг. (трп. пр. усран, -а, -о) свр. вулг. опогани изметом. – Напрет се црква 
поштујеше, а са све усрано окол цркву, да те је жал да погледаш.
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усере се вулг. свр. фиг. препадне се. – Усеремо се от стра кад га видимо да иде пијан, 
и закрвавил с очи.

усећира се свр. почне да осећа велику секирацију. – Мати како се беше усећирала 
и уљутила, диже се па ју три-четри пут пљуну у очи.

усеца свр. теглећи силом увуче унутра. – Некако га усеца у собу, навали га на 
кауч, измути му шићерчьк и водицу у чашу, он србну и малко се поврну.

усија свр. 1. загревањем учини да се нешто сија, доведе до стања усијаности. 
– Загрева сећиру у вигањ док ју усија, па ју кали у воду, и наостри на острило. 2. 
глачањем учини да нешто почне да се цакли од сјаја. – Да ми изгланцаш ципеле да 
се усијају, да могу да се огледам на њи.

усили свр. напрегне снагу, убрза. – Давај му зор, усили га док је равно, ако стане 
на узбрдицу, надрљали смо.

усили се свр. добије у снази, повећа интензитет. – Сльнцево се усили, поче да 
припица још одјутро.

усини (трп. пр. усињен, -а, -о) свр. правно прихвати туђе дете као своје. – Усини-
мо тој девојче, очувамо га и одомимо га, али ни са приглеџује како онемоћемо. Ако 
је усињен, несу правили разлику измеџу њега и њина си деца.

усипе свр. полије кога течношћу или чорбастом храном. – Куј з деца куса млеко, 
обавезно га усипу. Пази да ме не усипеш, облекла сам нову блузу.

усипе се свр. 1. пролије по себи течност или чорбасто јело. – Тија сок је от купи-
не, пази да се не усипеш, тешко се пере аљина која је је с њег усипана. 2. фиг. напије 
се. – Не пије, нело сипује, док се начисто не усипе, после само досипује, да држи 
исту меру.

усипује се несвр. један другог полива каквом течношћу. – С баштуту на 
девојчетијата се пригрташе, чукаше се по грбину, појаше разне песме, усипуваше се 
с пиво, ко да су заједно козе чували.

усира се вулг. свр. обавља велику нужду у одећи или кревету. – Ако тека наставиш 
да поступаш сас децата, има да останеш сам, да се усираш и умочујеш, а да нема кој 
да те погледа.

уситни свр. 1. размени крупне апоене у ситне (о новцу, новчаници). – Чу те мо-
лим да ми уситниш паруву, у продавницу кобајаги немају ситно да ми врну кусур. 2. 
убрза, почне да хода или игра ситним корацима. – Кат се он ванеше у коло, па кад 
уситни, чини ти се зевњу с нође не додира.

усица се несвр. усеца се, урезује се. – Тесне му панталоне, па му се усицају у месо 
где се превијају кад чучне ел седне.

ускомина мн. ускомине ж 1. осећај киселости и трњења зуба када се једе недо-
зрело воће (упор. оскомина). – Овија сливљаци ћисели па виште, све ми иде ускоми-
на од њи. 2. фиг. непријатне последиоце по родитеље од несташлука деце. – Деца 
лудују, а на стари иде ускомина. Млади се милују, а на стари иду ускомине.

ускопи свр. ојалови уклањањем семених жлезда код животиња. – Ако те још 
једнуш затечем при жену кад мене нема, чу те ускопим.

ускопити се свр. узјогуни се, заинати се. – Ја га лепо молим, а он се ускопити, па 
нече ни да ме погледа. Кад му турам оглав, он се ускопити, мрда з главу, врља чивте, 
оче и да уапе.

ускоро прил. у блиској будућности, убрзо. □ – Још има понећи старац да се смуца 
по село, али ускоро нече да има ни куче да видиш.

ускрај прил. скраја, у прикрајку. – Стани ускрај, да те не згазе кола кад мињују. 
■ поускрај комп. више, сасвим ускрај. – Тури вречуту поускрај, да не смита кат про-
одимо.
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ускратак, -тка, -тко који је краћи него што треба. – Исплела ми џемпир, рукави 
ми малко ускратћи, али че помину.

ускратачак, -чка, -чко ускратак у дем. значењу, који је мало краћи него ускра-
так. – Сукња вој малко ускратачка за њојне године, али тој са тека модерно.

ускрца свр. почне да шкрипи. – Јесени кола ускрцају још утавнин, људи журе да 
што пре оберу морузу, па да почну орање за жито.

ускурњак вулг. м вунена навлака да штити пенис од хладноће. – Тој се зове 
ускурњак, да га човек навлече да му се не смрзне алатка, „рукавица“ за мушку алатку.

ускучи свр. почне да се оглашава скичањем (о свињама). – Кокошће упијучале, 
свиње ускучале, говеда уровала, све тој тражи да се намири. Свиње се ускучале, иди 
им сипи помије да не покрше све по кочину.

услешче се свр. почне да слешче, почне да сопће. –- Кравана се услешчала, мора 
да је болесна. Тићем утрча Мићица, услешчал се ко куче.

услуша свр. учини какву услугу коме. – Овој ли је живот, ш-че ми овькьв живот, ни 
могу да се послушам нешто, ни па има кој да ме нешто услуша.

услуша се свр. помогне себи, обави своје обавезе. – Право да ви кажем, несмо 
више кадри да се услушамо. Снајде човека бељај, почне да малаксује, срцето почне 
да му преапује, нође га издавају, не мож љуцћи да се услуша.

услушан, -шна, -шно који хоће да слуша, који је спреман да помогне и услужи 
кога (упор. послушан). – Комшичево услушно дете, пази ни ко да смо њигови, има 
му препишемо у Главињинци њиву и браниште, а ти се нема љутиш, оно са теб 
одмењује.

усмеје се свр. почне да се смеје. – Имаше једна дебела Милојћа, па млого прде-
ше, какво работи да работи – трт!, па и деца запазила, чим нећи прдне, она се одма 
усмеју: Уј, дебела Милојћо!

усмива се несвр. подсмехује се, омаловажава кога кривљењем усана у натегнути 
осмех. – Чим зинем да нешто прооратим, она почне да се усмива.

усмивка се несвр. осмехује се, смешка се. – Срамежљив, па какво год да му кажу, 
он се само усмивка. Баба накривила главу, гледа у унуку, и усмивка се.

усмине се свр. осмехне се. – Де, де, седни малко, нече работа да ти побегне, 
неје зајак! – обрну Ваца главу комто њу, па се усмину. Седомо уз астал, ја тури 
половинћилче на астал, Турчину се усминуше очи: че собује некоју, че раскара црни 
мислови.  поусмине се.

усминут, -а, -о осмехнут. – Улезе деда Радивоја усминут, а на нас сви лькну, па 
почемо да га затрачкујемо како је било. И мати и башта разокави, а детенцето им 
неје разокаво, гледа си убаво, и стално усминуто.

усмољави се свр. замрси се, упетља се. – Детелина се усмољавила сас вилину 
косицу, па тешко за косење.

усмркне се свр. 1. увуче ваздух или слину у нос, ушмркне се. – Усмркни се, потекла 
ти цинка на нос. Толко ти је от човека! – рече Пересћева и усмркну се. 2. фиг. угнезди 
се, усели се. – А, тај помочуља неје за наш дом, она нече да ми се усмркне у двор 
док сам ја жива.

усмркује се несвр. удисањем кроз нос задржава слину у носу. – Извијају жене, 
реде ли, реде, старци ћуте, али и они почну да се усмрмкују.

усмрца несвр. плачући гласно увлачи ваздух у нос. – Сви се погледаше, жене поче-
ше да усмрцају, деца се ућуташе ко да су занемејала. Само вика и усмрца, не можемо 
да ју умиримо.
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усмрџује несвр. загађује смрадом. – Ти се спаси, а да си остала овде, стално би ти 
грбина била у сламу, ишла би сас сцепен сукњор, на нође клипчали опьнци, говеда 
би те љигавила, а овце усмрџувале.

усница ж усна. – Станика излезнеше прет капију, седне на клупче, отвори писмо 
што добила от сина из војску, и ко да чита, а неписмена, шьпче некво, мрда с уснице, 
па цуне писмото.

усничетина ж пеј. од усна. – И онак је гадна, али кат па нажьмби онеј њојне 
усничетине, да ју човек не погледа.

усничка ж дем. и хип. од усна. – Који ти раскрвави усничкуту, кажи баби.
усов м вет. болест у облику запаљења вимена код крава, оваца и коза. – Усов је кат 

краву ел овцу заболи виме, па вој млеко неје добро.
усоли (трп. пр. усолен, -а, -о) свр. обилним сољењем заштити што од кварења. – 

Сирење мора да се добро усоли да се не поквари. Усолено месо стоји пешес дьна у 
саламур, па се тьг суши у пушницу.

усоџује несвр. замера, зановета, пребацује. – Боље да си ја идем у набавку док се 
неје пробудила, да ми не усоџује како све она иде у куповину. Тој што сам испичуту-
ра се на никога не тича, а и моју си рећију пијем, не пијем вашу, па да ми усоџујете.

успавује несвр. успављује. – Наша баба Милица ни је с приче успавувала, па по 
целу ноч сьњујемо сотоње и караконџе.

успали свр. учини да неко падне у ватру, веома узбуни, раздражи. – Моћа и Тоћа 
се само поусмину, и ћуту си, а женете тој још повиш успали да чују како је било.

успари се свр. постане мучно од влаге и испаравања. – Намокрила ји ћиша, па 
полегали мокри, а несу отворили прозор да се лувтира, па се успарило унутра ко у 
кочину.

успарштина ж запара, спарина пре кише (упор. задушчина). – Ала је успарштина, 
не може да се дише, че поцрца и народ и стока.

успеје свр. постигне успех у чему, успе. – Не знам да ли че мож ти сама жена да 
успејеш да ишколујеш сина на факултет, за тој требе големо трчање и млого паре.

успи свр. успава. – Деда дека дуњђерин бил, па га грбина болела, ми речеше: Де 
легни уз мене, па ми пуај у грбину, да ме успиш.

успи се свр. успава се. – Запиња се Тика још некво да ми прича, али га рећија за-
млати у мозак, замльцкува, замльцкува, па се успа туј у столицу, пресамити се преко 
асталче и закрча. Месец ме насмита да се успим, сльнце ме насмете да се наспим.

успирчи се свр. насрне. – Како се диже, успирчи се конто мен, у сопствени двор 
че ме бије, ја га свитну у чело, он се стровали у каљиште.

усправи (трп. пр. усправен, -а, -о) свр. постави у усправан положај. – Усправи 
растоку уз стог, да не смита кат проодимо по двор. Гаџали смо с по три камена 
три куле, кула је усправен дльгњовес камен, и који не погоди ни једну кулу, он је 
изгубил, и мора да намешта куле за ново гаџање.

усправља несвр. поставља у усправан положај. – Пази како усправљаш гредете, 
да не падну, па после да морамо да ји поново усправљамо.  наусправља.

усправља се несвр. фиг. стаје испред кога са намером да се физички обрачуна. – 
Ти ли чеш на мен да се усправљаш, на мен која сам те родила.

успут прил. током путовања. – Вржи га на труп, да не може да се разврже успут.
усранци м мн. одевни предмети умазани изметом. – Што си се унередил, ћоршо 

један, који че стално да пере твоји усранци.
усред предл. показује средину, у средини (у простроној и временској димензији). 

– Срецело је место усред село, затој се тека и зове. Мој живот ти је црн па пьклен, 
тьван ко тьвна ноч усред зиму.
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уста с мн. 1. анат. дупља у доњем делу главе кроз коју пролази храна у желудац. 
□ – Здравје улази на уста, а зло из уста. 2. фиг. појединац као члан породичне задруге. 
– Ми смо у кућу били гоџа, тринајес уста која требе трипут дневно да се наране и 
напоје, и сваћи је морал да работи. ⌂ на уста у уста. – Пуно љуђи сметану нете да 
туре на уста. Здравје улази на уста, а зло из уста. ⌂ изврта уста говори неистину. – Ја 
мислим да сви знају да је тој тека, саде куј си изврта уста, вели да неје било тека. ⌂ не 
затвара уста много прича. – Не затвара уста, по цел дьн само меље ко празна воденица, 
главу ми проби. ⌂ запиши уста спречи кога да говори. – Ма који може на народ да 
запиши уста да не орати. ⌂ отћида од уста штедећи одваја од себе и даје другоме. – 
Од уста сам отћидала, само за њег да има, школу да заврши. ⌂ отура од уста штеди, 
одваја од себе да би дао другоме. – Тека је тој, изродиш деца, зарадујеш им се, после 
страујеш, навлечеш болештије док ји очуваш, отураш од уста да нешто створиш за 
њи, остарејеш прекај њи, а она после побегну, повароше се, дојду у годину једнуш 
да те виде. ⌂ плакни уста с некога испира уста са неким, оговара кога. – Ти си само 
плакниш уста кад ме поменеш, друга ти је улезла у памет. Плакни си народ уста с 
њу. ⌂ чепи си уста изврће истину, забашурује да призна што. – Тьг се знало сас куга 
се тепамо и за кво се тепамо, а и помагали су ни, да си не чепимо уста, и Вранцузи, 
и Енгелези и Руси.

устанца с мн. дем. и хип. од уста, усташца. – Каква устишта има, не би га цунула 
ни преко јерган.

устьнак, -нка, -нко потањи, у приличној мери танак, витак. – Висока, устьнка, 
тамьн почела да се заокругљује, почеше се момци врте окол њу.

устьначак, -чка, -чко устьнак у дем. значењу, нешто тањи од значи усьтнак. 
– Стиго ја до ћебетијата, пријдо, пипну ји, она устьначка, несу ко од напред што 
беоше.

устеѕа се несвр. устеже се, пренемаже се. – Малко се срамувамо, малко се 
устеѕамо, па кад навалимо ко гладне гусенице.

устење се свр. почне да стење. – Баба лежи у кревет, услешчала се и устењала се, 
па поче да орати деди: Лељће, детћице, мен нешто неје добро… (нар. пр.).

устесан, -сна, -сно прилично тесан. – Купи панталоне, па кад дојдо дом видо да 
су ми устесне.

устиска свр. фиг. онемогући да се нешто деси. – Да оче само да устиска да се не 
оћиши док овршемо, после како оче.

устишта ж пеј. од уста. – Каква устишта има, не би га цунула ни преко јерган.
устоболчи се свр. укочи се, укрути се. – Устоболчи ли се нећи, сас трактор га не 

мож помериш, ко да пушти корење.
устоји се свр. изгуби свежину, покавари се јер му је прошао рок трајања. – Тој 

месо више не вољаје, устојало се, па се умирисало
устотлаби се несвр. прилепи се уз кога, пришљамчи се у неко друштво. – Устотла-

би се уз мене, па не могамо од њега да си пооратимо от све на мир.
устргне свр. шиштећи увуче ваздух кроз стиснуте зубе. – Беоше му једнуш смо-

тали коњска лајна у цигару, он ју запали, устргну, па искоколи сас очи, пљуну и рече: 
Ау, какьв је овој дуван, љут ко куче.

устресе се почне да се тресе, уздрхти. – Како се диго, почеше ми троскају зуби, 
ја се устресо, срце ми поче прескача. Кад ми тој рече, ја премале, руће ми се устре-
соше ко да сам градисал, једва запали цигару да се малко смирим.

устрза несвр. шиштећи увлачи ваздух кроз стиснуте зубе. – Гледамо си з бабу 
филмови на телевизор, а оно у њи само за викање, баба се не оћучује, кат стане ночу 
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да устрза и мен пробуди, па ме запитује како че са оној детенце што остаде без маћу. 
Жене почеше да устрзају и да се крсте.  устрѕа.

устрѕа несвр. в. устрза. – Маћа се обрну конто зид, па поче да устрѕа, рамена вој 
трепере ко трепетлика. Љуто му, па само устрѕа.

устриса се несвр. јако се узбуђује, дрхти од силине наврелих осећања. – Поручи 
вој да се не устриса млого, ја сам добро, и за са је све како требе меџу мен и мужа.

уструпац прил. скок увис без затрке (упор. изместо). – Веља можеше да рипне 
уструпац на астал.  уструпачћи.

уструпачћи прил. в. уструпац. – Ајде да се надрипујемо, прво залитачћи, после 
уструпачћи, који победи, јаша онога који је изгубил. Могьл је уструпачћи и магаре 
да прерипи.

устршељ м нешто што се издваја својим стршећим положајем или значењем 
(вишак, сувишност, додатно оптерећење). Δ – Пимо и једомо, и пак једомо и пимо, 
али овој пијење предзору че ни буде устршељ. Натовари на коња једно џакче отуд, 
једно одовуд, и једно горе на самар, оно је на коњатога устршељ.

устукне свр. поврати мало унатраг (запрегу). – Лека устукну краве, усправи 
прут пред њи уз јерьм, и врну се назад да види како да извлече кола из јендьк.

устукне се свр. поврати се унатраг. – Млого си полетел високо, мораш да се 
устукнеш малко, да не паднеш ниско.

устукује несвр. спречава упрегнута грла да не јуре. – Сту, Булка, сту, Шарка! – 
устукује Миладин говеда, и ока: Загорће, кочи колата, ајде поитај.

устура се несвр. пришљамчује се, намеће се где му није место. – Нечу да се усту-
рам уз младити, да не речу: Пристал деда уз говеда. Немој се устураш ко бело јагње 
на Џурџовдьн. Устура се ко магаре уз овце.

устури се свр. пришљамчи се, наметне се да учествује у чему. – Бобо-Наца не 
даде на Видена да иде на туј смотру, него се устури она да иде. Ја упали кола, дојде 
марвени лекар, кад да појдемо, те га и началникат, и он се устури да иде сас нас.

устуротина м/ж пеј. наметљивац. – Кво год да се заработи, без туј устуротину се 
не може, он мора да је главни.

усћилац мн. усћилци забатаљени одевни предмет, нешто сувишно које се чува, 
а само смета. – Не знам што не поврљам овија усћилци, нело се само повлаче по 
кућу и смитају.

усукује несвр. фиг. говори увијено, избегава директан одговор. – Немој га усукујеш, 
него кажи отворено кво те мучи.

усуне се свр. склизне, свуче се одозго наниже. – Веле да се цело брдо усунуло, па 
се направило Завојско језеро.

усуче (трп. пр. усукан, -а, -о) свр. 1. направи свећу облепљивањем воска око кон-
ца. – Оцутра усука неколко свече, че дојде поп да свети водицу за Свети-Рањђел. 2. 
развије коре за питу тањењем теста оклагијом. – Морам да усучем повише обђе, 
моји млого воле сукану баницу. За некуга који је усукан и увртен при нас кажу да је 
незгодан ко тесне гаче.

усуче се фиг. омршави, онемоћа. – Усукала се бобо-Павлија ко моруза на жегу, 
дај, Боже, да дочека пролет. – Деда-Драга се придиже, а једно време беше се начисто 
усукал.

усуши се свр. ослободи се влаге сушењем, постане сув (упор. осуши се). – И ми 
имаомо восковачу, јабуће вој трају до пролет, али се усуши. Моруза се усуши на 
жегуву, постаде ко иждивкана пачавра. Руће му се усушиле дабогдаде.

усце с дем. и хип. од ухо, увце. – Овце се премузу, руча се, после сваћи домачин 
узне па на свако шиљеже које иде у пашу с остале овце засече на усце белег, бележи 
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га да си га познава ако се замеша у туџе овце. █ бабино ~ бот. бабино уво, врста гљиве. 
– Бабино усце расте по трњаци када је ћишовио и топло време.

утаври свр. фиг. подмити. – Он може да ти заврши сваку работу, али прво требе 
да га добро утавриш.

утаври се свр. фиг. напије се. – Пије док се начисто не утаври, после му гледај 
чудо.

утаји свр. прикрије, прећути. – Све ми је признала, али једно утаји, које сам до-
знал млого после.

утањоше се свр. пусти безгласни ветар (упор. упьшне се). – Који се утањоса та 
оволко засмрде.  утањоше се, утьне се.

утатаби се свр. паразитски се прилепи уз кога. – Само гледа да најде некога с по-
голем имот да се утатаби уз њега, и да га музе.

утатлаби свр. наметне коме нешто на силу. – Утатлаби ми и њигове овце да чу-
вам, кад би најесен, овце си прибра, а за плачување се оћута.

утькне свр. убаци, удене, укључи. – Утькни утикачат у струју, да ти испеглам 
кошуљу.

утьне се свр. пусти безгласни ветар (упор. упьшне се). – Утьну се млада невеста, 
та се обрука.

утьпка (трп. пр. утьпкан, -а, -о) свр. тапкајући ногама поравна, утаба. – Играли 
лопту у Врбје, па све утьпкали нечију ливаду. Крпољат загњети узем, па утьпкај да 
се не познава где си га загњела. Овај игра се најубаво игра на утьпкану равну зевњу.

утьпкује несвр. равни, утабава. – Исипујеш спржу у суд, и утьпкујеш ју с ложицу, 
да ти не остане негде празно, оче после туј да замирише на ужеглело, и да ти целу 
спржу поквари.

утегьнчи се свр. постане непокретан, укочи се, укрути се и остане такав. – 
Увати ме прпа да се несьм шљогирал, испольк поче да промрџујем сас прсти на 
руће, осети да мрдају, ћути, несу се утегьнчили.

утегне свр. укочи, стегне. – Све ме утегнуло, и грбина, и крстетина, и шију једва 
померам.

утегне се (трп. пр. утегнут, -а, -о) свр. уредно се обуче, притегне одећу око себе. 
– Облечем вутару, па кошуљку и јелек, па се утегнем с каничку, на ноге опьнчичи, 
чорапке црне, и с китку се закитим. Волел је да буде облечен у чисто, и да је утегнут 
ко војник, а не развлечен ко понећи.

утеза несвр. утеже, учвршћује. – Кућа мора да се притеза и утеза, ако се забатали, 
почне да попушта, ко и човек.

утекне (рад. пр. утекал, -кла, -кло) – побегне. – Једанпут искачамо из воденицу ја 
и брат ми, ја с кључ заклапам воденицу, брат кад ме друсну: Беж, бате, ене га вапир! 
– ја док да се обрнем, брат утекал долеко.

утенчи се свр. 1. преобрати се у тенца (упор. увапири се). – Умрл и утенчил се, 
после ночу додил и тропал по кућу. 2. обамре, укочи се, укрути се. – Жене га тека 
нашле како се туј утенчил, само што неје одапел. Погледа га, а он помодрел и утен-
чил се од рећију. Сльнце на заоду, али ко да стану нади Ракош и утенчи се, па нити 
греје, нити заоди.

утепа (трп. пр. утепан, -а, -о) свр. 1. убије. – Пушти ме да си идем, че ме утепа баш-
та ако се забавим. Колко сам змије утепал, тој ни број нема. Туј га нашли утепаног, 
и тиће туј га и закопали. 2. повреди. – Паде ми чук на ногу, па ме утепа та ме расипа. 
Ја сас женете се по цел дьн базикујем, и договарамо се кот коју да идем довечер да 
ми утепануту ногу измасира. 3. умлати. – Беомо с овце, па ни град утепа, нема где 
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да се склонимо. ⌂ утепа наместо убије без одлагања. – Само ли те видим с њега, има да 
ви убијем наместо оба, па после како ми буде.

утепа се свр. повреди се, озледи се. – Да отворим врата, а ја некако ргну с прс, па 
ете где се утепа, још се познава. Немој да идеш наѕадачћи, че паднеш да се утепаш.

утепљак м фиг. који је приглуп, или га држе за таквог. – Он не знаје да си ја сас 
такви утепљаци много поубаво оратим, него сас овија који мисле да све знају, и да 
су најпаметни.  утепотина.

утепотина1 ж фиг. који је приглуп, или га држе за таквог (упор. утепљак) – Кад на-
лети некоја утепотина, па кат почне да бланта, муће ме поједу.

утепотина2 ж повреда нанета ударцем, убој. – Изеде ме деснава нога, боли, 
братће, ко да ми је најголем душманин, несьм ју нигде џвокнул, а мож је нека утепо-
тина од понапред коју не пантим.

утепује несвр. 1. убија. – Причају за тога Стојанова да је бил опасан човечина, 
утепује све по ред, ако човека не утепа, он пиле утепа, али некво даньс мора да уте-
па, па Бог. 2. озлеђује, повређје. – Мен опамети деснава нога, от како ју утепува она 
поче с мен да управља, постадо друђи човек. ■ утепување гл. им. – Ја сам за утепување 
што ју раним и облачим, а она ми з друђи набива рогови.  поутепује.

утепује се 1. фиг. говорећи бесмислице изиграва паметног, глупира се. – Да ти се 
стужни кат почне да се утепује, а мисли да је најпаметан. Не утепуј се, мен ми неје 
до шалу. 2. фиг. опија се до бесвести. – Кат почну казани да чуре по село ми почнемо 
да се утепујемо с првакат ко сирочетија, и мож да чујеш песму на све стране.

утикач нов. м техничка направа виљушкастог облика којом се апарат везује са 
током електричне струје. – Утькни утикачат у струју, да ти испеглам кошуљу.

утиљњак м ударац шаком по потиљку. – Ако ти ударим једьн утиљњак, има ти 
три дьна смрди шија и поју уши. Немој ти пљеснем утиљњак да се не мош сетиш 
одокле се. Не задевај се, да ти не напуним шију с утиљњаци.

утипави се свр. 1. згрудвају се и упреду власи руна у неразмрсиве праменове. – На 
неострижену овцу се утипави вуна, па неје за ништа. 2. ућеба се вунени одевни пред-
мет. – , Остарел и утипавил му се џемпир, али бољи немам.

утица несвр. 1. улива се, утиче. – Мурговица утица у Лужницу, а Лужница у 
Власину. 2. делује на кога, врши утицај на кога. – Син вој мек, а она утица на њега, 
и че га одвоји од жену.

утичњак м 1. муштулугџија, гласник који после венчања јавља да се свадбена 
поворка приближава младожењином дому. – Кад веч да пристигнемо до наше село, 
зетови почеше да се натрѕају који че да буде утичњак. 2. погрд. сеоска торокоша, 
поселар који зна шта се све збива по селу. – Тија утичњак само се сћита по село, и 
води селсће политиће.

утиши свр. 1. стиша, умири. – Утиши малко радијото, не чујем кво ми причаш. 
2. уједначи ритам падања (о киши). – Ала је ћишава утишила, че пада вьздьн, а мож 
и повише дни.

утиши се свр. утиша се, умири се. – Ееееееј! – окну нећи от Крс, одјеча планина 
од Редак комто Дрмбину ливаду и Букавицу, па се утиши. Утишил се народ, не 
мирише на добро.

утишује несвр. смирује, утишава. – Кажи му да се стиша, да га ја не утишујем, 
целу ноч се дере ко изгорел.

утlца свр. тукући смрви (обично град усев). – Овуј годину нема да имамо ништа 
од берећет, сво поље утlца град. Утlцала ју несрећа от све стране, па не знаје сирота 
на коју страну да се обрне.  утльца.
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утльца свр. в. утlца. – Напред у које село се најде копиле, тој село мора да утльца 
град, а са копилетија колко оч.

утопли свр. обезбеди од хладноче, топло обуче. – Добро га утопли да се презноји, 
и до јутре има да буде здрав ко дрен.

утопли се свр. обуче топлу одећу и обућу. – Утопли се, немој да излазиш таква 
разголездрена, че премрзнеш ко компир.

утравњиви се свр. урасте у траву, затрави се. – Куће запустеле, дворови 
утравњивели, нема народ, нема стока, села се ућутала, ете тека је са у Лужницу.

утрапи свр. силом или на превару наметне, натури. – Утрапи ми дете да му 
почувам, а он че се бајаги врне брзо, али не испаде брзо.

утрапи се свр. наметне се, натури се. – Окнуше марвеног лекара да појде и он, 
али се утрапи и началник.

утргне свр. увуче (дим приликом пушења). – Пушили смо крџу, па како који дим 
утргнеш, одма те запотаји.

утресе се1 свр. почне да се тресе, почне да дрхти. – Како се диго, почеше ми 
троскају зуби, ја се утресо, срце ми поче прескача.

утресе се2 свр. бане, дође непозван. – Гасете лампу и ућутете се да се не утресу 
тија пијандуре у кућу, не мож до јутре да легнемо од њи.

утрsа несвр. увлачи (дим приликом пушења). – Загорел за цигару, неколко дьна 
неје пушил, па поче да утрѕа димови ко пред-главу да му је.

утрина ж сеоско земљиште које служи за испашу стоке; напуштено, необрађено 
земљиште. – Који нема своје браниште, он бере љиљак по утрину. Туј какве су њиве 
биле, а са постало утрина.

утриса се несвр. долази ненајављено, упада непозван. – Тај поселарка поче да ми 
се утриса у кућу, дојде и нумеје да си појде.

утркаља свр. котрљајући смести нешто у неки простор. – Помогни ми да 
утркаљам кацуву у подрум.

утрколи се свр. увуче се и легне у кревет. – Иди утрколи се меџу деду и бабу у 
кревет, туј че ти је топлачко.

утркује се несвр. такмичи се у брзини прелажења одређеног растојања. – Утрку-
вали смо се који че добије да носи барјак окол цркву кат су Водице за Свети-Јован.

утрља свр. трљањем утисне. – Доктоур ми преписа некакьв маз да утрљујем у 
кожу где ме боли нога у зглоб.

утрни свр. постане непокретан због утрнелости. – Плевење најтешко беше, 
слагнеш се и цел дьн плевиш, па ти утрнеју и нође и руће.

утропа свр. почне нагло да лупа. – Тој попладне легомо малко да одьнемо с душу, 
тамьн ни унело у сьн, кад утропа по пенџери, пробуди ни град. У село се утропале 
трлице, жене чукају грснице, па се пуздер разлетел на све стране.

утрпа свр. покрије, ушушка. – Утрпајте га што пре с црђе да се згреје, видите ли 
да је помодрел от студ.

утрпа се свр. покрије се преко мере. – Простремо рогожу назем, па преко њу неку 
цргу, па се озгор утрупамо з гуње, и тека смо спали.

утрпне свр. ослаби интензитет бола. – Боли још, али малко утрпну, неје бьш ко 
што беше.

утрпује несвр. покрива са свих страна, затрпава. – Немој ме толко утрпујеш, не 
могу да дишем колко си наврљала покривће на мене.

утртка се свр. збуни се, ушепртља се. – Чекамо госје, па смо се утрткали, требе 
да ји пречекамо, да се не обрукамо.
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утрупа свр. 1. много напада (о снегу). – Снег утрупа, деца се зберу из малу, сьњће 
само шишају, било лепо на село у тој време. 2. згомила, наслаже. – Невеста даде на 
кума и на кумицу по простирчицу и по чорапће, неје имало како са да га утрупа, па 
да не мож да оди.

утуви се несвр. наметне се, почне да досађује. – Утуви се по мене, не могу да се 
од њега одлепим. Утуви се да и он појде, и морамо да га поведемо.

утупа свр. почне да удара у бубањ, забубња. – Свирачи дунуше у свирће, тупан 
утупа, сватови почеше да искачају ис кућу, а маћа да се поздравља сас черку.

утупи (трп. пр. утупен, -а, -о) свр. учини тупим, затупи. – Пази кво сечеш с ножат, 
немој да га утупиш, после да немам с кво да се пованем. ⌂ ~ га обрука се. – Једьн дьн 
заблистам, друђи дьн га утупим.

утупи се свр. постане туп, изгуби оштрину. – Овија ножетина се па утупил, нече 
да ване да сече. Косач врже тутулицу за ногу испот колено, у њу сипе воду и тури 
острило, и кад му се утупи коса, он наостри косуту с острило, и продужи да коси. 
Лис на бичћију има зупци који се утупе, па морају да се остре с јеђе.

утутьк прил. 1. одмах. – Вурдава почела да се бојати, требе утутьк да почнемо 
да ју арчимо. Ако се ћисело млеко утутьк не утроши прецвичи, па се не може једе 
от ћисело, и мора да се врљи у помије. 2. убрзо. – Игњат беше сефте удовьц, жена 
му умре, па по тој утутьк и черка. Утутак по синатога оженимо и черку, и са свадбе 
пребринумо.

ућа мн. ућеви ГЛ в. ујка. – Спаси ме мој ућа, и ако ми неје роџени ућа. Мушка 
деца често имају нарав на ућеви.

ућари свр. дође до зараде, домогне се неочекиваног добитка. – Не може да заспи 
ако даньс нешто не ућари, овак или онак, па макар цигару да се огребе од некога.

ућивка се свр. почне да се оглашава кевтањем (о ловачком керу). – По Бласкун 
се ућивкаше палашће, искарале лисицу.

ућикоти се свр. почне да се смеје на сав глас. – Деда се заборави, па прдне, а ми 
деца се ућикотимо.

ућима се свр. почне да маше руком. – Појави се Браца сас ауто, Госпава се ућима 
сас руку кроз отворен пенџер да стане да му нешто каже.

ућипи се свр. укува се, кува се док испари вишак воде. – Кат се пасуљ свари, на-
праи се запршка и запржи се, и требе још малко на тију ватру да поћипи, да се ућипи. 
Питије требе да се добро ућипу, да се убаво вану.

ућисели (трп. пр. ућиселен, -а, -о) свр. учини да нешто постане кисело, покисели. 
– Ја свари чорбицу от кокошку, и малко ју ућисели, а кому неје довољно ућиселена, 
ћиселина има, па нека си ју доћисели по вољу.

ућисели се свр. укисели се. – Ни једну годину ни се зеље неје овака убаво 
ућиселило, а расол црвен ко вино, па резни кад га пинеш.

ућитен, -а, -о ГЛ, ДЛ в. укитен. – Послегња кућа у коју се врше је ћитила врша-
лицу, сплете се ћитка оди жито, па се закачи на вршалицу и трактор, и тека ућитену 
вршалицу испрате сас шише рећију, џеву, вреву и благосиљање да догодине па дојде, 
и да повиш навршу.

ућити ГЛ, ДЛ свр. в. укити. – Збрамо се сватови, ућитише ни сьс ћитће, а и там 
при девојче па ћите кат се улази там куде че се ручује, да им дадеш пару.

ућицка се свр. испрља се нечим житким, исфлека се (упор. и наћицка). – Куде се 
толко ућицкасте с каљиштето, направили сте се на прачина.

ућути свр. смири, утиша. – Доста ми крешта над-главу, ућути се једнуш, главу 
ми проби.
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ућути се свр. престане да говори, примири се, утиша се. – Кад некоја жена дојде 
да си некво купи, ми се ућутимо, она купи и појде си, ако некој дльбоко уздьне, она 
се пооѕрне да види куга све има у продавницуту, тьг уздьну повиш.

ућучује се несвр. утишава се, престаје да плаче. – Веле да сам зинул от како сам 
се родил, и да толко неје викало ниједно дете у село, дьњу ме љуљају у љуљћу, ночу 
ме носе у руће, ама јок – не ућучујем се.

уф узв. изражава задовољство, пријатноизненађење. – Роднине вале пржено, 
мешају га са сирење и ручкају, меџу залци омькну понеку рећију, само бриче и 
думају: Уф, уф, уф, куде га тека укусно направи, овакво пржено нигде нема!

уфарба свр. превуче фарбом, офарба. – Леле, куде си тека уфарбал панталонете, 
нема више кво да облечеш.

уфлекави нов. свр. учини флекавим, направи мрље по оделу. – Сине, немој да 
уфлекавиш мајцу сас копинете, теј флеће се не перу.

уцавти свр. пусти цвет, процвета, покрије се цвећем. – У ливаду цвеће уцавтело, 
дечица га беру и радују се. Крушће големе, убаве, уцавтеле ко облаци, мило ти 
упролет да пројдеш крос поље.  уцьвти.

уцакли свр. засјакти, ужагри (очима). – Гледа ме у вр очи, а очи му уцаклиле, ко 
на маче кад види сланину.  уцькли.

уцьвти свр. в. уцавти. – Кат се упролет уцьвте сомураци, петловчичи и кокочице 
и ушаренеју ливаде и грмање, чини ми се да је тьг наш крај најубав на свет.

