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УВОД

Драгачево се, записао је његов пасионирани истраживач, „угњездило 
између Шумадије и Старог Влаха“, чине га две варошице (Гуча и Лучани) и 
четрдесет осам села [8: 219–220], при чему својом северном границом допи-
ре до Западне Мораве у околини Чачка, на западу се наслања на моравички, 
а на југу на студенички крај док га на североистоку и истоку падине Јелице 
одвајају од доњег Поибарја, у коме се ијекавштина, још по Вуковим записи-
ма, негде у близини Краљева, додирује с екавштином и одатле окреће према 
северозападу и преко Ваљевских планина избија на Дрину код Лознице.

Већ летимичан увид у литературу о Драгачеву показује да је то при-
лично темељито истражен део српскога етничког простора и о томе ћемо 
поменути тек неке најкрупније појединости.

Расправом о антропогеографским карактеристикама Доњег Драгаче-
ва отворена је велика Академијина (и Цвијићева) серија Насеља српских 
земаља (I/1902), а после неколико година прикључила јој се и она Косте 
Јовановића о Горњем Драгачеву (V/1908); новије етнографске прилоге (Мир-
ка Барјактаревића о Гучи и Радована Маринковића о Горачићима и Брезови-
ци) међу корице исте књиге, заједно с Ердељановићевом и Јовановићевом, 
ставио је Борисав Челиковић у едицији Корени : Српске земље : Насеља и 
порекло становништва додајући им и свој текст о драгачевским селима 
која нису обрађена у Насељима српских земаља („на основу објављених 
истраживања Јовише М. Славковића, Илије Мисаиловића и Драгољуба В. 
Корићанца“ [2–4]).

„Записе на камену“ о драгачевској прошлости саб(и)рали су Никола 
Ника Стојић [14], Радован Маринковић, Зоран Маринковић, Момчило Сте-
ва новић [12] и Радојко Николић [13], a богата, разноврсна и, понекад, нео-
бична сведочења о Драгачевцима записује Милоје Стевановић (чешће као 
Грешни Милоје) у више својих, ауторских и коауторских, књига [5 6 7 10 11].
Ти су Стевановићеви записи, пре свега – својом лексиком, првом аутору 
ове књиге послужили као мотив да предложи припрему опсежног драга-
чевског дијалекатског речника очекујући да би тај посао могла преузети 
Маријана Матовић, која је уз књигу Казивања приложила речник мање по-
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знатих речи (Речи које увиру, 270–277). Показало се, међутим, да се наша 
„кандидаткиња“ у тај подухват није могла упустити и тако се десило да се 
„предлагач пројекта“ нађе у позицији да прати односе између качерске лек-
сике, коју је пре тога непосредно бележио скоро три деценије, и оне драга-
чевске, с којом се први пут срео у Стевановићевим књигама.

Озбиљно упориште за ове послове пружио је опис говора Драгачева из 
пера Петра Ђукановића [1], у коме су осветљени основни нивои његове струк-
туре и то нам омогућује да се осврнемо тек на неке акценатске појединости 
за које мислимо да се могу друкчије осмотрити и нешто прецизније одреди-
ти. Међу њима две су посебно изразите.

Прва се односи на померање кратког акцента с крајњег слога на прет-
ходну краткоћу: вода, жена, врућина, околина, село, добро, руковоство; боса, 
висока, зелена; дошла, легла; поток, језик, момак; комшилук, домаћин; зелен, 
црвен, самоук; изнешен и сл.) док се у свим осталим случајевима и кратки 
и дуги једносложни акценат на претходни слог преносе по новоштокавским 
правилима: воде, водом, врућине, врућином; потока, језика, поломили, Вуко-
маном, комшилуком, домаћини, прескочимо; затражи, развежеш, јуначки);1 
ако се, међутим, крајњи кратки акценат нађе у енклитичкој позицији, тада ће 
се, али и то само понекад, понашати као у регуларној вишесложници и бити 
пренесен по новоштокавским правилима (вода је, босе су, дошли сте, легли 
су, високе су, зелено е, врућина е, село е, добро су, унук ће доћи, спотаћи се).2

Изузеци од назначенога правила сасвим су ретки и изразитије се своде 
на појаву дугоузлазног акцента у позицијама у којима се регуларно среће пре-
несени косовско-ресавски кратки акценат (тзв. „кановачки акценат“): жена, 
сестра, седло, дугме, бес коња, добро, дошла, узми; катран, темељ, поток, 
кревет. Тај се акценат, по правилу, среће на линији додира и/ли укрштања 
говора с узлазним тоном у дугом слогу с онима у којима се такав тон среће 
и у краткима, што као последицу има уопштавање дугоузлазног акцента и у 
оним позицијама у којима је кратки акценат регуларно пренесен на претход-
ну краткоћу као силазан, дакле: [вода > вода] ↔ [вода > вода : трава]. Тај 
је акценат обичан на линији додира двају компактних дијалекатских масива, 
какав је случај са суседством шумадијско-војвођанских и косовско-ресав-
ских говора „у источној Шумадији и у вршачком крају с једним делом бело-
цркванских села“ [24: 118; 26: 41–43], али су као појава занимљивије прилике 
у зонама у којима је новоштокавска акцентуација потпуно прекрила старију 

1 Изразитији изузеци од таквог померања тичу се силазних акцената у примерима 
типа владаније, издиханије, ломатаније, погибеније, привиђеније, приказаније, спасеније, 
страданије, чудественије / чуденственије, гологузија (али: ломатанија, наша страданија); 
има још његовијег рукотворина по Драгачеву, вододерина, жабокречина, кривоклетник, 
првољеткиња, првотелкиња, првопраскиња, првождрепкиња, дебељушкасте, вековечан, 
боговетни, своеручно, недоношчад.

2 Треба овде рећи да се такви записи у нашој грађи срећу само спорадично, а и код Ђу-
ка новића тек су незнатно фреквентнији [1: 90]. 
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косовско-ресавску – какав је случај с говорима које овде непосредније по-
сматрамо. Насупрот компактним североисточним ареалима, наиме, у појасу 
од Драгачева и источних делова Ужичке Црне горе до Качера „кановачки“ 
акце нат чува се, изгледа, само факултативно или у сасвим ограниченим ареа-
лима. На то указује и грађа из Драгачева: више десетина примера које бележи 
Ђукановић „расуто“ је по свему простору, при чему аутор истиче да се „од
истих особа, поред ликова као што су вода, жена, земља, сестра, поток, Ми-
лан, Драган, околина, дужина итд., неупоредиво чешће чују те речи са кра-
ткосилазним акцентом“ [1: 91–93] (у нашој грађи тај се акценат среће ретко: 
ашлук, балук, ђерђев, дала јој пелцер, човека, помоћи човеку, вретено, бала-
вандер, ко баба у болести, гвозден, пошли, слага да аутобус иде на Дубље). У 
том је погледу иста ситуација и у источној зони Ужичке Црне горе (вода, да-
ска, јастук, кревет, губери, дугачак, комшилук), као и у Качеру, с тим што је 
за качерске прилике карактеристичан и један микроареал (онај који се тиче 
Козеља), али је мноштво примера забележено и у другим селима, најчешће 
паралелно с једносложним кратким акцентом у истој позицији [22: 11].3

Други тип примера тиче се појаве „дугоузлазног акцента“ тамо где 
би се регуларно очекивао „дугосилазни“, као што су, рецимо, облици пре-
зента типа: враним, масти се, ресим, спасим, кад залади; трпног придева 
проврћено, закоровашено или облици Гмн добитака, анђелака, врабаца, 
чворака, продаваца и сл. Осим у Качеру [22: 7–10], такви су облици забе-
лежени у говорима Груже [21: 588 622], Драгачева [1: 35 53 77 97 111 153 
157], Горобиља [18: 640], при чему су трагови исте појаве тек назначени и у 
говору Ужичке Црне горе и то само на линији додира са драгачевском и та-
ковском зоном [20: 359]. Новија испитивања показала су, међутим, да је Гмн 
типа врабаца, мушкараца познат и на Златибору [27: 503 553 558], а то онда 
значи да је томе ареалу морао припадати и моравички крај – о чему засад 
имамо само неке непосредније назнаке. У Николићевом опису моравичкога 
говора [19] изостао је, наиме, преглед прозодијског система из којега би се 
такве појединости могле сагледати, а наш покушај да за појавама о којима 
је реч трагамо по другим поглављима књиге није донео резултате и једино 
што засад о томе можемо рећи своди се на наше узгредне записе из Ариља 
и околине (врабаца, стабала, трупаца, Немаца, Американаца, Словенаца, 
домаћинстава, путељака, додатака4) којима се потврђује да је тамо реч о 
делу јединственог ареала који би се, према нашим садашњим увидима, мо-
гао „затворити“ негде на источним падинама Златибора.

3 У таквим позицијама Ђукановић спорадично бележи и појаву стандарднога кратко-
узлазног акцента (вода, село, поток [1: 91], а покоји пример нашао се и у нашој грађи (видра 
од човека). 

4 Према усменом саопштењу о. Варнаве (Димитријевића), из манастира Лелића, рођеног 
у Ариљу (родитељи су му из Бјелуше и Високе, северно од Мучња) и Милоша Стефановића 
из Грдовића код Ариља.
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Што се, пак, тиче изотоне вода / вода, изгледа да њен ареал неће бити 
много мањи и обухвата Драгачево, Гружу, Качер и део његовог таковског 
суседства, при чему треба рећи да она, према неким нашим непровереним 
записима, пролази нешто западније од Љига, али је сасвим неизвестан пра-
вац њеног простирања преко таковског краја будући да о томе говору немамо 
података, па тамо можемо очекивати, макар у његовом источнијем појасу, 
оно што је забележено на Руднику и његовом северном подножју [22: 6–10]. 
Када тако говоримо, имамо на уму неке необичне појединости с којима се у 
том погледу срећемо, рецимо, у говору Прањана и околине: тамо је, изгледа, 
обичнији акценат вода, жена, лула, лепота, поток, живот, домаћин, али 
је врло чест и један акценат с нетипичном тонском линијом која се може 
остварити и равно, али и неспорно силазно као вода, поток. Такав акценат 
забележили смо и у Дружетићима, у источном појасу Ужичке Црне горе, на 
граници са таковским крајем, а ту појединост помињемо зато што би се мо-
гло догодити да се са сличном појавом сретнемо и у моравичком говору. Пре-
ма Николићевим записима [19: 259–261], наиме, „изражена је особина мора-
вичке зоне да постоје акценатски ликови типа жена, поток, сестра, дошла, 
где уместо очекиваног краткоузлазног /à/ имамо карактеристичан акценат 
који је најближи дугосилазном /â/.“ Тај се акценат, по свему судећи, среће у 
слободној варијацији са „кратким узлазним“ и о томе Николић записује да се 
„код истог информатора јављају оба прозодијска лика“ и да „изговор /â/ није 
уопштен ни код једног говорног представника – изузев, можда, најмлађих“. 
Остао је, међутим, нејасан његов навод да у моравичком говору нема кано-
вачког акцента [19: 259] иако одмах потом он вели да појава о којој говоримо 
„захвата и кановачки“ и да „има стараца који скоро доследно изговарају“ /á/, 
а свим тим реализацијама он додаје да је „врло обична и прелазна варијанта, 
»полуузлазни акценат«“, при чему само истиче да је то термин Р. Бошковића, 
али о његовој природи не говори ништа нити за такву појаву доноси потврде 
(па можемо помишљати на то да би такав акценат могао одговарати оном за 
који рекосмо да се „може остварити и равно“). Како видимо, врло је широк 
регистар варијација у којима се остварује такав акценат: на највећем делу те-
рена он је доминантно „силазан“ (Гружа, рудничко-качерски крај с исто чним 
појасом Такова, чачанска околина, Драгачево); у западнијој зони Такова и 
у суседном граничном појасу Ужичке Црне горе, као и у целој моравичкој 
области, тј. у широком луку од јужних падина Повлена и Маљена до исто-
чног Златибора, наши увиди у акценатске прилике прилично су оскудни (у 
покојој појединости чак противречни), али обе појаве о којима говоримо 
сугерирају закључак да се у њима налази несумњив траг косовско-ресавског 
супстрата, односно потврда схватања да се ијекавски источнохерцеговачки 
насељенички талас наслојио преко косовско-ресавске екавштине, донео бит-
но друкчији акценатски образац, али у њему сачувао и ове две особености 
о којима говоримо, односно преузео косовско-ресавско правило померања 
кратког акцента с краја речи (дакле вода, поток м. вода, поток), а „дуго-
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узлазни акценат“ нашао се на месту косовско-ресавског неоакута. (Тај акце-
нат „откривен је“ тек недавно [23], при чему се убрзо показало да он обухва-
та врло простран ареал од јужних падина Копаоника до северног подножја 
Рудника и главнину Западног Поморавља до међе с Ужичком Црном гором и 
источним појасом Златибора, прве потврде за то пружила је Ивана Радоичић 
за лепосавићку околину [25], а Југослава Арсовић показала да у топличком 
крају и на јужним падинама Јастрепца тај акценат има потпуно слободну 
дистрибуцију [17: 397]).

Све наведене појединости омогућују нам да, с великом мером 
вероватноће, реконструишемо предмиграциони дијалекатски пејсаж на сек-
тору од Драгачева до северног подножја Рудника као косовско-ресавски, 
с тим што би на томе простору даља истраживања требало да прецизније 
одреде правац простирања изотоне вода ~ вода и да покажу, рецимо, да ли 
су јужне падине Повлена и Маљена могле бити она линија до које је тај 
дијалекатски масив према северoзападу имао најдаљи домашај или се „зау-
ставио“ негде на међи југоисточне зоне Ужичке Црне горе и таковскога краја 
док је на западу макар додирнуо источне падине Златибора.

Потврде за преношење кратког акцента с краја речи (тај феномен по-
знат је и као „ерско преношење“) овде нећемо посебно наводити, а пренећемо 
главнину примера у којима се нашао „косовско-ресавски неоакут“ (при чему 
разлоге за такав поступак налазимо у чињеници да је онај први тип примера, 
практично, уопштен, а овај други, по својој позицији у језичком систему, мно-
го ређи и недоследнији и најчешће везан за појединачне типове примера):

● Нема љеба без мотике. – Грде свиње. – Лињам се ко старо мага-
ре. – Воду вари, воду лади. – Трни ми десна нога. – Унуцима трне зуби. – 
Моро сам да претрним. – Нешто маше, Боже му прости, ко да ћера мушице. 
– Маше репом. – Наш Дејо опасно масти кад иде неђе у спроводаџилук. 
– Моро е прво да размасти ранију. – Треба д-опашем. – Шћела да га пома-
зи. – Тијесто потрусиш брашном да ти се не-лијепи за-руке. – Потрусиш 
шаком соли. – Потрусиш озго шећером у прау. – Не могу да ти стружем 
ни ćутра, ни проćутра. – Дуговечнија но кад се струже. – Престружеш иг 
овим ручним тестеренцетом. – Саструже се и очисти. – Кад прођеш поред 
Манојлове кошаре, мораш и потрчати. – Приђок озго изнад куће да ме не 
премете. – Нисам мого да преметим ништа. – Није се могло десити да она 
не премети кад неко прође путом. – Није мого да га спаси. – Пошо да зајази 
воду. – Са-ће да разјази док чеклеишу воденицу.

● Нема да видиш ништа растовржено. – Тамо су све растовржене. – 
Добар је дечко само мено распустошен. – Јес ти чуо ону стрпљен – спашен. 
– Уврћено је у греду. – Проврћена е она даска.

● Он је страдо од Немаца. – Дајде нам мено чварака. – Више Карауле 
има дрењака колко ош. – Имо сам неколико ждребаца. – Стресе се од онијег 
жмараца. – Купила дваес метара шивона. – Било далеко пе-шес метара. – 
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Ништа љепше од ониг врућиг чапака. – Чобани играју кењаца. – У игрању 
кењаца није мого нико ш њим д-опепели. – Но смо се играли пиљака. – Било 
тамо неколко стабала брекиње. – Устали после трећиг пијеваца, до трећиг 
пијеваца моро д-устане. – Направи се од трупаца, од онијег багреновиг тру-
паца. – Убро неколко стручака младог лука. – Ко се врабаца боји нек не 
сије проју. – Од кострутниг покроваца за волове нема бољиг покровацa. – 
Доњо нарамак онијег суварака. – Било и лијепиг тренутака. – Онијег облу-
така накупимо. – Накупите облутака на речишту. – Нека потомака твојиг 
буде ко на гори листа. – Скувала нам баба резанаца. – Нашламисмо неколко 
котобања онијег ћелетака по њиви. – Бежи, дијете, од онијег поганаца. – 
Било ваздан путељака. – Бијо тамо ред калемљениг шепурака. – У горачкој 
школи било четирсто никољаца. – Из сваке војске било је бегунаца. – У оној 
бари млого пуноглаваца. – Не мож да с-одбраниш овиг шупљоглаваца. – 
Тамо има климоглаваца, а јок људи. – Ете ти ćутрадан милицајаца.

● Било и лјепиг тренутака. – Нема грдног имена. – Раширили се по 
целој планини. – Ништа љепше од ониг врућиг чапака. – Пале свјеће живој 
ђеци. – Он говоријо крупним гласом. – Врашти суво грање. – Поцрњеле ми 
руке од младиг ора. – Изнесе му млаке воде. – Доњела ви ладне воде. – Му-
чили се целог живота.

● Скупи се оно грање. – Гвожђе се куе док је врућо.

Неакцентовани квантитет. У драгачевском говору неакцентовани 
квантитет чува се у високој мери, али је извесно да је његово уклањање у 
многим појединостима већ несумњиво назначено, при чему се правила по 
којима се то чини тешко могу одредити.

Може се, ипак, рећи да се квантитет доследније чува:
1) непосредно иза узлазних акцената: воде, жене, идеш на сабор, немо 

д-идеш тамо, ведри од Овчара; око главе, без браде и сл.;
2) дужина тематског вокала у вишесложним облицима презента и ао-

риста такође је недоследна па ће према: да се здоговориш, подмери, почи-
стимо, прозборимо, потоваримо, запјевамо, не прозбори једне, испармачи, 
приповиједа, обично бити и: долази баби и њена видрица, кад оберемо жито, 
да се растопи, воза се притисне, а исти је случај и у другим типовима при-
мера: васкршњи пос, од Бисеније, али и: живљо од-наднице, од Језерине се чуе;

3) знатна је и појава двеју дужина у облицима Гмн именица сва три рода 
и Гјд им. ж. рода: млого трутова, петнес товара, од ђедова, било ратова и 
несрећа, наćекок гранчица, било ваздан изрека, било везиља, није било боље 
везиље, али су можда чешћи примери с уклањањем дужине у последњем 
слогу: имало кожара, ал оне стижу у јесен, из мекиња, од овијег вранетина; 
тако је и: виноградарскe маказе;

4) две дужине познате су и у облицима презента и аориста: да нараним 
свиње, да повошплавимо веш, видим да се ваћкаре, он се угиба, али су много 
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чешћи случајеви скраћивања друге дужине: да се не потуцамо по мраку, 
ниђе се не скрашава, он то заврљачи, туј одмарамо волове, он тамо ведри и 
облачи, па е заврљачи;

5) обична је дужина тематског вокала код глагола прве врсте: обучеш 
вермен, он се искраде и шмугне кода ње, кад опредемо вуну, али је забеле-
жено и: да га повуче за нос, музем краве свачије;

6) дуги су најчешће суфикси -ав и -ас[т]: вијугав, врлудава, врљав, 
врнтав, глупав, губав, знојав, мањкав мањкава, млитаво, али и: мањкаво, 
гурави; вунас, ђаволас, љепушкаста, млакушасти;

7) дуг је често и наставак -ама у Д-И-Л мн ж. рода: били на бабина-
ма, рани се бубама, по воћкама, на веригама, с песмом и прангијама, тукле 
пракљачама, у влашицама, у вршкарама, с онијем кантинама, у вуновлача-
рама, али: накитио коње кићанкама.

8) честа је дужина у двосложницама и иза кратког силазног акцента: 
туриш шајкачу, ћера пљеву, треба да с-оре, зрели једна по една, а ређа је 
иза дугога силазног: вајни, немо то да радиш, радимо зајно, пошли да купе 
прстен, иде да влачи, али је чешће скраћивање дужине на крајњем слогу: 
било доста ткаља, гатала око крава, има иљаду кила, знала сто јада, ја вир-
нем да виђу да л спава, зађемо с колима, дођемо кући, верник.

*

Уз општи опис драгачевскога говора Ђукановић доноси и кратку лек-
сичку збирку [1: 177–220], из које смо преузели тек покоју појединост која 
се у нашој грађи није нашла. За неке од тих речи Милоје Стевановић [је] 
резолутно тврди[о] да оне у Драгачеву не постоје и такве смо појединости 
испуштали не доводећи, при том, у питање њихов статус у Ђукановићевој 
збирци, али понека од њих није се могла одмах искључити јер су биле по-
знате на другим странама српскога дијалекатског простора и оне су остајале 
са назнаком да су преузете из Ђукановићеве збирке. На сличан начин посту-
пили смо и са лексичком збирком Гроздане Комадинић [9].