уцькли свр. в. уцакли. – Уцьклил у мене, и не помера очи, ко да оче да ме омаџија.
уцькли се свр. загледа се, заблене се (у кога или што). – Баба вој нешто прича, а 

унука се уцьклила у њу, и не трепче.
уцвака свр. уфлека, на много места умаже чим у виду ситних тачкица. – Откако 

га пантим, пантим га сас закрпене панталоне на дупе, и пртену кошуљу уцвакану 
сас буосерине.  уцвицка.

уцвели свр. учини тужним, расплаче. – Не дирај га да га па не уцвелиш, једва га 
смири.

уцвели се свр. постане тужан, ражалости се. – Било добро, али се заратува, па 
се народ уцвели, некој пођинул, некој заробен, мој чича бил годину дьна у ропсто 
у Немачко.

уцвика шатр. свр. уплаши се. – Чим се појаве тија бесници, ми уцвикамо, па 
побегнемо која куде.

уцвицка (трп. пр. уцвицкан, -а, -о) свр. уфлека, на много места умаже чим у виду 
ситних тачкица (упор. уцвака). – Кошуља му сва уцвицкана од буосерине, ко да нема 
жену да га опере. Зими-лети он све у исти пртен кошуљак, уцвицкан с буосерине, и 
никад опран.

уцврка се свр. 1. почне раздрагано да подврискује. – Зболе главе и нешто шьпчу, 
па се тићема засмеју и уцвркају, а за кво, оне су знају. 2. почне да цвркуће (о птицама). 
– Шума озеленела, пилетија се уцвркала, дошла пролет.  учврка се, уцика се.

уцврсти (трп. пр. уцврстен, -а, -о) свр. учврсти. – Кад дојдоше до кривину, он се 
обрну, узе пакетчето од њу, уцврсти корак и појде, она га одгледа док замакну иза 
кривину, па се врну у кућу. Бучкало има дрвену дршку, и на крај уцврстено колце 
о[д] даску избушено на неколко местети.

уцврсти се свр. учврсти се. – Све кво се роди на овија свет, одма стане на нође, 
саде жена носи дете докле не прооди, и убаво се уцврсти на нође да може само.

уцврчи се свр. почне да цврчи један за другим, упишти се. – Он појдеше конто нас 
сас чољаву руку да ни помилује, али ми се уцврчимо, па беж на врата.
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уцика се свр. почне да цика један за другим, почне да подврискује (упор. уцврка се 
1). – Уцикаше се, уокаше се, поче песма и коло.

уцмека шатр. свр. убије, умлати. – Има да левоше све док не соше, ел док га нећи 
не уцмека.

уцрвави се свр. уцрвља се. – Некво мора да се работи, морам да сам с народ, овак 
чу да се уцрвавим.

уцрвеје се свр. постане црвен, поцрвени (упор. и поцрвеје). – Уцрвејал се ко не-
веста код гинеколога.

уцрвенеје свр. учини да ко или што постане црвен. – Он заврши говор и поклони 
се, а нам се уцрвенејаше шаће од аплаузи.

уцрви свр. обоји црвеном бојом. – Кат чинимо перашће уцрвимо руће, па по не-
колко дьна не можемо да ји омијемо.

уцрви се свр. добије црвену боју, поцрвени. – Баба-Ката бајеше од ране, једнуш 
Дивни баја, беше вој се од подљутену рану уцрвила цела нога.

уцрнеје свр. постане црн, поцрни (упор. и поцрнеје). – Дојдемо од работу, свекрва 
сварила зељице у грниште, оно уцрнејало оди чур, ја куснем по једнуш, по двапути 
не кусам, и стојим, нема седење.

учапка свр. крпом умоченим у отопљену маст или зејтин умаже печење да не 
прегори. – Узни крпицу, па учапкај прасето с маз да му кожица поцрвенеје.

учапка се свр. угазивши у воду покваси ноге. – Тьвно, а водељак, па се учапкаш до 
колена. Вода се намали, не можеш ни да се поштено учапкаш у реку.

учврка се свр. почне да цвркуће један за другим (упор. уцврка се). – Зберемо се 
девојчетија, па се играмо, смејемо се, учвркамо се чьк у другу малу се чује.

учељати се свр. постане бесан, зао, опасан. – Дрса ме снаа с речи, ко куче кат се 
учељати на мрзлицу.

учести свр. учини да што буде често, густо, учеста. – Примакну се до прозор, 
чу унутра како кревет скркну, па учести да скрца. Ако комшија учести с додење, 
жена требе да једе бијење.

учи (трп. пр. учен, -а, -о; прил. сад. учејечи) несвр. похађа какву школу или занат. 
– Деца, учете школу, иначе њива или грађевина ви не ђине. Уби се учејечи, али ми 
знање не улази у главу. Он је најучен у наше село, па њега тој да питате. ■ учење гл. 
им. – Учење ми иде ко вожња з бициклу по орање.  доучи, изучи, научи, одучи, 
поучи, преучи.

учини1 свр. направи, створи, уради. – Лько је да обећаш нешто, али требе тој и 
да учиниш.

учини2 свр. обоји, офарба. – Набрала сам корће од ореси да учиним преџу, па да 
почнем плетење.

учини3 свр. решетом прочисти жито пре млевења у воденици.. – Прво учинимо 
жито на решето, па га откарамо доле на Брод у воденицу, насипемо, она смеље, 
зберемо брашно у врече, докарамо дом, после се меси леб.

учини се свр. причини се, прикаже се, присети се. – Учини ми се да сам те негде 
видел, а мож ми се само причињава.

учитељица ж женска особа која учи децу у основној школи. □ Гордана учитељица 
испаде цвећка миришљавка за овог, овија ни з бијење утера стра у косће.  учитељка.

учитељка ж в. учитељица. – Бео малко намрзал школу због тепање које поједо 
једнуш од Добрилу учитељку.

учичка се свр. напуни се чичковима. – Куде си се завирал, па си се толко учичкал, 
не могу те отребим од тољћи чичьк.



Љубисав Ћирић1102

учмаји се свр. улењи се, падне у депресију. – Некво сам се учмајал овија дни, па 
ми се ништа не работи, а кој ми је ђавол не знам.

учубри свр. наћули уши, ослушкује. – Кучето учубрило уши, нешто насеча.
учубри се свр. усправи се. – Собајле се учубри у кревет, и чека да му се даде некво 

да једе, па тьг да се дигне.
учува свр. пазећи, бринући се обезбеди, осигура (упор. сачува). – Ако се сам не 

чуваш, друђи те нече учува.
учува се свр. старајући се избегне многе замке. – Човек требе млого да знаје да 

се учува, па да му живот потраји.
учуди свр. запрепасти, изазове згражање (упор. и прочуди). – Напије се па почне 

да ока и пцује, комшильк учуди.
учуди се свр. забезекне се, запрепасти се. – Море, ајде диѕајте се па на работу, 

кво сте се учудили, и до са је грмело, и пуцало.
учука свр. туцањем мошница учини бика неплодним. – А, чу те учукам ја, неч 

више да бодеш кога стигнеш. Че те учукају ако те увате да идеш при туџе жене.
учука се свр. фиг. почне снажно да пулсира. – Први пут у мој живот видо голу 

жену, нође ми се почеше тресу, кроз мешину поче некво да дьшче, а дамари се 
учукаше.

учукан, -а, -о ујаловљен, онеспособљен за оплодњу. – Учукан бик – миран вол, 
учукан поп – мирно село.  неучукан.

учури свр. задими, испуни димом просторију. – Шпоретинава нече да повуче, па 
учури целу кућу.

учури се свр. удими се; испуни се димом. – Што не затворите вратанца на кубето, 
нело се толко учурило у кућу.

учушка свр. угура. – Чим виде да сам стигал у село, учушкају ме силом у кућу, 
не давају да ји заминем.

уџагри свр. почне да гута погледом, ужагри очима. – Поче га једе мука кад виде 
да се невестицата још усмивка, и да гледа конто Тозу, ко маче кад уџагри у сланину.

уџака свр. почне да мољака, зановета док не добије што. – Па те текаете, ко што 
ти прича, наседамо уз бабу, па уџакамо да ни прича приче од вапири и сотоње, она, 
сирота, прича, ми после ночу не мож да заспимо колко ни је стра оди теј приче.

уџаколи се свр. почне да ларма један за другим, сви у исти мах. – Паде снежьк, 
и одма се деца растрчаше и уџаколише. Тьг се сви одједнуш уџаколише, не знаје се 
куј с куга орати, и кво орати.

уџи прил. грђе, горе, нарочито, још више / још мање. Δ – Ја не могу, а ти па уџи по 
не можеш. Ако ју не сьпнеш са савет и с добру реч, з бијење ју уџи не мож сьпнеш 
да не работи кво науми. Колко му ја доодим у згоду да заврши школу, он уџи нече да 
учи. Неје свака таква, али понека има ти се умргује и да те замоча пред народ колко 
да си добар према њу, а уџи ако примети да си мек, и да може да те гази како оче.

уџивка се почне да џивка један за другим (о врапцима). – Амбар пун сас морузу, 
на њу се налепили врапци и уџивкали се.

уџуџори се свр. загледа се, заблене се. – Гледамо си з бабу телевизор, седнемо, и 
док ни се не приспи уџуџоримо се у телевизорат ко теле у шарена врата.

ушара се свр. обоји шарено, учини што шареним. – С кво си се тој ушарал по 
лице, па нече ни са сапун да се омије.

ушаренеје се свр. почне да се шарени. – Упролет се уцьвте сомураци, никсице, 
петловчичи и кокочице, ушаренеју се ливаде и грмање.
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ушьпкује се несвр. дошаптава се са ким. – Несьм ја таква ко понекоје моје 
комшиће да одлатим ко криво вретено по свако одело сас машну, па се после у 
лупење морузу само ушьпкују од њи.

ушврца се свр. накваси се урином, упиша се (упор. умоча се). – Сине, доста пи во-
дуту, немој начьс да се ушврцаш у кревет.

уши с мн. 1. део металне алатке са отвором у који се утиче држаље, ушица. 
– Сећира има рез, тилуђе и уши где се држаље набива. Уши на сећиру је рупа у 
коју се набије и заглави држаље. 2. део неке ствари који обликом подсећа на уво, 
полукружна дршка на суду. – Шерпа и лонац имају уши, онак не би имало за кво да 
се увате ка[д] требе да се нешто с њи работи.

ушије свр. сакрије што у тканину коју потом шивењем затвори. – За туј бабу 
причају да је имала жльтице ушијене у каницу.

ушиљи свр. (трп. пр. ушиљен, -а, -о) да нечему облик шиљка. – Јарево ушиљило 
прљицу, права маћушана. Са овија што дојдоше на влас ушиљише оловће, па вале 
онија што ни сас бомбе дечица утепуваше. Деда Рачко беше омалечак човек, малко 
погрбен, с ушиљени брчичи, и с очи ко пробојци.

уширин прил. правцем у ширину, ушироко. – Не расте увисин, нело уширин, че 
постане колко висока, толко широка.

ушићари свр. заради на лак начин, окористи се. Δ – Свашта изнели на пијац да 
продавају и препродавају, сви гледају да ушићаре от сиротињу.

ушићери свр. појаве се зрнца шећера у нечем сувише пошећереном. – Ушићерил 
ти се пекмезав, млого си му шићер турила кат си га варила.

ушљема се свр. опије се до бесвести (упор. нашљема се). – Мора да се неје ни 
трезнил од Божич, при цркву грејали казан рећију и казан вино, сигурно се там 
ушљемал.

ушљипа се свр. умаже се житком блатом. – Деца, куде најдосте каљиште са на 
овуј жегу да се толко ушљипате, направила сте се на прачина.

ушљиска се свр. фиг. опије се до бесвести (упор. нашљема се). – Јеленко, па ли си 
се ушљискал? – Несьм ни омирисал рећију, бапче, две ми очи.

ушмрља свр. ужврља. – Немој да ми ушмрљаш сликуту, чу те бијем. Све књиђе 
му ушмрљане.

ушпара свр. уштеди. – Нумеје да ушпара пару, колко заради, све потроши по 
каване. Мати ни забави обед, изгледа че спојимо обед и вечеру, да малко ушпарамо.

уштави (трп. пр. уштавен, -а, -о) свр. 1. обради кожу потапајући је у одређени 
раствор. – Овче коже се прво уштаве, па се од њи праве кожуви. 2. фиг. обузда, при-
питоми, дисциплинује. – У војску ни брзо уштавише, постадомо мирни ко јаганци. 
Видиш ли какьв сам уштавен од работе, запуштил сам се ко калуђер.

уштивьн, -на, -но учтив, љубазан, предусретљив. – Тој дете је млого паметно и 
уштивно, никога не замине да се не јави.

уштивно прил. поштено, како доликује. – Тьг је све другојече било, тьг је млого 
уштивно било, поштење било, неје ко са да сваћи гледа свакога да превари.

уштивује се несвр. понаша се бојажљиво и снисходљиво. – Тетка, на матер ми 
сестра, док беше девојћа кад дојдеше при нас млого се уштивујеше, па си гладна 
отиде.

уштипе свр. уштине. – Петкана ме уштипа за руку, и прошьпча ми: Јеленко, не 
зевај у туџе жене. Паде греда, па ми уштипа прс, замалко теше нокат да ми отпадне.

уштрапа свр. угази у што. – Што не гледаш, ћорчо, где штрапаш, нело си уштра-
пал у лајна, и такьв улезал у кућу.
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уштркља се свр. да се у бег од напада обада, заобада се. – Ако ји нападну 
штркљавице, говеда се уштркљају, и само гледају да се загњету негде у густак, да 
се спасу. У Сутеску се заглавила говеда насред пут, уштркљало се Влајино теле, 
уштркљал се бик на Милу Шебека, једни ји сапирају на пут сас тојађе, а једни трче 
по браништа те ји искарују сас камење.

уштроји свр. ујалови уклањањем полне, семене жлезде. – Још једнуш ли те видим 
да ми се моташ окол жену, чу те уштројим ко вепра.

уштрокави (трп. пр. уштрокавен, -а, -о) свр. упрља, запрља блатом или другом 
каквом нечистоћом. – Чији се овој чириклеја ваља по каљиштакав, гле га, бре, уш-
трокави сви дроњци, че си га утепа мати кат се врне дом. Умазано, уштрокавено, 
нема куде да седнеш, асли ко у циганско падалиште.

ушуми се свр. почне да личи на шуму, урасте у шибље. – Шљивар мора да се 
орезује и чисти од иземци, да се не ушуми, да боље раџа.

ушундисује се несвр. устручава се, пренемаже се. – Немој се ушундисујеш, него 
јеџ да не останеш гладан.

ушушка се ужури се шушкајући у ходу. – Тьг се ушушкају женете, и ужуре да им 
наново постављају тој кво је готвено за славу.

ушушљави свр. 1. направи неред у кући. – Престани више да дељаш, ушушљави 
целу кућу. 2. фиг. забрља у чему. – Е, са га ушушљавимо, леб на мањьк, брашно 
нестало, а паре никад несмо ни имали.

ушчини се свр. причини се, стекне погрешан утисак. – Млад муж отишьл на 
печалбу, па му се ушчинило да је њигов прстен видел тамо на некога. Не знам колко 
сам поседела, белћи неје било гоџа време, ал мен се ушчини цела година.

ушчињује се несвр. причињава се. – Може се и њему ушчињује да ми чује глас, ко 
што се мен чини да ја чујем њигов.

Ф
фабрика ж индустријско предузеће за прераду сировина или израду различитих 

производа. □ – У фабрику је радел, али га искараше, па си се врну на село.  вабри-
ка.

фала речц. којом се изражава захвалност, хвала (упор. и вала). – Фала ви на сви, 
кат сте дошли да ни видите, и да повревите сас нас. Фала Богу, за са смо још сви 
добро.

фали (рад. пр. фалел, -а, -о) несвр. недостаје, мањка (упор. вали2). – Цело јутро од-
врта главу од мен, нешто вој фали. Гоџа су њу натацињали, па кво вој фали, а на чело 
вој не пише да сви знају. Кво ти фали у празну кућу? Малко је фалело да напрајимо 
пазар, ал он не теја ич да спушти цену.

фали се несвр. хвали се (упор. и вали се). – Фали се како се сас мужа добро слажу, 
и како ју воле и свекар и свекрва.  зафали се.

фамилија ж више породица које потичу од истог претка (упор. и вамилија). – 
Она је од моју фамилију, ис фамилију смо.

фарба м боја за фарбање дрвета, метала и ускршчих јаја (упор. варба). – Перашће 
смо чиниле и сас луковиње, а после почемо сас купену фарбу.

фарба несвр. 1. премазује фарбом (упор. и фарба). – Купил сам фарбу, да фарбам 
капију, кад је нова, нек је убава. 2. фиг. вара, прави кога будалом. – Ти ли мислиш да 
сам ја јучерьшањ, па да ме фарбаш како очеш.  уфарба.
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фармарице нов. ж мн. фармерске панталоне од тексас платна, омиљене 
подједнако код младића и девојака. – Са искочише некакве фармарице, па ји носе и 
мушко и женско, и старо и младо.  фармерће.

фармерће ж мн. в. фармарице. – Диго се порано, пресеко с ножици старе 
фармерће, обу патиће, па ајд польк комто село.

фафарона ж агр. врста мале врло љуте папричице, феферон. – Фафароне се 
турају у мьлецће теглице да се ућиселе за зиму.  цоцорка.

фебруар м други месец у години (упор. и вебруар). – Ништа не работе, само се 
јурцају по путишта ко мачће у фебруар.

ферма несвр. поштује, цени, обазире се на кога. – Ич ме не ферма, ако сам му 
башта. Не фермају га ни за црвиву сливу.

фијакер м кочија као превозно средство (упор. и вијакер). – Обећа вој најубаву 
аљину и најголему свадбу, обећа вој фијакер и бели коњи, кад тој чу, она пристаде. 
 вијакер.

фијока мн. фијоће ж четвороугласта кутија у столу или ормару која се извлачи 
(упор. и вијока). – Подицну се от столицу, наѕрну иза остал, и поче да претура по 
фијоће од осталат.

фике-факе узв. оном глас којим се опонаша звук који се чује при сечењу. – Фике-
факе, фике-факе, остриже ме док трепнеш.

фикне свр. шатр. убаци што на брзину. – Маће му га фикнем, он че мен да соли 
памет како се игра фудбал.

фил м надев за колач, смеса којом се надева тесто. – Тесто се пуни сас фил.
филер шатр. м најситнији метални новчић, филир. – Немам ни ћорав филер.
филозоф м научник који се бави филозозофијом, мислилац, мудрац. – Рећија је 

филозоф, чим ју гльтнеш, она те скрозира до мали мозак, и од будалу праји поголему 
будалу, а од паметног још попаметног.

филозофија ж фиг. мудровање. – Не шољћај се сас мен, неје човечансћи, а неје ми 
даньс ич до твоје филозофије.

фино нов. прил. лепо, добро. – Фино си је било и тьг, ја си волим тој време.
фираје несвр. напредује, расте, развија се (упор. вираје). – Фираје ко зеље у дупе. 

(ирон.).
фићко м шатр. дем. од „фића“, некадашња марка аутомобила „фијат 750“. – 

Пројде година, све убаво да не мож боље, продадоше „фићка“ и купише „тристаћа“, 
убавило и напредльк.

флека мн. флеће ж упрљано место на оделу, мрља, пега. –Сине, немој да 
уфлекавиш мајцу сас копинете, теј флеће се не перу.

флекави несвр. оставља флеке по оделу. – Копине млого флекаве, кад оне аљину 
уфлекаве, тој се тешко пере.

формира нов. несвр. образује, створи. – У Студену збрали неколко жене, че 
формирају АФЖ, ал не могло ће тека, морало им се одржи предавање оди револуцију.

фосна ж даска дебљине 5 cm која се користи у граћевинарству. – Кво ме, бре, 
комшијо, нишаниш ко дуњђер фосну.

фотограф нов. м човек који се бави фотографисањем као занатом. □ – У Бабуш-
ницу је у тој време бил само једьн фотограф, звал се Пера, а радња му је била где је 
даньс Суд.

фреза нов. ж машина за обрађивање земље. – Једино ни унукат дооди на повиш 
кад је распус, увати фрезу, па све окоси, докара ни дрва ис планину, помага ни, 
сажаљиво дете, воли си деду и бабу,
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фрезира несвр. фрезом ситни земљу измећу редова и уклања коров. – Јучер сам 
фрезирал лозје, а даньс че га ручно копамо.  исфрезира.

фрижидер нов. м електрични хладњак. □ – Комшије купише нов замрзњивач, а 
ми још фрижидер не мож да купимо.

фркне свр. испушти нагло ваздух кроз нос уз гласан шум, огласи се фрктањем. – 
Коњ фркну и стаде, кат погледа, а испред нас курјак стоји на пут.

фрља се ЛЗ баца се чиме (упор. врља се). – Ми се не гађамо, ми се фрљамо.
фронт м у рату подручје на коме се води борба (упор. и вронт). – Куде сте толко 

изѕанѕали казанат, ко да је бил на Солунсћи фронт.
фудбал м врста спортске игре лоптом, ногомет. – Маће му га фикнем, он че 

мен да соли памет како се игра фудбал.  фузбал.
фудбалер м играч фудбала, ногометаш. – Сва деца се ћаре са сличице од 

фудбалери, а он по џепови премета кутије от шибице у које чува разне бубуљашће. 
 вузбалер.

фузбал м в. фудбал. – Залепили се за телевизор, фузбал да не пропуште.  вузбал.
фукне свр. брзо и нагло удари кога, или украде што. – Ако те фукнем, све звезде 

има да видиш, ако је пладне. Док бабичката да погледа, он га фукну под џемпер.
фукне се свр. на брзину утрчи, сакрије се где. – Сурта се смагли низ Рачавац ко да 

че му нећи главу отћине, и фукну се у грсничиште, а на уста му бел пењак. Истрча 
лисица, па се фукну под Сливовачку ћуприју.

футер м дрвени оквир врата или прозора. – Мислим се у себ: ако је Ружа наба-
вила некву пиштољчину, па ју потегне, има са све футери да изрипујем и[з] собу.  
вутер.

фушари шатр. несвр. неквалитетно обавља посао. – Добар је мајстор, али воли да 
пине, а оче и да фушари, на брзину да смандрља, и да ти узне пару.

Ц
ц! узв. (глас који се образује увлечењем ваздуха, звучањем најсличнији гласу „ц“) 

функционише као одрична речца (упор. и а-а). – Познаваш ли га? – Ц! Нити га позна-
вам, нити сам чул за њега. Гладан ли си? – Ц! Још несьм гладан.

ц-ц-ц! узв. (гласови који се образују узастопним увлечењем ваздуха, звучањем 
најсличнији гласу „ц“) функционише као речца за изражавање чуђења. – Старци 
гледају, чуде се, и саде цокчу сас језик: Ц-ц-ц!, овакво чудо се још неје десило у наш 
крај!

цавти несвр. цвета. – Ошав се давпут прска, први пут док још неје почел да цав-
ти, и друђи пут веч кат прецавти.  цьвти.  прецавти, расцавти се, уцавти.

цаклеје се несвр. цакли се, сија се (о стаклу). – Ис креденац изнела судови, па ји 
све измила, а и креденацат обрисала, на прозори натурала витражице, стаклата из-
мила, па се цаклеју, кад гледаш кроз њи ко да ји нема.  цькли се.

цакум-пакум нов. прил. потпуно, све скупа, све како треба. – Кућа богата, имање 
големо, унутра намештај нов, што веле јако: све цакум-пакум.

цап-царап узв. којим се истиче нагли и неочекивани преокрет радње, нагло 
хватање. – Док петьл да се опасуљи да штурне комто дом, грабну га јастреб, што би 
рекли комшије: цап-царап! – и готово!

цапа несвр. једе са уживањем. – Наше јабуће несу прскане, отћинеш, малко пре-
бришеш от кошуљу, и цапаш.
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царапасти несвр. једе халапљиво мрвећи и просипајући оно што једе по одећи. 
– Шише рећија от човека напраји замлатотину, царапасти леб и манџу, заковрчује 
уснице и шопељћа кат прича, шобори у панталоне, пада и праји челењће по главу, 
работи све што не вољаје.

царевица ЛЗ ж кукуруз (упор. моруза). – Усукал се ко царевица на жегу.
царов, -а, -о који припада цару, царев. – Царова черка пристане да појде за њега, 

и он постане царов зет. (нар. пр.).
цастри се несвр. чеше се. – Цастри се ко да је шугав.  чеша се.
цьвти несвр. в. цавти. – Цьвти трн, голем дьн, малечак кравај. Има једьн качун 

који цьвти подјесен. ■ цьвтење гл. им. – Ретко коју годину да ни шевтелију не опрли 
слана у цьвтење.  доцьвти, нацьвти се, прецьвти, процьвти, расцьвти се,

цьк ономат. узвик за подражавање звука који се чује кад нешто звекне, или се 
разбије. – Паде влаша, само рече: цьк!, и разби се.

цькли (прил. сад. цьклејечи) несвр. гледа нетремице широм отворених очију. – Ма 
ја једноман цьклим да најдем стрејицу, макар и најмалецку, ал теј пусте крстопутине, 
па увек отидем на погрешну страну. Немој да цьклиш у њу, нело приоди, видиш да 
и она у теб поглеџује. Глеци ми испадоше цьклејечи.  зацькли, исцькли, уцькли.

цькли се несвр. цакли се, сија се (упор. цаклеје се). – Цькле му се очи како на 
мачора у вебруар. Ајде да се диѕамо, поче да се цькли од исток. Како доведоше снау, 
у кућу куде погледаш све се цькли.  зацькли се,

цькне свр. произведе звук „цкь“, звекне. – Имате златна дечица, пазете ји, њине 
су душице нежне ко стакло, само цькне, и зачьс се строши.

цькче свр. производи звук „цкь“, цакће. – Сатат престал да цькче, требе да се 
курдише, да знамо колко су сати.

цвака несвр. маже дебелим слојем, цмаче. – Одреже дебелу кришку леб, па кад 
почне да цвака пекмез, отиде половин тегла.  нацвака, уцвака.

цвака се несвр. превише ставља помаду или шминку на лице. – Цвака се с триста 
помаде, али вој не помага, баба је баба.  исцвака се, нацвака се.

цванцика мн. цванциће ж некадашњи аустријски сребрни новац у вредности од 
20 крајцара. – Имаше некакве старе сребрне паре, једне зову цванциће, једне крста-
ши, па ји нанижу пара врс пару, теј низе носеоше невесте, па кад заиграју у коло, 
само се чује: кљос, кљос, кљос!

цвејке ЛЗ с збир. од цвет, цвеће. – Ђурђовдьн кад дојде иде се у цвејке, па се 
венци исплету, јагње се закоље, и сваки спреми ручьк, тека је било.  цвејће, цвеће.

цвејкенце ЛЗ с дем. од цвејке. – На Свети-Николу, тьг је селски колач, носимо 
тањир брашно, и на брашно цвејкенце, и тој дадемо на онога домачина који је 
спремал славу.  цвећенце.

цвејће ДЛ с збир. од цвет (упор. цвејке). – На Џурџовдьн се зберемо девојће и 
помладе жене, па идемо у Големи стол у цвејће.

цвекла ж бот. повртарска биљка чији се вретенасти црвен корен једе као салата 
Beta vulgaris, Rapa rubra. – Цвекла се свари нелупена, олади се, олупи и насече, сипе 
вој се ћиселина и малко зејтин, и у-прсти се тури сол и шићер. Цвекла је добра да се 
једе за крвну слúку.  цвекло.

цвекло с в. цвекла. – Наберем листови от цвекло, па сварим посну чорбицу, и 
малко ју заћиселим, па се слатко накусамо.

цвели несвр. здаје коме бол, чини да неко цвили. – Не поступа сас жену добро, 
матер си цвели, з башту се кара, прави је ошљак.  расцвели, уцвели.

цвет мн. цветови м 1. бот. орган расплођавања у биљака који се често одликује 
живим бојама и пријатним мирисом. – Заћитим се сас цвет, и отидем на оро. 2. 
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скрама на вину, или соку од купуса или туршије. – Ако зеље у кацу почне да вата 
цвет на површину, значи да неје више добро за употребу. 3. бела пега на челу неких 
животиња. – Теленце кад има на чело бело ко цвет крстимо га Цветко ако је мушко, 
а ако је женско Цвета.

цветьк мн. цветовчичи м дем. и хип. од цвет, цветић. – Убаво девојченце ко 
цветьк. Насред собу стоји голема крошња, горе прекај руб нашарана сас црвени 
ситни цветовчичи и зелене гранчице.

Цветнице ж мн. вер. пр. недеља уочи Ускрса, Цвети. – Пред Цветнице поче да од-
лати прекај мене и да моли: Нањће, да ме научиш да појем, очу да идем у лазарице.

цвеће ГЛ 1. с збир. од цвет мн. цвећетија (упор. и цвејке). – Посејем цвеће у гра-
динче, па ми целу годину мирише пот прозор. Петкана се спремила, пробрала от 
колачарће и неква семетија от цвећетија, да понесе на пријетељицу си у Извор. 2. 
скрамица која се јавља на површини вина. – Гле колко је виново у бокал вануло 
цвеће. 3. фиг. ледене шаре на прозорском окну. – Начьс било арно студено, наватало 
се цвеће на прозори. ⌂ вати цвеће ишарају се прозорска окна од мраза. – Лијеле, још 
за са се ватило цвеће на прозор, начьс че спу мачка и поганац заједно.

цвећенце с дем. од цвеће (упор. и цвејкенце). – Овај мушкатла ти млого убаво 
цвећенце, да ми дадеш чепчицу од њу, да си и ја посадим.

цвећка ж ирон. особа која се не одликује позитивним особинама. – Гордана 
учитељица испаде цвећка миришљавка за овог, овија ни утера стра у косће.

цвик1 м врста јела. – Упржи се у зејтин ливацко зеље сас исечен лук, тури му се 
малко брашно, сол и кльцана паприка, насипе се сас воду и заћипи, тој јело зовемо 
цвик. Баба сварила цвик, а ја га не волим.

цвик2 м течност која остане кад се издвоји провара из укуване сурутке. – 
Сирутку сваримо, па оној озгоре што се ване зовемо провара, а течнос која остане 
зове се цвик. Људи пију цвик ко воду, а и свиње га воле. Врти се ко мушица у цвик.

цвика шатр. несвр. плаши се. – Џабе њино претење, куј да си иде са кад је најубаво, 
после би ни подирали другари како цвикамо од лисковину.  цвикује.  уцвика.

цвикери м мн. наочаре (упор. наочари). – Купил цвикери за сльнце, а натакне ји на 
нос и увечер кад негде појде.  цвићери.

цвикерчотине м мн. пеј. од цвикери. – Цвикерчотиневе ми смитају, а не видим да 
плетем без њи, па мука.

цвикује шатр. несвр. в. цвика. – Причаше баба Руска ис комшильк како тија Цигање 
што калајисују казање по село крадну деца, па само штукну, и никој ји не мож најде, 
и како им после источе крв, затој смо ми, деца, цвикували од њи.

цвили несвр. испушта пригушен пискав глас. □ – Сањујем како им се светим: 
посипујем ји с ћипеч воду, рчкам ји с усијане маше, бьцкам ји с плетичку иглу под 
нокти, они цвилу ли, цвилу, пишту ли, пишту, моле ли, моле.  процвили.

цвићери м мн. в. цвикери. – Избудимо се, издизамо се, ја замеша покриве и трице 
за мишчетија, и поче да ји раним насред двор, кат скркну капија и улезе некьв човек 
с цвићери на нос.

цвицка несвр. флека, прља у виду ситних тачкица. – Руће ти блажне, не пипај ме, 
не цвицкај ме суде редом.  уцвицка.

цвичи несвр. претерано киси, одаје јаку киселост. – Вурдава ћисела па цвичи, не 
може се више једе, чу ју дадем на свиње.  зацвичи, прецвичи, процвичи.

цволика1 мн. цволиће ж гука, кврга, израслина (од ударца по кошчатом делу тела). 
– Деца се врљају сас шикаљће, праве се челењће на главе, на руће и нође се дизају 
цволиће.
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цволика2 мн. цволиће ж стабљика парадајза, кромпира или кукуруза која остане 
да стрши после бербе, или градобије (упор. батло). – Паде град, па све смлати, од 
морузу остале само цволиће.

цвоњак шатр. м врста ситног новца (упор. и грош). – Кад му се син роди ти дава 
пијење, ко да си паре на лутрију добил, он немаше ни цвоњак у џеп, и туј га спаси 
од бруку.

цврка несвр. цичи, врискањем изражава раздраганост. – Како су пошли по не-
весту, Божа Јеличћин је почел да цврка док начисто неје загркавел. Они че поју и 
цвркају, а ми че чубримо уши. Просили смо девојче, причамо от све, и почеше да 
постављају љуту рећију, па мезе, после одма поче музика да свири, пинумо, мезе-
исувамо, после почеше дар да давају, ми почемо да се веселимо, да цвркамо, и оно 
веч сьвну. ■ цвркање гл. им. – Куј ни прокле та дојдомо однекуд у Лужницу, са све 
појање, приповљување, извијање и цвркање.  зацврка, исцврка, уцврка се.

цвркало м пеј. надимак онога који воли да цврка. – Санда Цвркало само се вали 
да је најбољ ловџија, ако се никој не сеча да је некада зајка утепал.

цвркне свр. 1. раздрагано цикне. – Цвркни, Љупче, брат ти се жени, цврнки, да 
се чује чьк у Братешевац. Кумица узе чаршав, тури га на рамо, излезе из зевник где 
су младенци преспали, и пред врата цвркну. У сьвњушку натоварише ни дарови на 
рамена, и ми чим излезомо на басамаци цвркнумо у големи глас. 2. уснама произведе 
глас сличан птичјем цвркуту. – Млеко се смлачи, тури се поткваса, и цвркне му се 
да се добро ване.

цврли се несвр. фиг. нагрева се, сунча се. – Ене га у ливаду где се цврли на сльнце 
ко гуштер.  исцврли.

цврс, -та, -то 1. пун здравља, животне снаге, јак, чврст. – Видиш га цврс, ни 
најјак ветар му ништа не може, а изнутра трулеје и једе се. Ако сам малечка, ја сам 
цврста, од мен се неје отело ништа кво узнем да уработим. Народ је бил здрав, цврс, 
и премена је била цврста 2. фиг. тврд, чврст. – Зељће за у кацу требе да буду цврсте, 
а не меће и гњецаве. Морала је да удари у цврсту работу у поље, на кво бьш неје 
била научила.

цврсто прил. чврсто. – Цврсто га привржи, да се не одврже докле га откарамо до 
дом.

цврца шатр. несвр. пије, опија се. – Ја че си цврцам винце, че га размлаџујем сас 
соду, а ви како очете. Пију мужи, али и жене цврцају, море и повише од мужи, 
нацврцају се, па се истрове.  нацврца се, прецврца.

цврцка несвр. цврца у деминутивном значењу, пијуцка. – И ја цврцкам, али напо-
малко, и кад ме нићи не види.  нацврцка се.

цврцне свр. попије мало више. – Добро се разбира у претакање вино, али умеје и 
да цврцне добро. Арно цврцнумо, па обрнумо орату на појање и смејање.

цврчи несвр. 1. – оглашава се цврчањем (о инсектима и птицама). – Сред пладне, 
све се набило по ладовину, саде зезаљће цврче, и понегде се огласи путпудаљћа. 2. 
производи оштре, високе звуке, пишти (о деци). – Седењћујемо, а једьн се напарајил 
мечкар, па кад истрча из плевњу, жене почеше да бегају, девојчетија да цврче и да 
рипају преко огањ, све си сукње испрлише.  зацврчи, исцврчи, прицврчи, уцврчи се

це гл. енкл. настала срастањем че / чу + се. – Нападе ме болес, па не знам куде 
це денем. Када це жениш, време ти је? Излезе негде, ал брзо це врне. Жита почела да 
се рудеју, не це забави жетва. Куде це издевамо овакви шунтави и замлатени.

цевка мн. цевће ж 1. део ватреног оружја, цев. – Оди топ цевка се расцьвтела, а 
точкови се отколкали низ ровину чьк у Рачавац. 2. ваљкаста и шупља направа кроз 
коју се нешто проводи. – Ја набива овде цевку петнајес метара, а оно суво ко барут, 
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ни капка вода не излезе. 3. мала дрвена ваљкаста и шупља направа на коју се намо-
тава пређа, и ставља у чунак (савељка) приликом ткања. – Жене размесе кравајци, 
размесе погаче, па ји нашарају с онуј цевку која се тура у совељћу када ткајемо.