*

Посебна напомена. Предлог за израду овог речника осмишљен је кад 
је његов први аутор прочитао књигу Милоја Стевановића [5] и дошао да се 
с њеним аутором упозна. Желећи да прошири неке своје увиде у вези с при-
родом качерскога говора (о коме је тада била објављена невелика лексичка 
збирка) и да му одреди место у кругу суседних јужних и југозападних гово-
ра, први је аутор предложио да се припреми опсежнији речник драгачевскога 
говора рачунајући да би то могла учинити Маријана Матовић, која је краћу 
лексичку збирку приложила на крају поменуте Стевановићеве књиге. Пока-
зало се, међутим, да се она у тај посао није могла укључити и тада је „докони“ 
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предлагач одлучио да се у тај посао сам упусти (кад је почела обрада грађе, у 
посао је укључен и трећи коаутор). Кад су послови на изради речника далеко 
одмакли, тј. кад је главнина његовога лексичког инвентара била у рачуна-
ру, Стевановић је енергично оспорио Ђукановићеве записе о дво сложном 
изго вору рефлекса дугог јата у примерима типа вијек, на лијевој нози, снијег, 
сијено, цијеђ, тијесто, бријег, дијете Вјд, као и дијете Нјд, свијећа, звијезда, 
на бријегу, полијежемо, облијепимо, умијесимо, приповиједамо и сл. [1: 34–38 
40 41] тврдећи да је у обама типовима примера рефлекс тог старога гла-
са једносложан, тј. вјек, тјесто, брјег, ождрјебити, отрјезни, на брјегу, ни 
лјек, облјепити и сл. Ваља, при том, рећи да је Стевановић од самих почетака 
посла тако доследно означавао све одговарајуће примере, а његов први коау-
тор их редовно „исправљао“ у [ије] имајући за то основу и у Ђукановићевим 
записима, али и у Стевановићевом изговору тих гласовних низова који 
се, по коауторској процени, нису разликовали од онога како их је означио 
Ђукановић. И то је трајало све до тренутка кад се већ назирао крај посла 
и кад је Стевановић, на изненађење својих коаутора, „заоштрио проблем“ 
тврдњом да му они „фалсификују“ записе, да у Драгачеву нема ијекавских 
ликова и да све оно што су му они „исправили“ мора бити сведено на оно 
како је то он означавао. Не знајући како да се понашају у таквој ситуацији, 
његови коаутори су се сагласили да он те рефлексе означи онако како тврди 
да се изговарају, ти су примери остављени без акцента, а експериментална 
фонетика „призвана да пресуди“ у спору о коме је реч. У међувремену до-
годило се оно без чега посао није могао „проћи“: главни уредник Српског 
дијалектолошког зборника „није разумео“ смисао нашег ауторског договора, 
проверио „на уво“ неке Стевановићеве драгачевске примере, рекао да се они 
у мало чему разликују од његових „источнобосанских“ и тако се прикључио 
и Ђукановићу и коауторима овог речника. О томе сусрету Стевановић је оба-
вестио првог аутора речника наводећи да „не може да пристане на лажно 
сведочење“ и да ће он посебно одштампати оно „што [је] записао, на начин 
како [је] записао“. Упозорен на то да коауторски послови могу понекад бити 
прилично компликовани и да су његови коаутори његову грађу уобличили као 
речник, Стевановић се сагласио да то што су урадили они могу и објавити, а 
да ће он своју верзију речника објавити посебно.

Овај речник дело је и Милоја Стевановића. Жао нам је што се из њега 
искључио.
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А  акузатив
анат анатомски
аор  аорист
арх архаично
атм  атмосферски
аугм аугментатив
безл безлично
бот ботанички
вулг вулгарно
в. видети
Г генитив
геогр географски
гл глагол(ски)
Д датив
дем  деминутив
ж женски род
заст застарело
зб збирно
зоол зоолошки
И инструментал
изр израз
инф инфинитив
јд једнина
Л локатив
л. лице
м мушки род

м. место
мед медицински
мн множина
Н номинатив
н. нова реч
неодр неодређени вид
непром непроменљиво
несв несвршени вид
об. обично
одм одмила
одр одређени вид
оном ономатопеја
пеј пејоратив
пл. т. плуралија тантум
пор. породица
предл предлог
през презент
прид придев
прил прилог
реч. речца
с средњи род
св свршени вид
св. свеза
сглт сингулатив
фолк фолклорно

У угластој загради [ ] налази се одредница чији су лик и значења обич-
ни у српском стандардном језику.

TЕХНИЧКЕ СКРАЋЕНИЦЕ
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Карта Драгачева [4: 406]



РЕЧНИК





А
аба ж ‘груба вунена тканина’. – Кад начиниш чакшире од абе, нема им издера.
абајлија ж ‘сукнени коњски или волујски покривач’. – Баци абајлију преко коња, 

да не-озебе.
абати се -а се несв ‘трошити се од ношења, употребе’. – Човек се аба ко и старо 

магаре; в. тулац.
абаџија м ‘кројач одела од сукна (абе)’. – Добар абаџија вође кода нас ти је бијо 

Радомир; ║ абаџиски -а -о ‘који се тиче абаџије, који се односи на абаџију’. – Посло 
сам сина на абаџиски занат и купијо му алат.

абаџилук -илука м ‘абаџијски посао, занат’. – Оћу овог најмлађег сина да дад-
нем на занат, нек учи абаџилук.

абаџиница ж ‘абаџијска радња’. – Да се нађемо око подне код Радове абаџинице.
абер м ‘вест, порука; новост’. – И он ти мене по ђацима пошље абер: така и така 

ствар; изр. ни абера ‘не мислити, не водити рачуна ни о чему’. – Он ни абера што 
му ђеца немају кондуре, иjако е слана обијељела ко јајце. – Сви вичу: трчи, уишле ти 
краве у Крстинин купус, а он ни абера, клај-клај, ногу пред-ногу, ништа што ће да 
начини велику штету; в. аркимандрит, дандов, заостајати, исмијавати.

абриктовати -уем несв ‘равнати даску на абрихтеру’. – Ко ти је ово вако абрик-
тово? ║ абриктовање с гл им ‘рад на абрихтеру’. – Ене га у радијоници, абриктуе 
даску за партос.

аброви аброва мн ‘гласине, трачеви’. – Пропадoше ове доколичарке водећи 
аброве.

аброноша м/ж ‘разносач гласина, аброва’. – Љепосава ти је главна аброноша по-
стала. – Аброноши ти је звоно о врату.

аваз м ‘глас’. – Кад се Лола Терзић напије, само виш слику, аваза опште нема.
aвај узв запомагање. – Авај мене до Бога милога, шта ме снађе пусту кукавицу.
аван авана м ‘справа за туцање шећера’. – Они имадијагу и аван и ступу.
аванзовати -уeм (не)св ‘напредовати у служби’. – Тај ти је опасно аванзово – до-

гно до заставника.
авашас -ста -о ‘благо поремећен, шашкаст’. – Ал он бијо стварно мено авашас.
авет ж ‘сабласт, приказа’. – Код гробља он привиђо неку авет.
aветиња м / ж ‘утвара, приказа, страшило’. – Виђи га само несрећниика каки је, 

ко нека аветиња. – Аветиња му није равна.
авијон -она м ‘авион’. – Видиш ли ти, Вујана, авијон?
авлија ж ‘двориште, простор око куће’. – Авлија им уљуђена, никад није забрло-

жена ни закоровашена. – Мене мајка у авлију ћера / да не слушам како миле пева.
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авољити -им несв ‘нејасно, неправилно изговарати неке гласове, шушкати’. – 
Авољи кад говори, не мош ласно да знаш шта збори.

аврик -ика м ‘травуљина, коров кроз који је тешко проћи’. – Диго се аврик по 
гробљу ко да нико жив не прекоста.

агилан -лна -о ‘предузимљив; марљив, вредан’. – Жарко ти је бијо агилан и за 
пут, и за водовод и ђе гој шта устреба.

аговати агуем несв ‘уживати, живети као ага’. – Док бијаше млађи и док је 
родитељима скидо с леђа, баш је агово. – Аговаће он док су му стари, а потље ће гу-
зица да пита је л шта остало у глави; ║ аговање с. – Зна младос за пусто младовање 
и лудо аговање, а не и да младос брзо дође, а старос тешко прође.
aда ж ‘плодна њива поред реке’. – Оно што роди у ади на дваес ари, горенак не 

може ни на ектару.
адам адама м ‘крупнолисна собна биљка’. – Кад је виђо адама и еву, он пита: 

„Очију ти, Надо, каке су ти ово волике травке?
адет м ‘обичај, навика; традиција’. – Колко гој села, нолико и адета имаде.
адут адута м ‘јака карта која доноси победу у картању’. – Имам и ја адута, вели 

Ћопо, па баци кеца на астал.
азман азмана м ‘нераст, мушко некастрирано свињче’. – Заклапусо за њом, 

д-извинеш, ко азман за крмачом.
азуран -рна -о ‘уређен, исправан’. – Је л ти азуран муљач, богати?; ║ азурно 

прил ‘исправно, сређено“. – Код њега ти је свака алатка на свом месту, азурна и кле-
пана, и поткајлована, све уљудно и ваљатно.

азурисати -ишем св ‘довести нешто у ред, поправити, спремити’. – Јеси ли, 
дијете, азурисо та кола, д-идемо, виш да ће подне, да не одоцнимо; в. јек, карика.

аирли непром ‘срећан, добар, честит, вредан’. – Бијо е то аирли човечић, није 
му било равна.

ајати ајем несв ‘водити рачуна, бринути о нечему’. – Не ајем ја што он блеси, но 
ми криво што кућу срамоти. – Ништа он не-аје што му ђеца немају ваљатну обућу, 
јок, њему е важније д-иде у каванчину. – Не ае он што га ови резиле и свашта лажу 
о-њему и вели: важније је Богу угодити но људма, а ти кои га резиле баш и немају 
неко место међ људма.

ајван -ана м 1. ‘стока, животиња’. – Само да знаш д-имаде и међу људма ајвана; 
2. ‘глупан, незналица, будала’. – Jе ли, ајвану један, срам те било, што си крао Сре-
тену грожђе?

ајд / ајде! реч. ‘хајде’. – Ајд – узеше вепра, ајд – узеше пшеницу, ал кад дођоше 
за краву, реко: Не дам, па убите! – Ајде, дијете, појтај, смрче се!

ајдук -ука м 1. ‘натега, направа од једне врсте тикве (врг) којом се извлачи ракија 
из бурета’. – Ене ти ајдука на полици у-подруму, токнидер покињу ракије; 2. ‘одмет-
ник, јунак који се борио против турског зулума и био зачетник побуне и слободе’. 
– Рече Славка кад му е ćекла пупак да ће то ајдук да бидне; 3.‘пљачкаш, безаконик’. 
– Дошли ајдуци да ти све опљачкају, а кажу како је то, бејаги, откуп; в. ајдучија; изр. 
~ жена ‘способна жена, добра домаћица’. – Она ти је способна за десет, ајдук жена; 
║ ајдучина м аугм. – Био је он ајдучина, није му било равне одавле до Бабајића 
Љига; ║ ајдучић -ића м хип. – Расте ова тиквица у леп ајдучић; ║ ајдучки -а -о; ~ 
трава. – Ми ти ајдучку траву зовемо и столисник или спориш. – Иć, што ти је био 
добар ајдучки ћевап; ║ ајдучки прил. – Погледну га попреко, нако ајдучки.

ајдуковати -ујем несв ‘бити хајдук, бавити се хајдучијом’. – Он ти је ајдуково 
пе-шес година.
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ајдучија ж пеј. ‘насилно отимање, пљачка’. – Ма није ти то бијо никаки откуп 
но чиста ајдучија. –У она тешка времена беше ајдучије, па е сваки домаћин водијо 
рачун како да се сачува од такијег људи.

ајка ж ‘хајка, потера’; в. побити.
ајлук ајлука м ‘надокнада, плата’. – Ал и њему мораш признати мено ајлука 

за дангубу; изр. Слуга без ајлука ‘чељаде у кући које се ништа не пита, а сви му 
заповедају’.

ајснути -нем св ‘ударити, одгурнути некога’ – Кад му није вређело говорити, он 
га ајсну и то, нако, мушки.

акати ачем несв ‘викати, галамити; правити неред’. – Ова ђеца поваздан ачу и 
галаме.

акати се акам се несв ‘мотати се, упуштати се у бесмислене послове, трошити 
се’. – Не могу више да се акам з будалама.

акнути акнем св ‘бацити, одбацити’. – Кад стигосмо у авлију, он нако душман-
ски акну оне алатке с рамена, а Момир му вели: „Немо тако, поштуј алат, он ти је 
продужена рука, он те љебом рани, чувај га, држи га у сувоти, оштри га, подмажи 
оно што се подмазуе“. – Кад је уишо у-кућу с оним наручом дрва, он иг акну прет-
шпорет ко да е суманут.

актати се акће се несв ‘радити бесмислене послове’. – Загуљено то ко мазга, 
само се акће по судовима брез везе.

акобогда прил ‘куда, камо – с божјим благословом’. – Ми ћемо, акобогда, на 
Ваведење д-идемо цркви да се причестимо; в. кобогда.

аков акова м ‘старинска мера за течност, 50л’. – И ми ти поњесмо у пријатеље 
печеног овна и аков вина.

акреп акрепа м ‘злобна, завидљива особа’. – Она се потревила меродавна, вала 
Богу, каких све акрепа има, да Бок сачувај.

ала ж 1. ‘неман, чудовиште’. – Најашила га она ала, никако да се искобеља; 2. 
‘незајажљив човек’. – Зинула му ала: да може, зграбијо би све; ║ алав -а -о ‘похле-
пан, халапљив, незајажљив’. – Немо да биднеш алав но смеран; ║ аловит аловита 
-о ‘похлепан, незасит’. – Он ти је бијо аловит: да е мого, купијо би пола Драгачева.

алал алала м а. ‘свака част, честитам, браво’. – Алал ти вера, домаћине!; б. ‘са 
срећом, благословено’. – Еве ти ово, синко, и нек ти је алал; в. арам.

алалити алалим св ‘поклонити; опростити (обично неки дуг). – Биће ти јевтиније 
да му то алалиш него да га тужиш или да га млатиш.

аламуња м/ж ‘ветропир, неозбиљна особа’. – Не брукај се више, аламуњо 
једна; ║ аламуњас -ста -о 1. ‘брзоплет, сумњивог карактера’. – Он ти је дошо нако 
аламуњас, не веруј му млого. – Види се да е аламуњас, туријо се на очурину.

алапача / арлапача ж ‘жена дуга језика, склона оговарању и ширењу гласина’. – 
То ти је алапача број један у целом селу. – Да е нека арлапача, ко но што има, ишчупо 
би јој језик.

алапљив алапљива -о ‘прождрљив’. – Бојо сам се да се не-удави колко е бијо 
алапљив; ║ алапљиво прил ‘прождрљиво, халапљиво‘. – Он алапљиво приграби 
ону тепсију преда се, ништа што су гости тујнак.

алат алата м ‘коњ риђо-црвене длаке’. – Прође Божо јашући на оном његовом 
алату.

алат алата м ‘прибор, направе за обављање појединих послова’. – Знаш како је 
казано: брез алата нема заната.
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алатка ж ‘један комад алата’. – Он је вољо да прикупи понеку алатку, д-има, 
да не зајма; ║ алаткица ж дем. – И ђеци је прибављо алаткице: вилице, мотичицу, 
ćекирче.

алвалук -алука м ‘чашћавање због какве принове или куповине’. – Ко да видим 
слике оног народа што е долазио јутрос на честитање и алвалук.

алев алева -о ‘црвен’. – Обојила ми Лепа бојаџинка пређу у алево, испало млого 
згодно; ║ ален алена -о ‘и с т о’. – Запламћела се у образима ко алена паприка.

алењети -ним несв ‘црвенети’. – Кад га је пито јесте ли ишли на Милорадљеву 
трешњу без питања, они почеше алењети, а очице им заводњеше.

алити алим (не)св ‘силити се, бити похлепан’. – Кажи му да не али, неће му то 
на добро изићи. – Никад немој, благо ђеду, да алиш, јел је казано: Не пожели туђе.

алка ж а. ‘метална, округла карика у ланцу’. – Пукла алка – пуко ланац; б. ‘вели-
ка метална карика која се бику ставља у нос кад се води’. – Турили бику алку и јопет 
га једва натоварисмо на трактор; ║ алкица ж дем. – Пробушили мојој унуки увета 
па јој место минђуша турили алкице.

алован -вна -о в. алав. – Нису ти они аловни ни неке иzелице.
аловит в. ала.
алуга ж ‘коров’. – Дурнула им се алуга, не мош да приђеш њиној кући, далеко 

било.
аљав -а -о ‘аљкав, неуредан’. – Дошо задрузи нако аљав, па грдно виђети.
аљавура ж ‘неуредна, аљкава жена’. – Ђе нађе ону аљавуру, кумим те Богом 

јединијем.
аљина ж ‘женски једноделни одевни предмет’. – Сашила ми Јула аљину на цви-

кле; ║ аљиница ж дем. – Виђи како е Периној унуци згодна аљиница; ║ аљинка ж 
‘одевни предмет’. – Сашила сам на ову машину Бога питај колко коекакиг аљинки; 
║ аљинче аљинчета дем од аљина – Виђи како мојој унучици стои аљинче, ко сали-
вено. – Купила јој кума аљинче, само да виш како јој приличи; ║ аљинчица ж дем. 
– Оди, душо бабина, да ви[ди]ш каку сам ти аљинчицу набавила.

аљине ж мн ‘постељина’. – Поскидај, дијете, с кревета аљине, да иг преперемо, 
примиче се слава.

ам м ‘систем каишева за упрезање коња’. – Оће ам да прсне, а коњ од терета јекће 
ко неки иксан.

амалин м ‘носач, који ради теретне послове’. – Запињем ко амалин з-дана у-дан 
еда би закопиштијо колко било, ал мала вајда, љеба ми и соли, горо ко ова цигара 
ако те слаго ич.

аман реч ‘баш, тек, управо’. – Беше Тозо одвркно, аман стасо за школу, заигра се 
и некако упане у они базен с осочином; в. грива.

аман! узв ‘преклињање, вапај (побогу! забога! ако Бога знаш!)’. – Аман, човече 
Божји, ушути једном, досади и Богу и народу; ║ аман-заман ‘и с т о’. – Аман заман, 
немој ми премеђавати више, ако Бога знаш.

аманет м ‘завет предака, светиња; предмет, препорука која се даје на чување’. 
– Оставијо му аманет да му сподигне спомен за годишњицу и да му макар трипут 
годишње изиђе на-гроб и запали свећу. – Нашо ђедо неђе да је неки Мемед ефендија 
Спаић оставио аманет: Што помињеш прошлос мени/ Та преда мном јасно стои/ 
Ја познаем поријекло праотаца, дједа мојиг / И ја чуем гласе што иг с њина гроба 
ветар вине / Србин буди, чедо наше, или проклет био, сине!

аманисати -шем (не)св ‘опростити, отписати’. – Аманиши му то и глај се посла, 
и-нако он то нема од чега да ти врати, а не мош му узети душу.
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амбар м ‘дрвена зграда, остава за зрнасту храну’. – У амбару смо имали пријеćеке, 
башка за пшеницу, башка за јечам, раж, зоб и пасуљ.

амбис м ‘бездан, понор провалија’. – Кад је потпуштијо кола, спане му буре и 
оде наниже у онај амбис: није од њега ништа остало.

амбуља ж ‘торбетина, просјачка торба’. – У том наиђе Здравка Плазинска с оном 
њеном амбуљом, те јој турик кесу брашна, севап је. – У Циганке црн образ, ал пуна 
амбуља.

аминовати -уем св ‘одобрити, потврдити, сагласити се; похвалити’. – Ови 
партијаши само аминују, ни абера што идемо з дана у дан у пропас.

амрел -ела м ‘кишобран’. – Није ти ондак било пелерина ни амрела, но киснеш, 
ко те пита; ║ амрелић -ића м дем. – Не види се испод амрелића; ║ амрелче -ета 
с. – Ђе сте ми затурили оно моје амрелче? ║ амрелчина м аугм. – Џаба си носио ту 
амрелчину кад не мож да се рашири; ║ амрелчић -ића /-ића м дем. – Купи ђетету 
један амрелчић на вашеру.

ан св. ‘чим, ускоро’. – Ан се удала, ома е затрудњела.
андаћ -аћа м ‘извађена утроба бравчета’. – Ми онај андаћ затрпамо у-ђубре, да 

не развлаче керад; в. черечити.
андрак м а. ‘невоља, несрећа, зло’. – Кои ти је андрак, те си повиљо начисто, ко 

да ниси наше горе лис?; б. ‘ђаво, нечиста сила’. – Уватијо га неки андрак, ниђе да 
се смири не може.

андромоље ж мн ‘неке ситнице, дрангулије’. – Набила неке андромоље у вијоку, 
не зна јој се часног крста, не могу да нађем буквицу.

анђо -ела м ‘анђео’. – Милина е погледнути, ко да је сишо анђо с неба; ║ 
анђелак -лка м дем. – Еве га мој слатки анђелак дошо код бабе; ║ анђелче -елчета 
с. – Оно Росино дијете ко неко анђелче; ║ анђелчић -ића / -ића м дем. – Онај Ико-
динов анђелчић пјева ко славуј; ║ анђелски -а -о ‘који се тиче анђела, који припада 
анђелима’. – Она ђечица имају анђелске очице; ║ анђелски прил ‘лепо, као анђели’. 
– Она ђечица пјевају анђелски.

антерија ж ‘врста горње одеће с дугачким рукавима’. – Ђедо имо и антерију и 
вермен; ║ антерица ж дем. – Наручио ђедо унуку антерицу.

аператор м ‘хирург’. – Он ти је у болници, сад је у Божјим и аператоровим рука-
ма, у уторник ће да се аперише.

апетит -ита м ‘жеља за јелом, јешност’. – Кад он једе нако слатко, и ја добијем 
апетит; ║ апетитли прил ‘са задовољством (чинити нешто)’. – Мај шта да ради, 
ради нако апетитли; в. велер, гунђати.

апити апим св ‘украсти, зграбити’. – И оно вече, он се поврати и апи ми влачег 
из каната; в. осврћати се.

апс м ‘затвор, тамница“. – Њега ти ћерало у апс кад гој Тито намине вамо од 
Љига према Чачку.

апсана -ане ж ‘просторија за затворенике, затвор’. – Апсана била одма доље 
ниже општине.

апсец апсеца м ‘предмет који се потура испод даске, баскије, ради њенога лак-
шег прокивања (да се услед вибрирања избегне кривљење ексера)’. – Еве ти будака, 
окрени ушник ко апсец те ми апсецуј.

апсецовати -уем несв ‘постављати, потурати апсец’; в. горе апсец; ║ апсецовање 
с гл. им. – Не може та летва да се укуе без апсецовања, виш како ти подрктава.

апсити -им несв ‘хапсити, лишавати слободе’. – Апсили су веселог Обрада кој 
зна колко пута, ал није мого да им шути, но чим изиђе, он јопет лане спроћу њиг.
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аптовина ж бот ‘коровска биљка, бурјан Sambucus ebulus’ – Ону аптовину ни 
стока неће д-окуси. – Нема тујнак ништа да роди, све пресвоила аптовина.

арам арама м ‘клетва, проклетство’. – Кад су се свадили, он баци мотику и рече 
му: Арам ти била моја замука и мој зној. – Боље с алалом но с арамом.

арамбаша м ‘вођа хајдучке дружине, храбар човек’. – Рече Славка Бранкова, кад 
му е оćекла пупак, да ће то арамбаша да бидне.

арапка ж ‘врста крушке’. – Ову арапку више куће ти је посадијо још мој прађед.
арати арам несв ‘красти, отимати’. – Ова влас зна најбоље да ара и пљачка на-

род.
арач арача м ‘порез’. – Увели су арач на свашта, није чудо што народ бежи из 

села.
аргат аргата м ‘радник на тешким физичким пословима за малу надокнаду’. – 

Радик волике године ко аргат за ниђе ништа.
аргатлук -атлука м ‘присилан рад за малу надокнаду’. – Отишо ми син у аргат-

лук, на ту вражју акцију, неђе тамо у Славонију; веле добровољно, ал ако не до[ђе]ш
– наебо си.