цевара ж анат. цеваница. – Врљи се с камен, па ме удари у цевару, па од болку још 
не могу да одим.  цевурина.

цевурина1 ж анат. цеваница (упор. цевара). – Погоди ме с камен ме у цевурину, па 
ми свитће излетеше.

цевурина2 ж 1. пеј. од цевка1. – И он упртил некакву цевурину, божном че је 
ловџија. 2. пеј. од цевка2. – Накупувал свакакве цевурине, оче да уводи воду у кућу.

цевчи несвр. фиг. пије. – Станичко у Сутеску пије воду на иворку, турил мьшкаво 
пешћирче, па цевчи ли цевчи, оно по воду црвчичи, али нема друга вода, па добра и 
оваква.  исцевчи, нацевчи се.

цевчица ж дем. и хип. од цевка2. – Мој деда пијеше рећију из буре на цевчицу од 
грснице.

цегер м плетена котарица попут торбе без поклопца, зембиљ. – Имам и торби-
цу и крошњу, ал када појдем у Бабушницу на пијац ел на вашар понесем цегер, дојде 
малко потавралисћи.

цедаљћа ж крпа у коју се стави тек потсирени сир да се оцеди сурутка. – Потси-
риш сирење, па га туриш у цедаљћу и обесиш да се цеди сирутка, и отидеш на другу 
работу, кат се врнеш, туриш цедаљћуту на астал, и преко њу дашчицу, па притиснеш 
с камен да се скроз оцеди сирутка из сирењето, и после га сечеш на коцће и редиш 
у канту.  цедиљћа.  цедило.

цедачка ж кухињска метална или пластична посуда чије је дно избушено, пуно 
ситних рупица, кроз коју се цеди течност, цедиљка. – Крос цедаљћу процедиш мле-
ко од барабушће, па га после потсириш. Свари чај, па га процеди крос цедачку, и дај 
му да пије.

цеден, -а, -о процеђен. – Понесем сльбу, па турим шамију на лице да ме не апу 
челе, па с ножьк нарежем сьтовчичи, ја не волим цеден мед.  нецеден, оцеден, 
процеден.

цеди несвр. пропушта течност кроз нешто шупљикаво или уско ради 
прочишћавања. – Млеко цедим у три крпе. ■ цедење гл. им. – Имамо си крпу за 
цедење, па кроз њу процедимо маз, а у њу остане спржа.  исцеди, нацеди, оцеди, 
процеди,

цедилка мн. цедиљће ж четвртаста вунена или платнена крпа са вуненим пле-
теним траковима за везивање око рамена, служи за ношење разних потрепштина, 
обично ручка радницима на њиви. – Собаље се увржем у цедилку, па на њиву. На 
Џурџовдьн ночу момци појду з дудуци, девоће с цедиљће, па идемо за здравац у 
планину. Баба принесе нову цедилку, напрајену од влачено сукно на големе црне и 
беле коцће и сас дльђи тракови.

цедило мн. цедила с крпа у коју се стави тек потсирени сир да се оцеди сурутка 
(упор. цедаљћа). – Цедилка је за носење на рамо, а цедило си је цедило, и оно је оди 
платно, али служи за цедење млеко. ⌂ остави на цедило остави кога у неприлици, пре-
вари кога. – Син си ме остави на цедило, привану си жену и деца и вану свет, а мене 
остави саму да се снаодим како умејем.

цедиљћа ж в. цедаљћа. – У цедиљћу се сипе потсирено млеко, па се цеди да из-
лезне сирутка.

цедуљица ж листић папира на коме се нешто бележи. – Еве, написал сам ти на 
цедуљицу какво требе да купиш, само ју дај на продавца.
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цек м заједнички трошак направљен у кафани, цех. – Стварно смо другари, али 
када требе да се плати цек, он се не брка у џеп, и не вата за новченик.

цел, -а, -о неокрњен, сав, цео. – Ја ли цел век требе да те носим на грбину, а ти 
само да се излежујеш. Цела снага ме боли.

цельц м 1. негажен снег, снег целац. – Суде цельц, само пртинка коју су 
напраили ђаци који иду у школу у Бабушницу. 2. тврдо земљиште, терен тежак 
за обрађивање. – Имамо њиву цельц, нече се оре, па муку видимо и ми и говеда док 
ју пооремо.

целива свр. пољуби. – Кад дојде Велигден начинимо перашће, и намесимо колачи, 
и однесемо при цркву, па који је мене кум бил ја пријдем, целивам га у руку, и дадем 
му колач и две-три перашће.  цуне.  исцелива, прецелива.

целива се свр. пољуби себе. – Сам човек не може да се целива, затој мора да има 
другога који че да га целивује, или куга че он да целивује.  исцелива се.  цуне се.

целивка мн. целивће ж пољубац. – Пријетељице, ја теб огрлицу, ти мен целивку. 
Јутредьн буде големо госје, дојду њојни ближњи, и буде све ко јучер: пијење, једење, 
појање, и целивће.

целивује несвр. љуби. – Ако си невеста, не целивуј свакога. ■ целивување гл. им. – 
Још не бео девојче ни за руку уватил, а кам ли па да ме питујеш за целивување.  
зацеливује, исцеливује, прецеливује.  цмака.

целивује се несвр. љуби се са киме. – Затекал ји у плевњу где се целивују.
целовар м чорба од ливадског зеља. – Свариш младо ливацко зеље, туриш му 

ориз и запржиш сас запршку, умутиш јајце и њега сипеш унутра, а који воли да му 
је ћисело, натура и сливе грознице надокраћу, и целовар готов.

целогльт м онај који је халапљив, који не бира храну и пиће. – Овца сваку травку 
познава, и никад не пасе отровну, нече суде ни воду да пије, неје целогльт ко ми 
човеци.

целогриз м бот. врста печурке која може да се једе сирова Pasalliota camestris – 
Целогриз се опере и може да се одма једе, да се не вари и не пржи.

целолебоња м 1. онај коме је мало цео хлеб за један оброк, ждероња. – Воја 
Мирашчисћи беше целолебоња, кат седне да једе поједе цел леб, али и работеше, да 
му неје имало раван. 2. фиг. готован. – Ка[д] дојде време да се кољу свиње издооде 
целолебоње, а лети ка[д] требе да се работи, нигде ји нема.

цени несвр. 1. одмерава, утврђује вредност или цену чему. – Колко цениш тај 
прачина, ђутуре да се погодимо сва да ји купим. 2. ужива поштовање, има углед. 
– Никој га у село не цени ни за црвиву сливу. 3. фиг. ствара одређени суд о некоме 
или нечему. – Имам си девојче, волимо се одавна, и донесомо одлуку да почнемо да 
живимо заједно, па ко ценим да је ред да ти кажем, татко си ми.  зацени, прецени.

цени се несвр. фиг. има одређено мишљење о себи, сматра се. – Пристиго за ра-
боту, ценим се ко мужьк, са кад могу да работим мож че ме маћа и башта заволе, 
замилују, али џабе се радува.

центривуга ж машина којом се излучују чвршће матеије из течности, или се 
уклања течност из тврдих материја, центрифуга. – Навадимо сьће ис кошнице, па 
имамо центривугу у коју оцедимо мед, а восак остане настран сув.

цењка се несвр. погађа се, настоји да постигне бољу цену, ценка се. – Од њу да 
купиш, она се не цењка млого, колко вој дадеш.

цепанка мн. цепанке ЛЗ ж комад расцепљеног дрвета, цепаница. – Цепимо дрва 
на цепанке, после ји уносимо у сушину, да се зими грејемо.  цепенка.

цепен, -а, -о цепањем располућен. – Тргоњи се расцепе, извади им се кочичка, па 
се осуше на слньце, зовемо ји цепене вочће.  недоцепен, сцепен.
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цепенка мн. цепењће ГЛ, ДЛ ж 1. в. цепанка. – Дојде унук, па ни исече и сцепи 
дрва, цепењће нанесе и сложи у шупу, и са смо баба и ја мирни. 2. фиг. неваспитана и 
приглупа особа, неотесанко. – При нас се каже за онога који мисли да је најпаметан 
да је цепенка.

цепи несвр. 1. дере одећу и обућу. – Он млого цепи аљине и обућу, ништа нумеје 
да зачува да облече ново кад негде појде. 2. ударајући чим оштрим раставља на 
делове по дужини. – Јучер цепимо дрва, даньс че ји уносимо и слагамо у шупу. 3. 
прстима располућује шљиве припремајући их за сушење. – Цепимо вочће за зиму. 
4. разорује ливаду, претвара ледину у ораницу. – Волови се највише уморе кат се 
цепи ливада. 5. фиг. неумерено пије. – И ми смо пили, и несмо млого пробирали кво 
пијемо, али и младиви са цепе па растурају. ■ цепење гл. им. – Доземак је најжилав, 
он ни највише намучи у цепење дрва.  доцепи, зацепи, исцепи, нацепи, оцепи, пре-
цепи, процепи, расцепи, сцепи,

цепи се несвр. 1. располућује се. – Тргоњи се груле от кочичку, затој су добри да 
се цепе за вочће. 2. фиг. смејуљи се, грохотом се смеје. – Цепи се ко пичка у нову 
кошуљу. Цепи се ко луд на брашно.  исцепи се, оцепи се, прецепи се, расцепи се.

цепне свр. фиг. жестоко одалами. – Бегај од мене, ако те цепнем с тојагуву, леб 
више нема да ти се приједе.

цепоушка ж дебља игла са дугуљастим отвором за удевање конца (упор. и врто-
ушка). – Болка на кола дооди, али на иглене уши отоди, и тој оди иглу вртоушку, а 
не цепоушку. С цепоушку се крпе врече и џакови.

цепти несвр. дрхти, подрхтава (од зиме, радости, страха и сл.). – Дојде пијан, па 
почне да ока, а ми цептимо от стра.

цер мн. церови, збир. церје м бот. врста храста Quercus cerris. – Цер има крупно 
лисје, и кора му је дебела, а граница има тьнку кору, и поситно лисје. Наша појата 
је била у Церје.

церак м церова шума. – У тија церак дооде дивље свиње да једу жир.
цери несвр. показује, кези (зубе). – Нумеје да се смеје ко човек, нело само цери 

зуби ко бесно куче.  исцери.
цери се несвр. 1. показује зубе, кези се. – Цери се ко коза на грмљавину. 2. будала-

сто се смеје, церека се. – Цери се ко будала на брашно. Тиће почне да се цери, а кво 
вој је толко смешно, она си знаје.  зацери се, исцери се, нацери се.

церика мн. цериће ж тање стабло цера или храста. – Сину ми одједанпут у па-
мет, ко кат сине муња и цепи цериће горе у Габар, и све ми постаде јасно.

церов, -а, -о који се односи на цер, који припада церу. – Руће му испуцале ко 
церова кора.

цеџ м вода кувана са пепелом, цеђ. – Сваримо пепел, па га процедимо, тај вода се 
зове цеџ, она млого добра за прање. Немаше ни прансћи сапун, него у лужно корито 
перем сас цеџ от пепел.

ци гл. енкл. настала срастањем че / чу + си. – Дојдомо до Радињинци, па оне ци 
иду при бабу, а мен рекоше: Ти не мож да идеш с нас, ти ци идеш дом. Све ци буде, 
само нас нема да буде. Лани несмо клали свињу, а овуј годину ци поминемо, ми смо 
си научили на помињушку.

цибрав, -а, -о који је мршав и испијен, који је слабог апетита. – Једно им дете 
убаво, а једно цибраво, ко прозукло, стално га воде по доктури.

цибри се фиг. кревељи се. – Кво се, бре, исписниче, цибриш, ко онај ствар у нову 
кошуљу! – зајебава Богосав Жуљу.

циброња м пеј. болешљива особа. – Нечу тога циброњу, нема га тријес ћила, такьв 
ми не требе.
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цивне свр. фиг. проговори, пусти глас од себе. – Не смејеш ни да цивнеш док те 
нешто не питам, јел ти јасно?

цивра м/ж пеј. плачљивко, онај који је склон пренемагању и плакању без разлога. 
– Док смо ишли у школу, бил је голем цивра. Мани се ти оди туј цивру, видиш да је 
размазана ко пекмез.

циври несвр. фиг. плаче без разлога. – Чим вој нешто неје по вољу, почне да циври 
за сваку ситницу.

цивук м теснац. – Бије ветар ко на цивук.  цивун.
цивун м 1. најужи део буке који усмерава млаз воде на воденични точак. – 

Смањуј огањ, поче рећија да тече ко на цивун. 2. сужени отвор уопште кроз који 
нешто цури (упор. и цивук). – Наѕебо, па ми тече на нос ко на цивун. Притвори вра-
тата, да не дува ко на цивун.

цивури несвр. споро тече због смањеног дотока, цурка. – Грснице натураш у 
топило јудну до другу, па ји притиснеш с камење, али водата требе да цивури, не 
ваљаје ако је јака.  црцори.

Циганин збир. Цигањи ГЛ, ЛЗ / Цигање ДЛ м Циган, Ром. – Који би верувал да 
че да мане и мужа и деца, и да побегне за Циганина.У Стрижевац су биле две куће 
Цигањи, два брата Стојан и Најден, Стојан је свирил у кланета, а Најден у бас. Виде-
ла сам кат Цигањи проведу мечку. Дабогдаде да му Цигање кову по кућу.

Циганче мн. Циганчетија с циганско дете, млади Циганин. – Сине, дојди да ти 
обришем нос, да неси цинкав ко Циганче. У наше село су биле две куће Цигање, две 
Циганчетија, и Цигањето, старити.

Циганчетина мн. Циганчетине м пеј. од Циганка. – Не волим да ми се мотају по 
кућу теј Циганчетине, и више ји не примај.

циганчи несвр. фиг. мољака. – Док има расипује, после циганчи за цигару.
Циганштура мн. Циганштуре м пеј. од Циганин. – Нече да работе Циганштуре, 

само гледају кога да преваре.
цигара ж цигарета. – На деду купи цигаре, а на бабу каве и шићер, на тој че да 

ти се највише обрадују.
цигарка мн. цигарће ж хип. од цигара. – Овој момченце на слику што не гаси ци-

гаркуту је мој татко. Волеше деда понекоју да тргне, ал само понекад, а за цигарће и 
кавенце не знајеше мерку.

цигарљак мн. цигарљаци м пеј. од цигара. – Цигарљациви ме удавише, по целу 
ноч кrучем од њи, а не могу ји оставим.  цигарчотина.

цигарчотина мн. цигарчотине ж пеј. од цигара (упор. цигарљак). – Не би требало 
толко да пушите цигарчотинете, плућа че ви прогоре.

циглана ж радионица, предузеће или фабрика за израду цигала. – Циглана је била 
у Драгинац, у њу се правила и цигла и цреп, па се звала и цигло-црепана.

циглар м радник који прави цигле. – Једну годин отиде Љубисав с циглари у пе-
чалбу, и више се не поврну у Калџерело.

цигљав, -а, -о танак, мршав. – Височка, а неје ни ружна, малко цигљава, али че 
се поправи.

цигу-лигу ономат. звук који подражава свирање виолине, фиг. свадбено весеље. – 
Цигу-лигу три дни, куку-леле сви дни.

цигуличе несвр. лоше свира, учи се да свира. – Купише му армунику, па по цел 
дьн цигиличе на њу.  цигуљи.

цигуљи несвр. лоше свира, учи се да свира (упор. цигиличе). – Цигуљи с ћеманете, 
нумеје да свири, само прави галаму.
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цигуљћа мн. цигуљће ДЛ ж инструмент који цигуличе, виолина. – Ја бьш не во-
лим туј музику, некве цигуљће, нема армуника, нема дудуче, ал куде сви Цигање, 
туј и ја.

цију ономат. за подражавање пискавог и продорног звука који произведе метак 
кад се одбије од чега. – Некада метак свирне кат се одбије од хаубице што су наре-
дене прекај кућу: цијууу!, а кат се забије у зид само рече: ззззп!

цика несвр. вришти, дречи. – Ма који тој толко цика, ко да је он сам на овија свет. 
 цичи.  уцика се.

цикне свр. кликне од радости или одушевљења. – Башта ти се зими поигра с теб, 
прича ти, па те ђилне, ти цикнеш, па га уватиш за косу, скубеш га, њему мило.

цима несвр. дрмуса, повлачи, тресе. – Немој да ме толко цимаш, чу паднем са све 
столицу.

цима се несвр. дрма се, тресе се. – У лице потьвнела, очи вој се замутиле, стра вој 
се увлекал до косће, па се само трза и цима шушне ли некво.

цимент м цемент. – Цимент му малко, па отиде с трактор у Бабушницу да до-
купи неколко џака, да почну да битонирају.

цимента ж мала лимена посуда за захватање воде, лончић (упор. лонче). Δ – С 
цименту нагребем воду из кову, и посипем деду да се омије.

цимне свр. 1. дрмне, заљуља, повуче, удари. – Цимни га јако да падне, после је 
твој. 2. фиг. попије у једном гутљају. – Седо при башту ми на терасу, каве се беше 
веч оладило, цимну га на двапут, дуван несьм палил от како се опкладимо с Ацу 
Виџиног.

цимне се свр. тргне се, штрецне се. – Кад улезо у кућу, имам кво да видим, Севда 
седла на кревет и не трепче, само чьс-чьс па се цимне ко да ју некво рчне у грбину.

цинка мн. цињће ж слина из носа (упор. ѕива). – Још нумејеш цинку да си обри-
шеш, а ти че идеш по девојчетија. Нумеју цињће да си оди нос обришу, та мани не-
што друго. ⌂ пушти цињће почне да слини. – Пуштил цињће, а оче да се жени.

цинкав, -а, -о слинав. – Сине, дојди да ти обришем нос, да неси цинкав ко Ци-
ганче.

цинкари шатр. несвр. потказује, одаје тајну. – Сви смо знали који ни цинкари, 
само смо се правили блесави да не знамо.

цинкарош шатр. м потказивач. – Тија цинкарош че ми једампут плати дебело, 
само польк.

цинцарин м фиг. тврдица, шкртац, онај који закида на цени. – Ти ли најде при 
тога цинцарина да набереш мед, па њигов динар је голем ко воденични камен.  
циција.

ципелка мн. ципељће ж хип. од ципела, ципелица. – Ако иде ћиша мора се води 
рачун да се не укашкају ципељће, и да се не умьшка дрешка и ташњица. Све смо 
носили свињсћи опьнци, па кат се појавише гумени ми смо ји ис прво време зовали 
ципељће.

цирада рет. ж кишни мантил, огртач (упор. мећинташ). – Не понесе си Светислов 
цираду, а облак се голем задал.

циркуз м циркус, фиг. свађа, туча. – Има негде ставе се гадне јетрве, па се карају, 
па се тепају, па циркуз праве, цел комшильк се збере да гледа и слуша.

циркузан мн. циркузани м фиг. онај који од свега прави комедију, лакрдијаш, спа-
дало. – Деда Душан беше прави циркузан, умејеше да направи шалу, и да свакога 
засмеје, и кад му је најтешко. Оди тија циркузани и не мож ништа боље да очекујеш, 
само гледају старога човека да зајебу.
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циркузијада шатр. ж комедија, неозбиљно понашање. – Тека је тој кад је народ 
неписмен и умоломочен, праје циркузијаде с њег, а он ни да бекне.

циција м тврдица, шкртац, онај који закида на цени (упор. цинцарин). – Е, али 
кад наручиш за теб, мора да наручиш и за друђи који су се затекли у задругу, такьв 
је адет, а и да не испаднеш циција.

цицка несвр. штеди, шкртари. – Сипуј, бре, туј рећију да пијемо, несмо деца, па 
да ни ју цицкаш напомалко ко да је лек.  нацицка.

цицоран м зоол. ситна раса живине, петлић (упор. кикирез). – Тија што тера-
ше ваљак беше ситан ко цицоран, ми сви зинумо: како тољћи малечьк човек може 
онољћи ваљак да тера.

цичи несвр. вришти, дречи (упор. цика). – Брана погледа кроз прозор да види чија 
деца толко окају, цичу и галаме надвор.  зацичи.

цмака несвр. фиг. љуби (упор. целивује). – Не цмакај ме више, сву ме убалави.
цокче несвр. иговара глас „ц“ чудећи се чему, цокће. – Старци гледају, чуде се, и 

саде цокчу сас језик: Ц-ц-ц, овакво чудо се још неје десило у наш крај!
цоцорка мн. цоцорће ж агр. врста мале, врло љуте папричице (упор. фафарона). – 

Од малко се наљути, а требу му пешес цоцорће да се заљути.  црцорка.
цр-р-р узв. за вабљење живине. – Цр-р-р! Тьк, тьк, тьк! Јелате, бабина кокочице, 

да ви баба врљи моруску да се накљуцате.
црвеје несвр. постаје црвен, добија црвену боју. – Да будеш акьлан, да ме не једу 

срамови и да црвејем пред људи.  црвенеје.  поцрвеје, уцрвеје се.
црвен м поим. прид. здраво храстово дрво, које је и као техничка грађа дуговечно. 

– Уведо Душана Цурћиног у наш подрум, а он не гледа по буришта, него гледа какви 
су балвани, па вели: Бре, бре, гледај от какво је дрво Светислов направил балвани – 
чис црвен, граничовина тврда ко камен, тој је вечито.

Црвена Јабука село у Лужници; Црвенојабучанин, Црвенојабучанка, 
Црвенојабучанче мн. Црвенојабучање етн; црвенојабучћи, -чка, -чко ктет.

црвеньц мн. црвенци м бот. стара сорта крушке црвених плодова. – Најбоље 
крушће за у воду су воденци, затој се тека и зову, а мож да буду и грозјенци, дрвен-
ци, сивци, црвенци, благунци и шиљаче.

црвендарес, -та, -то црвенкаст. – Загледа се у ћитку с коју ју беоше заћитили 
на свадбу, она беше још убава: жльте црешње пропрскане сас црвендаресте тачће, а 
зелене дршчице и листовчичи напрајени од некакво тьнко платно.

црвендаћ м шатр. банкнота од хиљаду динара. – Тупан бије, певаљка се увија ко 
павит окол сливу, народ се умлатил с пиво и рећију, она ји мазни по образи, потеѕа 
за мустачи, црвендаћи само лету.

црвенеје несвр. в. црвеје. – Црешње почеше да црвенеју, веч могу да се једу.  
поцрвенеје, уцрвенеје.

црвенеје се несвр. 1. истиче се црвеном бојом. – Кат се расцавтеле буљће кроз 
жито, па се црвенеју ко крв! 2. добија црвену боју лица због стида, стиди се. – Он 
се не срамује и не црвненеје да потражи кад је гладан, бьш га брига, а тека и требе. 
 зацрвенеје се.

црвенило1 с кармин, руж за усне; руменило за образе. – Туј се најде и црвенило 
за помладе жене и девоће, и модрило за белење дроњци.  црвилка.

црвенило2 с мед. копривњача, појава црвенила на кожи. – Суде по кожу му из-
било црвенило.

црвеница ж црвена земља. – Црвеница је гадна за работу, жилава, па се тешко 
оре.  црвеничина.
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црвеничина ж в. црвеница. – Каљиште до гушу, црвеничина се развлекла на све 
стране, немаш где да штрапнеш, а да се на укашкаш.

црвенка мн. црвењће ж 1. бот. врста печурке Psalliota campestris. – Црвењће стиг-
ну у косидбу, одоздоле су црвене, оне се печу, и љуте помалко. 2. агр. сорта пшенице 
црвенкасте боје зрна. – Сејали смо рапсаљ, белију и црвенку. 3. агр. сорта шљиве 
крупног, сочног и лоптастог плода црвене боје. – Црвењће су крупне водљиве сливе, 
добре за рећију, а за једење несу бьш најбоље.

црвеншьк, -шка, -шко руменкаст у лицу. – Црвеншка у лице, височка, убава, 
умеје да се нашали, затој се врте момци окол њу.

црви несвр. боји црвеном бојом, карминише. – Задевојчила се, почела уснице да 
црви с црвилку, и веџе да црни с углен.  нацрви, уцрви.

црви се несвр. маже се ружем, карминише се. – Почела да се црви, и да се 
заглеџује у огледало, девоћа постала.  исцрви се, нацрви се, зацрви се, уцрви се.

црвив, -а, -о црвљив, уцрвљан. – Не вреди ни за црвиву сливу. Ако на Свети-
Илију пада ћиша, че су црвиви ореси. Све црвиво и горчиво што туриш у уста.

црвик мн. црви збир. црвје м 1. зоол. црв. – Буши ко црвик јабуку. Душу ми из-
еде тија бесник, црви га изели дабогдаде. Дабогдл му црвје очи извадили. 2. фиг. 
непријатна мисао која нагриза човека. – Сваког човека некакьв црвик изнутра једе.

црвилка ж руж за усне; руменило за образе (упор. црвило1). – Кат си веч толко 
сукњу скратила оч ли да ти купим и црвилку за уста, да нацрвиш уснице.

црвљоше свр. фиг. напуни се црвима, улењи се. – Само лежи, само бьзди, че 
црвљоше о[т] толко лежање.

црвчьк мн. црвчичи м дем. од црвик, црвић. – Душу ми изеде, пијандуро, црвчичи 
те појели дабогдал.

црга мн. црђе ж топао поривач од вуне, черга. – Кревет смо покрили с најубаву 
цргу. Полегамо уз огњиште на рогоже, покријемо се с црђе, и тека преспимо. Црђе 
смо простирали исподи нас, а и завијали смо се сас њи. █ ~ повијеница веома топао 
вунени покривач изаткан од пређе чију основу чини ланени конац омотан дебелим 
слојем вуне. – Оди кльчишта се испреде дебел коньц, па га жене повију с вуну, па се 
тај преџа однесе код мутавџију да изаткаје цргу, она тешка по петнајес- двајес ћила, 
не мош се преврнеш под њу. ⌂ начини црђе распреми кревет после спавања. – Мужи 
нече сами да си начине црђе кат се дигну, нело чекају да и тој жене уработе.

црево мн. црева с 1. анат. део органа за варење у облику меке и растегљиве цеви у 
човечијем и животоњском телу. – Посвадили се окол жене, па овија потегне нож и 
источи црева на онога. █ дебело ~ intestinum crassum. – Пронашли му некво на дебело 
црево, па га морали китно аперишу. █ слепо ~ intestinum caecum. – Ја сам аперисан от 
слепо црево још док сам дете бил. ⌂ леши црева стругањем чисти свињска или говеђа 
дебела црева која служе за прављење кобасица. – Закољемо свињу, па тьнка црева 
оперемо за пржење, а дебела лешимо за кобасице. 2. цев, обично од гуме, за точење 
пића. – Рећију точим на црево, али и пинем понекад на њега.

цревце мн. цревца с дем. од црево. – Сви волимо пржена цревца.
цремуж м бот. биљка из породице љиљана која се употребљава као зачин и јело, 

сремуш Allium ursinum. – Деда Пејча рано у пролеће га бере иза Вис, донесе целу 
песку, па га једемо сировог, а турамо га и у чорбу.

цреп м мн. пљосната танка опека којом се покривају зграде. – Напрет се куће 
покривале с ћеремиде, после искочил бибер цреп, он раван, а њега замени олучни 
цреп, он има вадице које одводе воду.

црепана ж радионица где се пече цреп. – Црепана била у Драгинац, са од њу 
остали само зидурине и рингов (упор. и циглана).
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црепар м радник који прави црепове. – Иду у печалбу, који дуњђерин, који 
ћеримиџија, који црепар.

црепња ж земљана посуда у облику поклопца која служи за печење хлеба, 
црепуља. – Тесто се замеси у текне, па се леб опече у црепњу, а јело се свари у грне, 
све се тој работило у ижу уз огњиште. Напрет се највише морузница месила, па се 
пекла у црепњу у ижу.

црепњак м хлеб испечен у црепњи. – Нана омеси леб црепњак, еј коловртњак, 
скоро колко трпезу голем.

црепњар м мајстор који израђује и продаје црепуље. –Напрет су си жене саме 
правиле црепње, после почеше да дооде црепњари у село, па си сваћи купи црепње 
колко му требу.

црепутина парче црепа; парче грнчарије, крхотина од грнчарије или црепова. 
– Напред беше глад, морузница и качамак, какво месо, имаше и некакьв војничћи 
лебац, ко црепутину да глоџеш, али беше благ.

црешња ж бот. трешња Prunus avium. – Набери црешње да понесеш на децата, 
такве крупне црешње нема при вас, блађе ко да им је шићер туран.

црешњак м трешњар. – Ништа нема поубаво од расцьвтел црешњак, у који 
славуј поје, и челе зучу.

црешњица ж млада трешња, стабаоце треше. – Пролетос посади две 
црешњице, и веч процавтеле.

црешњов, -а, -о који се односи на црешњу. – Чутура се прави од црешњов труп, 
да је јака, и да не пуца.

цржљак м пеј. од црга, стара и поцепана поњава. – Ако заспим преврљи некьв 
цржљак преко мене, да ме не убије јако промаја.  цржљор.

цржљор м в. цржљак. – Збери па исврљи цржљорити, да се не повлаче више по 
кућу.

цркварка мн. цркварће ж старија побожна жена која редовно посећује цркву, 
али и ритуална места где је по веровању постојала црква, често и откривајући 
таква места која јој се укажу у сну. – Бобо-Младенка Ћиринска и[з] Сливовик је 
била цркварка, она је открила две црквишта, и на једно подигла спомен, туј се на 
Видовдьн збирају жене и пале свече.

црквено с поим. прид. црквено власништво. – Црквено се не пипа и не крадне, 
који црквено посече или присвоји обавезно га стигне божја казна, ако не њега, оно 
њигово дете ел унуче. ⌂ црквено и мртвено једно једино, одело које се свакодневно об-
лачи, али служи и за укоп. – Тој што видиш на мен ми је све што имам, и црквено и 
мртвено.

црквењак м чувар цркве и црквени послужитељ (упор. поклисар). – Ја пантим да 
је у Стрижевачку цркву црквењак прво бил Јанко Поповсћи, он је живел сто године, 
а њега је наследил Драга Поповсћи, оба ис поповску вамилију.

црквиште с 1. место где је некада била црква. – Требе да је била туј нека-
да црква, па местото зовемо Црквиште. 2. црквена порта. – Од напред су селсће 
играњће за летњег Светог-Николу и за Велигден биле при цркву у црквиште, после 
ји преместише на срецало.

црклотина ж лешина угинуле животиње, цркотина. – Мене млого гроза кад ви-
дим црклотину.

цркљоше несвр. малакше од глади, прегладни. – Цркљосал сам гладан, целу ноч 
несьм ништа турил у кљуницу.



Љубисав Ћирић1118

цркне свр. угине (за животињу после клања, при чему истече крв, упор. и липче). 
– Свињу закољемо, па чекамо да цркне, после почнемо да ју деремо. Кад цркне, једе 
се, а кад липче, не једе се, требе крв истекал.  прецркне.

црнеж м прљавштина, оно што испрља црном бојом. – Суља ковач кашкав, очи 
му се не виде оди црнеж и оди ћумур.

црнеје несвр. постаје црн, добија црну или тамну боју. – Остаде сама, поче да 
грбавеје и у лице да црнеје, заборави када се послегњи пут насмејала.  поцрнеје, 
уцрнеје.

црнеје се несвр. изгледа црн, показује се у црној боји. – Некво се црнеје на снег, да 
неје падал човек, па се туј укочил.  прицрнеје се.

црни несвр. боји црном бојом. – Задевојчила се, почела уснице да црви с црвилку, 
а веџе да црни с углен.  зацрни, нацрни, оцрни,

црнина1 ж одећа која се носи у жалости за покојником. – Три године не стурам 
црнину, прво по свекра, па по свекрву, са ми па муж пострада.

црнина2 ж агр. црне сорте грожђа. – Највише ђиже су црнина, винска сорта, бе-
лину имамо малко, колко за једење.

црница1 ж плодна земља црне боје. – Црница је родна зевња, али тешка за работу.
црница2 ж агр. сорта шљиве. – Сливе има от сорте, једне се зову тргоњи, једне 

жльтће, једне зовемо сметењаче, једне црнице, њи повише зову модрице, али ни ји 
кажемо црнице.

црничка ж дем. од црница1 (једино се користи у клетвама). – Црничка га појела 
дабогдал.

црнка мн. црњће бот. стабљика конопље која производи семе. – Грснице има две 
врсте: бељће су женсће грснице, а црњће су мушће грснице, оне праве семе, прво се 
беру бељће, па црњће.

црно поим. прид. синоним за нешто најгоре и најружније. – Ни црно испод нокат 
нече од мен да добије. ⌂ работи на црно ради мутне послове, шверцује. – Неје се обо-
гатил с поштен рад, него што је работил на црно, и испод тезгу.

црноневидан, -дна, -дно тајан, сакривен од јавности. – Он ти од Калџерелци 
мож казује два дьна, а мож и повиш, знаје им сва њина беловидна и црноневидна 
прескакала, и помалечка и поголема, и часна и срамна.

црномрњес, -ста, -сто црномањаст. – Убаво девојче, црномрњесто, ни високо, 
ни ситно, тамьн спрам Стевана.

црнопрљес, -ста, -сто брав који има црну губицу. – Бела овца која има црну 
прљицу је црнопрљеста овца, и зовемо ју Црнопрља.

црнчи несвр. ринта, мучи се. – Јединьц, па само дембелисује, а мати и башта му 
по цел дьн црнче ко на робију.

црња ж овца или коза црне боје, и име таквом браву. – Наша Црња се беше 
истровила, а ми страувамо да ју неје курјак удавил.

црта несвр. прави цртеже, слика оловком. – Умеје да нацрта човека, само што не 
проорати. ■ цртање гл. им. – Из друђи предмети има двојће и тројђе, само из Цртање 
има петицу.  прецрта.

цртак м метални нож причвршћен на гредељ гвозденог плуга који обележава 
ширину бразде. – Сваћи гвоздени плуг има цртак који испред ралник реже зевњу.  
цртало.

цртало м метални нож причвршћен на гредељ гвозденог плуга који обележава 
ширину бразде (упор. цртак). – Цртало има само гвоздени плуг.

цртанка ж свеска за цртање. – Има си посебно свеска у коју се пише, и цртанка 
у коју се црта и боји з дрвене бојце.
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цртарка ж зоол. врста ситне мушице која се јавља приликом алкохолног врења 
Drozofi la melanogaster (упор. оцьтарка). – Туј, да простите, Пузља засlзи, да ли му 
залете рећија, да ли му цртарка улете у око, али ко да завика.

црца несвр. скапава, умире. – Било је време када је и Јеленко запињал ко вол Зе-
ленко, и црцал од работе, са може малко и да одмори. Жега, че се црца.  црцава. 
 исцрца, поцрца, прцрца.

црцава несвр. в. црца. – Има да црцаваш за леб, а нече да има кој да ти даде. Тај 
повиротина се не скаџује дом, по цел дьн се повира по Бабушницу, а мати вој и 
башта црцавају од работу.

црцори несвр. споро тече због смањеног дотока, цурка (упор. цивури). – Чекам 
да се напуни котьл да напојим говеда, а вода на чешму црцори ко јаре да моча.  
нацрцори.

црцорка мн. црцорће ж агр. врста мале врло љуте папричице (упор. цоцорка). – 
Прасе сам испекал да се и ми омрсимо малко, и у нас је душа, доста смо живели на 
црцорће и пасуљ.

цршка мн. цршће ж дем. и хип. од црга. – Леса исплетена от пруће, па туримо 
сламу и озгор преко њу цршку, и туј смо спали, тој ни било кревет. Боље да су ти 
цршће кратће, него памет, па и ако че нође да зебну.

цуг м фиг. пијење на брзину у крупним гутљајима. – С рећију требе испольк, ко 
сас младу невестицу, од њу мож да закасаш ако ужуриш да ју собуваш на цуг, има те 
тресне у тил, да те запотаји.

цуга шатр. несвр. пије, пијуцка. – У њину кућу сви цугају, не знаје се који от кога 
повише и почесто.

цугне шатр. свр. гуцне, попије. – Седе ус казан, цугну из лимената лончетија, па 
се понакашљу, поуздьну, запричају се како је некада било све друкше и боље, и све 
тека по ред.