аргатовати -уем несв ‘бити на принудном раду’. – Е, ми смо ти бејаги ишли 
добровољно на акције; мого си да бираш – на акцију ил на кулук; а и једно и друго 
ти се своди на ону народну: Аргатовак три године дана / Не зарадик на ноге опанке.

аренда ж ‘обрадива земља закупљена на годину дана’. – Узимо и под аренду и 
напола па никако да се овајди.

арија ж ‘начин певања, мелодија’. – Да-[вид]иш ти каку арију има славуј, да не 
мош да се наслушаш од љепоте.

аркимандрит -ита м ‘највиши свештеномонашки чин, архимандрит осим влади-
ке’. – Аркимандрита Георгија проћерали ови ништаци, ни абера што е шесет година 
служијо Богу и народу.

арлаукати -аучем несв ‘урлати, завијати, прегласно се оглашавати’. – Ене Јово 
и Перо пијани, арлаучу гор на путу; ║ арлаукнути -аукнем св. – Дошло ми било да 
арлаукнем, да се чуе до неба.

арлауџа ж ‘олујина, мећава, невреме’. – Кад нас је смотала она арлауџа, 
мишљасмо да нећемо живи стићи кући.

армоника ж ‘музички инструменат, хармоника’. – Под рогоџом, на којој сија 
карбитуша, Данило армоникаш растеже армонику.

армоникаш -аша м ‘свирач на хармоници, хармоникаш’. – Бијагу ондак Мио-
драг и Петроније главни армоникаши у нашем крају; в. армоника.

арпаџик -аџика м ‘семе лука’. – Купде ми на вашеру мено арпаџика да посијемо 
макар једну лију.

артија ж ‘папир, хартија’. – Он ти ондак узе дивит и артију, па му написа све 
по реду како смо и шта радимо; ║ артијани -а -о ‘који је од хартије’. – Даднем ја 
веселој Здравци пуну ону велику артијану кесу брашна (7: 119).

арум м 1. ‘ћудљив коњ, који неће да вуче’. – Није умљо, него претоваро коња и 
начини од наког коња арума и сад, чим узбрдица, он се пропиње, дођу му неке лутке, 
неће ни да глоне, а камоли да запне, па да га ćечеш на комаде; 2. ‘својеглав, хировит 
човек’. – Арум је он, ако је реко да неће, не моли га; ║ арумас -ста -о ‘својеглав, 
хировит’. – И Перов левак бијо по мено арумас; ║ арумчина м аугм. од арум. – То 
ти је била арумчина, џигарице ми је појо; ║ арумчић арумчића м дем. – Дајде ми 
један прутић да овог арумчића нешто припитам.
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арчити (се) -им (се) ‘трошити (се) преко мере’. – Знаш како ти је у сељачкој 
кући: дрва се арче и љети и зими ко и ми што се арчимо, држ тамо, држ вамо по-
ваздан.

аршин -ина м ‘древна мера за дужину (размак од врха прстију руке до рамена)’. 
– Знаш како пјевагу за ону дебелу жену: аршин дуга – два широка.

аршлама -аме ж ‘варијетет трешње’. – Имали ми у-пољу аршламу, сваке године 
рађала ко китина.

аршов -ова м ‘алатка за риљање земље, ашов’. – Три аршова у дубину се риљало 
за виноград; изр. Млого аршова треба док се истина сарани; ║ аршовчина м пеј. 
– И кад умрем, натовариће ми неку аршовчину да, кажу, ни тамо не биднем докон; 
║ аршовчић -ића / -ића м дем. – Ђедо нам неђе нашо неке мале аршовчиће па и ми 
ишли д-огрћемо муруз, бајаги да му поможемо риљати.

асна асне ж ‘корист’. – Никаке асне од државе нисам виђо за мог вијека; ║ ас-
ница ж дем в. зауварица – Асница е колко било да припомогнем ђеци вако матора.

аспида ж ‘зла жена’. – Оној аспиди би требало затиснути уста, да не лаe ко ке-
руша.

астал -ала м ‘сто’. – Поćедасмо за астал и они изњеше послужење, све редно; 
║ асталчина ж аугм. – Гледо сам код Мића асталчину: то су у собу могла уњети 
тројица ил четворица; ║ асталчић -ића / -ића м дем. – Поćедали ми за оним 
асталчићом и снајица одма изнесе слатко и ракију; в. сиралица; ║ асталски -а -о 
‘који се тиче астала, који се односи на астал’; ~ сат ‘стони часовник’. – У време 
оно били су модерни асталски сатови, како су иг звали, иако иг је ретко ко држо на 
асталу, но е обично стајо на специјално израђеној поличици, а најчешће су га држа-
ли у специјалној кућици са устакљеним вратанцима, која е висила на зиду наспрам 
прозора; ~ чаршав ‘платнени прекривач на столу’. – О слави и о обетини мајка тури 
везен уштиркан и испеглан асталски чаршов, па вазлу с цвећом, па чирак с ружом; 
в. сат, чаршов.

асура ж ‘простирка од рогоза, трске или шаше’. – Они туре асуре според кревета 
да не станеш босом ногом на партос; ║ асурица ж дем од асура.

ат м ‘добар коњ, обично арапске пасмине’. – Имо је Љубиша Савић ата, није му 
било равне; изр. За добрим атом се прашина диже.

атаљ м ‘неуредан човек, одрпанац’. – Прође онај атаљ, висе му дроње, реко би 
је плашило а јок иксан.

атамаљ м ‘инвалид, богаљ’. – Ниђе да видиш отресита човека: све атамаљ до 
атамаља.

атар м ‘сеоско подручје’. – Има ли шта ново у вашем атару?
атер м ‘обзир, љубав’. – Учињег то, нако, из атера, а ни лијек ми није било до 

тога; в. пишора, прцока.
атреса -есе ж ‘адреса’. – Посло ми писмо, ал туријо погрешну атресу, па му се 

вратило те је моро да га преатресира.
атресирати -есирам (не)св ‘означити адресу, адресирати’. – Мораш, вели ми, 

д-атресираш писмо латиницом јел тамо не знају ћирилицу.
атула ж а. ‘уздужна греда која се ослања на стубове у основи салаша’. – Иструго 

сам обадвије атуле за салаш од граничевине; б. ‘гредица испод каце, бурета’. – Под 
свим кацама и бурадма, обавезно стое атуле, оне ти чувају судове да не повучу влагу 
од земље.

аутњак, об. мн, м ‘опанак од ислужене камионске гуме’. – Милан Сатара е 
правијо аутњаке, ене му куће код Јоровића гробља.
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ачити се ачим се несв ‘живети без обавеза, лудовати’. – Вала доста су се и ачили, 
вакат је да се примире.

аџија м/ж ‘хаџија’. – Он ти је обишо сва света места у Светој Земљи и тако по-
сто аџија.

аџилук аџилука м ‘хаџилук’. – Ишо са женом у аџилук и каже: Сад кад сам 
препипo сваку стопу Господњу што е записана у Еванђељу, не жалим д-умрем.

ашиковати -уем несв ‘водити љубавни разговор, удварати се’. – Ашиковак три 
године дана / И долазик драгој под прозоре; ║ ашиковање с. – Вели баша да никад 
није знала шта е то ашиковање.

ашлук ашлука м 1. ‘новац за трошак, џепарац’. – Кад гођ смо полазили на сабор 
ил вашер, дадне нам ђедо по мено ашлука; 2. ‘део запрежних кола у који је урезано 
лежиште за осовину’. – За ашлук се цуговима причвршћива совина.

ашчија м / ж ‘главни кувар, куварица при већим окупљањима (славе, свадбе)’. 
– Јован ти је бијо главни ашчија на свадбама, он кад начини купус – има прсте да 
појдеш; ║ ашчи[н]ски -а -о об. у изр. ~ дар; в. кутљача.

Б
баба ж 1. ‘стара жена’. – Ете тражи те нека баба; 2. ‘очева и мајчина мајка’. – 

Баба нам је чинила све на вољу и штитила нас; 3. ‘женина мајка, ташта’. – Спрема 
се зет да дочека бабу; ║ бабац бапца хип ‘баба’. – Каже ђедо: не би знао ђе то стоји 
док не питам оног мог бапца; ║ бабетина ж пеј ‘баба’. – Она бабетина јопет нешто 
џака; ║ бабица ж дем хип 1. ‘баба’. – Идем да видим шта ми ради она моја бабица. – 
Има моја бабица слатко од вишања, од шумскиг јагода, од купина (7: 147); 2. ‘жена 
која помаже при порођају, акушерка’. – Њему ти је бабица била Славка Бранкова, 
она му оćекла пупак косом од девет шака, да, баксем, бидне добар косач; ║ бапче 
-ета с хип. – Сестра и ја се свађале која ће да ćедне код бапчета у крила; ║ баша ж 
‘и с т о’. – Одок ја да поможем баши д-оплевим лук. – Шта е било, башо, кумим те 
Богом? Ништа ме не питај: јопет Миљка родила женско ђетуриште. – Прича баша 
како је нека говорила: не знаш ти, мајко, како е тешко родити дијете.

бабара ж ‘игла са великим ушима, за прошивање грубих тканина’ – Набавте ми, 
ђецо, бабару да могу у њу д-увучем рудицу кад треба д-окрпим чарапе.

бабине -ина ж мн ‘стари обичај одласка у госте поводом рођења детета уз 
ношење прикладних дарова, поклона новорођенчету и породиљи’. – Ја сам ти њему 
бијо на бабинама прије седамдесет година.

бабњети -и безл несв 1. ‘одзвањати, бубњати’. – Још ми бабњи у уветима од тру-
бача; 2. ‘тући, млатити’. – Бабњи га, ал не помаже: оће да бидне ништак.

бабо -а м ‘отац’. – Бабо ће се о томе ш њима договорити, а ти глај свој посо; ║ 
бабов -а -о ‘који припада бабу’. – Не заборави, дијете, да ти је бабов образ најпреча 
брига.

бабовина м ‘очевина, имање наслеђено од оца’. – То е моја бабовина, не би је 
продо за сва блага овога свијета; в. моба.

бабура ж в. бобошара.
баврљати -ам несв ‘тумарати, тешко ићи’. – Баврља веселница нешто поваздан, 

не стае ко да се не ваља.
багатела -еле ж ‘мала вредност, оно што је безвредно’. – Дадосмо компир бага-

тела, немадосмо ђе да га склонимо и уватише нам прекупци вурсат.
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багателисати -шем св ‘одрећи се захтева за надокнаду штете, отписати’. – Ба-
гателисо сам му то што е покро, нек му е Богом просто, ал сам му сопштијо да ми 
више на имање није корачијо.

багаћела ж ‘оштећена, готово неупотрбљива ствар’. – Шта си ми доњо ту 
багаћелу, који ће ми кривак, видиш да није ни за шта, ниси ћорав?

баглама -аме ж ‘метални оков (обично на вратима и прозорима)’. – Ниси мого да 
га одговориш да се откани ода-ње, мешчини да си га закључо у-подрум, развалијо 
би багламе.

баглати -ам несв ‘невешто, лоше радити’. – Ма не може он то д-уради, багла не-
што брез-везе.

багљо -а м ‘човек болесних ногу’. – Ти и онај багљо сте врсници, он, нако 
багљав, коси, а ти нећеш ни краве да причуваш; ║ багљав -а -о ‘оштећених ногу, 
тешко покретан’. – И он ти је, нако багљав, по цео боговетни дан радијо; в. чкрбав.

багра ж ‘људски отпад, морални талог, олош’. – Од такијег багри немаш се чему 
другом ни надати.

багрен м бот ‘дрво Robinia pseudoacacia’; в. ћувик; ║ багренов -a -o ‘који je од 
багрема’. – Испобијо сам багренове диреке око авлије па ћу да е заградим летвом; ║ 
багренић -ића м дем. – Како оćекок онај багрен, почеше да ничу багренићи, права на-
пас; ║ багренчић -ића / -ића м дем. – Миливоеве овце обршћеле Савове багренчиће.

багреновак м ‘штап, оплавак (в.)’. – Додај ми, благо ђеду, онај багреновак оданле.
багреновина ж ‘багреново дрво, грађа’; в. неак, паоц, траисати.
багрењак -ака м ‘тле покривено багремовим дрвећем’. – Земајле ти је имо путић 

кроз Станковића багрењак, онамо к-школи, сад све зарасло, а и школе одавно нема.
бадава прил ‘џабе, без накнаде’. – Бадава си ишо у школу те дангубијо, кад то 

не знаш. – Бадава сте добили, бадава и дајте. – Бадава ти је добро ćеме кад је рђаво 
орање.

бадаваџисати -аџишем несв ‘бити докон, беспосличити’. – Бадаваџишу поваз-
дан пред задругом, ćеде на празним гајбама и лижу оно млако пиво.

бадањ бадња м ‘велика дрвена цев из које вода удара у пера воденичког кола’. 
– Бадањ на Драгутиновој воденици ниси могo д-обуватиш рукама, а бијо е дугачак 
преко шес метaра и на дну е имо ципун кроз кои бије вода у пера од кола.

бадначица / бадњачица ж ‘погача која се меси на Бадњи дан, чесница’ (1).
бадњак м ‘храстово дрво које се на Бадње вече уноси у кућу’. – При ćечи бадњака, 

на бадње јутро, прекрстиш се и кажеш: Добро јутро, бадњаче, и честит ти Божић.
бадњара ж ‘воденица поточара са бадњем’. – Изнад воденице имаш јаз коим се 

вода из потока наврати и ондак наниже иде у бадањ кои има дуге коно каца, само 
што е ужи и дужи, а на дну бадња е ципун кроз кои бије млаз воде те окреће коло 
за кое је причвршћена совина, а за совину горњи камен кои меље жито; в. бадањ.

базати базам несв ‘лутати без циља, скитати’. – Узми се у-памет, човече Божји, 
ради нешто, немо само базати, прође ти младос у ништа.

базва ж ‘врста крушке’ (1).
базвркан -ркана м ‘доколичар, беспосличар’. – И то су ти базвркани што зуе по-

ваздан докони ко мушица по празној ћупари.
базвркати базвркам / базврчем несв ‘доколичити, беспосличити’. – Она лен-

чуга поваздан базврче пред задругом на Поротинама; ║ базвркање с гл. им. – Од 
базвркања нико вајде није виђо.

баздити -им несв ‘заударати, ширити непријатан мирис’. – Не могу више да под-
несем како базди на ракичину.

бајаги реч. ‘кобајаги’. – Он бајаги неки домаћин, а одуставијо да слави обетину.
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бајат бајата -о ‘окорео; којег је прекрила плесан, буђ’. – Оћу ли овај бајати љеб 
да бацим крмачи ил да ти кувам попару?

бајати -ем несв ‘врачати’. – Кад бравче уједе змија, зовну ко зна да баја; ║ бајање 
гл. им ‘врачање’. – Звали Тикомира да врши бајање кад је овци отекло виме.

бајбок бајбока м ‘затвор’. – Отишо ти Вељо у бајбок, има више од годину дана.
ба(ј)иновац -овца м ‘врста дувана’. – Набавио Милинко Пјевац бајиновца, није 

одвојио од ерцеговца.
бајлаг м ‘уметак, закрпа која се ставља на рупу између унутрашње и спољашње 

гуме на точковима’. – Имаш ли парче гуме да ми даднеш да потурим бајлаг, раćекок 
гуму од гумарабе на неки чапор, ништа ми не вреди што сам унутарњу окрпијо кад 
је спољна рацијепљена

бајлаговати -уем (не)св ‘ставити бајлаг’. – Одње бајлаг да бајлагуе гуму на трак-
тору, раćеко е на неки враг.

бајц м ‘премаз за дрво’. – Кад се начини намештај, он се премазуе бајцом и онда 
то љепше бидне.

бајцовати -ујем несв ‘премазивати бајцом’. – У ондашње време се намештај 
бајцово; ║ бајцовање с гл. им. – Бајцовање се вршило маом четком, а пођеко е то 
радијо крпом.

бакабунда м ‘дрзак, безобразан човек, склон изазивању нереда, вагабунд’. – То 
ти је бакабунда једна, каку мајка није родила.

бакалин м ‘продавац у бакалници’. – Кад је ђевовала, имала е повише просaца, 
међу њима бијаше и онај бакалин из Гуче.

бакалница ж ‘продавница мешовите робе’. – Има у Цигамали једна бакалница 
што продае зитин на точење.

бакалук -алука м ‘роба купљена у бакалници’. – Запијо се мој Мијодраг у каван-
чини и заборави онај бакалук што е купијо и дође кући брез ништа.

баканџа ж ‘дубока зимска ципела’. – Имо Мијодраг нове баканџе и дадне ми да 
се послужим неколко дана.

баквица ж ‘мали наковањ за откивање косе’. – Повадимо ков из торбица, 
испобијамо баквице у-ледину и тако откивамо косе.

бакрач -ача м ‘бакрена посуда са повразом, котао’. – У време оно е над прочевљом 
висијо на веригама бакрач у ком се гријала вода или готовило јело; изр. Каке паре, 
каки бакрачи.

баксем / баксем прил ‘тобоже, бајаги’. – Ко баксем он мене предае паре. – Оде у 
варош, остави вако имање, баксем му тамо ратније живљети но вође у селу.

баксуз баксуза м ‘невољник, несрећник, малерозан човек’. – То е рђа једна, бак-
суз од човека; ║ баксушчина м / ж аугм. од баксуз. – То није баксуз, но баксушчина; 
║ баксушчић -ића м дем. – Чувај се ти, дијете, оног баксушчића, може ти он на-
правити велику невољу; ║ баксузан -зна -о ‘невољан, неспретан; малерозан’. – Не 
зна он како се то ради и сваки му е корак баксузан; ║ баксузно прил ‘невешто, не-
спретно’. – Није га имо ко научити и зато му све иде баксузно.

баксузлук -узлука м ‘невоља’. – Немо то да радиш, да те не поћера баксузлук.
баксузник м ‘несрећан, неспретан, малерозан’. – Не помаже баксузнику ништа: 

ако се у џаку ораја нађе један жир, њему ће рука пасти на њега.
баксузница ж ‘невољница, несрећница’. – Никад се баксузница од невоља није 

могла одбранити: баксузно се родила – баксузно ће и умријети.
бактати се бакћем се несв ‘носити се са животним недаћама; радити нешто што 

није свој посао, мешати се у туђе послове’. – Не знам који му е андрак, оста цео 
живот да се бакће по месној заедници, а никаке асне нема.
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бакча ж ‘воћњак; башта’. – Иде пакче преко бакче и носи кокчину
бакшиш бакшиша м ‘дар, поклон, напојница’. – Купијо сам од Цига бубњару 

јевтино, па сам му дао бакшиш, било му милшије но ишта, све благосиља: Бог ти 
дао ово и оно.

бала1 ж ‘слина, секрет из носа’. – Весели волови се сморили под теретом па им 
удариле бале и дакћу.

бала2 ж ‘чврсто пресовано сено, слама или детелина’. – Најбољу балирку има 
Владе, иж ње испадају бале ко коцка шећера.

балавандер -андера м ‘млад човек који умисли да је свезналица, жутокљунац’. – 
Ти ће ми кажеш, балавандеру један, како се кућа кући.

балавац -авца м ‘млада неискусна мушка особа’. – Тако и онај мој балавац почо 
нешто да плани, а ја му кажем: Не једе се све што лети; ║ балавче -ета ср. – Шути 
тујнак, балавче једно.

балавити балавим несв 1. ‘пуштати бале, слине’. – Не балавите ми тујнак но 
беште напоље и ишмрчите се; 2. ‘причати без смисла, брбљати’. – Не балави тујнак, 
него глај своја посла.

балавица ж‘незрело женско чељаде’. – Она Петрова балавица прође путом и 
не-назва Бога.

балавурдија зб ‘група неозбиљних особа, најчешће младеж, деца’. – Наиђе она 
балавурдија путом те ми поплаши овце.

балдисати -шем свр ‘малаксати, клонути, посустати’. – Балдисо му дешњак у 
каонском потоку и није мого стопе; в. мекунчина.

балити -им ‘слинити на уста, нос’. – Радосија кука, крава јој се удавила с јабуком, 
поче балити, па бапну о-ледину колко е дугачка.

балињати -а несв ‘сипити, ромињати’. – Ма нема од кише ништа, само балиња, 
колко да нам батали плаштење.

балирка ж ‘машина која пресује и везује бале сена’. – Сад ретко ко пласти, доста 
њиг испонабављало балирке и скупи сијено за-час; в. бала2.

балон -она м ‘суд (обично стаклени) оплетен прућем’. – Оћемо да понесемо ба-
лон вина и печено прасе на свадбу код кума, а поклон башка.

балук м а. ‘шарена потка којом се шара (балучи) ћилим’. – Навила сам основу, 
потку и балуке сам изварбала, зима иде, шта ћу друго но да ткем поваздан; б. ‘свитак 
конца, гужвица’; ║ балучан -а -о ‘који је ткан без чунка, провлачењем балука (обич-
но ћилим)’. – Смиља има најљепши балучан ћилим

балучар -ара м ‘ћилим са балуком, шаром’. – Изаткала е она ћилима балучара 
ни броја им нема, најпрво заовама док се не поудаваше, па после њима у-кућу, па 
кад пристизаше њениг шес шћерију за-удају свакој је балучаре ткала, све љепши од 
љепшега.

балучити -им несв ‘шарати ћилиме уношењем разнобојне потке (балука)’. – Па 
кад скрдим сва посла и намирим стоку, ја ćеднем за разбој па нагарим да балучим 
ћилим.

балчак балчака м ‘дршка мача, сабље или ножа’. – Кажу да су усташе највољеле 
србоćек и србомлат и да су трудницама заријевали ножеве до балчака, а како су ра-
дили нако ће им Бог дати кад се испуни време.

баљега ж ‘измет крупне стоке’. – Избаци баљеге кроз шубер и простри сламе 
испод стоке.

баљегар -ара зоол ‘котрљан, Scarabeus’. – Баљегар ти је бубетина која скупља 
измет у куглице, котрља га у коднике под земљом и туј полаже јајца и рани се с тим.
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баљегати -а(м) несв 1. ‘празнити црева, избацивати измет (обично о крупној 
стоци, копитарима)’. – Ја таман очистијо шталу и простро чисту сламу, Златуља ко 
назинат подиже реп и поче да баљега; 2. ‘брбљати, причати глупости’. – Не баљегај 
тујнак, молим те, не могу више то да слушам.