цуле с псић. псетанце. – Дркће от студ ко цуле.
цуне свр. пољуби (упор. целива). – Сваћи мора кума да цуне у руку, било стар, било 

млад. Не би га цунула ни кроз дувар. Не би га цунула преко јерган, какьв је гадан.
цуне се свр. пољуби се са ким (упор. целива се). – Који сретнем на пут, а они се 

држе за руће, па се цуну док шетају, њи посебно мрзнем.
цупа несвр. куца, лупка. – Дојду колеџањи укитени, носе тојашку и торбичку, ми 

им туримо пченицу и ореси позем, они с теј тојашке цупају и поју: Кокац, кокац, 
коледа, да се роди пченица, и у кућу дечица.

цупушка мн. цупушке ЛЗ ж део руке од рамена до лакта, мишица (упор. мишка). – 
Прво се пријетељи сложе и договоре, млади само ћуте, нема ни ја очу га, ни ја нечу 
га, после довате девојку за цупушке, па ју воде та вој купе премену, да ју премене, и 
после напраје свадбу.

цурик узв. команда коњу или запрези да се поврати уназад. – Сту, Цвето, сту, 
Ружо, цурик, цурик!  цурук.

цурикне свр. поврати уназад. – Цурикни твојата кола малко, да можемо да се 
проминемо.

цурне свр. фиг. наврати на кратко. – Чьс-чьс па цурне при нас, само колко да ни 
види, и да пита како смо.

цурук узв. в. цурик. – Е, кат си га заборавил, цурук дом по њега.
цуца несвр. 1. додирује, дотиче. – Прајимо купатило, па мајстор-Груја гура цев 

одоздол и питује: Цуца ли цев у цев? – А ја одговарам: Цуца, цуца! 2. пипајући 
тражи нешто затурено. – Затурил сам негде сећирче, па цуца а-там, а-овам од 
једно ћоше до друго, и не мога да га најдем. 3. спрда се са ким, магарчи кога. – Ја сам 
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стар, и немам пензију, па сам отишьл у општину да тражим некакву помоћ, а они ме 
цуцају, само ме прачују од једна врата на друга.

цуца се несвр. скита, луња, дангуби. – Само се цуца, а-там, а-овам, ништа не 
работи. По цел дьн се цуцам по кућу, а немам одмет да сам нешто корисно уработил.

цуцав, -а, -о несналажљив, неспретан, спутан. – Сви људи работе и куће им 
напреџују, а он цуцав, само нешто пекља и гњави, али му никаква работа не иде 
од-руће.

цуцка ж цуцла. – Подојим га, па му турим цуцку у уста, бес цуцку не мож да 
заспи. Јагњето сам одранила на цуцку.

цуцне свр. наврати. – Цуцну до комшије да малко поседим и пооратимо, али они 
некакво работеоше, па немају кьд за орату, ја си се врну дом.  доцуцне.

Ч
ч краћи облик од „чеш“ (’ћеш’). – Где-ч да будеш после пладне? Кво-ч да рабо-

тиш јутре? Куде-ч да идеш? Немој тека, Славче, како-ч с крваве руће леб да једеш, 
како-ч с такве руће унучетија да си помазиш!? Са-ч ми платиш сви дугови, са га неч 
искашљеш. Е, са-ч да видиш твојега Бога! Ти-ч ми солиш памет како се деца чувају!

ча м краћи облик од „чича “ (уз лично име). – Куде се дену ча-Миле, што га нема 
да дооди? Ча-Воја ми помогне док образдим, после си орем сам.

чабr мн. чаброви м дрвени посуда шира при дну са двема дужим наспрамним 
дугама при врху које служе као ушице (дршке). – Чабr неси добро опрала, затој ти се 
покварило сирење. ⌂ прдне у чабr настрада, награбуси. – Држава нече да му откупује 
телчина и јаганци, и сељак мора да прдне у чабr.

чабре мн. чабретија с дем. од чабр, мањи чабар. – У једно чабре ванемо сирење 
за нас си овде, а у једно за децата да си понесу за Београд. ⌂ прдне у чабре надрља, 
награбуси. – Кат се Бог навре на теб, прднул си у чабре. Ако држава престане да 
откупује телчина и јаганци, сви че прднемо у чабре.

чавка мн. чавће ж зоол. птица из породице врана, одозго црна, одоздо сива. – Да-
богда му чавће очи испиле!

чавуљи несвр. мрда, избегава да нешто уради, цењка се. – Кат се двојица погаџају 
око цену, па једьн никако да пристане, друђити му каже: Кво га чавуљиш, дај си 
руку, па да му пијемо крчму.

чавура ж чаура. – Кат се заврши маневра, деца иду по-рудин да траже чавуре и 
петарде.  чивура.

чађе ж мн. угљеник у облику лакаог праха који се таложи из дима и пламена (упор. 
саџе). – Несмо оџак чистили неколко године, па јесеньс напунимо пун котьл сас 
чађе док га очистимо.

чајчьк м дем. и хип. од чај, чајчић. – Кат се дете прелади, свари му се чајчьк, и 
оно пројде.

чакља ж метална алатка попут мотике на дугачкој дршки којом се меша 
малтер. – Напрет смо све ручно сас чакљу мешали малтер, после искочише 
електричне мешалице.

чалабрцне свр. на брзину презалогаји. – Ете ти га Љуба стиже од орање, испрегну 
говеда, врљи покровци преко њи па окну: Обрењће, дај некво да чалабрцнем! Малко 
чалабрцне јутром, и мисли че му траји цел дьн.
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чалдише несвр. удари клису клисарником да отскочи са земље. – Клиса се спушти 
низ тојагу назем, па се с тојагу чалдише да одрипи увис, и удари да одлети што 
подолеко, па се с кораци броји колко долеко је одлетела, чија одлети најдолеко, он 
је победник.

чамов, -а, -о који је од чама, јеловог, или уопште од четинарског дрвета. – 
Чамове дьсће су скупе за мртвачћи сандьци, они се праве од тополовину.

чамовина ж чамово дрво, јеловина, или уопште дрво четинара. – Истин скупачка 
грађа, али чамовина, ништа ју не напада, и не трулеје брзо.

чамотиња ж досада, тмурно расположење, потиштеност, учмалост. – Мој век 
пројде у самотињу и чамотињу, таква ми судбина.

чамреје несвр. предаје се чамотињи, чами, копни. – Сама чамрејем у четри ду-
вара, никој ни да ме види, ни да ме наѕрне, док се не угасим ко пламен кад у лампу 
нестане гас.  ишчамреје.

чандије ж мн. кров, стреха. – Топи се снег, капу чандије. С време на време оти-
дем те погледам врзољан што га најдо пред нашу капију, бео га гурнула под чандије, 
и он си туј стојеше.

чантра ж метална посуда попут лонца на дугачкој дршки којом се захвата мал-
тер из текнета приликом малтерисања. – Чантра је зидарска алатка сас коју се 
гребе малтер ис текне кад се зида или малтерисује.

чанче мн. чанчетија с мала посудица, чанчић. – Ја му суну чутурицу, он исипа 
воду из њу у некво чанче, и з босиљак поче да прска по кошуљу и чарапе које бео 
донела.

чапа несвр. дохвата, присваја, узима. – Седимо у-тьвнин и вревимо, па почемо 
да чапамо сас руће по тањири и да грабамо рибе, истругало ни вино. Мирослов је 
пекљал сас некви приватници, и што је там чапал, он ни преврљал овам.

чапка несвр. 1. гази по плиткој води или блату. – Не чапкај више по каљиштето, 
видиш да си се измьшкал ко прасе. 2. мокром крпом кваси болно место. – Кад овца 
добије шугу, сваримо чемерику, па ју с водуту лети купемо, а зими чапкамо. ■ 
чапкање гл. им. – Деца, мањујте се оди тој чапкање више, да се не преладите.  на-
чапка, почапка, пречапка, учапка.

чапка се несвр. кваси се. – Препил, па се чапка с ладну воду, глава га боли.  
начапка се, учапка се,

чапне свр. угази у воду или блато. – Гледај пред нође, да не чапнеш у неку лочку 
да се заглобиш.

чапне се покваси се, пљусне се водом по лицу. – Кво се толко мислиш, чапни се 
малко сас водицу да замиришеш на сапунчьк, облечи почисте дреје, и довлачи се 
овам.

чапоњак мн. чапоњци м 1. папак код ситне стоке. – Кат се шури свиња, чапоњци 
се смицају и врљају. 2. фиг. стопало код човека. – Млого је задорица, че му нећи 
скрши чапоњци. ⌂ отегне чапоњци умре. – Деда Славко отегал чапоњци начьс, поче да 
му се збира рода.

чапур м 1. трећи, краћи рог код дрвених вила који долази наспрам друга два, као 
палац у односу на остале прсте. – На једну вилу ми се строшил чапур, па морам да 
правим нов. 2. фиг. запрека на путу. – Душа чапури нема, њу нема кво да сапре кад 
почне да отоди.

чарапа (обично у мн.) нов. ж део одеће од плетене вуне, памука или вештачких 
влакана који се навлачи на ноге испод обуће. □ – Носил сам ко сви стари: бели 
бревенечћи, чарапе нисће, опьци свинсћи пресњиви. ⌂ ударен сас мокру чарапу није 
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при свој памети. – Немај с њег голему работу, он је ударен сас мокру чарапу по тил. 
 черапа, чорапа.

чарапес, -та, -то бела овца или коза са црним ногама. – Сва су ни јаганци шарена, 
само једно чарапесто.

чарапина ж део чарапе од стопала према колену (упор. гредица2). – Имам испле-
тене чарапине за троје черапе.

чарапка мн. чарапће ж хип. од чарапа, дечија чарапица. – Баба има од милос да 
игра на чарапће кад зажени унуку.  черапка, чорапка.

чарило с 1. наказа. – Позинуло ко чарило, да те гад да га погледаш. 2. неочешљана, 
прљава и неуредно одевена женска особа. – Нема да се уљуди кад излезне, нело блаз-
ни свет ко чарило. Разбунџавила се, расопекљала се, свлекла черапе, право чарило.

чарка несвр. задиркује, изазива, замеће кавгу. – Не чаркај га да ти се не обрне, 
видиш да је појак о[д] тебе

чарка се несвр. задиркује се, изазива свађу. – Малко-малко па јетрвете почну да 
се чаркају.

чарне свр. удари, одалами. – Не чаркај се с мен, ако те ја чарнем има да ти се 
усмрди шија.

чаршав м платнени покривач или прекривач, чаршаф. – Даньс простирамо поди 
нас памучни чаршави, и нема ни бьцкају, а напред били све пртени, па и њи неје 
имало.  чершав.

чаршија ж пословни део града, трговачка четврт. –Напред било срамотно да се 
жена разголити и у кућу, а са си иду разголитене и по кућу и по чаршију.

час1 м достојанство, углед, част. – Ти да имаш час не би те и деца замочувала 
по сокак. Свака ти час, куме, и алал ти вера. Час и чес, све је тека било.

час2 м чашћавање. – Дојдете на час, принову добимо. Има да даваш час, кат си 
дочекал и унука да ожениш.

час3 м 1. временска јединица школске наставе (45 минута). – Да ли сте нећи час 
губили, ел сте побегли ис школу, те толко рано идете. 2. врло кратко време, трен, 
тренутак. – Како који час, мен ми све горе, осечам да се крај примациња. Дигни се, 
па си сам узни кво ти требе, не могу сваћи час да се рипам и да ти додавам.  чьс.

часи несвр. одуговлачи, оклева, отеже. – Немој ни час да часиш, купи по какво 
сам те пратила, и одма се вртај, работе ни чекају колко оч.

частьк м дем. од час, тренутак. – Запржим, досолим колко требе, и оставим да 
ћипне још нећи частьк, и одма га стурам од огањ. Теб је до играње, а ја немам ни 
частьк време, мани ме.  чьстьк.

частевља несвр. чашћава. – Ти само знаш да бајеш и да лочеш, само знаш на 
свирће паре да даваш, да частевљаш и шушу и пушу, а мен не питујеш како ми је. 
 почастевља.

чатма ж зид начињен од прућа, плетера или дрвених летава, испуњен блатом. 
▲ – Напрет су куће све биле от чатму, а куће зидаре од циглу су се скоро појавиле.

чатмара ж кућа од чатме. ▲ – Чатмаре су се првиле от калиште, има и даньс 
такве куће по села.  пуњеница.

чачак м назив народног кола. – Играли смо бугарку, запојес, моравац, чачак, 
жићино коло, имало је свакаква кола. ⌂ игра ситан чачак фиг. дрхти од страха. – Сми-
ри се, иначе че играш ситан чачак, само ако ти се дигнем.

чаша ж мала посуда (обично од стакла) из које се пије; количина пића која стане 
у њу. □ – Чаша чим се попије, неје лоше да се одма напуни. Дојди, бре, да попијемо 
по једну чашу, а може и по две-три. █ рећиска ~ чаша мале запремине из које се пије 
ракија, или друго жестоко пиће. – Студену рећију пијемо из рећисће чаше, а грејану 
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рећију из вилџањи. █ винска ~ чаша веће запремине из које се пије вино. – Пише с 
рећисће чаше студену рећију, па по вечеру прејдоше да пију грејану из винсће чаше. 
█ водена ~ чаша веће запремине из које се пије вода. – Водене чаше постављамо за сла-
ву, и ако имамо малко посрамно госје, онак, кат смо си сами, воду пијемо из влашу, 
ел стовну. █ градинарска ~ бот. баштенска једногодишња биљка, има плод са дугачком 
дршком који кад сазри и кад се проврти отвор на ширем делу служи за узимање 
течности, лејка Lagenaria vulgaris. – Иду избори, а шупљи смо сас паре ко гради-
нарска чаша. █ градинска ~ в. градинарска чаша. – Кат се заврши врша, посипујемо 
вршачи с градинсће чаше да се омију, па да седну да једу.

чашка1 ж 1. дем. и хип. од чаша, чашица. – Де, сине, сипни да попијемо још 
по једну чашку, па чу си идем. 2. мета у виду обешене флашице на високој мотки 
коју сватови гађају из пушке пре уласка у младину кућу. – Чашку гаџа нећи који је 
ловџија и има пушку, и требе да ју погоди ис први пут. 3. порцулански или стаклени 
изолатаор на електричном или телефонском стубу за који је привезан проводник. – 
Деца се такмиче који че повише пути да погоди с камен чашку на бандеру.

чашка2 ж анат. покретна округла кост у колену на предњој страни коленог зглоба 
patella. – Жига ме у чашку, че се мења време.

чашурина ж оглодана кост лобање. – Удавише ми вуци овна и две овце, само 
чашурине најдомо од њи.

чьк прил. за истицање прелажења оквира онога што би се очекивало, што се 
нормално претпоставља, чак. – Некада сам чьк у Швапско ишьл заради тој што га 
ви сьг модерно зовете секс, што је поблаго и оди баницу и оди колачи, али младос 
– лудос!

чьс прил. врло кратко време, трен, тренутак (упор. час3). – Тражи те некакьв 
човек, излезни чьс. ⌂ чьс-чьс с времена на време. – Чьс-чьс па пламик сукне на 
огњиште, и осветли ижу.  зачьс.

чьском прил. на брзину, за кратко време, очас. – Работа се чьском раздума, али 
карање и тепање састиза једно друго, оно не престањује никад.

чьсне свр. дремне, предахне. – Само ме пуштете малко да чьснем, па че наставимо. 
Само да чьснем, па чу замешујем.

чьстьк м в. частьк. – Излезни на чьстьк да те некво питам. Тој га за чьстьк мину, 
увати га некаква жешчина, па се поче зноји.

чьчка несвр. 1. чепрка по чему; претурајући по нечему тражи нешто, чачка. – 
Узела некакву грањћу и чьчка позем, ко да нешто тражи. Не чьчкај говно да ти не 
смрди. 2. фиг. подстиче, изазива. – Не чьчкај мечку пот плечку. Како га види, нешто 
почне да ју чьчка да се кара с њега.  зачьчка, ишчьчка, очьчка, пречьчка, причьчка, 
прочьчка, рашчьчка.

чьчка се несвр. задиркује се. – Не чьчкај се с мене, да не падне бијење. Седењћарице 
се зберу онам на срецало и почну да поју, ја почнем да се чьчкам, и мен се иде при 
њи.

чьчне свр. дирне, пецне, чачне. – Нема кога да не чьчне, али и њему не остањују 
дужни.  зачьчне, почьчне.

чьчне се свр. грубо се нашали, чачне се. – Видим ли те да се с некуга чьчнеш, 
тешко си га на тебе.  зачьчне се.

чварак мн. чварци м неотопљени комад који остане при топљењу сланине (упор. 
и каврма). – Стури се казан од огањ, маз се процеди кроз цедачку, и сипује у плекане 
канте, у цедачку остану чварци. Чварци требе да остану суви и рскави, они се посо-
ле и оставе у врчву ел канту да се једу назиму.
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чвата несвр. 1. једе ваљајући залогај по устима услед беззубости, или немања 
апетита. – Баби се падал жељуд от кокошку, па га чвата ко могаре боцку. Кат почне 
да чвата, мука ме вата. 2. фиг. гуњђа, приговора. – Доста ми чвата, не могу више да 
те слушам.

чвокне свр. удари у главу, куцне у главу. – Море, чвокни га у тинтару, да му дојде 
памет.

чвор м округласт и врло тврд део у дрвету на месту где је из стабла избијала 
грана. – Уѕрл се ко пинтер у чвор.

чворуга мн. чворуђе ж отеклина од јаког ударца или каквог обољења ткива. – Е, 
колко ли сам чворуђе и челењће носил после свињћу, само да се засвидим на туј 
Босу!

чврга мн. чврђе ж ударац одапетим прстом, зврчка. – Савије кажипрс, па на сви 
удари по пет чврђе, ако несмо сви криви.

чвркне свр. штрцне у страну (о млеку приликом муже). – Не глада, па како муз-
не млеко чвркне настран, а не у кову.

чебрњак м јача и дужа мотка за преношење већих котлова (упор. и водени 
кольц). – Чебрњак је кольц, на њега двојица носе големи котьл.

чеврљуга ж мала птица певачица, пољска шева Alauda arvensis. – Чеврљуга се 
залети у небо право увис, и почне да поје, од милину да ју гледаш и слушаш.

чевуљати се несвр. 1. кревељи се, руга се успијајући уснама. – Кво се чевуљатиш, 
ништа те не разбирам, али ако узнем тојагу, че се уозбиљиш. 2. плаче без суза, глуми 
да плаче. – Дете, немој да се чевуљатиш, ако те вузнем с тојагуву истинсћи има да 
викаш.

чегрк м проста дрвена направа за намотавање пређе скинуте са мотовила, 
састоји се из постоља, осовине на чијем врху се утакну две усечене летвице у виду 
крста тако да се могу окретати, на крајевима ових кракова су постављени усправ-
ни држачи у виду кратких шипчица за пређу (упор. и сукало). – До разбој ми стоји 
чегрк, сас њег мотам преџу на клувчетија коју сам стурила од матовилче, а њи сас 
сукало после намотујем на цевће.  чекрк.

чегртаљка мн. чегртаљке ЛЗ ж дрвена направа која је удешена да се окреће и 
чегрће, користе је пудари да плаше птице у винограду. – Сас чегртаљке плашимо 
пилишта у виноград.

чегртаљћа мн. чегртаљће ГЛ, ДЛ ж 1. в. чегртаљка. – Даду ми чегртаљћу, и ис-
прате ме у лозје да плашим пилетија да не кљују грозје. 2. фиг. несташно и брбљиво 
дете. – Доста ломоти, чегртаљћо једна, главу ми проби.

чеза ж лака кола на два точка. – Само младожења, невеста и девер у чезу, друђи 
сватови иду пешћи.  чезе.

чезе ж мн. в. чеза. – Барјатар напред, а по њега девер и моји зетови, ја на коња, а 
мати и башта у чезе, а кат се вртамо, сви идемо пешћи, само се невеста вози у чезете.

чека (имп. чек / чекај – чекајте; прил. сад. чекајечи) несвр. остаје на неком месту 
док не дође онај који се очекује. – Илија не пипа никакву работу, нити се за нешто 
сећира, чека само на готово. Чек, бре, заборавила сьм, тој неје јучер било, одавна 
било тој. Чекај да видиш како деда бије. Удрвенимо се от студ чекајечи да стигнете. 
 дочека, зачека, ишчека, начека се, почека, пречека, причека, сачека.

чеканац м мали чекић обликован да се њиме oткива коса. – Има наковањ и чека-
нац, који морају да буду од челик да може коса да се убаво накове, и косач ји носи с 
њега кад иде да коси голему ливаду.  чукле.

чекьл м камен велике тврдоће, кремен. – Кльцај чекьл, кад немаш акьл.
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чекићар м електрични млин за крупно млевење кукуруза за сточну исхрану. – Ку-
пимо чекићар, али млого троши струју.

чекмеџе с сандучић, ковчежић са преградама. – Деда имаше плекано сандуче 
које имаше резу с катанац, и можеше да се закључи, он га зовеше чекмеџе, у њега је 
чувал документи који несу смејали да се потикају.

чекмешче с фиг. стомачић. Δ – Само ти јеџ да напуниш чекмешчето, па си гледај 
работу, куји се смеје, нек се смеје.

чекне свр. чека у дем. значењу, причека. – Чекни да зберем душу, па чу ти казујем 
кво ме спопадло, и не дава ми мир.

чекословачћи, -чка, -чко који се односи на Чехословачку, који потиче из Чехос-
ловачке. – Прво су била дрвена рала, после излезоше плугови с дрвен гредељ, после 
се појавише чекословачћи гвоздени двобразни плугови.

чекрк м проста дрвена направа за намотавање пређе скинуте са мотовила 
(упор. чегрк). – Ја знам овака: чекрк је понизак од јеленче, и напрајен оди два укрсте-
на поширочка дрвца, на средину закована, на сваћи крај дрвцата имају по једьн прут, 
или се може тури и вретено, има ји четри, на њи се натькне преџа, и мота се или на 
клувче, или на цевку.

чекрлијес, -та, -то разрок (упор. разокав). – Убава невестица, само малко чекр-
ли јеста.

чела мн. челе ж зоол. пчела Apis mellifi ca. – Чела је млого вредна и корисна 
животињћа. Челе не апу онога који ји не дира.

челенка мн. челењће ж чворуга од ударца. – Залети се Брана, па ни пет ни шес 
мльсне га у чело с ћесер, носил је челенку још за гоџа време, а белега си му је остала 
довек. Падо и распучи си главу, еве и сьга имам на тил челенку.  чомуга.

чело с фиг. почасно место у врху стола. – Ти, куме, има да седиш у чело, твоје ме-
сто се знаје. ⌂ набере чело набора чело, забрине се. – Кад га видиш да је набрал чело, 
и да нешто шьпче, или се решил кућу да прави, ил да се мањује сас жену.

челопек м место на припеци, посно и изложено сунцу. – Усукал се ко моруза на 
жегу у челопек. Жега до пртку, изгоремо ко ореовачка говеда у челопек.

челце с дем. и хип. од чело. – Детево се нешто уцрвило, пипни му челце да видиш 
има ли ватру.

чељад збир. чланови породичне задруге. – Е, тьг било гоџа чељад у кућу, па се 
сваћи привати за понекву работу, и све уработено на време.

чељадан, -дна, -дно који има чељад. – Била сам јединица, а отидо у чељадну 
кућу, па за дуго несьм могла да се навикнем на толко народ.

челадинка мн. челадињће ж бот. врста печурке Psalliota campestris. – Челадињће 
могу да се прже, а могу и да се печу на плотну от шпорет, од њи може да се праи и 
чорба.

чељат, -а, -о бесан, љут, оштар, зао. – Сви колко су у кућу чељати, куји от куга 
повише. Имаоше једно суро чељато куче, има да те живога изеде ако улезнеш у 
авлију. И време умеје да буде чељато, ко и човек.

чељати се несвр. бесни, оштри се, постаје зао. – Немој да се чељатиш, нело ајде 
да љуцћи и на тену попричамо от све.  учељати се.

чељус м једна од две кости лица у коју су усађени зуби, вилица. – Омесимо колач, 
и опечемо јагње, па изнесемо тој на Крс, поп дојде да пререже колач, и од њег 
узне полутину, а од јагње узне прегњу плечку и дољњи чељус сас језик од главу.  
чељушка.

чељушка ж в. чељус. – Овде ме боли чељушката, па од болеж ни могу да једем, 
ни да спим.
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чембер м ојачана горња ивица котла или црепуље. Δ – Ако се окрни чембер на 
црепњу, у њу више не може да се пече леб.

чемер м огорчење, јад, туга, жалост. – Мој живот је бил само чемер и мука, ни-
какьв радос, и цел век тека. Ете ју мојна, мела собу и дојде сас ђубрoвник куде мен, 
и виде да ме уватил голем чемер. Чемер га изел. (клет.).

чемеран, -рна, -рно горак, жалостан, несрећан. – Мој живот је бил црн и чеме-
ран от како сам се здала, па че тека и да се заврши.

чемерика ж бот. биљка из породице љиљана, чији је корен врло горак и отрован 
Veratrum. – Овце запене од чемерику, а могу и да се отрују.

чењђели м мн. двокрака гвоздена кука о коју се нешто веша или се њоме нешто 
спаја, ченгели. ▲ – Работил при газду, па наѕрнул у подрум, погледал – куче виси на 
чењђели, он окне другара: Јел да видиш какво ми ручамо.

чеп м оно чиме се запушавају боце, посуде, или други различити отвори. – Где га 
најде таквога, видиш да од њега нема ни чеп за зеље.

чепељушка ж 1. живљење стресно и у сталном грчу. – Е, сињће, цел живот је 
чепељушка, само трчи, сецај, влачи, довлачи, док једьн дьн не зинеш, и ко да неси ни 
бил. 2. бежанија, панично склањање. – Беше донегде добро, па кат си се уљутише, 
кат почеше да се карају и пцују, ми се тиће разидомо на чепељушку.  чепиљушка.

чеперак м мера за дужину која одговара раздаљини између размакнутих врхова 
палца и кажипрста (упор. и пед). Δ – У Благовести у шумак никло цвеће, по цел 
чеперак изrгало из-зем.

чеперко м особа ниског раста и слабе конституције, кржљавко. – Чеперко, 
жена би могла да те носи у љуљћу, а ти-ч некому да претиш.

чепи несвр. откида. – Обрта га на ражьњ, и чепи по парче на сиротињу, ако је још 
недопечено.  зачепи, ишчепи, начепи, очепи, почепи, причепи.

чепи се несвр. извргава кога руглу речима и непристојним покретима и мимика-
ма. – Трча док трча, па се соплете од једьн омашљак, паде, и увика се, друга деца 
га зајебавају, чепе му се. Потчушкују га, шољћају се с њег, подрчкују га, подриткују 
га, чепе му се, док се на разбеснеје, после бегају, па се ћину.  зачепи се, очепи се, 
почепи се.

чепикрак м тешко проходно место, место удаљено од пута. – Залутамо, па 
остадомо без нође по некакви чепикраци, док једнуш излезомо на прави пут.

чепиљушка ж в. чепељушка. – Жено, престани да трањћаш више, да не истрчујеш 
на чепиљушку.

чепка мн. чепће ж гранчица која се расади да се добије нова биљка, пелцер. – Даде 
ми чепку од мушкатлу, та и ја запати тој цвећенце. Баба си ју учеше како да сади 
цвеће: кат сади да укне на чепку да вој се приване, а да не сади украдено цвеће, оно 
нече да пртвеје.

чепљати се несвр. дерња се, виче, галами. – Деца, престанете да се чепљатите 
више, главу ми пробисте. 2. покушава да пева, а нема слуха. – Стужни се човеку 
кат почне да поје, а нумеје, па се само чепљати. Закаса од дечиштава, по цел дьн се 
чепљате.  ишчепљати се

чепрљи несвр. 1. чепрка. – Гледа како се укачил петьл на камару, чепрљи и кокоче, 
а жито лети на све стране. 2. фиг. радуцка којешта. – Цел дьн чепрљим по градину, 
наодим си работу.  чепршка.

чепршка несвр. радуцка којешта, чепрка (упор. чепрљи 2). – Ја нема дьн да седим 
џабе, ел чу у дрва да идем, ел у сено, али главном не седим, увек некво чепршкам 
колко сам кадr.  зачепршка, ишчепршка.
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чепчица дем. и хип. од чепка. – Че ми дадеш једну чепчицу од милуванчицуву, 
млого је убава.

чера (В чере / черо) ж хип. од черка, ћера. – Видим, чере, да теб гадно некво једе 
изнутра, кажи ми кво те тој толко мучи. – Е, черо, да ти баба заорати кво сам све 
преживела, арно сам и остала жива.

черапа ГЛ (обично у мн) ж в. чарапа. – Жена мора да исплете черапе и џемпир 
и за мужа, и за деца, и за њу си, а са се већином носе купене черапе. █ везене черапе 
чарапе са уплетеном шаром концем друге боје (обично са цветним мотивима). – На 
кума и на кумицу су се обавезно давале везене черапе на дар.

черапка мн. черапће ж в. чарапка. – Дај му навирачће, да не иде на черапће. До-
нела баба везене черапће за бебенцето. ⌂ игра на черапће изражава посебну радост 
изувањем обуће и играњем на чарапама. – Бабина унучка, теб че баба на свадбу да 
игра на черапће.

черапљак мн. черапљаци м пеј. од черапа, грубо исплетена чарапа, поцепана 
чарапа. – У сред лето навлекла вунени черапљаци.

черапетина мн. черапетине ж аугм. од черапа. – Чије си ми овој черапетине дала 
да обујем, двапут поголеме од моје.

черка мн. черће ж кћи, ћерка. – Спи ти, пузљо, спи, а черка ти побеже за Божу у 
Стругљинци. Децу си имам, два сина и две черће, снаје, унуци, параунучета имам 
шес ли су, седом ли су, сви здрави. Гоџа души у кућу, черће пристигле за удаву, нема 
више за кво да ји дом чува.

черкана ж пеј. од черка. – От ћило месо сам ју очувала, а са тај черкана нече ни 
да чује за мене. Е, да мојна черкана имаше мозак, па да си са уживка у богату кућу.

черупи несвр. фиг. гули, пељеши кога на картама, черупа. – Седни да одиграмо 
једну партију, одавна те несьм черупил.  очерупи.

черчица ж хип. од черка, кћи док је још била девојчица. – Ви сте моје черчице, и 
сестрице, требе да се волите, и да делите која кво има.

чершав м в. чаршав. – Невеста у чезу, везен чершав, па црга озгор, и идемо на 
венчање у Стрижевац у цркву.

чес м честитос, углед, поштење. ▲ – Стари љуђи су знали и за чес, и за час, а 
даньс се тој заборавило. Пази, немој да погазиш мој чес кад отидеш у њину кућу. Чес 
се води и на кумово куче. Чес и час свакоме, вересија никоме.

честит, -а, -о пригодни израз приликом честитања у значењу „срећан, нека је са 
срећом, свака му част“. – Честит ти зет! Честита ти снаа! Честито ви весеље! Че-
стита да си кат си постигла толко деца да ишчуваш и ишколујеш. Ма честито га на 
њег кад мож такьв да буде, он се нема засећира, па кућа да гори, че живи сто године.

честита свр. и несвр. поздрави / поздравља кога поводом каквог радосног догађаја 
и (за)жели му срећу. – Честитам ти сина, па догодине да буде још једьн, а подогодине 
черка.

честитка ж усмена или писмена жеља поводом каквог радосног или значајног 
догађаја, за срећу кога. – И кренемо отуд, носимо дар, веселимо се, цвркамо, 
армуника свири пред нас, стигомо у авлију, збраше се комшије на честитку, па се 
настави игранка.  честито.

честито с усмена или писмена жеља поводом каквог радосног или значајног 
догађаја, за срећу кога (упор. честитка). – Веримо снау, па ни додише комшије на 
честито. Па де, ветар га однел, нече да осиромашејемо ако спремимо једьн ручьк, 
комшије да позовемо на честито, унука смо добили.

честито прил. на честит начин, ваљано, како треба. – Још несмо честито ни 
завршили с једење, а они се уокају да се дизамо, работа не може да чека.
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четаљћа мн. четаљће ж 1. један од зубних корена у вилици. – Сви зуби који сам 
извадила имали су по три четаљће. 2. биљни коренови изданци у земљи. – Зими иду 
та наѕртају семе у њиву, да виде да ли је уватило четаљће, и да ли се уцврстило.

четвери несвр. упреже у кола по два пара запреге на узбрдици. – Не могамо колата 
да искарамо ус Коларницу, па морамо да четверимо. Морамо да четверимо волови 
да докарамо вршалицу у Горњу малу.

четверка ж 1. спрег од две запреге волова или коња. – Сивча и Зеленко тегљеоше 
ко луди, неје им никад требала четверка, пуна кола сас камење истегљеоше на вр 
село. 2. руда која спаја јарам једног пара са јармом другог пара волова приликом 
четверења. – Волови запеше, а четверка пуче, па смо морали с ланац да четверимо.

четвори, -е, -а мн. збир. бр. четворо. – Тој лето сам сцепил четвори опьнци. 
Исплела ми четворе черапе.

четвртьк м четврти дан у недељи, четвртак. – Спасовдьн се увек пада у 
четвртьк.

четвртьн, -тна, -тно четвртаст. – Мертеци да буду четвртни десет са десет 
сантима, дужина три метра.

четвртоше свр. обрађујући довде у четвртаст облик. – Греду да четвртошеш да 
може убаво да легне где се постави.

четересница ж парастос који се даје покојнику после четрдесет дана. – Моја 
сестра умре, и отомо на четересницу у Сурачево, а оно при крстачу искочила рупа 
оздол до гор.

четка ж оруђе за четкање или рибање. □ – Узни четку, па прокречи собу, колко 
да неје јако запрчавело, слава иде. █ ~ кlчиштарка четка за чешљање кучина. – Имале 
смо посебне четће кlчиштарће, с које смо чешљале повесма од кlчишта.

четри бр. четири. – Који су посиротиња чували су по десетина овце, и по четри-
пет козе.

четиријес бр. четрдесет. – Била је кућа јака, стоку смо чували гоџа, по четиријес 
ћила млеко донесемо от појату.

четрнајес бр. четрнаест. – У кућу смо били четрнајес члана, кат седнемо уз 
астал ко мало госје. ⌂ уведе све у четрнајес утоне у сан. – Бабичка беше задремала при 
шпорет, мачка задремала пот шпорет, увеле све у четрнајес, преду ли, преду, а ја не 
могу да спим, ко проѕверен. ⌂ уводи у четрнајес тоне у дубок сан. – Тамьн сам почел 
да уводим у четрнајес, сьн ме унел, сањујем некво убаво, кад ме себну Петкана, и 
ја се разбуди.

чечиво мн. чечива с две попречне летвице које затварају рам ручне тестере. 
– Бичћија је ко рам, на једну страну је челични лис, с који се сече дрвенарија, а на 
другу страну усукана врца с коју се затеза лисат, рам затварају два чечива, на једьн 
крај на чечиво је углавен лисат, а на друђи врзана врцата.

чеша несвр. гребе, трља кожу да олакша осећај свраба. – Чешај ме ко што се 
чеша, немој кожу да ми дереш.  ишчеша, очеша, почеша, прочеша.

чеша се несвр. чеше се да уклони свраб. – Ја му реко да се не задева с мен, да 
несьм носен у сва ћошетија, и да че се чеша куде га не срби ако се не смири.  
ишчеша се.

чешађија ж алатка за тимарење говеда и коња, чешагија. – Чешађија ми стоји 
у шталу, али ју ретко користим. Какьв косељак имаш, ни с чешађију не мож да га 
очешљаш.  чешало.

чешало с алатка за тимарење говеда и коња (упор. чешађија). – Мој башта свако 
јутро тимари волови с чешало, воли да су му чисти и убави. Ако немамо чешало, ми 
си направимо гужву от сламу, па сас њу истрљамо говедо које се залужило.
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чешьњ мн. чешњови м део главице белог лука, чен. – Веле да је млого здраво да 
се јутром поједе по једьн чешьњ бели лук, и попије по једна чашка препеченица, да 
је тој најбољ лек за притисак.

чешка несвр. чеша у дем. значењу. – Ајде, бабо, чешкај ме, и причај ми причу док 
се успим,  почешка.

чешља несвр. 1. чешљем уређује косу. – Нити се бријају, нити се чешљају, иду 
такви урасли и запуштени ко билмези. 2. четком чеше повесмо. – Синоч је седела до 
који ред, чешљала је кльчишта, па и са у уста осеча ко да је јела пуздер. Боли бабу 
пета да не чешља вуну. Село гори, а баба се чешља.  очешља.

чешљара ж платнена зидна кеса за чување чешљева и четки (обично везом 
украшена). – У чешљару ни стоје чешљове и четће.

чешљикар м зоол. птица певачица шарених боја из породице зеба, штиглиц Car-
duelis carduelis (упор. турчић). – Чешљикар је убаво шарено пиленце, и млого убаво 
поје. Усправил се ко чешљикар на лајно.  чешљугар.

чешљугар м зоол. в. чешљикар. – Дојде пролет, замирише багренов цвет, зами-
рише плав зумбул, и чешљугар почне да поје, ти искараш овце на пашу, и уживаш.

чешма ж чесма. – Точимо и са воду на чешмуту, али видата омалела, само црцо-
ри помалко.

чешмица ж 1. дем. од чешма, чесмица. – На крај село има једна чешмица, туј 
точимо воду за нас, а и појимо стоку. 2. приватна чесма у авлији са водом из сеоског 
водовода. – Ајдете на лубеницу, убаво сам ју изладила пот чешмицу.

чибе узв. за терање пса, марш. – Чибе, болес те појела. Чибе, кучиште једно, 
знам те ја добро, не глоџи ме више.

чибиричав, -а, -о 1. који је без апетита, који је избирљив на храни (упор. 
мрцињав). – Сва су ми деца јешна, само послегњово чибиричаво, на куга се измет-
нуло не знам. Чибиричаве свиње су гадне за чување. 2. фиг. жена која не бира пар-
тнере, лака женска. – Газдарица где сам станувал не беше одрочљива и чибиричава 
на онеј работе, па ме је и због тој добро ранила и пазила.

чибук м невелика цев начињена од дрвета на коју се усади лула за пушење ( упор. 
и муштикла). – Деда ми пушеше на лулу, па с време на време чистеше чибук от ка-
тран сас сламку.

чибуковина ж бот. врста жбунастог шумског дрвета, удика Viburnum lantana. – 
Море, о[т]цечи прут од чибуковину, па га ишвискај по голо дупе, да му дојде памет 
у главу.

чив м пар, чифт. Δ – Ако је голема узбрдица, четверимо и по три чивта волови. 
На сви сам исплела по два чивта черапе.

чив-тек м дечја игра погађања. – Једьн узне неколико каменчича у руку, друђи 
погаџа, ако каже „чив“, паран је број, ако каже „тек“, непаран, победник је ако 
погоди, ако не погоди наставља да погаџа.

чивија ж дрвени или гвоздени клин који држи точак на осовини, уопште клин, 
ексер. – Нпрет су и воловска кола била дрвена, и имала чивије на осовину да им не 
отпадну точкови.

чивијар м лукав, подмукао и препреден човек. – С тога чивијара не може да се 
излезне на крај. Он је једьн шољћач и чивијар да га у свет нема.

чивильк мн. чивильци м вешалица за одело, чивилук. – Покојна Стана причаше: 
њојна свекрва се била увапирила, па ѕвонци били у ћилерче накачени на чивильк, 
она дојде ночу, па кад ји приклима, они притропу: дрн-дрн-дрн. Дете седло па 
разглеђувало, а оно чивильк има, и на њега капе накачене.
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чивта се несвр. 1. рита се обема задњим ногама (о коњу или говечету). – Пази се, 
тија се коњ чивта, не приоди му отпозади. 2. фиг. јогуни се, опире се (о човеку). – Џабе 
се чивташ, има да буде како ја кажем, па тамьн да се отегнеш.  чивтара се.

чивтар м коњ који рита обема задњим ногама. – Требе од њег да се пазиш, тија 
коњ је чивтар.

чивтара се несвр. в. чивта се. – Кат поче да се чивтара, кат поче да рове, па кат си 
стругну нис Прекоп, чьк у Бецин трљак се сапре! Како вој се примькнем, моја жена 
почне да се чивтара.

чивта мн. чивте ж стражња нога коња или магарца. Δ – Кад му турам оглав, он 
се ускопити, мрда с главу, врља чивте, оче да уапе. 2. фиг. парви се важан, хвалише се 
(о човеку). – Де польк, не врљај чивте, знамо те који си.

чивура ж в. чавура. – Направили топ од чивуру, углавили га на точкови от колечће, 
па га напунили сас барут, и играју се ко да су у рат.

чигра ж дечја играчка купастог облика која се врти, зврк (упор. врткалче). – 
Ништа ти нече помогне, џабе си се узвртел окол мене ко чигра.

чижма ж врста обуће која сеже до колена, или преко колена, чизма. – Немој 
Славчо, немој братћеле, чижме чу ти целивујем, немој од једно обличје да правиш 
две. █ нисће чижме чизме са саром до листова. – Једно време беоше у моду нисће 
женсће чижме, са почеше да носе висоће до изнад колена.

чижметина ж пеј. од чижма. – Прекрсти нође, и ја топрв сьг видо да носи чиж-
метине сас некве подвијене штиклетине.

чижмоша ж бела овца са црним ногама, и име таквој овци. – Чижмошо, вртај се 
овам, да те ја не вртам с тојагу.

чији, -а, -о пр. зам. чији, -а, -е. – Чији је овија оклиман што ми се мота окол нође? 
Ти чији беше, не познавам те. У чијо си ти тој улезал, чијо ти тој береш?

чиле м хип. од чича. – Доктурица ме прегледа, па рече: Чиле, не могу ти ништа 
пронајдем, унутра си све здрав.

чим везн. казује да се радња главне реченице догађа непосредно после радње за-
висне реченице, тек, тек што. – Чим ме види, накостреши се ко квачка, ко да сам 
вој башту убил.

чин мн. чинови м степен службеног положаја, ранг (обично у војсци). – Бил је 
настојник у војску, али какьв чин је имал не знам.

чини1 несвр. дела, ради, ствара. – Како чиниш, тека се надај. Ако не мож да ми 
учиниш добро, немој да ми чиниш бар лошо.  начини, почини, учини.

чини2 несвр. решетом или тријером чисти пасуљ или пшеницу од страних при-
меса. – Јучер смо чукали пасуљ, а даньс чемо да га чинимо. Чинимо жито цел дьн, 
мливо спремамо.

чини3 несвр. бојадише, фарба. – Перашће смо чиниле у луковиње, а са има боја да 
се купи. С корће од ореси смо чиниле преџу.

чини4 несвр. фиг. вреди, има одређену вредност. – Кат сам њега изгубила, теј паре 
ми не чине ништа.  начини, почини, учини.

чини се несвр. причињава се, изгледа. – Све ми се чини да од њег нема домачин 
да буде. Ма чини ми се да се тој скоро десило, а ти велиш чьк лани.  начини се, 
причини се, учини се.

чинка мн. чињће ж боја, бојење. – За Велигден се чине перашће у разне чињће.
чипа ж овца кратких сиса која се тешко музе, и име таквој овци. – Чипа овца, и 

лијар овца су прве за клање. А, Чипо, лијаре један, че ми платиш ти једьн дьн, а он 
се нече забави.
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чипар м 1. остатак од одсечене или одломљене гране. – Пази кат се качиш на 
дрво да се не наденеш на нећи чипар. 2. сасушени остатак од посеченог младог 
дрвета или од посечене кукурузне стабљике који вири из земље. – Ако бос нагазиш 
на чипар, може да ти пробуши ногу ко да си јексер нагазил.

чирак мн. чираци м шегрт, слуга, момак. Δ – Одведоше га у печалбу, отиде ко 
чирак, врну се ко мајстор.

чириклеја м фиг. радознао и несташан дечак. – Чији се овој чириклеја ваља по 
каљиштакав, удропа се ко прасе, не мож га познају дом.

чис, -та, -то чист, опран, без прљавштине. – Чис ко бајине гаче. (ирон.). ■ почис 
комп. чистији. – Нема почиста жена од њу.  нечис.

чисник м хлеб умешен од пшеничног брашна. – Ми једемо чисник, леб от чисто 
брашно, а они су јели леб од ељду.

чистачьк, -чка, -чко који је прилично чист. – Како седне да једе, све се укапе, 
ништа чистачко не може да учува. Чистачко, лепачко, топлачко, само да легнеш и 
да спиш.

чисти (трп. пр. чистен, -а, -о) нсвр чини чистим, уклања све што је сувишно. – 
Нема да једе, нело чисти све кво је поставено на астал. Тија бунар неје чистен от 
како је ископан, па вода почела да мирише. ■ чистење гл. им. – Ми на село немамо 
време за големо чистење.  ишчисти, очист, пречисти, прочисти.

чистина ж место без дрвећа на шумовитом узвишењу. – Сльнце ни огреја кад 
искочимо на чистину. ⌂ искара на чистину разјасни, истера ствар на чистац. – Не 
мањује се док не искара ствар на чистину, па не знам кво буде.

чистинка ж фиг. свеж ваздух. – Отскркни вратата да улезне малко чистинка, 
учурило се ко у пушницу, че се погушимо од овија дувансћи смрад.

чистоћа ж стање онога што је чисто, без мрља и прљавшзине. – Ми на село 
немамо време за големо чистење, и богзна какву чистоћу.

чита несвр. фиг. упорно и непрекидно саветује. – Причам, читим, молим, али ме не 
слуша, књигу не вата у руће.  очита, зачита се.

читав, -а, -о фиг. нормалан, паметан. – Неје читав, малко посмел с памет, па не 
знаје кво бланта.

читавен, -а, -о једнак, исти, идентичан по лику и карактеру. – Читавен башта, 
прича ко он, оди ко он, а воли и да пине ко он.

читаво прил. потпуно, сасвим, у пуној мери. – Седом недеље постимо за Велигден, 
па кад буде прет крај, завалита недеља ју зовемо, сви смо читаво малаксали от пос, 
и стари и деца.

чићија м ножић, чакија. ▲ – Овчар мора увек да има чићију, ако се овца отрује 
с нешто да вој засече уши да истече крв.

чича мн. чичеви м 1. стриц млађи од оца (упор. и старко). – Имала сам дванајес 
године кат су ми башта и чичеви отишли на Турчина, доле на Врање се ударише. 
2. сваки старији човек. – Ајде, чичо, качи се и ти, а карту че купиш у аутобус. ■ 
чичини сви који припадају стричевој породици. – Чичини че јутре да беру лозје, па 
ни окнули да идемо да им помагамо.

чичьк м бот. врста биљке из породице главочика са главицама на врху стабљике 
које се лако закачињу за животињску длаку, или за одећу, чичак Lappa. – Досадна ко 
чичьк, кат се залепи за тебе, не можеш се спасиш од њу.

чичка несвр. лепи чичкове коме по косу или одећу. – Деца, немој да ме чичкате, да 
ви не строшим кудељу од гузицу.  ишчичка, начичка, учичка се.

члан мн. чланови, уз бр. члана м припадник породичне задруге. – У нашу кућу куде 
сам порасла били смо тријес и пет члана.
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чмаји1 несвр. 1. куња, осами се, не осећа се добро. – Како ми се дете разболе само 
чмајим. Овцата само чмаји, неје вој нешто добро. 2. проводи време улудо, ленштари 
– Ене га доле чмаји пред задругу, а триста работе га дом чекају.  зачмаји, начмаји 
се, почмаји, учмаји се.

чмаји2 несвр. тиња, не гори добро (о огревном дрвету). – Дрвава нити горе нити 
греју, само чмаје и чуре.

чобанин м онај који чува овце на паши (упор. и пастир). – Пастир чува сву стоку, 
а чобанин само овце.

чобанка мн. чобањће ж бот. вишегодишња шумска зељаста биљка са доста 
високом стабљиком са белим цветом на врху из породице Amaryllidaceae. – Деца 
упролет беру здравац, игличје, чобањће, качун, медунику и свакаквојете друго цвеће.

чобанчица ж бот. хип. од чобанка. – Лис от чобанчицу се намаже сас зејтин, и 
обложи на рану.

човек мн. човеци м 1. зрео, одрастао мушкарац (упор. и људи / љуђи / љуђе). – 
Човек је за муку здаден. У наше село остадомо само здватријес човека. Сас жене 
орати женсћи, сас мужје мушћи, сас деца детињсћи, сви че те оче за својега, че 
заслужиш да будеш меџу човеци. 2. супруг, домаћин. – Ја оболе, са па остадо и бес 
човека, и више несьм за нигде. █ мек ~ попустљив човек. – Он мек човек, добар ко до-
бар дьн, а жена му љута ко змија. ⌂ народан човек човек омиљен у народу, и који је про-
шао доста света. – Ја сам народан човек, цел век сам радел с народ. ⌂ задњи човек 
најгори човек. – Седнем пред телевизор, па понапцујем светсћеве балафурдије, тој 
задњи човеци било, мајке им га, по цел свет се потсилили, и че ни подаве. ⌂ очепен 
човек својеглав и напрасит човек. – Очепен човек беше, само ока и пцује. ⌂ половин 
човек човек са ослабљеним моћима, оболео или остарео. – Бео човек, са сам станул 
половин човек. ⌂ осем човек човек који се клони других људи, изузетак. – Ем ме песма 
потреви, ем нечу да будем осем човек, извади иљадарку, и залепи ју армуникашу 
на чело. ⌂ ништа човек безвредна, нечасна особа, ништарија. – То[ј] је једьн ништа 
човек, од њег не мож нешто добро да чујеш, ни да добијеш.

човекало с зоол. врста ноћне птице грабљивице из породице сова која по народ-
ном веровању најављује смрт, ћук Athene noctua (упор. ћуало). – У чији двор се ночу 
огласи човекало, туј нећи мора да умре. На плевњу у Николинци човекало напрајило 
гњездало, и са се мора истребе сви који су згрешили.  човечак.

човечак м зоол. врста ноћне птице грабљивице из породице сова која по народ-
ном веровању најављује смрт, ћук Athene noctua (упор. човекало). – Човечак станул 
на крушку прет кућу и не помера се, куј знаје кво че се деси, и куји че умре.

човачансћи прил. људски, како доликује људима. – Колко смо славе преславили 
заједно, колко смо рећију испекли и попили заједно, а са да се за ништа разминемо, 
не иде, неје човечансћи. Не шољћај се сас мен, неје човечансћи, а и неје ми ич даньс 
до твоје зајебанције.

човечанско непр. прид. људскост, племенитост. – Да има малко човечанско у 
њег не би дозволил да му жена скпава од работу, а он да се смуца погоре-подоле, 
али нема ич.

човече с пеј. мали човечуљак, човек који по карактеру и особинама то и није. 
– Овија нашиви комшија, што се меџничи с нас, било, бре, једнуш саможивник и 
изелица човече. Он је бил послегњо човече у село, с њег никој неје волел да има 
никакву мешанију.  човечле.

човечи, -а, -о који се односи на човека, човечији. – Човеча уста су пчешка, прво 
му се не једе, после се разједе, па поједе повише от сви. Човечо месо се не једе.
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човечина м 1. аугм. од човек, крупан и снажан човек (упор. људетина). – Те оточ 
и комшичено сврта, кољћи човечина стануло. Сампас човечина је бил, кво ли он неје 
работил, и сас мечку се на вашар беше пребарал, али са га згрубил. 2. пеј. од човек, 
прљав, неуредан и никакав човек. – Гадан човечина, потекле му љиђе а нумеје да се 
обрише, да те је гроза да га погледаш.

човечле с в. човече. – Мани се од њега, тој отров човечле, има те изеде кат се 
најмалко надаш. Куј се надал да че од онакви човеци да се роди толко човечле.

човне свр. удари чим, опајдари. – Кад ме човну с песницу у слепоочницу, ко гром 
да ме удари, само спласти нође и падо ко Булча у бразду.

чок прил. много, пуно. ▲ – Чорба чок, месо јок.
чоканче мн. чоканчетија с дем. од чокан, чоканчић. – Тика стиже, седе уз асталче, 

извади ис торбицу чоканче, србну из њег, и пружи га и мен.
чокањ м стаклена бочица од 1/8 литра из које се пије ракија. – Рећија је најблага 

ако се пије ис чокањ.
чољав, -а, -о човек са осакаћеном руком, човек без прстију. – Тија Славко беше 

сас једну руку малко чољав, тој тека носи од онија одавнашњи ратови.
чомуга мн. чомуђе ж чворуга од ударца (упор. челенка). – Врљи се с камен, и по-

годи ме у цевару, па ми се надиже чомуга ко песница.
чорапа ДЛ, ЛЗ (обично у мн.) ж в. чарапа. – Јутредьн дојде ми из башту госје, 

шесе души, седомдесе, и давамо дар: кошуље, чорапе, пешћири, јастьци. Носили 
смо на ноге чорапе плетене, опьнци свињски.

чорапка мн. чорапке ЛЗ / чорапће ДЛ ж в. чарапка. – Носиле смо дльге вутаре, 
па се подвржемо с каничку, па кошуљка, па јелек, на ноге опьнчичи и чорапке црне. 
Невеста даде на кума и на кумицу по простирчицу и по чорапће, неје било како са 
да га утрупаш па да не мож да оди.

чорба ж течно јело често с комадићима меса и с поврћем, обично запржено и 
зачињено. – Кад жена у Лужницу каже да је уготвила јело, најчесто мисли на чорбу. 
█ посна ~ иезапржена чорба. – Посна чорба је добра за љуђи који имају повишен при-
тиськ. █ бела ~ бела чорбица. – Тури се у шерпу пилеће месо и натура се шангарепа, 
паприка и лук, кад је месо варено стури се од коску и насече на-ситно, врне се у 
шерпу и поћипи још малко, башка се размути брашно сас воду и сипе у чорбу, кад је 
готово сипе се размутено јајце и тури малко вагета. █ кокошиња ~ чорба са кокошијим 
месом. – Уготвила сам кокошињу чорбу, па блага ко мед. █ телећа ~ чорба са телећим 
месом. – Телећу чорбу воле деца, а и стари ју воле, али ју ретко има. █ бордова ~ теч-
ност за третирање винограда против пепелнице. – Лозје прскамо с бордову чорбу, 
или с плави камен. ⌂ чорба сас месо чорба у којој има меса. – Чорбу сас месо смо 
готвили само кад ни дојде госје, па закољемо кокошку. ⌂ чорба сас компири чорба од 
кромпира. – Чорба сас компири је најбоља. ⌂ чорба сас петлиџањи чорба закисељена 
свежим парадајзом. – Чорба сас петлиџањи је проћиселка, па не знаш колко че да 
поједеш. ⌂ чорба сас ориз чорба у којој је додат пиринач. – У лонац се пржи насечен 
лук и шангарепа, па се насипе сас воду и тури једна шољка натребен ориз, парадајс 
и жива паприка исечени на коцће, док се вари турају се зачини: вегета, ломбер и 
першун. ⌂ чорба сас покриве чорба са младим лишћем од покрива. – Прво се младе по-
криве очисте и сваре у лонац, у тигањ се направи запршка сас повише брашно, кад 
буде сварено, капне му се малко ћиселина. ⌂ запржи коме чорбу напакости, дође коме 
главе. – Ја чу да ти запржим чорбу, дужна нечу да ти останем.

чорбальк мн. чорбальци м чинија за чорбу. – Чорбальк неје само за супу, него и за 
чорбу. Пуни чорбальци сас лојано месиште, једно добро парче нема да се пробере, 
тека си и остадоше непоједени.
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чорбас, -та, -то који личи на чорбу, који није густ. – Деца повише воле чорбас 
пасуљ.

чорбељак м пеј. од чорба, чорбуљак. – Узимај и от кошчинете, немој само да 
сипујеш чорбељакат.

чорбица ж хип. од чорба. – Кат су пости сваримо зељице, пасуљьк, чорбицу, 
ђувечьк, али се не запржује с маз, само сас зејтин.

чорне свр. фиг. попије коју, али се не напије. – Деда беше малко чорнул, неје пијан, 
само ћевлеисан, и пристањује на све кво од њега тражимо.

чорукљив, -а, -о агресиван псић, који више лаје него што уједа. – Варкај се, 
чорукљиво кучето, че ти сцепи бревенеци.

чубра м онај који ћули уши од страха (миш у загонетки о мачки и мишу). – Чуча 
чучи, чубра чубри, рипну чуча па увати чубру.

чубри несвр. ћули, усправља уши, ослушкује; фиг. стрепи. – Они могу целу ноч да 
поју и цвркају, а ми требе да чубримо уши.  чуљи.  ишчубри, начубри, учубри.

чува несвр. 1. штити некога или нешто. – Чува га ко две очи у главу. Куче мора 
да чува кућу, да заради леб. 2. гаји, негује, подиже. – Деца несу тешка за чување, 
који умеје да ји чува, ја сам осом деца очувала. 3. напаса стадо. – Ја остадо да чувам 
овце, а брата дадоше у школу. ■ чување гл. им. – Варкање и чување неје исто: овчар 
чува овце да се не потрове у планину, или да ји вукови не подаве, а пољак варка 
поље од овчари, који не пазе куде им овце иду да праве пакос.  дочува, зачува, 
ишчува, начува, очува, причува, сачува, учува.

чувка несвр. чува у деминутивном значењу. – Чувкам пешес кокошће, три-четри 
овце и једну козу, доста ми је, сама сам, за кво че ми повише?

чува се несвр. брине о себи. – Који се чува, и Бог га чува.
чуваркућа ж 1. бот. вишегодишња зељаста биљка из породице тустика, месна-

тих главичасто распоређених листића, која се гаји и као украсна биљка Sempervivum 
tectorum (упор. мечо уо / мишо уо). – Куће опустеле, кровови падли, а на понекоји 
још расте чуваркућа. 2. прво јаје које се офарба за Ускрс и чува до следећег Ускрса. 
– Прво учинимо чуваркућу, после друђе перашће.

чувателан, -лна, -лно чуваран, штедљив. – Вредни и чувателни љуђи, нема-нема 
па понешто принове у кућу.

чувателник м чуваран човек, добар домаћин. – Диса беше умејатан човек, и чу-
вателник, у све се разбираше, и сваћега умејеше да посаветује. Били чувателници 
наши дедеви, па и моје друство је такво, неје ко овој даньс.  чуватељ.

чувателница ж чуварна жена. – Имам си премену, муж си ме таврил, неје прошьл 
вашар да ми неје нешто купил, а и ја сам си чувателница жена, умејем да зачувујем.

чуватељ м в. чувателник. – Казује да је чуватељ, и да умеје да чува паре, ама му 
не верујем млого.

чуди несвр. изазива чуђење код некога, зачуђује, изненађује. – Бьш ме чудиш с теј 
твоје речи, несьм те запантил таквога. ■ чудење гл. им. – Чудење не помага, нело се 
приватајте за работу да поправимо кво смо покварили.  зачуди, прочуди, учуди.

чуди се несвр. изненађује се у сусрету са нечим неочекиваним, запањује се. – 
Чудим се, и не могу да се начудим, како од онакви родитељи излезе овакьв паметан 
и учен човек.  начуди се, почуди се, прочуди се, учуди се.

чудило с велико чудо. – Ама, љуђи, кво направисте тој, овој чудило га нигде нема. 
Збрала се јајца чудило, а кокошће ни дебеле, па се нече расквачују, а Душањћинете 
се скоро све расквацале, па појдо да се трампимо с по једну кокошку.  чудиште.

чудиште с велико чудо (упор. чудило). – Нема кво ја несьм прошьл, и ква се све 
чудишта несьм нагледал. Е, вала, свакаква је чудишта прајил сас њу.
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чудо с 1. необична и чудна појава или догађај. – Свакаква чуда има по свет, али са 
почеше и при нас да се дешавају. 2. фиг. оно што изазива запрепашћење, нешто чега 
је у изобиљу. – У мојни лук има чудо протеклица. Чудо човеци се упропастише по 
село кат седну назем, ел прилегну, па ји превари те се успу, и ете ти незван госјанин, 
разболу се. ⌂ ване се у чудо доспе у безизлазн положај. – Мислело девојче да све смеје, 
али се вануло у чудо какво га снашло.

чујпетьл м геогр. удаљено место, и обично окренуто истоку (среће се и као мтп.). 
– Чу побегнем негде у чујпетьл, где се ни пилетија не чују, да ми се смири глава од 
твоје окање. И ми имамо њиву у Чујпетьл испод Дльђи рид.

чује несвр. и свр. опажа слухом; прими слухом. – Ако сам стар, ја још добро чујем. 
Кад чујеш да сам дошьл у село, гледај да се не сретнемо, иначе крв има да падне.  
зачује, начује, прочује.

чујен, -а, -о који се прочуо, веома познат, знаменит, угледан, чувен. – Веља звани 
Грне и[з] Сливовик беше чујен кавеџија у Паланку, а кавана му се звала „Србија“. 
Далапчије су чујена вамилија у Сурочево.  прочујен.

чук мн. чукови м 1. алатка за закивање, чекић. – Чук има више иметија: ако је 
тежак до двеста грама зове се чукле, ако је тежак окол једно ћило зове се бијач, а 
ако је тежак окол пет ћила зове се мацола. 2. вулг. фиг. мушки полни орган. – Зајеба ни 
Божа, боли га чук за Срби, џабе му ми појемо „Боже правде“. Оче ни Американци 
прејебу, а Руси ѕубрују, боли њи чук за Срби. Стругари се напили и задевају ме: Еј, 
младожењо, би ли работа, алал ти чук!

чука ж геогр. обло узвишење окомитих страна. – Кад излезнеш на Чуку над село 
видиш целу Лужницу.

чука несвр. 1. кује чекићем. – Од мрак до мрак, од јутром како сьвне па увечер док 
се не стьвни Суља у ковачницу чука с чук, не одьњује. 2. куца. – Некој чука на врата, 
иди виџ који је. 3. млати орахе. – Јучер смо чукали ореси, и начукали смо пуне две 
врече. 4. млати пасуљ да одвоји зрна из махуна. – Кат се набере пасуљ прво се тури 
на сльнце да се напече, а онда се с вилу чука да се одвоји от пасуљиште, пасуљ се 
одвеје кроз протоку, а пасуљиште се даде на стоку. 5. млати конопљу на трлици. – У 
село се утропале трлице, жене чукају грснице, па се пуздер разлетел на све стране. 
6. чини бика неспособним за оплодњу стезањем мошница. – Бик се чука, а магаре 
се увија.  зачука, ишчука, начука, очука, пречука, причука, прочука, учука, шчука.

чука се несвр. куца се чашом са ким пре наздрављања и испијања. – Жене 
распремују кво су донеле: која баницу, која печеног петла, која сирење и погачу меку 
ко памук, а мужи се чукају с шишетија и наздрављају.  начука се.

чукало мн. чукала с фиг. алатка. – Збирај чукала, и ајд на работу. Чим се запролети 
наши мужи збирају чукала и иду на печалбу.

чукар мн. чукари м геогр. брдашце мање од чуке. – Чукар је брденце, пониско од 
чуку. Наша је кућа горе на чукарат.  чућер.

чукле мн. чуклетија с мали чекић обликован да се њиме окива коса (упор. чеканац). 
– Под присад благуьц Велко наковује косу, чука чукле, не одьњује. Сас чукле се 
притезају обручи на буришта.

чукне свр. куцне, лупне. – Срце му прерипи, па чукну двапут уместо једнуш.  
почукне.

чукне се свр. куцне се чашом са ким. – Чукнумо се, ја сас чашу, он сас чоканче, 
и туј несмо исто.

чукнут, -а, -о фиг. онај који је са неком психичком фалинком, ћакнут. – Да идеш 
ти малко при доктура да те чукне сас чукче, да види да неси малко чукнут у главу.
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чукунунуче мн. чукунунчетија с дате праунука или праунуке. – Туј причу има да 
панте и њигова чукунунучетија.

чукче мн. чукчетија с мали чекић обликован за закуцавање ексера (упор. и чукле). 
– С чукче ковемо ексери. Имам чукчетија колко оч, а кад ми притребу, ни једно га 
нема.

чукчина м пеј. од чук. – Ако ти падне тија чукчина на ногу че те осакати.
чул, -а, -о који је са кратким ушима; оштећеним ушним шкољкама; или без 

једног увета. – Тај крава чула, сцепила се негде уо.  чуљ, чуљав.
чулко м особа са оштећеном ушном шкољком, и надимак таквом човеку. – Влада 

Чулко, кућа му на Богородицу, он је призетен ис Понор, беше добар домачин, имаше 
најбоље лозје у Стрижевац, чуваше и коњи.

чулумка мн. чулумће ж 1. цветница биљке у којој се стварају и сазревају семен-
ке. – Грснице црњће се оберу, вржу у снопови, па се здену у копу и стоју да прегору, 
после се њине чулумће трљају на решето да из њи испадне семе, да се догодине 
сеје у конопљиште. Црвени лук направи протеклице сас чулумће, у које је семе. 2. 
задебљање на крају батине, или вратила на ткачком разбоју. – Носи тојагу, доле 
чулумка ко песница, а насред измазњена сас срчу. При главу му турили јабуку, а на 
кросно о[т]цекли чулумку па направили лутку, и турили у сандук, да не умре још 
нећи ис кућу. 3. чворуга од ударца – Не давај на жену да се млого штркља, може 
да се истрови по туџа браништа, боље да носи чулумку о[д] тепање, него цвет оди 
гмитровче. 4. ћуба на глави птице. – Шарено пиленце, има чулумку на главу, зовемо 
га пупуњьк.

чулумчица ж украс на дечијој капици. – Тетка му исплела капицу, па на вр 
исплела и чулумчицу.

чуљ, -а, -о в. чул. – Чуљинци, вамилија у Горњи Стрижевац, веле да су тека 
прозвани што је на некога њинога претка Турчин одгризал уо у рат.

чуља ж овца без једно уха, или са оштећеним ухом, и име таквој овци. – Чуљо, 
вртај се овамо, лијаре ти један.  чуљкуша.

чуљав, -а, -о в. чул. – Беше крупан и галвурес овьн, а уши му малко чуљаве.
чуљи несвр. издиже ушне шкољке ради бољег хватања звукова и шумова (упор. 

ћули). – Тека, проѕверим се ночу, чујем петлови поју, па помислим учинило ми се, 
чуљим уши, нема-нема они се пај јаве, значи – жив сам још.  начуљи.

чуљкуша ж овца без једно уха, или са оштећеним ухом, и име таквој овци (упор. 
чуља). – Имамо си сас Петкану једно овне, окамо га Бацко, и пет овце: Калушу, Бе-
лушу, Ливрушу, Јанушу и Чуљкушу, овуја ѕагњуту што ви помену тека крстимо от 
када ју уапа змија у планину, па остаде без пола уо, а понапред ју окаомо Веруша.

чума ж мит. опака болест, куга (упор. мора). – Деца се упишту кад почне да им 
прича како че чума да дојде по њи, и како че им испије крв ночу док спу. Чума га 
црна убила дабогдаде, па га разнела. 2. фиг. неуредна жена. – При нас кажу за лошу 
женску да је акреп, караконџула, чарило ели чума.

чундељ м дрво коме је прекраћен врх. – Сами смо остали ко чундељи, без деца.
чуп мн. чупови м ћуп. – У Сутеску ископаше паре у чуп. Напрет се у чупови чу-

вала туршија.
чупавац мн. чупавци м нов. врста ситних колача уваљаних у млевеним орасима 

или кокосовом брашну. – Чупавци уваљамо у ореси ил кокос.
чупача ж врста шубаре од неошишаног крзна. – Стари су носили шубаре, али 

Сливовчањи су носили неострижене шубаре ко Власи, звали су ји чупаче.
чур м дим. – Сви пуше, у собу им се не може улезне од чур, ко у пушницу.
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чури несвр. 1. дими. – Чури им оџак, мора да су дома. Чури ко процепен шпорет. 
2. фиг. пуши. – Гледам док чурим како баба благо једе, па и мен појде вода на уста. 
⌂ чури на чело лије зној са чела. – Иди, али си поведи ред како се понашаш, немој да 
ми после чури на чело. ■ чурење гл. им. – Нече се мане оди тој чурење, че му прогоре 
плућа ко ћунац.  зачури, ишчури, учури.

чури се несвр. 1.дими се. – У наше село остадоше малко оџаци који се још чуре. 
2. фиг. диже се прашина. – Кад узне матику, и почне да копа, по њега се само чури, 
ко машина да копа.  учури се.

чурило с штап са избушеном дрвеном плочом на доњем крају за бућкање млека у 
бучки (упор. буцало). – С чурило бучкамо млеко у бучку да добијемо масло.

чуркало с штап са избушеном дрвеном плочом на доњем крају за муљање грожђа 
у бачви. – Сас чуркало се муљало грозје у бьчву, после излезоше муљаче.

чурне свр. фиг. задими се, пукне, опали. – Чекаше, чекаше, ама нече топ да пуца, 
тамьн се почеше подицкују, он чурну.

чурњавина ж присила, зорт, фиг. гас. – Улезо у лимузину, он вој даде одма 
чурњавину, да се малко подноси пред мен. Засилил Ђока моторат „до џ“, дава му 
чурњавину уз брдо, да се напраји важан пред девојчето.

чутук м дуб, пањ (упор. ћутук). – Сам ко чутук меџу дувари сам, повирам се на-
там-новам, немам с куга реч да продумам.

чутура ж 1. дрвена ступа, аван. – У чутуру сас кльчник кlчемо пченицу и суве 
попошће. Незгодан човек, ни у чутуру га не мож згодиш. 2. фиг. празна глава. – 
Ништа не одбира, нема нишшта у чутуруту.

чутурес, -та, -то који је велике главе, глават (упор. главурес). – Срето Вељу на 
пијац у Бабушницу, стојеше с некаквог човека, млого чутурес, не познавам који је.

чутурица ж лимена посудица у којој војници носе воду за пиће. – Који овчар има 
чутурицу, он си у њу носи воду, а који нема, он у влашу.

чутучка ж пањић одсечен или одваљен од кореновог дела стабла (упор. пањушка). 
– Тури у кубето неку чутучку, да држи огањ. Остала сам сама у кућу ко чутучка.

чућер м геогр. брдашце мање од чуке (упор. чукар). – Ми тој брденце куде је наша 
појата зовемо чућер.

чуча м онај који чучи, мачка у загонетки о мачки и мишу. – Чуча чучи, чубра 
чубри, рипну чуча па увати чубру.

чучи несвр. налази се у сагнутом положају савијених ногу у коленима; фиг. борави 
стално на једном месту, дрежди. – Сви се мрднуше негде, само ја остадо да чучим 
овде, ко пустињак.

чучка ж фиг. жена ниског раста. – Имала је три снаје, ал вој несу биле по 
вољу, па једну назва „кондавица“, дек висока, другу „чучка“, дек малецка, а трећу 
„пикљавица“, дек имаше тьњће нође.

чучка несвр. чучи у дем. значењу. – Кво чучкаш туј, та не седнеш ко човек.  
почучкује.

чучуљи несвр. избегава да говори истину, увија лаж у истину (упор. мумуљи). – 
Немој да га чучуљиш и мумуљиш, нело казуј како је било.  зачучуљи.

чушка ГЛ, ДЛ несвр. гура, гурка (упор. ћушка). – Не чушкај ме, чу паднем от сто-
лицу да ми се сви смеју.  зачушка, ишчушка, начушка, очушка, пречушка, учушка, 
шчушка.

чушка се несвр. гурка се. – Смеју се, чушкају се, штипу се, цвркају и подрипкују. 
 начушка се, прочушка се.
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чушне ГЛ, ДЛ свр. гурне (упор. ћушне). – Чича се уѕрл у женете, а стрина га чушну 
у слабину. Ја чушну с лакат тога до мен што седеше, и показа му ћилашат, он се ус-
мину и напуни ми чашу.  почушне.

Џ
џабала ж врева, галама, ларма. ▲ – Идемо на жетву, жетварће жњу, жњу; вече-

ром кат појдемо дом упоју се, усмеју се, иде шала, иде џабала, па си јутре пај иду 
на другу њиву.

џабальк м јефтиноћа, ниска цена, џабалук. Δ – Оче да ме превари, да ми узне 
браниште за џабальк.

џабалучина ж оно што је добивено џаба, бадава. Δ – Докле год наоди џабалучину, 
он нече да се приване за работу, али нече тој тека довек.

џабе прил. 1. бесплатно, бадава. Δ – Нечу ти га узнем, па џабе да ми га даваш. 2. 
узалуд. – Оче ни Американци сатру, затој ни бомбардују, а веле да су тека потепали 
дибидус за џабе још неколко државе.