баљезгати / баљезгати баљезгам / -ам несв ‘причати свашта, ваљати глупости, 
говорити без смисла’. – Тај мож да баљезга љетњи дан до подне.

бамбадава прил ‘бадава, у бесцење’. – Понестало ране, пала цена стоци, продае 
само ко мора и то бамбадава, испод сваке цене.

банак банка м ‘простор између редова у кукурузу’. – У првоокопу по банку по-
крешемо траву и ориједимо жито у врсти, а потље, кад жито одвркне, ми га огрнемо.

бангљав -а -о ‘оболелих ногу, који храмље’. – Не можe веселник нако бангљав 
д-иде више за стоком, нико му не-веруе.

банда ж 1. ‘група музичара, оркестар’. – Имо Десимир Перишић најбољу бан-
ду на првом сабору трубача у Гучи; 2. ‘група људи која се бави криминалом’. – 
Срeћковци су имали опасну банду, направе џумбус док си реко шта би.

бандаш -аша м ‘метални део точка на бициклу’. – Он се окрене за њом и ћушне 
точком у пањ според пута те искриви бандаш па е моро да ћера бициклу спорeд себе.

бандоглав -оглава -о ‘тврдоглав, својеглав’. – Не зна се ко е од њиг двојице 
бандоглавији. – Да се у-ријеку утопи, требало би га тражити уз воду, колко е бандо-
глав.

банка ж 1. ‘новчаница од десет динара, десетодинарка’. – Даде и баба банку сви-
рачима на јермонику кад јој се женијо унук; 2. ‘десет година’. – Богме ђедо напуни 
седам и уситни осму банку.

банкет -ета м ‘фигура у коју се слаже цигла ради сушења пре печења’. – Покре-
шемо траву и кад се сушне цигла на гумну, ондак је слажемо у банкете да се добро 
исуши па тек потље печемо.

банкина ж ‘уређена површина између калдрме и канала на путу’. – Кад смо по-
калдрмили пут, уредили смо шкарпе, ископали канале и ону земљу распоредили на 
банкине између ћенара и канала, сад могу да се размимоиђу двоја кола.

банкрот м ‘пропао човек’. – Да нешто зна, не би бијо банкрот, слистијо и оно 
што су му ђедови зарадили.

банкут -ута м ‘старинска сорта пшенице са осјем’. – Земајле се само банкут сијо, 
није било овијег новиг сорти.

бансек м ‘машинска тестера у облику бескрајне траке’. – Нису ми људи код-
куће, оћерали трупце на бансек.

банути банем св ‘изненада се појавити, свратити, наићи’. – Бани неки пут кад 
доспиш, разродисмо се, бре, рођо, начисто; в. забрложити, изобећавати, квака.

бапити -им св 1. ‘пасти, треснути’. – Једном пробо да појаше теле па кад је бапио 
– више му није падало на ум; 2. ‘изрећи бесмислицу, глупост’. – Кад он бапи, живог 
да те појде срам; ║ бапнути -нем св 1. ‘пасти, треснути’. – Он ти бапну о ледину 
изненада, нако ко топ; 2. ‘напрасно умрети’. – Нико није ни помислити мого да му 
нешто вали, ал он бапну и не помери се; ║ баптати / бапћати се бапћем се несв 
‘мучити се, рвати се с невољама, бактати се’; в. самовати.

бара ж а. ‘стајаћа вода’. – Куд ће жаба но у бару; б. ‘подводно земљиште’. – У 
оном је ћошку вазда бара и кад је суша; ║ барица ж дем – Виђи га, молим те, како 
шљапа по барицама ко паче; ║ баретина ж аугм. – Не мош ласно да прођеш к њима 
од онијег баретина; ║ баруљина ж пеј аугм. – Вазда дијете нађе баруљину да у 
њу угази; ║ барушан -шна -о ‘подбаран, мочваран’. – Ма и није нека парцела, до-
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шла барушна и на кишној години уćев пожути ко восак; ║ барушљив -ушљива -о 
‘и с т о’. – Рогоз расте у барушљивим местима.

бараба -абе м ‘бећар, лола, бекрија; ништак’. – Бараба једна, срам га било од 
гузице кад образа нема, он нашо да прича о поштењу.

барабар прил ‘равноправно, подједнако, упоредо’. – И ја сам ти тујнак барабар 
ш њима и косијо, и копо, и пластијо, све.

баратати -ам несв ‘радити нешто спретно, поседовати знања и вештине’. – Зна 
он да барата с оружјом, вели, то сам научијо у војсци.

барвече ‘вечерњи поздрав »добро вече«’. – Барвече, људи, и сретан вам рад!
бардак -ака м ‘керамички крчаг’. – Богами, обалише они, уз оно печење, бардак 

вина и ондак запјеваше: Зелен ора, зелен је до зиме/ Сви љубаве, а ја немам с киме.
бардан ‘поздрав »добар дан«’. – Бардан, народе!
барем реч. ‘макар’. – Дај му барем д-има за воз и за љеб, ако не даш више.
бари! узв ‘овци да »спусти« млеко’. – Бари, Калуша!
барити -и(м) ‘мокрити’. – Код чешме на Караули зуставимо волове да баре и да 

се мено одморе па да иг напоимо.
барјак м ‘застава’; в. барјактар; ║ барјаче -ачета дем с. – Доњела моја унука 

барјаче и-школе; ║ барјачић -ића / -ића м дем. – Ђеца побила неке барјачиће на-ној 
ливади и ћерају лопту.

барјактар -ара м ‘предводник свадбене поворке који носи барјак’. – Кад се кити 
барјак, енђе пјевају: Барјактару, кито од сватова.

басамак -амка м ‘степеник’. – Земајле људи плакну ноге на басамцима и полијежу 
ан се смркне па ће устати у разасвит.

басати (се) -ам (се) несв 1. ‘лутати, тумарати’. – Ништа паметно не ради, само 
баса коекудије, поваздан, брез икаке везе; 2. ‘бавити се нечим, занимати се’. – И ја 
сам се о томе басо (1).

баскија ж ‘истругана или отесана летва на коју се поставља цреп’. – Да л би мого 
да ми истружеш баскије идуће неђеље?

баскијати -ам несв ‘прикивати баскије’. – Није у-кући, ене га у-вр штале, баскија 
с Љубинком.

баскијаш -а / баскијаш -аша м ‘ексер којим се закивају баскије 7-8 цм. – Има 
разнијег ексера, од оније најситнијиг опанчара, па преко љесара и баскијаша, до 
мертека и ћупријаша; изр. Ексер држи потков, потков коња, коњ јунака, јунак град, 
а град земљу.

басовати -уем несв ‘певати други глас’. – Старина Драгутин почињаше, а ми за 
њим басуемо: Би л се, мала, смиловала / Са мном зиму зимовала; ║ басовање с гл. 
им ‘други глас при групном певању’.

бастати -а (не)св ‘бити вешт, умешан, вичан; моћи (нешто)’. – Њему баста сто 
јада.

басташ -аша м ‘онај коме иде од руке, који је способан, вичан нечему’ – Потре-
вио се басташ на ђеда; ║ басташан -шна -о ‘и с т о’. – Басташна е око бијелог мрса, 
нема јој равне; в. завалит, узвести.

бата ж ‘справа за хватање птица, мишева; ступица, мишоловка’. – Бијо се Ми-
кош извеџбо да направи бату за ватање тица, сваки дан је уловијо по-неку, а мишеве 
је вато у мишоловку.

батак батака м ‘бут код живине и птица’. – Узмите ви, благо тају, батаке, ја волим 
шијицу; ║ батачић дем. – Еве тебе батачић, а бату ће нана да дадне карабатачић.
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баталити баталим св ‘покварити, развалити’. – Немојде баталити ђеци ту вијоку; 
изр. – Батали ћорава посла; в. чатмара; ║ батаљивати -аљивам несв а. ‘рушити’. 
– Кад почеше батаљивати стару кућу, мене нешто би жао, лијепиг смо ми дана у 
њојзи провели и залогаја појли; изр. Сложна браћа кућу граде, а несложна и стару 
батаљују; б. ‘разбацивати нешто да би се поправило’; в. закиснути.

батаљуга ж ‘разваљена, покварена, неупотребљива ствар’. – Дозлогрдише ми 
ове батаљуге више, да ми би једном да набавим нову ствар и да биднем рат.

батина ж ‘дебљи прут, штап’. – Сврбе иг леђа – зову батину; изр. Батина е из 
раја изишла. – Батина има два краја. – Шуша се не бои Бога, но батине. – По туђим 
леђима батина не боли. – За безумна е батина.

батли непром ‘срећан, таличан’. – Е баш си батли: како ти наиђе, отели ми се 
крава, а мучи се веселница од-јутрос.

батлија ‘који доноси срећу, срећник’. – Ко год је био батлија, па закопо бунар у 
авлији, нашо е жицу на шестом ил седмом метру.

батлина -ине ж ‘судбина, срећа’. – Таке сам ти ја батлине. – Бијаше онијeг не-
колко година наишла батлина, све иђаше ко-но по лоју.

бато -а в. брат.
батргати се -ам се несв ‘ходати посрћући; мучити се’. – Батрга се он некако, ал 

једва на једвите јаде.
баћо -а м а. ‘рођак, брат, бата’. – Баћо, сврати кода нас на врућу ракију; б. 

‘пријатан, љубазан непознат човек’. – Баћо, оклен си?
баук м ‘страшило за децу (из бајки)’. – Ако не биднете добри, изићи ће баук, он 

носи неваљалу ђецу.
бауљати -ам несв ‘једва ићи’. – Бауља, веселник, реко би: вуче кола.
[бацати] -ам несв. – Момци бацали камена с рамена. – Кад бијасмо млади, 

вољели смо да се надмећемо у бацању камена с рамена; изр. ~ чифта в. чифтати 
се; ║ бацити -им св. – Бацили смо прошле зиме пепо по орасима: родили ко гроз. 
– Дајде ти кравама, а ја ћу бацити воловима; ~ се ‘прихватити се неког посла’. – Он 
ти се ондак баци у мајсторлук; изр. ~ кашику ‘умрети’. – Весели Миломир изненада 
бацијо кашику, Бог да му душу прости; ~ чифте. – Кад она рага баци чифте, раз-
вали врата на штали; ║ бацнути -нем дем св. – Ид-де, дијете, те бацни мено сијенца 
стоци; в. пљоска, потпалити.

баџа ж ‘отвор на крову кроз који излази дим са огњишта’. – Зачадила баџа 
домаћински, види се да вође вјековима гори ватра.

баш реч. ‘речца за потврђивање’. – Има баш доброг коња, нема му парника у 
целом Драгачеву.

баша ж хип в. баба. – Шта је било, башо, кумим те Богом? – Ништа ме не питај: 
јопет Миљка родила женско ђетуриште!

башибозлук -озлука м ‘руља, олош; војска без команде’. – Они зимоњски баши-
бозлуци краду редом ђе гој шта нађу.

башка прил ‘издвојено, посебно, обашка’. – Нико с никим неће, но свак башка за 
себе, будибокснама; изр. Свака вашка башка.

башкарити се башкарим се несв 1. ‘пријатно се проводити, ширити се’. – Могу 
бар неђељом да се мало башкарим под овом липом; 2. ‘бити арогантан, разметати 
се’. – Он се башкари у каванчини, а родитељи му на њиви падају на главу.