џаболебари несвр. ленствује, излежава се док други раде (упор. бадаваџисује). 
– Научил да џаболебари, па си му тека добро, а башта и мати му црцају од рабо-
ту. ■ џаболебарење гл. им. – Ако узнем једну тојагу, чу те одвикнем ја от сћитање и 
џаболебарење.  џаболебосује.

џабелебарош м нерадник. – Који не тежи да се умеша меџу поштен свет, нело 
меџу пијанице и џаболебароши, такьв ти не требе.  џаболебоња.

џаболебоња м нерадник (упор. џаболебарош). – Празњују некьв празник рада, мој 
неје, ја сам познат ко нерадник и џаболебоња, затој га и не празњујем.

џаболебосује несвр. ленствује, излежава се док други раде (упор. џаболебари). – 
Тамьн си намести суњђер на клупче под ореј, куде бадаваџисујем и џаболебосујем 
по цел дьн, кад ете ти га нашинчено, пошло за варош, па да пита требе ли некво да 
ни купи там.

џаја ж галама, граја. – Горе у Врасћи рит дигло се турло и џаја до небо, сабрала 
се сва селска деца, возе се на дупе низ ровину, бију се сас шашће, влаче кола напра-
вена оди тиквичетија. Иде џаја низа село, Веља Живанин и Рашко Маленов уватили 
курјака у железа, и воде га кро(з) село.

џак мн. џакови м врећа од јачега платна која сакупља количину чега од четрде-
сет ока. □ – Доамчин одреди двојицу најјаћи мужи да носе џакови овршено жито и 
да га сипују у пресек. Стоји вој аљина ко да се облекла у џак.

џака несвр. 1. мољака, преклиње, тражи. – Џака је кад моли да му се даде, а 
загомиља је кад оче некво да постигне од бес. Само знаје да џака да му се дава, не 
интересује га има ли. 2. галами. – Доста џакасте, де и ми стари да дојдемо до реч, 
нешто и ми да кажемо.  уџака.  џамка.

џаколи несвр. галами, ларма, жагори. – Слава, у сваку кућу тропају кутлаче, 
дрнкају ложице, џаколе човеци, смеју се, вале се, жале се, куј како и куј какву си 
муку има. Не џаколете, деца, уши ми пробисте. ■ џаколење гл. им. – Куде има млада 
девојчетија зберу се мочетија, па настане џаколење до које добо ночу.  поџаколи, 
ражџаколи се, уџаколи се.

џакче мн. џакчетија с дем. од џак, мали џак. – Ако се наљутим, че те истресем ко 
сирома џакче.
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џакченце мн. џакчетића с хип. од џак, џакчић. – Не роди се по млого, али по пе-
шес џакчетића компири навадимо сваку годин у тој њивче.

џакчетина м пеј. од џак. – Прегледај џакчетинете да ји несу прогризли поганци, 
да се не стрви мливо успут.

џамбас м 1. трговац крупном стоком. Δ – Џамбаси препродавају стоку. 2. фиг. 
варалица. – Нема куга неје тија џамбас преварил. 3. фиг. живахно дете склоно 
задиркивању и прављењу штете, несташко. – Доста бре, џамбасе један, остави ме 
на мир, целу кућу диже на рогови одоцутра.  џамбасин.

џамбасин м в. џамбас. Δ – Од њега нема кво добро да научиш, само сћита и мења 
жене ко џамбасин коњи.

џамка несвр. мољака, преклиње, тражи (упор. џака). Δ – Само знаје да џамка да 
вој се купује, а не питује има ли пара у кућу, и како се до њу дооди.  ижџамка.

џамличе несвр. досађује, закера, извољева (упор. скомлче). Δ – Само џамличе, 
само некво тражи. И са па џамличе, ужlнил се да му правим пискало од врбу.

џан душа, пренес. супруга. Δ – Напред је било срамота да младиња иде у кафане, 
тамо су само стари ишли: седе, пију, причају, шале се, јебавају си џан.

џандар мн. џандари м жандарм (упор. жендар). – По нас колона, реп вој се не 
види, прекај пут џандари у црно сас шљемови на главе, с пендреци поголеми од 
моју тојагу.

џандармерија ж државна плоиција, жандармерија. – Одведоше га у 
џандармерију, са че да исћија све што је поотимал и покрал. Џандари пуштише Тозу, 
невестицата га сачека пред џандармерију. █ комунална ~ комунална полиција. – Гледам 
на телевизор како онај комунална џандармерија иде по села, и броји куји колко има 
мачће и кучетија.

џандарсћи, -ска, -ско који се односи на џандар(ин)а. – Тропнуше врата и улезе 
једьн од џандарсћете главешине, и седе уз асталат.

џандрљив, -а, -о пргав, напрасит, осоран. Δ – Џандрљива жена, сас цело село се 
скарала. Де польк, че смељеш, немој да си толко џандрљив. Ма нема тога који може 
с тога џанрдрљивог бицманина да искочи на крај.

џапа се несвр. буни се, негодује, свађа се. Δ – Е, моја черко, оратеше моја баба, 
џабе се ти џапаш, све тој су ти суђенице досудиле још кат си се раџала. Они се 
џапаше, окаше по мен, па видоше да не помага, и мануше се. ■ џапање гл. им. – З 
џапање се ништа не постиѕа, нело з договарање.  поџапа се.

џара несвр. подстиче ватру да боље гори. – Зашто толко џараш огьњт, видиш да 
убаво гори. Од мен врчи зној, ко оџак да џарам.  проџара.

џарка несвр. џара у дем. значењу. – Домаћица џарка сас машу, и благосивља: Кол-
ко искрице – толко парице, колко жишчице – толко дечица. Ваца седи уз огњиште, и 
џарка жар сас машу.  проџарка.

џарне свр. 1. подстакне ватру. – Рајна брже отрча да џарне жар у ижу да се згреје 
вода за качамак, па се још побрзо врну прет капију. 2. фиг. изазове, подстакне на бес 
и освету. – Боље ти је у осило да џарнеш, него њу да изазовеш, кат се наљути не 
може ју село смири, мора ви милиција мири.

џаса несвр. гура, лупа, удара. – Не џасај ме више у грбину, теб до игру, али мен 
тој боли.  наџаса.

џасне свр. 1. падне са висине. – Сава Пашалата брал ореси, па се омькне и џасне 
одвисоко, и повреди кичму, после је морал да носи самар. 2. фиг. попије на искап. – Де 
да џаснемо још по једну чашку, па како ни буде, а нече ни буде ни први, ни загњи пут.

џвокне свр. 1. удари. – Изеде ме деснава нога, боли, братће, ко да ми је најголем 
душманин, несьм ју нигде џвокнул, а мож је од понапред нека утепотина коју не 
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пантим. 2. фиг. попије на искап. – Како му напуним чашу, одма ју џвокне, не дава ни 
минут да постоји пуна.  џворне.

џворне свр. удари; попије на искап (упор. џвокне). – Море, џворни га с тојагуту, 
да му дојде памет у главу. Мож да вој не би ни вревил кво је тьг било, али и ја сам 
џворнул неку грејану, па ми милинка суде по снагу.

џган ЛЗ м гомила, руља. ▲ – Немој више тија џган да ми доводиш у кућу.
џева вика, граја, галама, ларма. Δ – Почемо да прајимо пут кроз једну отранчену 

малу, дигли тија из малуту џеву како се код њи не мож ни пешћи оди од лочће и 
камање, а како сви друђи на асвалт искочили.

џевга ж 1. самостална руда која спаја јарам са плугом или дрљачом (упор. 
потегљица). – Потегљица или џевга је направена оди дрво, и повезује јерьм и 
плуг. Џевга је руда од јерьм до колечку, на коју се сас алку закачи за куку која је на 
колечкуту.

џевга несвр. оглашава се кевтањем (о ловачком керу). – Палашката џевга по 
Страње, сигурно је искарала зајка. Имамо три кутретића, па само џевгају по двор.

џевгало с дрвена полуга код рала којом се окреће раоник да преврће земљу на 
једну или другу страну. – Рало има џевгало које окрећа ралникат да преврта зевњу на 
туј страну кад идеш натам, и на овуј кад идеш отуд. Стани, Станићо, прсе џевгало.

џевгар м мали псић који лајањем само најављује посетиоца. – Не бој се, тој само 
џевгар, не апе, само џевга кад нећи наиде.

џевосује несвр. дева негде, ослобађа се кога или чега. – Тој су лијари говеда, 
морам да ји џевосујем негде.

џевосује се несвр. дева се, склања се. – Куде да се џевосујем оди тог бесника не 
знам, али да га трпим више не могу.

џевоше (трп. пр. џевосан, -а, -о) свр. деде, уклони. – Морамо да џевошемо негде 
свињуву, нити се букари да има прачина, нити се рани да ју чувамо за клање. Ножат 
некуде џевосан, а куде је не знам.

џевоше се свр. деде се, изгуби се. – Ма куде ли се џевоса оваја жена, ете тека, 
одмаје се на негде, штукне ко да је узем пропадла.

џеврљат, -а, -о јогунаст, склон инаћењу. – Женицата му неје млого чистачка, 
али неје џеврљата, и не барабује, нема нешто лошо да се прича од њу. Имају једно 
џеврљато детиште, малко-малко па се тиће расрди за ништа.

џезве мн. џезветија с бакарна посуда за кување кафе, џезва (упор. ђезве). – У џезве 
се стопли млеко, тури се на вр ложичку кава и шићер, и тој зовемо бела кава.

џезвенце с дем. и хип. од џезве (упор. ђезвенце). – Ајде, бабо, турај џезвенце и 
прави по једно кавенце, да си ти и ја попијемо, тој че ни и остане.

џем м врста пекмеза. – Правимо разни џемови: од праскове, од јагоде, од ренди-
сане дуње, понекад и от шипци.

џемедан м део мушке вунене одеће без оковратника и рукава, навлачи се пре-
ко главе, а поврх њега се носи капут, пуловер. ▲ – Деда си и зими и лети носеше 
џемедан и џемпир, волеше да си му је топло.

џемеданче мн. џемеданчетија с дем. од џемедан. – У зевњицу се чува зеље, вур-
да и рећија, али и ковчег сас премену: клашњене и пртене панталоне, памуклија, 
џемеданче, везене черапе и гаче.

џемпир м џемпер. – Жена мора да исплете черапе и џемпир и за мужа, и за деца, 
и за њу си. Млого сам волела да носим тија рујав џемпир.

џемпирчьк м дем. и хип. од џемпир. – Тетка му исплела џемпирчьк, капицу и 
черапће от купену вуницу.
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џемпирчина ж аугм. и пеј. од џемпир. – Дај ми да облечем некакву џемперчину 
да не оѕебнем начьс ус казан.

џенабет м неваљалац, нитков. ▲ – Џенабет жена, само њури и гледа напорачћи 
ко бодљиво говедо, нити куга ока, нити се на куга одзива.

џепьк м дем. од џеп, џепић. – Узни две бомбоне, једну тури одма у уста, а једну 
си тури у џепьк за после.

џепоша ж коза или овца која има са стране шару у виду џепа, и име таквога 
брава. – Наша Џепоша и овуј годин близнила.

Џерман м вер. пр. Св. Герман (25. маја), празњује се од градобије. –На Бьгњу вечер 
стареја изнесе зељаник пред врата, па изока: Џермане, куде си, дојди да вечерамо, 
па летос очи да ти не видим, иди там куде се петьл не чује, где волови не рову, куде 
овце не блаје, где се берећет не раџа, там где наши не оде. Nапимо се на Џерман, па 
си једва дојдомо дом.

џибан м дрвени суд запремине између 20 и 30 литара у који тече ракија при 
печењу, жбан. – Рећија тече у џибан. При казан је увек и џибан.

џибра ж 1. мека шљивова ракија. – Неси ли имал бољу рећију да изнесеш од овуј 
џибру, ел ми мож и несмо за бољу. 2. остатак од комине после печења ракије, оно 
што остане у казану после дестилације. – Џибра млого бьзди. Џибра се исипује на 
ђубре, ил се дава на свиње.

џибросује (рад. пр. џибросал, -а, -о) несвр. пије, напија се. – Сьг очу да се изабере 
секретар на партију куји че да буде убав, паметан, и да не џибросује. Кад ји затеко 
при казанат, они веч беоше џибросали.

џивка несвр. ономат. испушта гласове џив-џив, оглашава се цвркутом као врабац. 
– Врапчичи џивкају пот стреју.  уџивка се.

џивџан ЛЗ м зоол. врабац Passer (упор. врабьц). – Шири се ко џивџан у дуд. 
Развијен ко џивџан у коленца. (ирон.).

џигерица ж нов. унутрашњи орган, највећа телесна жлезда која има важне 
функције у вези са разменом материја у организму, јетра hepar. – Насече се на-
крупно бела џигерица и дроб, посоли се, и умота у скраму.  џиђерица.  ђиџерица,

џигерњача ж врста кобасице, црево надевено џигерицом и изнутрицама. – 
Мераклије на месо посебно воле џигерњачу.

џид мн. џидови м здрава, крепка и снажна особа, фиг. џин. Δ – Питује једьн 
Момчила Бранковскога: „Момчиле, како ти је бобо-Деса?“ – А он му одговара: „А, 
она не мари, она је прави џид.“

џиђерица ГЛ ж в. џигерица. – Спремају sивру оди кромпири, и чорбу оди џиђерице. 
█ бела ~ плућа заклане животиње. – Ја повише волим пржену белу џиђерицу од црну. 
█ црна ~ дроб, јетра. – Дробови се прво обаре, па се насецкају на коцће и прже.

џилита се несвр. Δ 1. рита се, пропиње се, отима се (о коњу). – Тија коњ бесан, 
не приоди му близо, само ли му се примькнеш почне да се џилита и да врља чивте. 
2. фиг. опире се, пружа отпор. – Џабе се џилиташ, неч ми се отнеш.

џилитне свр. баци на земљу, обори. Δ – Боље ти је да се смириш, ако рипнем има 
те џилитнем да одлетиш ко клиса у долину.

џилитне се свр. баци се, поскочи. Δ – Тьг се наставникат остро џилитну комто 
разред, онак накострешен ко ћуран, прецепи ни.

џипка се несвр. 1. игра се игре џипкања. – У пладне овчари овце пландују у 
пландиште, а они се џипкају. 2. фиг. преврће се од болова. – По целу ноч се џипкам по 
кревет од болови, а нема који да ме одведе при доктура.

џипкање с пастирска игра штаповима. Џипкање је поглавито пастирска игра 
јачим, дужим и савитљивим штаповима. Џипкање може да буде или „седечћи“, 
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када се седи, а тањим крајем штапа удара о тле да се извије и што даље одлети, 
или „шикање“, када се штап изатрке баца руком попут копља. Онај чији је штап 
одлетео најкраће у обе врсте игре „подлага“, тј. положи свој штап на даљини на 
којој је пао, а остали учесници га „деру“, тј. погађају својим штаповима његов 
штап. Губитник је онај који подлага, јер мора да доноси штапове осталим учес-
ницима у игри, а победник онај који никада, или што ређе, подлага. Понекад губит-
ник буде јахан, носи на леђима победнике на ону даљину докле је најдуже одлетео 
штап приликом џипкања. – Џипкали смо се већином кат се окосе ливаде. Шикање 
је стојечћи, а џипкање седечћи. За џипкање требе потьньчак прут, тојашчица која се 
нарочито за тој направи.

џипне свр. фиг. попије наискап. – Сипем му рећију, он ју џипне одједнуш, и тропне 
сас чашкуту од астал да се па напуни.

џомба ж избочина на путу. – Спекло се каљиште, па се направиле џомбе по пут 
колко оч, нође да си скрши човек.

џомбав, -а, -о нераван, пун избочина. – По такьв џомбав пут и воловска кола могу 
да де се скрају, та кам ли лимузина.

џоња шатр. несвр. досађује се, ленштари, џаболебари. – Има доста такви који по 
цел дьн џоњају пред „Црни вр“, а друђи који су будале нек работе.

џоџан м бот. мирођија, нана Menta piperita. – Џоџан смо турале у пасуљ кад вари-
мо, да убаво мирише.

џубе мн. џубетија с старинска мушка и женска горња одећа без рукава 
постављена памуком (упор. памуклија). ▲ – Имаше напред џубетија без рукави, бас-
ма озгор, оздоле мерикан платно, а унутра поставено сас вату, сас памук, па држи 
топло. Црева му се смрзла, не мож ји загреје ни варена рећија, ни пртена кошуља ни 
везен јелек, ни џубе, ни забьн.

џукела нов. м/ж фиг. мангуп, бараба, простак. – Туј џукелу ти да искараш, да не 
срамоти и тебе, и целу нашу роду.

џулов шатр. м мангуп, пробисвет. – Срето једног нашег џулова, блесав скоро кол-
ко и ја, и пита га: Где си, бре, спадало?

џумбус м неред, свађа. Δ – Скарали се, потепали се, џумбус направен, милиција 
додила.

џумле прил. заједно, скупа, у групи (упор. ђумле). Δ – Кат се запролети печалбари 
почну да спремају алатће, а жене да ји перу и крпе, и тиће једьн дьн отиду ис село 
џумле.

џурће ж мн. 1. ветар, вихор у облику левка који може да направи знатне штете. 
– Џурће те разнеле дабогдадедал, па се никад не видела! 2. фиг. бес, немир. – Улезну 
тека понекад некакве џурће у њега, па почне да беснеје, или се затвори у собу, и 
ћути. █ бабине ~ напрасито расположење. – Људи се набили по иже, и саде обртају 
на калабььлк, нема-нема па понећи надигне окање по малу, вану га бабине џурће. 
⌂ вану га џурће ухвати га лудило. – Има тека кад ме вану џурће, па не знам ни куде 
идем, ни кво работим.

џурџавац м јагње које се прво ојагњи у сезони јагњења. – На Џурџовдьн се тури 
веньц на овцу која се прва премузе, и на јагње које се прво ојагњило туј годину, 
зовемо га џурџавац.

џурџил м рогато мушко јагње које се обредно коље о Ђурђевдану. – На Џурџовдьн 
се вијеоше венци, па се први врља у реку да однесе све што је било лоше, сас друђи 
се ћитила капија, сас трећи ведро у које че се музе млеко, а сас четврти јагње џурџил, 
које је одередено за клање.
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Џурџовдьн ГЛ, ДЛ м в. Ђурђовдьн. – Џурџовдьн је овча слава, а Свети-Власи 
воловска.

џуџа м човек ниског раста и мале вредности, слабић. Δ – И она нашла некаквог 
џуџу да води под руку, па мисли да је ванула Бога за браду.

џуџарњак м запуштен и неугледан кућерак у распадању. – Лаза Тетин се на-
пуштил, смуца се по село ко глува кучка, а у кућу кад му улезнеш оно ко џуџарњак.

џуџумка мн. џуџумће ж већи земљани суд за чување зимнице са двема дршкама 
(упор. врчва). – У џуџумку смо чували туршију.

Ш
шавар м бот. трска, рогоз Phragmites communis. – Туј вододржно место, па урасал 

шавар, не мож се мине.
шаварише несвр. сасушеним стабљикама шевара застискује међупростор 

између дуга код расушеног бурета или каце. – Расушила ми се буришта, требе да ји 
шаваришем, приоди време сливе да се беру.

шаварљив, -а, -о терен обрастао шеваром. – Немој да пушташ овце да пасу 
куде је шаварљиво место, да се не ометиљаве, па муку да видимо док ји олечимо.

шајек м чоја домаће израде, слична сукну, шајак. – Жене изаткају шајек, па се 
однесе на ваљавицу та се уваља, па се од њега шију панталоне, прослуци и капути.

шајечан, -чна, -чно оно што је узрађено од шајека. – Мужи су се у лепе премене 
премењували, панталоне убаве, које за када су, прослуци, па капути шајечни, ма 
лепа је ношња била, и готово.

шајкаџа ж капа са дуплим странама као део народне ношње; војничка капа у 
бившој српској и југословенској војсци, шајкача. – Студ па боли, ко да си облекал 
плекане панталоне, не помагају ни кльцуње, ни шајкаџа на уши. Сливовчањи су 
носили повише шајкаџе, а Стрижевчањи шашири.

шајтов м дрвена славина на бурету за точење вина или ракије. – Буре има отвор 
за црево где се пуни, и отвор за шајтов, где се точи рећија ел вино.

шака мн. шаће ж 1. део руке од зглавка до врха прстију. – Има шаће ко лопате. 2. 
количина нечега што може да стане у двема шакама, прегршт. – Качамак за три 
члана се не прави от половин шаће брашно. За једно варење требу једне шаће пасуљ.

шали се несвр. говори досетке, прави шале. □ – Воли да се шали, али повише 
прави неслане шале, после му крив ђавол кад га некој испребива. ■ шалење гл. им. 
– Зими се зберу мужи у задругу па почну да се зачьчкују, ма тој ситно шалење, да 
ји чујеш кат стигну на печалбу како се шале.  нашали се, пошали се, потшали се, 
прошали се.

шалне свр. засија за кратко, просија с времена на време између облака (о сунцу). 
– Сльнцето шалну меџу облаци, изгледа че се поправља време.

шалџија м шаљивчина, онај који воли да се шали на свој и туђ рачун. – Бил је и 
весељак и шалџија, па су се све девоће отимале до коју че да седне, ел да се ване у 
коло.

шалџика мн. шалџиће ж жена шаљивџија. – Нада Гачкова беше и песнопојћа, и 
играорка, и шалџика, а имаше ју и у све друђе работе.

шамарчина ж аугм. од шамар. – Дете, смири се, да ти не вржем шамарчину, па 
има да ти три дьна поју уши.
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шамија ж четвртаст комад тканине за покривање главе, повезача (упор. марама). 
– Имало је шамије од сорте: за постаре жене зелене и жльте, големе и четвртне, сас 
алеви цветови и зелени листови; за помладе тьњће ко лис сас чипће ил льскавчетија 
около. Моја баба, ко сьг да ју гледам, лети у црно сукно, оздоле бела кошуља сас 
широћи рукави, на нође вунене черапе и свинсћи опьнци, а на главу каџава шамија.

шамијетина ж пеј. од шамија. – Забулила се сас шамијетину, само вој се очи и 
нос виде.

шамића ж хип. од шамија. – И девојчетија су носила кво и старе жене: лети 
сукьнце, зими забьнчак, на главу шамића. Чу ти купим, чу ти купим, / свилен зьбьн, 
свилен зьбьн и шамићу… (нар. п.).

шамиче мн. шамичетија ж марама за главу од финијег платна и мањих димензија 
која се касније појавила, и носиле је девојке и млађе жене. – Боса ни гледа из вино-
град, чьс-чьс па се поусмине, и онак покрије уста сас шамиче, а ми се поднесемо, 
одлатимо ко замлатени.

шамиченце мн. шамичетића с хип. од шамиче. – Диже се, облече си капутле, за-
бради шамиченце, и умота се сас шал.

шамльта несвр. бунца. – Некакво шамльта у сьн, али се не разбира какво прича.
шамоглавес, -та, -то ћакнут, шашав, на своју руку. – Како мож да си толко 

дрносана и шамоглавеса не иде ми у памет.
шамоглави несвр. помућује свест, онесвесшћује. – Немој да га толко удараш по 

главу, душманине, ако си ти шамоглав, немој њега да шамоглавиш.  зашамоглави, 
ошамоглави.  шамути.

шамути несвр. помућује свест, онесвестћује (упор. шамоглави). – Тльца ме у 
главу, шмаути ме, гледа да ме нема, моје су муће големе.  зашамути, ошамути.

шамшир м бот. зимзелени густо разгранати грм, шимшир Buxus sempervirnes. – 
У наше село скоро свака кућа има шамшир.  шемшир.

шамширка ж нев. и. које је млада надевала старијој јетрви. – Која какво име ми 
рече такво вој дадем: која Писарка, која Пловдинка, која Убавица, која Шамширка.

шамширчак м дем. од шамшир. – Гле кьв је гус и убав овија шамширчак.
шанац м војно утврђење. – Шанац на Јеремију је правил краљ Милан, а камен за 

њега је докаруван из Модру Стену.
шангарепа ж бот. мрква, шаргарепа. – У лонац се пржи насечен лук и шангарепа, 

и додаде се једна шоља натребен ориз.
шандрцне шатр. свр. сиђе с ума, помахнита. – Он шандрцну кат просврдли како 

су и њег зашамутили, и ене га прича по варош кому стигне како је остал и без кућу 
и без имовину.

шантав, -а, -о 1. који је хром. – Ја сам шантав у једну ногу от како сам роден. 2. 
који није при свој памети. – Ма она је шантава у мозак кад је манула онаквог чове-
ка. 3. који је извитоперен, неправилног облика. – Јабућеве убил град, па све некакве 
шантаве, несу округле и убаве ко што требе да буду.

шантавеје несвр. постаје хром. – Старејемо, шантавејемо, а изгледа и годиневе 
постадоше шантаве.

шап м вет. заразна болест на папцима код папкара. – Драга Даклем низа сокак 
тера на влачег липцалу овцу оди трљак, а нећи га питују да ли ју је вук удавил, или 
је липцала оди шап.

шапетина ж фиг. велика и од посла изобличена шака. – Има шапетине ко мечка, не 
дал ти Бог да те с њи стисне за гушу.

шара несвр. 1. жврља. – Деца, немој да шарате по зидови, скоро смо кречили, 
нека буде малко и при нас чисто. 2. фиг. мангупира се, шврља. – Главу чу ти отћинем 
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ако чујем да си почела да шараш по село док сам ја на печалбу.  ишара, зашара, 
нашара, ошара, прошара, ушара.

шара се несвр. почну да се појављују покоји зрели плодови. – У вињагуву грозје 
почело да се шара, веч може да се отћине понећи гроздьк.  прошара се.

шаренеје се несвр. шарени се. – Посадила свакаква цвећетија, па вој се градинче 
шаренеје ко да је шарницу распрострла прет кућу. ⌂ бело се шаренеје буде у заблуди; 
причињава се онаквим какво није. – Немој да ти се бело шаренеје, нело добро отварај 
очи кво работиш, и куде какво причаш.  зашаренеје се, ушаренеје се.

шареница ж 1. вунени прекривач и покривач изаткан са шарама у више боја, 
ћилим. – Отвори ковчег, поче да вади рубу, па ми вели: Овој је ћенарна кошуља за 
младожењу, овој је везен пешћир за девера, овој су шаренице за пријатељи, а овој су 
везене чарапе, овеја што имају шарку на стопало су женсће, а овеја што имају шарку 
до колена су мушће. 2. фиг. неверна супруга, жена лаког морала. – Отвори писмо, 
извади артију, расклопи ју, на њу пише: жена ти је шареница. Мани ме, бре, учитеље, 
несьм ти ја шареница ко онај Радошевка.

шарено прил. фиг. свакојако, и овако и онако. – Како си? – Шарено, даньс овак, 
јутре онак, углавном како друђи одреде.

шаренчьк, -нка, -нко хип. од шарен. – Рогушка близни две јаганци, једно 
шаренко, једно белко. Шаренка кравица, убава на гледање, а и добра млекуља.

шарица1 ж овца са шаром на леђима, и име таквој овци. – Ако овца има шару на 
грбину крстимо ју Шарица ел Шаричка.

шарица2 ж дечја игра набацивања камена на обележену линију. – Деца су играла 
и шарицу, пуште линију, и врљају камик да падне на линијуту, како штово са паре 
врљају.

шарка ж 1. дем. од шара (цртеж). – Имаше сараjевсћи кондири, па глеџосани 
с разне шарће по њи, жльте, црне, на прутови. Везене чарапе које имају шарку на 
стопало су женсће. крава са шарама по телу, и име таквој крави. – Крава која је 
шарена и по мешину и по грбину је шарка.

шарко м во са шарама по телу. – Имал сам Булчу и Сивчу, а сьг имам Шарка и 
Белчу. Ономад се Шарко одврзал од јасла, па лом направил по шталу.

шарне се свр. фиг. потпише се, стави свој потпис. – Ми идемо по куће да зберемо 
потписи, да доведемо воду, мож да погледаш који су потписали, па ако оч и ти да 
учествујеш, ти се шарни на списакат.

шаруља ж крава са шарама по телу, и име таквој крави (упор. и шарка2). – 
Продадомо си Шаруљу млекуљу, са че црвимо јајца за млекце.

шатка мн. шатће ж патка, пловка. – Они су до реку, па чувају и кокошће и шатће. 
Туј оче да слету дивје шатће, а Љубисав ти је сас прачку побољ него некоји сас 
пушку.

шатрав, -а, -о који је са деформисаним ногама, шепав (упор. патрав). – Драгомир 
из Радињици неје ћопав, он је шатрав, нође му се развеле у колена, па може куче да 
му пројде кроз њи, а знам једног Данила из Дол, њигове се па нође збиле у колена, 
а ступала му дојду арно раздвојена, па оди ко на ножици. Крава ми шатрава, за са се 
још не мож с њу работи.

шатри несвр. 1. храмље, тешко се опире на једну ногу. – Боли га нога, па шатри 
кад оди. 2. гега се у ходу „као шатка“. – Ајде пожури, кво шатриш ко кат си се усрал 
у гаче.  дошатри, отшатри, рашатри се.

шачка мн. шачће ж дем. од шака. – Тури ми у шачку шићерчак, па чу си га ја по-
сле излижем.
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шашав, -а, -о умно поремећен, будаласт, луд, луцкаст. – Шашав ли си, бре ти, ел 
ти мозак вали, што бијеш говедата толко?

шашавеје несвр. постаје шашав. – Напије се па шашавеје, беснеје, ѕвери деца, 
докле га не пушти пијанката, а онак млого добар.  шашави.  пошашавеје

шашави несвр. в. шашавеје. – Одал се у пијельк, веч почел да шашави, а беше 
добар домачин.  зашашави, ошашави, пошашави.

шашавльк м бес, лудило. – Има тека, ване га с време на време накакьв шашавльк, 
па да ни сви потепа, па га пројде, и после ко да ништа неје ни било.

шашињка мн. шашињке ЛЗ ж 1. кукурузовина, гола стабљика кукуруза, тулузи-
на. – Личи вој цигара, ко на прасе шашињка. 2. листови који се ољуште с кукуруз-
ног клипа, комушина. – Олупимо морузу, па шашињке давама на говеда да једу.  
шашка.

шашир м в. шешир. – На главу смо носили шубару, ретко да је нећи имал шашир. 
Море, и госпође носе шашири, а не само ми сељаци. Личи му шашир, ко на свињу 
самар.

шашка мн. шашће ГЛ, ДЛ ж кукурузовина, гола стабљика кукуруза, тулузина 
(упор. шашињка). – Она наврља суве шашће и потьнка дрва, да се побрж вурња 
напали да опече леб. Легнеш сас кашкаве чарапе на сламњачу от пртено платно 
напуњену сас шашће, па спиш ко заклан.

шашља м шашав човек, будала. – Ма куде можеш ти с тога шашљу да излезнеш 
на крај, он знаје само да се напије, и да се кара и бије.

шашње с збир. стабљике кукурузовине са листовима повезане у снопове, служи 
за исхрану говеда током зимских месеци. – У зору се дигнемо да врзујемо шашење 
на њиву док се неје напекло на сльнце. Иди тури пред краве два снопа шашње. На 
говеда дьњу давамо шашње, а увечер им туримо сено за преко ноч. █ ситно ~ листови 
у који је увијен кукурузни клип, комушина. – Кршимо класје, па га врљамо на куп, 
после от купат узимамо клас по клас, па га лупимо, а шашњето збирамо у кош и 
носимо у плевњу.

шьльбь непр. прид. скр. који је у исто време шашав-луд-блесав. – Она је малко 
шьльбь, а уздиза се ко да је не знам каква.

шькнут, -а, -о 1. бачен, забачен, одбачен. – Куде се дену гребуљана? – Ене ју 
шькнута чьк иза шталу. 2. несташан, откачен, ћакнут. – Тој њино девојче малко 
шькнуто, не знаје за голем срам, по цел дьн одлати по путишта, дом се не скаџује.

шьпне свр. изговори шапатом, шапне. – Од њу се не мож ништа сакрије, ако 
нешто очеш да шьпнеш некоме, она се тиће помуљи од негде, и све чује. Не разбра 
кво ми шьпну, понови још једнуш.

шьпче несвр. шапуће. – Кво шьпчеш, орати ко човек, ништа те не чујем. На глувог 
не вреди да шьпчеш. ■ шьпчање гл. им. – На крај се све утиши, само се чује шьпчање, 
тој се моја мати моли.  отшьпче, прошьпче.

шьц узв. којим се гони мачка (упор. и пьс). – Шьц, бес те ватил, неје ти место под 
астал, иди па ватај поганци.

Швапско с Немачка. – Черка му у Швапско живи, унучетија му швапсћи орате, 
и кад дојду у пет године једнуш кво да прича с њи, и како да им се израдује кат се 
не разбирају у оратуту.

шваргла ж свињски желудац пуњен месом, сланином, крвљу и зачинима, па за-
тим куван. – Узне се шћембе, очисти се и сирово се пуни сас месо од главу, посоли 
се и тури се бибер и пипер, ушије сас пртен коньц, вари у воду и бьцка сас иглу док 
се вари.
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швизга несвр. замахујући производи оштар звук прутом или бичем. – Учитељ 
узел најдебел прут, имаше ји разни, па само швизга сас њега и шетка се около нас.

швикне свр. звизне, произведе звиждук дувањем у прсте. – Тамьн ја изнесем 
сирињенце и рећијицу, ко да им нећи швикне у прсти, одма се издовлаче.

швиндер рет. шатр. м варалица, мангуп, швиндлер. – Понела Петкана убаву 
јеребасту кокошку, голема ко петьл, да се трампи сас Душанку за квачку, ал Душан-
ка швиндер жена, не тејала да се трампи и кад вајду има, њој поблага туџа штета.

швирка несвр. уснама изводи нарочити звук, звиждуће (упор. свирка 1). – Гоџа ни 
има који једемо незарадено, ал смо си накривили шију, и швиркамо си, бьш ни брига 
који зараџује.

швиска несвр. удара бичем или танким прутом. – Кат прекарамо с лудовање, 
башта ни уведе у подрум, па ни швиска с прут, колко да ни позаплаши, и за месец 
дьна смо мирни.  швићка, шврска.

швићка несвр. удара бичем или танким прутом (упор. швиска). – Рипимо се ми, 
па беж, а он по нас, па ни само швићка сас прут где стигне.

швићне свр. удари бочем или прутом. – Не би било први пут да ни Јелка утепа 
некоју живинку, зараџује прут, па да ју човек швићне. Саде једнуш ми се наока због 
ореј кад га теомо сас комшију о[т]цечемо, ма и швићну ме сас бич, тьг и никад више.

шволерација ж љубавна авантура, швалеранција. – Бива га по шволерацију. Има 
понећи се одаде на льк живот, на сћитњу и шволерацију, па си запостави и дом и 
породицу.

швољьц мн. швољци м ућебана громуљица на одевном предмету од вуне (упор. 
типка). – Облекла бабин вунен џемпир, он сьв у швољци.

шврска несвр. удара бичем или танким прутом (упор. швиска). – Сачека га, и 
тамьн да лапне једно шљеже које се беше отранчило, ја изрипи сас прут, па кат поче 
да га шврскам, а он подвил реп и бега ли бега.  ишврска.

шврсне свр. удари танким прутићем. – Да си жилав ко врба, да си цврс ко дрен, 
да рипаш ко јелен! – вели Ђока, и нема-нема па шврсне некога сас прут по дупе.

шврца несвр. 1. избија у танком млазу, штрца. – Одруби му главу на труп, петьл 
поче да пра с крила, а из гушу му шврца крв. 2. фиг. врши малу нужду, пиша. – Сине, 
кат шврцаш заврни се натам, срамотно да те сви гледају.  ушврца се.

шебек м врста мајмуна црвене стражњице (упор. мајмун). Δ – Ја га правим на 
човека, он се прави на шебека. Паметан је сељак, мож га држимо за будалу, мож га 
прајимо на шебека, ал је паметан. Напишем књигу, судија ми репне казну, али кој га 
шиша, онија који сам описал у књиђете заувек остали шебеци.

шебечи се несвр. руга се, исмејава кога правећи га будалом. – Сви га чекају да се 
шебече с њег, најмлад, а оче да је помајстор од њи.

шебој м бот. баштенско цвеће пријатног мириса Cheiranthus cheiri. – Има сва-
какво градинско цвеће: алевче, гмитровче, мушкатла, мињђушка, милованка, женка, 
зевкало, љиљаче, шебој…, не могу се ни сетим како се све зову.

шебојчьк м хип. од шебој. – Црвениви шебојчьк ти млого убав, да ми дадеш чеп-
чицу од њега да га и ја запатим.

шевељ-девељ прил. врлуда, иде лево-десно. – Чим га видимо да иде малко на 
шевељ-девељ, почнемо да се штрецамо, знамо га какьв је у пијанкуту. Кад ји 
силдишу пцета, курјаци бегају на шевељ-на девељ, па се ћину.

шеврда несвр. 1. клима се, кривуда. – Задњи точак на кола ти шеврда, само што 
не отпадне. 2. врда, избегава да испуни обавезу. – Немој да шеврдаш, нело доди на 
работу како смо се погодили, ил вртај паре.
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шевтелија ж бот. кајсија Prunus armeniaca. Δ – Мара седе пот шевтелију посадену 
на меџу измеџу наше градине, и подокну ме да пријдем да ми нешто каже.

шевтелића ж младица кајсије. – Примила се шевтелићата, пуштила листовчичи 
и напупурила да цьвти.

шега ж шала, ругање, потсмевање. – Ви че са да терате шегу, али тека си је ко 
што ви причам, по ред и по истину.  шегачење, шољћа

шегачење с шала, ругање, потсмевање (упор. шега). – Задруга пуна, продавац 
трља руће, чьс-чьс па муне понекоје пиво на туџ рачун, ем пије муфте, ем га 
наплачује, за њег паре и муфте пијење, за нас шегачење, куј кво воли.

шегује се несвр. тера шегу, шегачи се, спрда се. – Што не аеш кад ме чујеш, нело 
се с мен шегујеш? Деца, немој ми се шегујете, ја сам стара жена.

шеметина ж некакво натприродно биђе, авет. – Мој башта причаше: ишьл он, 
а ноч било, оно искочило некакво ко човек у црно, шеметина, такво некакво, и иде 
прекај саму ваду, прекај реку, и каже: Ја свитну сас машину, и оно се изгуби.

шемшир м бот. в. шамшир. – Градинченце смо имали испред кућу, и у њег беше 
голем шемшир.

шемширов, -а, -о оно што се односи на шемшир, што припада шемширу. – 
Веџице ко пијавице, а трепчице ко шемширове гранчице.

шене свр. мрдне памећу, полуди. – Малко шенул, неје читав с памет, боље ти је да 
немаш работу с њега.

шепендер м земљани бокал за вино. Δ – Деда-Радомир све с ајдук точеше вино из 
буре, па га сипе у шепендер, а оно црвено ко крв. Вино се некада пило из шепендер.

шербет м сладак напитак од упрженог шећера куваног са водом. ▲ – Шербет је 
здрав да се пије кад је човек преладен. Млого си ми зашићерила кавево, направила 
си га ко шербет.

шеремет непр. прид. необичан, напрасит, чудан, који изазива подсмех. ▲ – Чим га 
примете да је малко шеремет, деца почну да се шољћају сас њега. Маје се ко Гмитар 
Шеремет.

шерпа ж дубља, метална кухињска посуда која служи за кување или печење. – 
Дошьл из дрва, у релну видел шерпу сас пуњене попошће, седал, и све ји појел до 
једну, кат после друђи да једу – шерпа празна.

шерпе мн. шерпетија с дем. од шерпа, шерпица. – Сварим вочће у шерпе, па си 
тој поједем с леб, и ручьк за ћев. Девојченце, туј пешес годињће ако има, назбрало 
стара и пробушена шерпетија, и у њи „меси леб“ оди калиште.

шерпенце мн. шерпетића с хип. од шерпе. – Не знам сас кво ји ти раниш, ја им 
сипем у шерпенце само трице, а она нече да кљуцају.

шерпетина ж аугм. и пеј. од шерпа. – Шерпетинава се сва изљускала, али немамо 
другу, па си се с њу служимо.

шес бр. шест. – При газду се ради от шес до шес, а не ко у државно предузеће от 
шес до два.

шēсе бр. шездесет. – Из Горњи Стрижевац су изђинули шēсе души. По шēсе чо-
века наседају уз астал, па се наједу, па се напију, па се запевују и натпевују, а слава 
траји три дьна.

шеснајес бр. шеснаест. – Оженили су ме кат сам напунил шеснајес године, али 
су морали да потплате да поп одобри.

шестина ж шест мушких особа. – Били смо шестина из наше село у радну бри-
гаду кат се градил Нови Београд.

шета (прил. сад. шетајечи) несвр. хода лаганим кораком, иде амо-тамо. – Умори се 
шетајечи нагор-надол.  прошета.
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шетка се несвр. шета се у дем. значењу. – Њина деца се шеткају по бели свет, док 
ми крваве гаче перемо, и пођинули сарањујемо.

шетња ж шетање већег броја особа на улици (упор. корза). – Цел дьн работимо, а 
увечер место да одморимо ми идемо на срецало у шетњу, па до кој ред тамо останемо.

шешир м део одеће (мушке или женске) који покрива главу са ужим или ширим 
ободом у доњем делу. – Ако нема за кво, тепају те што немаш капу на главу, ако имаш 
капу тепају те што неје капче, ако имаш капче тепају што неје шешир, кад је шешир 
тепају што неје шубара.  шашир, шишир.

шеширчьк м дем. од шешир, шеширић. – Једьн вашар Тоза се пременил, накри-
вил шеширчьк, ушиљил брци, и тека нађиздан кренул на вршу, сви га окају вашар, а 
он га ока врша.  шеширче.

шеширче мн. шеширчетија с дем. од шешир, шеширић (упор. шеширчьк). – Пре-
мени се Јеленко, тури ново шеширче, онак повиш на тил, ћевлијсћи, како личи на 
домачина кад иде на славу.

шеширџија м занатлија који прави и продаје шешире. – Он за мене ништа не 
преставља, ја и он смо ко Бог и шеширџија.

шиба несвр. удара (обично прутом). – Не шибај га с руку, боље с прутьк, па по 
голо дупенце.  ишиба.

шибаџија м шатр. беспосличар, ленштина, готован. – Привели у кућу некаквога 
шибаџију, па они одлате по работе, а он се излежава ко пребијено куче.

шибинка ЛЗ м хип. од прут, прутић (упор. прутьк). – Море, узни шибинку, па га 
ишвискај по дупенце, да се не дурли бес потребу.

шибица ж кутија са палидрвцима (упор. машина 2). – Ујутру турим сува дрвца и 
сламицу у кубенце, и потпалим сас машину, са ју зову шибица, па кат се ујачка огањ, 
почнем да турам крупна дрва.

шибљак м тле обрасло грмљем, честар (упор. грмак). – Муни се у тија шибљак, 
па несечи колци да вржемо петлиџањи у градину.  шипраг.

шибне свр. 1. снажно удари. – Да те шибне једьнпут, има те узем накара. Ја ју 
шибну преко уста, она се скљока при шпорет, после ми беше јад, ал касно. 2. фиг. 
удари пљусак. Ти си седиш у ладовину, а ене облаци, видиш ли кви су црни, ако 
шибне ћиша, има да упропасти сенцето, а тамьн се убаво просушило.

шивра рет. ж тајни знак, шифра. – Ђора узне чукле и у наковањ удари шивру: 
диндири-дин, дин-диндири, и за два минута ете ју његова жена Зора, ако неје чула 
шивруту, па се забави, овија почну да га зајебавају: Ђоре, чукну ли Зори, да пробам ја.

Шивтар м в. Шиптар. – Учете како смо се тепали сас Шивтари, и има па да се 
тепамо, док се нећи не прекара начисто, ел му се не затре заире.

шивоњер м орман за рубље, шифоњер. – У шивоњер надиплене ванеле, блузе, 
чарапе, мушће и женсће, пун, изјушил се.

шија ж анат. део тела који спаја главу са трупом (упор. врат1). – Ђора Чавшовсћи 
думаше: Имам козу лијара, чьк и[з] Стару планину би на грбину вука донел да ју 
удави, али ме стра да ми шију не згребе. Вол рије, оно си му зевњата на шију пада. 
⌂ навије шију уинати се. – Навије шију, и само њури. ⌂ повије шију преда се. – Џабе се 
тепамо, на крај повимо шију, где чеш ти с толку силу да се бориш. ⌂ заруби шију на-
прави дебео врат, удебља се. – Зарубил шију ко вепар, ал ју неје зарубил с туршију, 
нело с мешчину и крканлуци. ⌂ позамазни шију удебља се, направи врат. – Поза-
мазнил шију, али с муфте частевљање и крканлуци. ⌂ че му смрди шија добије дебеле 
батине. – Ако те ударим, има ти смрди шија три дьна. ⌂ угори се шија добије батине. 
– Дете, не задевај се с мен, ако те уватим, има да ти се угори шија.
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шијави се несвр. отеже се приликом упрезања (о говечету). – Ја га упрезам, оно 
се шијави ко да први пут види јерьм.

шијаћи, -а, -о који је у вези са шивењем, шиваћи. – И тека, она откара ствари и 
шијаћу машину при Станка, и једну ноч клиснуше за Београд.

шије несвр. фиг. надмаши у чему. – У све те шијем, и појак сам, и поубав сам, и 
све поумејем о[д] тебе, једино ме ти шијеш у лагање.  зашије, нашије, опшије, 
потшије, пришије, прошије, сашије, ушије.

шика се несвр. врста пастирске игре бацања тољаге удаљ (упор. и џипкање). – 
Направимо тојађе, па ји измазнимо са срчу де се добро пузгају, и док овце пландују 
ми се шикамо да видимо чија тојага че најдолеко да одлети. ■ шикање гл. им. – 
Шикање почињамо кат се ливаде окосе.  нашика се.

шикало с лук са стрелом. – Прут савијемо, и вржемо крајеви с врцу, од трску на-
правимо стрелу, и на једьн крај туримо катран да што даље одлети, гаџали смо мете, 
а и такмичили смо се чија стрела че најдолеко да одлети.

шикаљћа мн. шикаљће ж бацаљка, дечја играчка од суве кукурузовине са рупицом 
при врху у који се уметне камичак, и баци да одлети што даље. – Деца се врљају сас 
шикаљће, праве се челењће на главе, на руће и нође се дизају цволиће.

шикер ЛЗ м шећер. – Понеки турају шикер у комину.  шићер.
шикерчак ЛЗ м дем. и хип. од шикер. – Немој да жалиш, тури му повише шикер-

чак, да је поблаго.
шикне свр. баци, заврљачи. – Изедем ти живот сас сцепене чарапе! – помисли си 

Мара, па ји собу и шикну у трњак при пут.
шило с алатка оштрог врха за бушење рупа. – Сас шило се буше рупице на 

каиш. ⌂ шило за огњило мило за драго, врати истом мером. – Чу ти врнем ја шило за 
огњило.

шиљ, -а, -о шиљат, оштрог врха. – Да га зашиљиш да буде шиљ ко шило, да 
може лько да улази.

шиља м надим. мршавог и високог мушкарца. – На Чалу Шиљу се обесил син, 
момче још, како га саранили, Чала легал у кревет, и после три месеца и он умрл.

шиљав, -а, -о шиљаст. – Обула шиљаве ципељће, а панаталоњће трофртаљће, ко 
да је у реку стојала кад ји пробувала. Кад од иворку Пиздицу на Бласкун погледаш, 
онамо комто Сутеску има једьн голем шиљав камен, прича се да туј има закопане 
паре.  шиљес, шиљкав.

шиљача ж агр. зимска сорта крушака. – Имали смо старовремсће сорте крушће: 
воденци, грозјанци, медунци, жльтунци, а једну сорту башта зовеше шиљача.

шиљьк1 мн. шиљци м предмет, оруђе с оштрим врхом. – Дрљача има шиљци да 
може да дрља. ⌂ бере кожу на шиљьк буде спреман на казну уколико не испуни што. – 
Бери кожу на шиљьк, само ли те видим з другога.

шиљьк2 мн. шиљци м сорта укусне и сочне шљиве, слична маџарки, даје добру 
ракију (упор. бардак2). – Посебно су тргоњи, а посебно шиљци, ако личе, само су 
шиљци малко покрупни, а блађи за једење исто ко тргоњи.

шиљегар м пастир који чува шиљежад. – Овчар који пасе јаловину је шиљегар. 
Башта ми беше овчар, ја шиљегар, а постар брат печалбар.

шиљеже мн. шиљежетија с јагње старо годину дана. – Једно шиљеже че закољемо 
за славу. Две најубава жиљежетија ми закла курјак.

шиљежина збир. шиљежад. – Овце и жиљежина у село колко оч, а са тој нема 
више, нема људи, па нема ни стока.  шљежина.

шиљер м вино добивено додавањем воде и шећера у грождињу из кога је оточено 
право вино (оток). – Вино оточи, па у грождиње додаде воду и шићер, и целу зиму 
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продава шиљер. Лека Црни је сас шиљер плачувал радници да му налето копају и 
прскају виноград.

шиљес, -та, -то в. шиљав. – Там има једна висока шиљеста стена, а има и кладе-
нац, па местото крстено Шиљи камен.

шиљи несвр. прави оштар врх на чему, оштри. – Шиљи колци да врзује петлиџањи 
у градину.  зашиљи, ушиљи.

шиљкав, -а, -о шиљаст (упор. шиљав). – Тија што тераше ваљак беше ситан ко 
цицоран, ситни брковчичи, ко да ји сас углен прајил, шиљкаве ситне очи, тераомо си 
по цел дьн шољћу с њег.

шиљокуран вулг. м незрео, нестасао мушкарац, жутокљунац. – Место да тражи 
прилику према њу, она нашла некаквог шиљокураниа, и не одваја се од њега.

шиљћа се несвр. беспосличи, зевзечи се. – Работу не пипа, шиљћа се по Бабушни-
цу ко глува кучка, дом дојде само да преспи.

шимике ж мн. дугачке уске и шиљасте ципеле. – Једно време беоше у моду шими-
ке, па ка[д] те шутне сас шпиц у дупе видиш звезде у сред пладне.

шина ж гвоздени обруч којим се стежу и држе наплаци на точку. – Точак на во-
ловска кола има главину оди брес, у њу се удевају спице, на њи се надевају наплати, 
на наплати је шина да ји стегне.

шиндивил м/ж живахан, немиран, несташан дечак или девојчица. – Доста више 
лудува, смири се једампут, шиндивиле један, како те нође не заболу оди толко 
трчање.

шиндири-миндири шатр. лако ћемо. – Ја сам мислил да је тој мачи кашаљ, шин-
дири-миндири, чим почнем чу га завршим, али неје тека, поче га, и ни макац.

шиник м стара запреминска мера за жито и друге сипке материје различите 
величине (10–25 kg), као и дрвена посуда која запрема ту количину. – Ланску годин 
начукамо две врече пасуљ, овуј једва два шиника.

шип м зашиљен дирек или балван који се побада у земљу као носач терета. – Сас 
шип смо потпрли врата, и з грбину држимо докле они чуку да улезну, траже нешто 
да ни узну.

шипарьц мн. шипарци м млади вепар. – Бабин шипарьц, има дльгу прљичку и 
клепасте уши, њег ци чувамо за домазльк.

шипаре мн. шипаретија с одрасло младунче свиње пре полне зрелости. – Имамо 
две шипаретија, једно че скукне за Божич, а једно ци чувамо. Јучерка закламо једно 
шипаре.

шипарче мн. шипарчетија с дем. и хип. од шипаре. – Имамо две шипарчетија, а 
стару свињу немамо.

шипарица ж 1. млада крмача. – Имамо две шипарице, па једну че продадемо, а 
другу ци чувамо да се опраси. 2. фиг. одраслија девојчица. – Теј шипарице само се 
ребечу и рипају по собу.

шипьк мн. шипци м бот. 1. дивља ружа и њен плод, шипурак Rosa canina. – 
Наберемо шипци, и колко су ћила шипци, толко ћила сипемо воду, и варимо да 
добијемо џем от шипьк. 2. фиг. ништа. – Е, затој че добијеш шипьк од мене, па јутре 
иди па при њу.

шипка ж дрвена или метална палица, пречага у облику траке. – Узни секач, па 
скрати овуј шипку на по десет сантима.

шипраг м тле обрасло грмљем, честар (упор. шибљак). – Измькнуше се, никој не 
примети кад шмугнуше у шипраг, до Брандел стигоше у једну душу.

Шиптар м Албанац који живи на Косову и Метохији. – Шиптари му запалили 
кућу, једва главу спасил.  Шивтар, Шифтар.
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шири несвр. чини ширим, истеже у ширину, развлачи. – Ти шири вречу, а ја чу да 
сипујем жито, али пази да не расипујемо.  прошири, рашири.

шири се несвр. фиг. горди се, кочопери се. – Шири се ко џивџан у дуд.
ширина ж 1. широки простор, пространство. – Излезомо на ширину, ветар да 

ни дуне. 2. фиг. пријатност, топлина у души. – Тескоча ми у кућу, али кат погледам 
дечицу, у душу ми ширина.

широк, -а, -о који има знатну ширину. – И[з] село слезнемо по пртину до асвал, 
е, туј веч полько, прооди аутобус, па је пут широк. ■ поширок комп. широк у већем 
степену, шири. – Неси ли могьл поширок капут да ми сашијеш, у овија могу да 
стану двојица ко ја. (ирон.).

широко прил. комотно, пространо, фиг. без обавеза. – Ма њему још широко окол 
шију, још му живи башта и мати.  нашироко.

широчьк, -чка, -чко прилично широк, поширок. – Широчко местото, туј се мож 
разминете, а можете и да се обрнете с кола, па да се врнете. ■ поширочьк комп. широчак 
у већем степени, мало шири од широчак. – Трлица се ока: напрајено ко две буаљће 
саставене на вр, али сас подльђе дршће, и малко поширочће.

шићар м добит, зарада. Δ – Стиго на пијац у Бабушницу, оно се све дало на 
льсан шићар, накупци и препродавци, никој нече да се нагрби у њиву, ел да га бије 
ћиша у планину сас стоку.

шићер ГЛ, ДЛ м шећер (упор. и шикер). – Куснем си шићер, волим благо. Идо 
при доктура, па пронајдоше да сам добила голем шићер, са си двапут дневно сама 
давам некције. █ жльти ~ жути шећер. – Тија жльти шићер веле да је лековит. █ ситан 
~ шећер у кристалу. – Овија шићер што си са купил чини ми се да је поситан од онија 
који утрошимо. ⌂ шићер у грумење шећер у коцки. – Има ситан шићер, а има и шићер 
у грумење, он поблаг.

шићери несвр. заслађује шећером. – Немој да шићериш млого кавето, не правиш 
шербет, па да буде што поблаг.  зашићери, прешићери, ушићери.

шићерчак м хип. од шићер. – Ја вој размути шићерчак у водицу, дадо вој да раз-
блажи уста, помага тој кат се некој гоџа уплаши.  шићерчьк.

шићерчьк м в. шићерчак. – Дојде ис школу, ја му намажем кришку с маз, и насо-
лим шићерчьк озгоре, па се наједе, и само одлати по авлију.

шифонсћи, -ска, -ско који је од шифона, који је ид финијег куповног платна. – 
Цепе се от смејање ко шифонсће гаче, а ником не казују кво им је толко смешно.

Шифтар м в. Шиптар. – Кад је ишьл да се тепа сас Шифтари, ја сам извијала по 
Ракош ко да је моје дете.

шифуњер м орман за рубље и одело, шифоњер. – Она само врља: чарапа ли је, 
кошуља ли је, пешћир ли је, трпа по астал, кат све тој натрупа, отвори шифуњер да 
се види да нема више.

шифуњерчьк м дем. од шифуњер. – Деда и баба си имају у сопче њин 
шифуњерчьк, и не воле да им се туј меша.

шиц узв. којим се гони мачка (упор. пьс). – Шиц мачко, бес те ватил, иди надвор, 
па лови поганци.

шиша несвр. 1. маказама или машином скраћује косу (упор. стриже). – Комшија 
има машину за шишање, па сви идемо при њега да ни шиша и почишује. 2. фиг. за-
кида на мери. – Док шиша женете кад им мери пасуљ, продавац ји испита и када че 
им се теле краве, јер онија матрапази из Лесковац крадну па растурају, а он је туј да 
тој сьпре. 3. фиг. јури великом брзином, лети. – Снег утрупа, деца се зберу из малу, 
сьнће само шишају низбрдо, било лепо на село у тој време. ⌂ кој га шиша баш ме бри-
га. – Напишем књигу, судија ми репне казну, али кој га шиша, ја у кратћиви живот 



1153Речник говора Лужнице

мрзник, они у књиђете заувек шебеци. ■ шишање гл. им. – Моје шишање је скупо, 
само кад ме бабава накара, па и тьг с карање.  ошиша, почиша, прошиша.

шиша се несвр. одлази код кога да га шиша или подашиша. – Ја се шишам само 
пред летњу славу.  по[т]чиша се.

шише1 мн. шишетија с боца, флаша. – Па ја сам из поголемо шише рећију пил, а 
гле сьг пиво у каква шишетија сипују.

шише2 мн. шишетија с цилиндрично стакло на петролејској лампи. – Гасарче 
нема шише, отвориш врата, оно се угаси, а лампа има шише, и не гаси се, а боље се 
и види од њу.

шише3 мн. шишетија с сорта врло укусне шљиве (упор. жльтка). – От све сливе 
највише волим шишетија.

шишенце мн. шишетића с дем. и хип. од шише. – Србни ис шишенцето, тој рећија, 
нече те отрује.

шишир рет. м в. шешир. – Ђавол се пременил, одело, машна, шишир на главу, и 
пошьл да тражи слугу. (нар. пр.).

шишкав, -а, -о гојазан, ухрањен. – Шишкава кравица, види се да ју чувал добар 
домаћин.

шишкоња м дебео мушкарац, дебељко. – Дебел, па га окамо шишкоња.
шкембе ЛЗ с анат. 1. говеђи бураг. – Надуло му се шкембе, мора да је пасло младу 

детелину. 2. стомак, трбух. – Направила шкембе ко скотна жаба.  шћембе.
шклопоција шатр. ж дотрајала ствар, крнтија. – И он купил некакву шклопоцију 

од трактрор, само да се не каже да је послегњи у село.
шкобав, -а, -о закржљао, заостао у развоју. – Прасенцето малко шкобаво, али че 

се оправи кад прејде на нашу рану.
шкобавеје несвр. постаје шкобав, кржљави, мршави. – Говецата му почела да 

шкобавеју, нешто им не подобаје.  зашкобавеје, ошкобавеје.
шкобьц м погрд. онај који је закржљао, кржљавац. – Што-че ти тија шкобьц, само 

да га водиш под-руку, видиш да че умре на-нође.
шкоди несвр. наноси штету, неповољно утиче на кога. – Че му шкоди што тека 

паступа с родитељи.  нашкоди.
шкодљив, -а, -о некористан, штетан. – Лекови колко су корисни, толко су и 

шкодљиви ако се не узимају како требе, и када требе.  нешкодљив.
школьц мн. школци школарац, који учи школу. – Преко лето издооде школци, 

напуни се село и поље с народ, па милина.
школетина ж велика школа, школа која се с муком заврши. – Тољће школетине 

изучил, а са трулеје по белосвецћи затвори, а неосуден, е, за тој сам и ја овакьв стар 
пошьл да се буним.

школица ж мала школа, школа било какавог ранга. – Макар какву школицу да 
беше завршил, да се не мучи сам по селиштево.

школсћи, -ска, -ско који се односи на школу. – Како сам улезал у мојти школсћи 
станчьк не сечам се, а у главу ми само једно ѕьвни: она, или ни једна.

школуван, -а, -о који је завршио какве школе, школован. – Печалбари отиду у 
печалбу куде Младенци, а дојду куде Гмитровдьн, морају тека кад несу школувани.

школује несвр. омогућује некоме да похађа школу. – Три деца школујемо, па муж 
стално на печалбу, а на мене падла и кућа, и стока, и поље. ■ школување гл. им. – Због 
њигово школување и обосемо и оголемо.  ишколује.

школује се несвр. похађа школу. – И ја сам тела да се школујем, али ми моји не 
дадоше, а брата уписаше у школу у Ниш.
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шкраба несвр. невешто црта, шврља. – Само ли виде окречен, а малко заклоњен 
зид, почну да шкрабају по њега, да те срамота да погледаш.

шкрабало с ирон. писац, онај који се бави писањем. – Куде си, бре, шкрабало? – 
питује ме Стојко Почековина, мој исписник.

шкрби несвр. начиње, почне да узима део по део нечега што је остављено као 
залиха. – Теј паре што смо оставили настран нече да шкрбимо, ако ни бьш припне 
невоља че се задужимо, па че врнемо кад можемо.  ошкрби.

шловијанка мн. шловијањће ж памучна поткошуља са дугим рукавима. – Само 
кошуља, озоздоле се неје носило ништа, после искочише шловијањће.  шлофијанка.

шлог м мед. срчани удар, кап; излив крви у мозак, апоплексија. – Ударил га шлог у 
леву страну, пе не може да покрене ни руку ни ногу.  шљог.

шлогира се свр. парализује се због шлога. – Куде сам? – У болницу, куде мож 
некога да сместе кат се шлогира!  шљогира се.

шлофијанка мн. шловијанке ЛЗ ж в. шловијанка. – Ја сам зимогрожљива, па си и 
зими и лети носим шлофијанку.

шљака шатр. несвр. ради тежак физички посао. – Кад неси тел да учиш школу, са 
шљакај по градилишта.

шљакавица ж шамар по образу. – Мрдни се од мен, да ти не зелепим једну 
шљакавицу, да ти потече свила на нос.

шљам м/ж фиг. безвредна особа. – Дошла, и довела некаквог шљама с њу, нити се 
поздрави с нас, нити нешто прича с некуга. Она је једьн шљам што га нигде нема.

шљамак м кабаста нечистоћа коју нанесе бујица. – Пролети муће видимо док 
очистимо градине от шљамак који нанесе вода.

шљами несвр. фиг. прича којешта, лупета, говори оно што није за говорење. – 
Не питујте ме више оди тој, ако ме чује Петкана кво шљамим, че ме ошури кад ме 
ујутру посипује да се омијем.  зашљами, нашљами.  шљапа.

шљамотина м/ж брбљивац, блебетало. – Он је прави домачин, неје пијаница, не 
чује се од њег никакав зьл глас, или да је шљамотина.

шљапа1 несвр. прича којешта, лупета, говори оно што није за говорење (упор. 
шљами). – Тамьн се убаво заоратимо, да не шљапамо више ко мокре ѕагњица, кад 
ете ти га Радиша, просеверил се, па ни питује има ли нешто да се попије.

шљапа2 несвр. гаца по води или блату прскајући и себе и друге. – От собаље до 
црни мрак, од црни мрак до собаље шљапамо по лочће и каљиште.

шљапа се несвр. захватајући воду шакама прска се по лицу. – Стури шешир, 
прекрсти се и напуни шаће с воду што бије ис цевкуту, па се поче шљапа по лице.

шљапка несвр. гаца по плиткој води. – После, кат се олуја смири, кад наѕрне 
сльнце меџу облаци, ми дечишта истрчимо на селсћи пут, шљапкамо по лочће, оно 
водицата топлачка, лепотиња.

шљапне се свр. захвативши воду шакама прсне се по лицу. – Отиде до кладенац, 
састави шаће и шљапну се сас студену водицу по лице, па се благо напи.

шљежина збир. в. шиљежина. – Оди дете сам сас стоку, прво сас шљежина, па сас 
козе, и на крај сас овце.

шљем м шлем. – По нас колона, реп вој се не види, прекај пут џандари у црно сас 
шљемови на главе, с пендреци поголеми од моју тојагу.

шљема несвр. фиг. пије без мере. – Најде ли негде оклапчину, ни бира пијење, 
шљема док се не нашљема да га морају износе и[з] собу.  нашљема се, ушљема се.

шљеп м теретни брод без мотора, који се везује за тегљач, шлеп. – На Дунав 
сам работил на шљеп: износимо ис шљепови робу, и уносимо у вагони.
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шљепа несвр. удара шаком, шамара. – Џабе га шљепаш, он си научил на тој ко да 
га милујеш, нело узни прут, па по голо дупе га ишвискај, да видиш како че после да 
слуша.  ишљепа.

шљепне ошамари. – Ама никад несьм окал на њу, а кам ли па да ју шљепнем, 
како друђи мужи што работе.  шљусне.

шљивар мн. шљивари м место где расту шљиве (упор. сливњак). – Падла 
росељак ко ћиша, све се нароси док мину крос шљивар. Најбоље сливовачће гради-
не и шљивари су у Сливје.

шљиви шатр. несвр. не држи до кога, не мари за кога, не уважава кога. – Он за њу 
црца, а она га не шљиви ни за црвиву сливу.  шљивоше.

Шљивовик м в. Сливовик. – И деда и башта ми били из Сливовик, и били 
су Сливовчањи, е, а ја сам са из Шљивовик, и несьм више Сливовчањин, него 
Шљивовчанин.

шљивовица ж шљивова ракија. – Најбоља шљивовица је из Лужницу, од 
лужничћи препек нема боља рећија нигде.

шљивоше шатр. несвр. не држи до кога, не мари за кога, не уважава кога (упор. 
шљиви). – Још се несьм скроз изањђал, а цело село је плакнило уста сас моје 
пијањће, али кој га шљивоше, оно живот је да се живи.

шљипа се свр. прска се газећи по житком блату. – Не гази тека одвисоко, 
шљипаш се, до колена си се ушљипал.  ушљипа се.

шљипча м трапавко, онај који не бира куда корача. – Шљипча си је шљипча, он 
најде каљиште да се ушљипа, па да га нигде нема. Шише рећија од правог човека 
напраји шљипчу и замлатотину.

шљиска несвр. фиг. пије без мере. – Испече рећију, и шљиска док траји, после гле-
да који че му понуди чашку рећију.  нашљиска се, ушљиска се.

шљиц м прорез, разрез на одећи (обично на панталонама). – Стојко само што се 
дигал, обрнул грбину камто врата, и запекљује си шљиц на панталоне.

шљог м в. шлог. – Што те, шљокчо, шљог не шљогира, нело ми душу изеде, 
мечће те изеле дабогдедал. Пини, пини, од њу нема да се добивају шљогови, она је 
лек за све.

шљогира се несвр. в. шлогира се. – Увати ме прпа да се несьм шљогирал, испольк 
поче да промрџујем сас прсти на руће, осети да мрдају, ћути, несу се утегьнчили.

шљока несвр. пеј. пије, опија се. – Жали се од мене што млого шљокам и 
дуванисујем.  нашљока се, прешљока.

шљокара м/ж пијаница. – А тија Крста ви је права ладовина. поголема од мен, и 
поголема шљокара, он ти се не потриса за свашто.  шљокча.

шљокча м пијаница (упор. шљокара). – Шљокче се посваде и на славу, а камли у 
кавану, неје бьш сваћи дьн, али почесто.

шљусне свр. ошамари (упор. шљепне). – Оћути се, да те не шљуснем.
шмокља м ограничен човек, глупак, сметењак. – Неје ли имало бољ, нело си се 

уѕрла у тога шмокљу, ни има кућу, ни покућину.
шмрља несвр. невешто, ружно пише, жврља (упор. шкраба). – Немој да ми 

шмрљаш по књигу, прочитај, и да ју врнеш каву си ју узел.  нашмрља, прешмрља, 
ушмрља.

шмрче несвр. сише. – Мед је чувала у тегле са све саће, и окнеше ни, нас деца, и 
даде ни по парче оди саће да се заблажимо, а ми само шмрчемо.  шмршче.

шмршче несвр. в. шмрче. – Немој толко гласно да шмршчеш бомбонуту, неси 
само ти, па сви тебе да слушамо.
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шмугне несвр. неопажено и брзо измакне, кришом утекне, клисне. – Ђавол петьл, 
не дава се жив у руће, чим напраји калабальк, он се шмугне меџу жбуње од дуње, и 
туј чека да се турло смири. Деда шмугну у гуштак, па право код бабу.

шмугне се неопажено и брзо се измакне, кришом утекне, клисне. – Ливруша 
ђавол овца, док се обрнеш, шмугне се конто детелину, ил градину, друђете овце 
одма јурну по њу, и ете ти пакос. Кад удари у пладне жега, ми се шмугнемо малко у 
ладовину да одморимо, и обавезно тргнеомо ис шишето.

шнајдер м кројач. Δ – Једьн син ми је шнајдер у предузеће там у Београд.
шнајдерльк м кројачки посао, кројачки занат, шнајдерај. – Шнајдерльк си је 

одвајкада бил, само су прво били терзије.
шницла ж танко одрезан комад меса без кости, одрезак. □ – Нема куј не воли 

похуване шницле.
шњура се несвр. шуња се. – Шњура се по двор и по кућу, где се не надаш туј ник-

не. Куде сам се шњурал, ја сам се шњурал, тој си је моје.
шобори несвр. жубори, шум који се чује кад вода тече, или када неко мокри. – 

Чујем, негде шобори вода. Шише рећија от човека напраји замлатотину, шопељћа 
кат прича, шобори у панталоне, пада и работи све што не вољаје.

шоборка ж ижлебљено дебло или камен којим се одводи вода од кладенца до ко-
рита за напајање стоке (упор. коруба). – На туј чешму има камена шоборка. Највише 
волим да се на шоборку напијем воду из млади лис од зељћу.  шопа.

шовеља несвр. жваће безубим устима. – Баба само шовеља и гльта, и сас шаку с 
време на време заклања уста.

шодер м шљунак. – Шодер беше истоварен на купови, па га је Пера путар сас 
колица раскарувал по пут и попуњувал рупе, да може аутобус да прооди.

шолује несвр. даскама и бетонским гвожђем облаже простор који треба да се 
бетонира. – Откарал сам тополови трупови на стругару да избичим дьсће, спремам 
се да шолујем темељ за нову шталу. ■ шолување гл. им. – Терам трупци на стругару 
у Љуберажду, требу ми дьсће за шолување, очу да ударам темељ за нову кућу.  
ишолује.

шољка мн. шољке нов. ж шољица. – У лонац се пржи насечен лук и шангарепа, па 
се насипе сас воду, и додаде се једна шољка натребен ориз.

шољћа ж шала, ругање, потсмевање (упор. шега). – Кад јако шушне, ако неје 
мечка, тьг је поганац! – обрта га Зиза на шољћу, али му зуби кљоцају, и руће му се 
тресу от стра. Нечу сас вас да имам шољћу. ⌂ тера шољћу збија шалу са ким. – Тека ли 
се орати сас старога човека, несмо заједно козе чували па да тераш шољћу сас мен! 
Ваљаџијата беше ситан ко цицоран, ситни брковчичи ко да ји је сас углен прајил, по 
цел дьн си тераомо шољћу с њег.

шољћа се несвр. подсмева се, спрда се, шегачи се (упор. и ољћа се). – Ја сам стара 
жена, немој се шољћате с мен. Једни се шољћају с њу, друђи се срамују од њу, а 
оратава ни се трови на наше очи.

шољћање с подсмевање, спрдање. – И ја плати школу, от сьг чу пазим куга чу на 
први април из шољћање да прачујем негде.

шољћач м спадало, спрдач. – Он је једьн шољћач и чивијар да га у свет нема.
шопа ж ижлебљено дебло или камен којим се одводи вода од кладенца до корита 

за напајање стоке (упор. шоборка). – Ми стално пијемо воду на туј шопу.
шопељћа несвр. шишти кад говори, због недостатка зуба, или што је пијан, не 

изговара правилно поједине гласове. – Напили се ко дупетија, само шопељћају сас 
језик, а какво орате, они си знају. Са му турили зуби оди железо, па се саде бльскају, 
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може да ти прегризе кочину сас њи, али, завалија, још полоше вреви, шопељћа, кри-
ви уста ко да је, не дај Боже, шлогирал.  шошка, шушка.

шопка ж дем. од шопа. – Водата истица на шопку, може да се точи у стовну, а и 
онак да се пије.

шора несвр. шатр. врши малу нужду, мокри. – Морам да идем да шорам. ■ шорање 
гл. им. – Потерало ји пиво, па сваћи чьс понећи излази на шорање.

шорка ж дечија игра шорања капе. – Једьн грабне капче на другога, и почне да га 
рита сас друга деца, овија после трчи по њи да ритне некога, па после њигову капу 
да ритају, тај игра се зове шорка.

шорц нов. м лаке кратке панталоне. – Пцетава оче да грабну за ногавицу, а ја сам 
у шорц! – Добро-де, тьг нема кво скупоценасто да ти сцепе.

шошка несвр. због недостатка зуба не изговара правилно поједине гласове, шиш-
ти кад говори (упор. шопељћа). – Штрба баба, нема ни једьн зуб, па шошка кат прича, 
ништа вој се не разуми кво оче да каже.

шпајез нов. м помоћна просторија где се држе ствари које нису потребне свакога 
дана (упор. остава). – Ћилер, сопче ко трем, тека га ни зовеомо, а даньс су шпајези.

шпалир м ред воћака, односно лозе, често посађен с обе стране стазе. – Наш 
виноград је на шпалир.

шпара несвр. штеди. – Сврта јучер куде Ђуру овчара, те там искапимо једно по-
локче сас рећију, а мојно шише сам си шпарал. ■ шпарање гл. им. – Ишколувамо деца, 
поотресомо се од дугови и шпарање, са че и ми малко да прогледамо.  зашпара, 
пошпара, пришпара, ушпара.

шпарта несвр. посебном врстом плуга механички уклања коров између редова ку-
куруза. – Деца воде говеда, мужи шпартају, скрцају колечће, тропа копалица, сльнце 
припекло мозак да ти заћипи.  ишпарта, нашпарта

шпартаљћа ж врста плуга за механичко уклањање корова између редова кукуру-
за (упор. копалица). – Шпартаљћа има гредељ, ручице, точак, куку, три мале матичће 
ко плугови, једьн поголем напред, и два позади са сваку страну по једьн, и служи да 
се моруза нашпарта меџу редови, па после да се ручно копа.

шпарџија м/ж онај који шпара, штедиша. – Моја мати беше шпарџија, у свако 
ћоше зачувујеше понешто, да се најде кат притребе.

шпацира се несвр. шатр. хода горе-доле, луња, скита се. – Цел свет се дигал на 
работе по поље, само се оне шпацирају по Бабушницу ко ванџирале.

шпедитер нов. м кола без сопственог моторног погона (упор. приколица). – Трак-
тор с прикачен шпедитер чека при плевњу.

шпенадла ж чиода, прибадача (упор. бодьк). – Зољавац, али га зову штркљавица, 
оно шарено и ѕучи, а убоде ко сас шпенадлу, и сиса крв.

шпијунира несвр. осматра прикривен, уходи. □ – Кат се излезне из густакан, и 
прејде се преко ливаткуну, дојде се до онеј врбе, иза које се мож лько сакрије, и да 
се шпијунира.

шпирт м врста алкохола, шпиритус. – Убледел и омршавел, ко да су га у шпирт 
држали.

шпиртосан, -а, -о који је испијен, сасушен, кога је нагризао алкохол (шпиритус). 
– Убледел и омршавел, осушил се и исцьклил, па дојде ко шпиртосан.

шпиртоше свр. сасуши, испије животну снагу. – Рећијата га шпиртосала, па 
остале само косће од њега.

шпиртоше се свр. фиг. напије се до бесвести. – Комшијо, дошло ми од овеј 
телевизије да се занемим, има се шпиртошем, и само да ћутим.

шпиц1 м зидарска алатка. – Сас шпиц се буше рупе у бетон или камен.
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шпиц2 м врх, предњи ужи део ципеле. – Једно време беоше у моду шиљаве ципе-
ле, па ка[д] те шутне сас шпиц у дупе, видиш звезде у сред пладне.

шпловиран, -а, -о тиркизно плав, који је као драги камен плаве боје. – Излезло 
сльнце над Благовести, нигде облачак, небо шпловирано, а ветар се ућутал. У шу-
мак никло цвеће: алево, модро, гуштерљиво, жльто, пепељаво, рујево, шпловирано, 
каџаво, љиљаково, и свакаквојете.

шпоретьк м хип. од шпорет, шпоретић. – Имамо два шпорета, али тија 
помалечћити шпоретьк поубаво пече све кво се тури у релну да се испече.

шпоретина м аугм. и пеј. од шпорет. – Ја сам сьпет, нумејем да накладем огањ, 
а и шпоретинава нече да гори кад га ја кладем.

шпоретле с дем. од шпорет. – У собу смо имали шпоретле поставено насред 
собу, да можемо да наседамо сви окол њега да се грејемо.

шприц мн. шприцови м мед. доза лека који се убризга у тело, и инструмент којим 
се убризгава, инјекција. – При толко доктури смо ју водили, толко шприцови је до-
била, и не може да остане, умре млада жена.

шприца несвр. даје инјекције. – Колко пути су ме шприцали док сам лежал у 
болницу ни сам не знам, али Бог да поможе, прездраве. ■ шприцање гл. им. – Узнем 
нешто паре за млеко, али морам да платим шприцање кокошће, шприцање овце, 
шприцање говеда, шприцање куче, и само за тој не стизају парете, а кам ли за порез, 
а од некво куповање и не мислим.  ошприца.

шприцер м вино помешано са киселом водом или содом. – Најбољ шприцер је 
сас соду.

шрав рет. м шраф. – Било какьв шрав да најде, узима и носи дом, мож че притребе 
некада за нешто.

шрави рет. несвр. шрафи, притеже кључем матицу. – Обртај га тека да му рупа 
буде комто мен, а не комто теб, да видим где да шравим.  зашрави, отшрави, 
пришрави, рашрави.

шрек прил. постављање греде у граћевинарству са равним делом надоле, а не на 
ивицу (упор. и венчаница). – Друђе греде се турају на шрек, а гребењаче се турају на 
кајдис.

штави (трп. пр. штавен, -а, -о) несвр. припрема кожу за обраду потапањем у рас-
твор разних органских и неорганских материја. – Ћурчија откупи сирове овче и 
јагњеће коже, па ји штави, после од њи прави кожуви, кожувчетија и шубаре. Бољи и 
средњи домаћини су носили опьнци от штавену говеџу кожу кад иду негде на некьв 
собор или вашар.  уштави.

штављак м бот. врста траве из породице троскота, штаваљ Rumex obtusifolius. 
– От штављак варимо чорбу, али прву воду кат заћипи расипемо, дек горчи.

штакља мн. штакље ж рачвасти штап са пречагом на врху којим се подупиру 
хроме особе, штака. – Осакатен сам у рат, остадо без једну ногу, затој одим сас 
штакље.

штала ж стаја за крупну стоку. – Говеда леже у шталу, коњи у коњушницу, овце 
и козе у појату, а свиње у кочину.

шталсћи, -ска, -ско који се односи на шталу. – Не може градина добро да роди 
док вој се не врљи прегорело шталско ђубре.

штап м купљена ваљкаста палица са луком финије израде која служи за ослањање 
при ходу. – Који може, он купи штап па се потпира, који не може, он си се потпира 
с тојагу.

штапьк мн. штаповчичи м хип. од штап. – Бабо, еве купили смо ти штапьк, да се 
потпираш с њег кад негде појдеш, ко права госпђа.
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штапьц мн. штапци м пречага мердивана на којој се стане ногом при пењању или 
силажењу. – Све ми се штапци на сльбу потрошили, а не радим да ји заменим, док 
ме једнуш мука не примора.

штекер нов. м утикач, прикључак где се помоћу утикача какав апарат прикључује 
на електричну енергију. – Кат поодим ис кућу, ја обавезно искључим из штекер кво 
је укључено у струју, шта га знам ја да ли че загрми, ел нече.

штемац м челична алатка са једним заоштреним а другим затупљеним крајем, 
штемајз. – Каменорезац сас штемац урезује слова на спомен по поруџбину.

штемује несвр. дуби длетом. – Твоје је да штемујеш куде ти обележим, а моје је 
да разводим струју и постављам штекери и прекидачи.  иштемује.

штета ж 1. губитак у вредности, губитак уопште, стање нечега што је постало 
горе него што је било. – Детелинка тамьн стигла за косење, он пушти овце па ју 
испасу, намерно ми прави штету, а браћа смо. 2. модална реч за исказивање става 
говорног лица о чему. – Штета, онаква убава девоћа да остане нежењена, а какви 
момци су ју тражили. ⌂ затече га у штету ухвати га у прељуби са сопственом женом. 
– Врне се порано дом, и затече комшију у штету сас њигову жену, и ни пет ни шес, 
мльсне га у чело сас ћесер, белегу још носи.

штети несвр. оштећује, наноси штету. – Моја жена нече да си штети брата, него 
се прво дом наједе, али и у торбу понесе.  иштети.

штетник мн. штетници м онај који прави штету. – Штетник говедо, само трчи 
од морузу до морузу и прави пакос. Тија је голем штетник, али че се и за њега најде 
мајстор да га среди.

штикла ж потпетица, пета од ципеле или чизме. – Сас штикле се не иде на 
копање и загртање.

штиклетина ж пеј. од штикла. – Прекрсти нође, и ја топрв сьг видо да носи 
чижметине сас некве подвијене штиклетине.

штило с траг. – Штило му се затрло, па да се више никад не најде такво мушко. 
(клет.). Све што је стекал, зетови че прокарају за једну годину, нема да остане ни 
штило од толко њигово богацтво.

штим м мање квалитетна вуна која се користи за грубље предиво. – Власна вуна 
је очешљана убава вуна од руно, а штим је од пострижину, и оној што остане кат се 
вуна влачи.

штипаљћа мн. штипаљће ж штипаљка за прикачивање рубља при сушењу. – За-
качи ју на жицу сас штипаљћу, да ју ветар не одува.

штипе несвр. стиска нешто прстима или штипаљком, штипа. – Немој да ме 
штипеш, да не почнем ја тебе да гризем.  иштипе, наштипе, оштипе, прештипе, 
уштипе.

штипка несвр. штипе у дем. значењу. – Понекад те башта туреше у скут, па те 
штипка по обарзи, а ти њега повлачиш за мустачи, и ребечеш се колко можеш.

штипне свр. уштине. – Знаје куде требе и да пипне, и да штипне.
штир м бот. врста зељастог корова који се употребљава у народној медицини, 

боквица Amaranthus. – Кат се убодемо на трн, па ни се дигне подмицаљћа, наша баба 
набереше листови од штир, и приврже ји на рану, и за неколко дьна пројде.

што им. зам. шта / што (упор. и кво). – Што чу ти ја, кад твојто срце комто другу 
бије. Ма било што било, кво има да се сечам: човек буде, па не буде, и ко да неје ни 
бил. Ај, мори, жене, ми се не сетимо да га питамо који је, и одокле је, и што че туј 
при нас. Тикве се родиле што не мож боље да буде. ⌂ што-си је веома много, штагар. 
– На нашу свадбу што-си је народ било, па што-си девојчетија и мочетија беоше, 
мани-мани.  какво, кво.



Љубисав Ћирић1160

што прил. зашто, због чега, ради чега. – Што се забави, куде се дену до овија ред? 
Што ти је тебе, жено, што беснејеш толко, ко да ти несу све овце на број. ■ штово / 
штото /штоно чл. ф. ово / то / оно што. – Ђувеч, пуњена паприка, сарме, такво нешто 
погусто штово се са често прави, напрет се неје често готвило, пасуљьк, чорбица 
ћипне се у грне, и тој ти је. Бьш тека, ко штоно ти јучер казува, све је тека било. 
Горане, све си је тека ко штото си написал, и требе ни напцујеш, заслужили смо си. 
Тој штото је трбало да буде горе, оно дошло доле.

штом прил. чим, само што. – Нема, завалија, паре, штом ји заради, пије ји, а што 
попије тој и изеде, јербо не једе. Штом још одим, добро сам. Сабајле на Џурџовдьн 
девоће се премене штом поубаво: ћенарне кошуље, забање, везене опрегљаче, на 
нође везене черапе, и иду да беру цвеће, и вију венци.

штранга мн. штрањђе ж уже, поводац. – Врзала сам теле сас штрангу за сливу, а 
оно се одврзало, па си побегло у шталу. Кво је тој: штранга теле отелила? (заг. врежа 
која је родила тикву).  штрангла.

штрангла мн. штрангле ж уже, поводац (упор. штранга). – Узо штранглу у плевњу, 
тури ју испод кожушче, и појдо да се бесим, а мојви ко да је некво насетил питује ме 
куде чу. Е, Јеленко, мислим си, замлато једна, штранглу да тражиш, па да се бесиш, 
пројде ти живот, а ти се не помери од баштине криве меџе.

штрапа несвр. гази, корача, ступа ногама. – Топрв се беше развиделило, ја штра-
пам и оѕртам се, нигде нићег нема. Штрапа, зевњу не дотица, / гледа, нићег не види, 
/ слуша, ништа не чује, / тешће ју бриђе налегле, / Стојан си јучер тиће пројде, / а си-
ноч на седењћу не дојде. (нар. п.).  заштрапа, наштрапа, отштрапа, прештрапа, 
приштрапа, проштрапа, уштрапа.

штрапка мн. штрапће ж отисак људског стопала или животињске шапе, папка 
или копита. – По штрапку се види да ли је прошьл стар човек, ел дете. Разликује се 
штрапка от курјака и оди дивљу свињу.

штрапка несвр. штрапа у дем. значењу, гази ситним корацима. – Детето им веч 
прооџује, штрапка по собу.

штрапне свр. нагази ногом, закорачи. – Каљиште до гушу, црвеничина се развлек-
ла на све стране, немаш где да штрапнеш, а да се на укашкаш. Замалко да штрапнем 
на змију.  прештрапне.

штрб, -а, -о крезуб, без зуба, шкрб. – Беше малко и штрб, велеше да је ишьл при 
доктора та му rгали некве ложице по уста, и више не иде при њи, ако га заболи зуб, 
сам си га извади сас гарђе. Спадал сам на тој да ме ни штrбе бабе више не гледају, 
камли да ме погледа нека помлада невестица.

штrбеје несвр. постаје крезуб, остаје без зуба. – Притискају ме године, поче да 
штrбејем, поче да недовиџујем, а још ми се и пије, и једе, и работи.  оштрбеје.

штрбља м крезуба мушка особа. – Има жену друсну, а он штрбља, не вреди му 
па да има још једну такву.

штрбна ж крезуба женска особа. – Штрбна, али ако те закачи с онија два зуба, 
тешко си га теб.

Штрбовац село у Лужници; Штрбовчанин, Штрбовчанка, Штрбовчанче мн. 
Штрбовчањи етн; штрбовачћи, -чка, -чко ктет.

штrволи несвр. жваће са потешкоћом због недостатка зуба. – Остадо штрба, па 
само штrволим кад једем.

штреца несвр. жига, пробада. – Поче ме често штреца под леву пазуку, мора да је 
срцето почело да отказује.

штреца се несвр. преза се, трза се (од страха). – Само ли се накашље, почнем да 
се штрецам, тој ли је живот!
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штрецне свр. жигне, прободе. – Нема-нема, па ме штрецне нешто под-груди, па 
ме запотаји да не могу да уздьнем.

штрк мн. штркови зоол. бела рода Ciconida. – Ако се наљутим, че те избодем ко 
штрк жабу.

штркља се несвр. обада се, трчањем и скакањем спашава се од уједа обада (о 
говедима). – Усред ноч некво дрнка у шталу, Милисов се дигне да види кво је, Бошко 
се штркља по шталу. ■ штркљање гл. им. – Тој опасно кат се деси штркљање, говеда 
могу да побегну и у туџ атар, да ји после једва пронајдемо.  уштркља се.

штркљавица ж зоол. обад, инсект из породице Tabanidae који напада говеда и 
коње. – Штркљавица куде уапе говедо надигне се бопка, па му сукрвчина потече, па 
се и просере.  зољавац.

штркљес, -та, -то висок, мршав и дугоног. – Убава, само малко штркљеста, али 
че се поиспуни, па има да буде најубва девоћа у село.

штројач м онај који штроји домаће животиње (упор. стројач). – Он дошьл ночу, 
и затекал жену сас Ђуру штројача на гомилу.

штројевља несвр. шкопи, кастрира, јалови, уклања полне, семене жлезде код 
животиња (упор. строји). – Вепар се скопевља, а свиња се штројевља.  штроји.  
иштројевља.

штроји несвр. в. штројевља. – Ми наше свиње штројимо још прошли понедел-
ник.  уштроји.

штрока ж прљавштина (у првом реду телесна). – У жетву ни штрока изеде, не 
стигнемо да се ни измијемо, ни окупемо. ⌂ отврљи штроку изађе из беде, пређе да 
живи у град. – Отврљила штроку и сиротињу, укачила се на штикле, дигла главу, и 
мисли да ко њу нема на свет. ⌂ стури штроку ослободи се бедног живота, дочепа се 
вишег положаја. – Отишло у град, стурило штроку па дигло нос, и нићега не позна-
ва, а до јучер чувало овце и козе.

штрокав, -а, -о 1. телесно прљав. – Лети се купали надвор, иза кућу измеџу две 
зграде на закlтно место, а зими си згреју воду у котле, посипују се сас лонче, ако су 
стари, несу дозваљали да буду штрокави. 2. умазан свакојаком прљавштином (упор. 
прчав). – Оно што јес, јес, из шталу не излазим, јаганци лучим, прашчинка двојим, 
па мож и да намирисујем, ал еве рећију чу ти сипнем, њу мож да пијеш на слободију, 
па и ако је малко штрокава чашката.

штрокавеје несвр. телесно се загади због неодржавања личне хигијене. – Увати 
ни работа, па смо и запрчавели и заштрокавели.  заштрокавеје.

штрокља м телесно нечиста мушка особа. – Копка ме да чујем какво је све тија 
штрокља напричал за мене, па да му сва ребра избројим.

штрокна телесно прљава и неуредна женска особа. – Стално ме кlне и мурдари: 
Штрокно једна, јеџ говна, посерем ти се у уста! – свакаво ми надума, а ништа неје 
боља од мене.

штрпка несвр. откида мало по мало. – Намерно преорује меџу, сваку годин ми 
штрпка помалко од њиву.  иштрпка, наштрпка.

штрпне свр. откине парче. – Старцат, тија стареја, изнесе и штрпне малко од 
зељанчькат, и ко бајађи дал на мечку, оно си он изел, али тека льже деца.

штрудла нов. ж врста колача од теста надевеног орасима, јабукама, маком и 
сл., штрудл. – Штрудлу мажемо сас пекмез.

штруфна ж платнена или гумена врпца која опасује ногу испод или изнад колена 
и придржава чарапе да не спадну, подвезица, штруфла. – Истровила штруфне, па 
оди ко сьблаз сас смькнуте черапе.
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штрц-фрц ономат. звук који производе маказе током шишања. – Штрц-фрц, 
штриц-фриц, штрц-фрц! – свире ножици прекај уши ко откована коса у детелину, 
ошиша ме баба док речеш овьс.

штукне свр. 1. пропадне, упадне у неку шупљину. – Ма куде ли се џевоса оваја 
жена, ете тека, одмаје се на негде, штукне ко да је у-зем пропадла. Он штуче, ко 
под-зем да отиде. Да те стисне сас онеј њојне мазне бутињће, има да штукнеш у њу 
ко совељћа меџу нитће. 2. нестане, ишчезне, изгуби се. – Стално си је дом, али кад 
га нећи за нешто потражи, он негде штукне, ни милиција не мож да га пронајде. 3. 
фиг. утоне у сан. – Радисав спи ко топ, тој си му мана од малечко, лько заспи, и кат 
штукне у сьн, тенкови га тешко мож пробуде. ⌂ штукне у долину буде украден. – Имао 
убаву сећиру, али ју више немам, штукла у долину.  заштукне.

штумне свр. нестане, ишчезне, изгуби се (упор. и штукне 2). – Штумну негде, ко 
да под зевњу нестаде.

штур, -а, -о 1. неразвијен, неухрањен, оскудан. – На гледање убаво жице, али му 
штуро зрно, неолебило се добро, не паде му ћиша кат поче да исврља класови. 2. 
празноглав, сенилан. – Нечу да се расправљам сас штурога човека.

штуреје несвр. 1. губи умне способности, излапљује. – Како стареје, тека штуреје. 
2. постаје пуст, обезљудује се (село, или крај). – Штуреје наше село, дьњу ретко 
сретнеш човека, ночу ретко залаје куче.  заштуреје, иштуреје, оштуреје.

штури несвр. осећа несвестицу. – Нешто ми штури у главу, све се заваљам кад 
одим ко да сам пијан.  заштури.

штуриња ж беда, несрећа, пропаст. – Од овуј се штурињу не мож спасимо, а 
који су били попаметни они на време побегоше у варош.

штурне свр. јурне, побегне. – Док петьлат да се опасуљи да штурне комто дом, 
грабну га јастреб, што би рекли комшије: цап-царап, и готово.

штурча м празноглавац. – За онога који мисли да је најпаметан при нас се вели 
да је штурча.

штуца несвр. упада, понире. – Кркљичине има, па вода штуца, цел дьн ти требе 
да навадиш градину. Каљиштак, штуца нога кад нагазиш, мож човек да се заглоби 
до колена.  поштуца.

шћемба м/ж надим. човека или жене великог стомака. – Од овој што ми исприча 
за њиговог имењака Ђоку Шћембу, још се затајам от смејање. Шћембо, доста једе, 
направила си се ко рањеница од двеста ћила.

шћембав, -а, -о који је великог трбуха, трбушаст. – Прасево шћембаво, мора да 
има глисте.

шћембави се несвр. добија велики стомак. – Како улезе у постаре године поче да 
једе ко гладна година, поче се шћембави, али га вану притисак, и отиде ко да неје ни 
бил.  ишћембави се.

шћембак м пеј. трбушина. – Удебелил се, па му виснул шћембак, једва оди.
шћембан м надим. човека великог стомака. – Тија Шћембан, мешина му се надула 

ко на бобовњака.  шћембил.
шћембе мн. шћембетија ГЛ, ДЛ с анат. стомак, трбух (упор. и шкембе). – Зорка 

имаше шћембе ко да је стално у девети месец. Што сиротиња створи и ушпара, из-
еду тија сас големата шћембетија.

шћембес, -та, -то трбушаст. – Куде си купил овуј шећембесту влашу, бьш убава.
шћембил м в. шћембан. – Када се коте јазавци? – питује у задругу Никола 

Шћембил Љубинка Јазаваца. – Па кат су шћембави! – не остаде му дужан Љубинко.
шћембићи м мн. јело справљено од исецканог куваног шкембета, шкембићи. – 

Шћембићи воле стари љуђи али ји једу и деца кад нема друго.
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шубара ж капа од јагњеће коже (упор. барла и чупача). □ – На главу смо носили 
шубару, ретко да је нећи имал шашир, на нође опьнци свињсћи и вунене плетене 
чорапе, али имаше и везене на ђулови.

шубаретина ж пеј. од шубара. – Натресе кожушчину до испод колена, и намькне 
шубаретину до очи, па с овце ко мечка да иде.

шубер м отвор на прозору, вратима или зиду који се отвара и затвара помицањем 
затварача, шалтер. – Има дни кад не мож да се навири у кодницити у болницу, а 
кам ли да се стигне до шубер и предаде књишка.

шуберче мн. шуберчетија с дем. од шубер. – Предадо књишку на шуберче, и седо 
на клупу да чекам да ме прозову да улезнем при доктура.

шуга ж дечја игра. – Играли смо се шугу, једьн јури, друђи бегају, куга пипне 
предаде му шугу, после он јури.

шугав, -а, -о који болује од шуге, заразне кожне болести прећене великим 
сврабом. – Једнуш циција, скрчав, скрчав, шугаву јабуку ти нече даде. Тај деца што 
су убаво премењена мрште се комто нас, и бегају од нас ко да смо шугави.

шугавеје несвр. заражава се шугом. – Уватише ни работе, па немамо кьд ни 
да се окупемо, ни да се преоблечемо, још малко па че почнемо да шугавејемо.  
зашугавеје, ошугавеје.

шугља м пеј. онај који је запуштен, и можда шугав. – Тија шугља ти не требе, ни 
се мије, ни се купе, ни се пере, базди ко пор.

шужби несвр. вади зрна из махуна. – Пасуљав рујан, па мора ручно да се шужби. 
 ишужби, нашужби, ошужби.

шуждав, -а, -о са несвестицом, са вртоглавицом, са неком фалинком у глави 
(упор. и штур). – Шужждава сам з главу, па без амрел не смејем да идем кад је јако 
сльнце.

шуждавеје несвр. губи умне способности, сенили. – Почела сам да шуждавејем, 
појдем по нешто, и заборавим за кво сам пошла, па се по трипут повртам.  
ошуждавеје.

шукне свр. зуцне, писне, да гласа од себе. – Кат се наљути, од њега никој не смеје 
да шукне у кућу.

шуле мн. шулетија с 1. земљани пљоснати суд за ракију, пљоска. – Стари људи 
воле да си носе рећију у шуле ил шише. 2. мали кондир, кондирић. – Миле Орта 
волеше да пине, и често речеше: Чек да пинем из шулево да ми се приједе лебац. 3. 
фиг. дечји пенис. – Кад му порасте шулето, че га женимо.

шуленце с дем. и хип. од шуле. – Деда Добривоја нигде не идеше бес шуленце у 
унутрашњи џеп от прослук.

шума 1. мноштво дрвеће израсло на већем простору, земљиште обрасло 
високим дрвећем. □ – Деца, ућутете малко, дошло ми да ватам шуму од вас, да ми 
се глава смири. 2. накресане гране са лишћем као сточна храна за зиму, брстина. – 
Шума за овце почне да се сече от Светог-Илију, кад узреје. Преко зиму чим се ујутру 
дигнеш прво пуштиш јагњишта да сисају, после одлучиш јаганци и туриш шуму да 
овце брсте.

шумак мн. шумаци м млада ниска шума, честар, шумарак. – Куде че се најдемо, 
да ли у шумак, ил у долину куде се божур црвенеје. Ливаде се сасушиле, саде туј-и-
там по заветину и прекај шумаци зеленеје се отава.  шумљак.

шумар м онај који се стара о шуми, чувар шуме. – Башта му бил шумар, па и 
њиговог сина зову Мика Шумар, али и целу вамилију зову Шумари.

шумица ж дем. од шума 2. – Ујутру им дадемо чисто сено, окол десет сата шуми-
цу, у пладне па шума, а вечером сенце мешано са сламу.
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шумка ж одломљена грана са лишћем; грана са лишћем која се о Божићу пали 
као бадњак. – Јутром се дигнемо рано, вунена торбица на рамо, шумка на рамо, па 
у коледу. Иду мужи у браниште за шумку, па увечер прегори бьгњьк, вечерамо на 
сламу, и туј и преспимо.

шумкаџија мн. шумкаџије рет. м назив за партизане, који су најчешће боравили 
по шумама. – Партизани, шумкаџије, нападоше на штаб, па једнога Бугарина беоше 
убили, а једнога официра беоше ранили.

шумљак м в. шумак. – У вењер му нестал гас, па једва потреви низ шумљак да 
излезне на пут.

шумоглавес, -та, -то који има главу испуњену шумом, тј. празну, занесен, буда-
ласт (упор. и штурча). – При нас орате за онија који мисле да су најпаметни да су 
шумоглавести.

шумољи несвр. шушти, ствара шумор. – Госпава нешто меша и тражи у торбу, 
шумољи ко путпудаљћа у песку. Нешто дојде па шумољи, ја се уплаши да неје змија. 
 шушка.

шунтав, -а, -о који није при свој памети, блесав, ћакнут. – Они су сви шунтави 
у главу, сви су малко осем свет. При нас орате за онија који мисле да су најпаметни 
да су шунтави.

шунтавеје несвр. губи памет, блесави. – Остадомо сами у четри дувара, деца 
се растикаше по свет, ми како старејемо, све повиш шунтавејемо.  зашунтавеје, 
пошунтавеје.

шунтавило с блесавост, ћакнутост. – Нема-нема, па га вати некво лудило, 
побеснеје, па се дом не скаџује докле га не пројде шунтавилото.

шунтоли несвр. послује, радуцка, чачка нешто да му прође дан (упор. перетише). 
– Женете шунтоле по кујну кво им је за работу, а ми се мотамо окол њи, и кобајаги 
им помагамо.

шупа1 ж примитивна мања просторија најчешће склепана од дасака за разне 
намене. – Шупа млого користи сељаку.

шупа2 ж грађевина ван села у којој се прерађивало млеко у сир или качкаваљ (упор. 
сирењарница). – Стрижевачка шупа је била у Даркове ливаде, тека се зове местото 
горе у рудину. Вревимо чија је крава близнила, куји колко овце чува, и куји највише 
млеко предава на шупу.

шупьљ, -пља, -пљо који није ничим испуњен, шупаљ. – Главоња се поче узрта у 
њег, ко сврака у шупьљ ореј. Човек поживи на комоцију кад је помалечак, после цел 
живот јадује, стално му некво вали и некво му шупљо у срце.

шупељка мн. шупељке ЛЗ ж глинена свирала, окарина. – Мој брат знајеше мло-
го убаво да свири на шупељку, и стално си ју носеше с њега где год да појде.  
шупељћа.

шупељћа1 мн. шупељће ГЛ, ДЛ ж в. шупељка. – Шупељће праве грнчари од глину, 
она личи на пиле, само што нема нође.

шупељћа2 мн. шупељће ж мала шупљина, шупљика (у хлебу или сиру). – Леб тре-
бе да буде добро печен и на шупељће, а кад је глетав неје добар. Сирење на шупељће 
понеје добро од оној без шупељће.

шупљак м шупљина у деблу, настала обично труљењем, али и радом детлића. – 
Бабата ми је причала како је вапират ишьл по њу, па се тиће загњел у шупљак у врбу, 
и изгубил се.  шупљар.

шупљар м в. шупљак. – Понекоја пилетија праве гњездала само у шупљари.
шупљи несвр. чини што шупљим. – Шупљим коританце, да си у њег давам зоб на 

јаганци.  ишупљи.
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шупљикав, -а, -о који је са шупљинама. – Овија камен шупљикав, ко да су га 
црви провртели.

шупљоглавес, -та, -то који је слабе памети, умно ограничен, празноглав. – Са, 
кат се молим Богу, ја поменем и како је спасил и нашити ореј, и како је он бил увек 
попаметан од нас шупљоглавести сељаци.

шури несвр. скида длаку са заклане свиње помоћу вреле воде. – Напрет смо све 
драли свиње, требале ни коже, а са сваћи шури, никој не дере. ■ шурење гл. им. – Кад 
вода зајечи и запени, тьг је добра за шурење.  ошури.

шурњаја ж шуракова жена. – Волим да ми дојде шурак, али повише волим да 
дојде шурњаја.

шустикла ж мали везени или ручно хеклани прекривач (упор. миље). – Кумица 
носи бокал прекријен сас шустиклу, на њу навезене алеве црешње и зелени листови, 
а обиколено сас пун вез.

шут, -а, -о 1. брав који је без рогова (упор. ћут). – Јарци су већином рогати, а козе 
шуте. Ем шуто, ем боде. 2. фиг. човек слабијег имовног стања; онај који није на неком 
положају. – Шут с рогатог не може. Шут сас рогатога се не боде.

шутарка ж столица без наслона. – Столица може да буде с наслон, ако је без на-
слон зове се шутарка.

шутко м ован без рогова, и име таквом овну. – Овнево је прави шутко, још нема 
рогови. Имаомо овна, па си беше строшил једьн рог, па смо га звали Шутко.

шућмурас, -та, -то који је неодређеног расположења. – Једьн вели: Не знам кво 
ми је одоцутра, све ми некво шућмурасто. – А друђи му одговара: Можда ти се бело 
шаренеје.

шуша м готован, ништарија, подлац. – Ти само знаш да бајеш и да лочеш, само 
знаш на свирће паре да даваш, и да частевљаш и шушу и пушу.

шушеница ж в. сушеница. – У коледу иду пред-зору момчетија, па им бабе давају 
коврждањи, ореси, вочће, јабуће, шушенице, који какво има.

шушеничка ж в. сушеничка. – Ујутру на Божич кат се дигнемо идемо по њиве да 
палимо сламу на коју смо преспали, али понесемо си и колачьк, раћицу, шушеничку 
месо.

шушка мн. шушће ж фиг. папирната новчаница. – Дај ми от шушћете, а железнете 
паре си чувај за тебе.

шушка1 несвр. шушти, ствара шумор (упор. шумољи). – Нешто шушка кроз тра-
ву, пази мож је змија. Дај ми от парете које шушкају, а теј које тропају по џеп си чувај 
за тебе.  зашушка, ишушка, ошушка, отшушка, пришушка, прошушка.  шушње.

шушка2 несвр. због недостатка зуба не изговара правилно поједине гласове, 
шишти кад говори (упор. шопељћа). – Бобо-Наца излезне на Црквиште насред село, 
и на сви се вали, а шушкала малко кат причала: Овеј шандале ши ми Чеда купил.

шушка се несвр. фиг. говорка се. – Шушка се по село да че се Бошко и Перса ману, 
и тој са кад веч требе унуци да имају.

шушкав, -а, -о који шушка, шуштав. – Једно време беоше у моду шушкави 
мантиљи, па ји окаоше шушкавци.

шушкавац м лак кишни огртач од непромочиве синтетичке материје која при 
кретању шушти, шушка. – И он и она купили шушкавци, па кат појду негде поносе 
се с њи ко свитьц з гузицу.

шушљави несвр. натруњује што чим, уноси смеће. – Истреси сламу из опьнци, 
немој да шушљавиш собу, тамьн сам ју измела.  зашушљави, нашушљави, 
ушушљави.
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шушљак м 1. опало лишће, ситан отпад, смеће. – Шушљак да зберете на гомилу 
и да га запалите, ел га врљете на ђубре. 2. труње. – Отребиш пасуљ от шушљак, и 
омијеш га најмалко у три воде, приставиш га да се вари, а ти радиш друго нешто. 3. 
фиг. лош човек. – При нас орате за онога који мисли да је најпаметан да је шушљак.

шушне свр. произведе кратак слаб шум, покрене се са шумом. – Чу како Љубисав 
шушну из њигов кревет, и отшушка нанегде. Шушне ли нешто, ако неје мечка, тьг 
је поганац.

шушњар м бот. коровска биљка која расте по житима Rhinanthus. – Плевење 
најтешко беше, слагнеш се и цел дьн плевиш, а кроз жито шушњар и паламида колко 
оч.

шушње несвр. 1. шушти, ствара шумор (упор. шушка). – Некво шушње кроз 
грмање, а не види се кво је. 2. фиг. послује по кући. – По цел дьн шушњем по кујну, 
немам одмор, а не види се да сам нешто уработила.  зашушње, ишушње, пришушње.

шушољи несвр. чаврља, ћаска. – Предвечер ете ји иду Цана и Кадивка, уватиле се 
подруће, и некво шушоље.

шушона ж кратка памучна или вунена чарапа, фусекла (упор. вусукле). – Забьн и 
сукно, на нође вунене чорапе и шушоне, и свињсћи опьнци.

шуштаво прил. са несвестицом, са вртоглавицом, са неком фалинком у глави. – 
Нешто ми шуштаво у главу, мора да је од времиштево.

шуштер м обућар, шустер. – Ако кому отпадне блокеј на цокулу, мора да ју носи 
чьк у Бабушницу при шуштера да закове друђи.

шушумига м онај који није од речи, шепртља, неспретњаковић. – Знам те, 
Јеленко, шушумиго једна, теб се пријела баница, па две не видиш, затој се толко 
милкујеш окол мене.  шушумигоња.

шушумигоња м в. шушумига. – Такви шушумигоње има ко паламида, ко да се 
сами сеју, дуне ветар, и разнесе ји по свет.

шчапи свр. зграби, шчепа, шћапи. – Она кат се уљути, па га шчапи за руку, па 
га обрну укруг окол њу, па га шибну назем, и клече на груди и поче да га гњаса сас 
колена.

ш-че (редуковано ’шта че / што че’) шта ће. – Овој ли је живот, ш-че ми овькьв 
живот, ни могу да се послушам нешто, ни па има кој да ме нешто услуша. Ти си 
висока, убава, ш-че ти тија маљурко. Ш-че да работи, сирота, упадла у неваљашни 
љуђи, лоша вој судбина. Како-че, ш-че, па си се врне при матер и при башту.

шчука свр. фиг. поломи, пребије, сабије. – У свако место има понећи табаџија, али 
се смире, кад им милиција шчука рогови.