баштинити баштиним св ‘наследити, добити у баштину, доћи у посед наслед-
ством’. – Наши стари су баштинили то имање, давно-и-давно, и ми имадемо тапије 
на то.
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баштинка ж ‘тапија’. – Еве ти ово ти је моја баштинка што е мој отац добијо од 
ђеда.

башча ж 1. ‘врт, башта’. – Иди му помогни да прогна стоку поред башче да ми 
не изврља уćеве; 2. ‘воћњак уз двориште’. – Пуштили свиње по башчи да покупе 
црвољке; свињска ~ . – Свињска башча нам је била заграђена прошћом; ║ башчица 
ж ‘простор у дворишту за цвеће’. – Имала е Мара Манојлова најљепшу башчицу.

башчован -ана м ‘онај који се бави производњом поврћа, повртар’. – Гвозден ти 
је најбољи башчован у селу; ║ башчованка ж ‘жена која се бави повртарством’. – 
Она ти је била башчованка какву ниси виђо; ║ башчовански -а -о ‘који се односи на 
башчована, башчованлук’. – Почни и ти па ћеш виђети шта је башчованска замука.

башчованлук -анлука м ‘повртњак, рад у повртњаку, башчи’. – Ене бабе Драгиње 
у башчованлуку, доље у Орници.

бдити бдијем / бдим несв ‘упорно чекати’. – И он ти реши да бдије целу ноћ еда 
би га уватио у крађи сјена.

беар беара м ‘бехар, цвеће’. – Беар обељо и шуму и вотњаке.
беарати -а(м) (не)св 1. ‘цветати, развијати бехар’. – Беарали шљивици – реко би 

је пао снијег. – Запјева Милостива: све беара и све цвета.
бегати -ам несв ‘бежати’. – Бегај од онога ко се Бога не боји и људи не стиди. – 

Бежи куд оћеш, ал од себе не побеже.
бегенисати -шем (не)св ‘свиђати се, допасти се, волети’. – Ми, сељаци, ти не 

бегенишемо влас ако ш да ти право кажем.
бегонија ж ‘саксијско цвеће’. – Посадила сам прољетос бегоније у саксије на 

тераси, ене иг сад уцветале на-љепоту.
бегунац -нца м ‘онај који бежи’. – Из сваке војске било је бегунаца. – Не веруј 

бегунцу ни кад преко брда пређе; изр. Отвори врата бегунцу, а затвори гонијоцу.
беда -е ж ‘сиромаштво, сиротиња, јад’. – Ан беда на врата, љубав кроз прозор; 

║ бедан бедна -о ‘јадан, сиротан, чемеран’. – Шта ће, бедан Пињо, што испроси то 
му е, од тог живи; ║ бедно прил ‘сиромашно’. – Јесу бедно живљели, ал су образ 
сачували.

бедевија ж ‘млада кобила’. – Набавијо е бедевију, нема е надалеко.
бедиња ж ‘сиромаштво, беда’. – Та кућа ти је била бедиња откад се памти.
бедник м ‘сиромашак, невољник’. – Бијаше један бедник кои је стојо испред-

цркве и просијо, па му понеко удијели који динар, шта ће, и он би вољо да то не мора 
да ради.

бедница ж . – Она ти је, бедница, цео живот тако провела.
бее узв. којим се оглашава овца.
бежан бежана м ‘човек који побегне пред опасношћу’. – Љепше је за јунаком, а 

сигурније за бежаном; ║ бежанов -а -о ‘који се тиче бежана’; в. бежати.
[бежати] -им несв. – Кад су се Немци помолили онамо с Крста, народ поче бежа-

ти навише у планину; изр. ~ главом без обзира ‘бежати не осврћући се, у паничном 
страху’. – Бежи, дијете, од будала, главом без обзира, јел бежанова мајка није за-
кукала.

бежђетан / брежђетан -тна -о ‘који је без деце’. – Љубиша и Добрила ти били, 
вако, к-ово ја и Миланка, бежђетни и реше да сподигну себе спомен за живота (7: 
163).

без / брез предл ‘без’. – Прођоше три месеца брез кише, све изгоре.
безаконик / брезаконик м ‘који не поштује моралне обичаје, црквене каноне 

или законе’. – Онај безаконик нема ни образа ни стида.
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безакоње /брезакоње с ‘стање нереда, беспоретка’. – Завладало безакоње, не зна 
се ко пије ко плаћа.

безбожје / брезбожје с ‘безбожност’; в. простаклук.
безбожник / брезбожник м ‘онај који не верује у Бога, који је без Бога, који крши 

божји закон’. – Чега се безбожник боји оно ће га снаћи. – Ово зловремје доњеше 
брезбожници, они се нит бое Бога, нит се стиде од људи; ║ безбожан / брезбожан 
-жна -о. – Они су ти безбожни, тамо они; ║ безбожно / брезбожно прил ‘на безбо-
жан начин, богохулно’. – Лакше је безбожно но с благословом.

безбожница / брезбожница ж. – Није боље ни могла дочекати безбожница јадна.
безбрижје / брезбрижје с ‘живот без брига и трзавица, најчешће у детињству’. – 

Е, док ђецу покриваш под исту поњаву, то ти је безбрижје, кад се растуре коекудије, 
нема више мира. – Док бијасмо у босоножју, бијасмо и у брезбрижју, а чим одвркос-
мо мено, почеше се товарити једна по една брига: те чобанија, па школа, па војска 
и коешта; ║ безбрижан / брезбрижан -жна -о ‘који нема бриге’; ║ безбрижно / 
бребрижно прил. – Они су живљели безбрижно док је маториње било живо а ђеца 
мала, кад матори помријеше, ђеца одвећаше, већа ђеца, већа брига.

брезвезлук м ‘којештарија, нешто без везе и смисла’. – То што е он учињо је чис 
брезвезлук, то нико није урадијо откад је гавран поцрњо.

безверје / брезверје с ‘невера, верска равнодушност; склоност гатању, 
астрологији’. – Убиће народ ово безверје.

безводан / брезводан -дна -о ‘који оскудева са водом’. – Све им је згодно, ал су 
безводни; в. заветрина.

безгаћан / брезгаћан -ћна -о ‘који нема или не носи гаће’. – Бијо ти је безгаћан 
све док се није замомчијо.

бездан / брездан м ‘понор, провалија; пакао (фиг)’. – А доље низ ону литицу 
спушта се бездан, строба да те увати.

безданиште / брезданиште с ‘мрачно место попут пећине’. – Шћадијагу да 
га сагнају у њино безданиште, у њино пасиште и на њино појиште, ал он им се 
измигољи (7: 218).

бездушан / брездушан -шна -о ‘суров, безосећајан’. – Он ти је неки бездушан чо-
век; ║ бездушно / брездушно прил. – Што тако бездушно, црни Микаило, ђе ће ти 
душа?

бездушје / брездушје с ‘стање или време у коме се заборавља на душу’. – Тако ти 
то време наиђе потље другог рата, бијаше завладало бездушје неко, млоги су људе 
опањкавали код власти еда би им се додворили те млоги страдаше на правди Бога, 
што викали: двоица без душе, трећи брез главе.

бездушник / брездушник м ‘човек без страха Божјег’; в. поизваљивати.
бездушница / брездушница ж в. бездушник. – Она ти је, бездушница, бацала 

чини коеком, врачала и ваздан коекакијег ђавољи работа чинила.
безец у изр. пушити на ~; в. пућкарати.
безецовати -уем (не)св 1. ‘резервисати место, карту’. – Безецуј ми доље на 

железничкој станици у Чачку једну карту до Ужица за понедјоник; 2. ‘ушити зак-
рпу’. – Досле су се панталоне безецовале на кољенима и на задњици па су служиле 
још нолико.

безизлаз / брезизлаз м ‘ћорсокак, ситуација када се не назире излаз, решење’. – 
Добро утуви, синко: у сваком безизлазу имаде излаз!

безјак м ‘малоуман, ограничен човек’. – То није чоека ни виђело, обичан безјак.
безмало / брезмало прил ‘замало’. – Порасте и Јово, безмало стиго оца.
безмудић / брезмудић м ‘слабић, страшљивац’; в. слабић.
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безобразан / брезобразан -зна -о ‘који је неморалан, без осећања части, који 
нема образа’. – То ти је брезобразно колко мош викнути, олошо дибидуз. – Брезо-
бразан је колко мош да викнеш, брезобразнии од глисте; ║ безобразно / брезобраз-
но прил. – Он не зна друкчије но брезобразно. – Не могу друкчије нег брезобразно, 
јел образа и немају ни овићка.

безобразлук / брезобразлук -азлука м ‘бестидност, неваспитаност, безобразно 
понашање’. – Тај његов брезобразлук је прешо све границе и то нећу више да трпим. 
– Таког брезобразлука нема надалеко.

безобразник / брезобразник м ‘лош, покварен, зао човек, који се понаша безоб-
разно’. – Оног брезобразника ни на путу нећу да видим, а камоли да ми га у кућу 
доводиш. – Онај Ратков брезобразник, колко е покварен, извуко човеку кола испод 
трена и опучијо иг наниже низ Раичевину, уставила се чак доље за врзином.

безобразница / брезобразница ж в. безобразник. – Остави безобразницу, видиш 
да ће ти ископати очи. – Шути тујнак, брезобразнице једна, и покри се уветима.

безуб / брезуб безуба / брезуба -о ‘који нема зубе’. – Заборавијо да понесе бритву 
па, нако безуб, само ваволи.

безуман / брезуман -мна -о ‘малоуман’. – Безумни Танасије пролупо начисто; ║ 
безумно прил. – То што е он учињо е безумно начисто.

безумник / брезумник м ‘онај који је малоуман’. – Пушти Танасија у бестрага, 
ви[ди]ш да е посто безумник, туче брез-везе, а и она његова недоношчад још луђа 
од њега.

безумница / брезумница ж в. безумник. – Није чудо што е безумница – чудо је 
што је жива поред оног злотвора.

бејаги прил ‘каобајаги, као, тобож’. – И кад би шћела нешто бејаги да привриједим, 
не могу, ишчиљела снага, мое дијете.

бекељити се бекељим се несв ‘пркосити, ругати се правећи гримасе, бечити се’. 
– Немојде туј да се бекељиш, но бидни смерна.

бекнути бекнем св ‘проговорити, огласити се’. – А он се веселник укочио, осто 
без аваза, ни да бекне; в. скаменити се.

бекрија м ‘склон пићу, пијаница’. – Бекрија остаде целог живота; ║ бекри[ј]
чина м аугм. – Све бекричина до бекричине; в. скокати; ║ бекри[ји]ца м дем – Онај 
мој бекрица јопет дошо раздраган, види се да е ћевли; ║ бекрински -а -о ‘који се 
тиче бекрије, који се односи на бекрију’; в. испијати; ║ бекрински прил. – Љуља 
се, нако, бекрински, а ја глам ка-ће се свалити на земљу.

бекријати -ам несв ‘неумерено пити (обично по кафанама)’. – Бекријали по сву 
ноћ, па ćутрадан нису ни за шта.

бекута ж ‘перорез, старији тип ножића’. – Он, нако безуб, стално носи ону беку-
ту да му се нађе при руци ако нешто треба д-иzеде.

[бел- / бео] бела -о; изр. ~ месо ‘месо од груди живине’. – Ђеца најволе бјело месо 
и буткице.

бел / бјел м бот ‘варијетет храста Quercus sessilifl ora’. – Од бела смо иструга-
ли сва брвна за качару. – Имали смо у нашој шуми и бјелове и границу; ║ белов / 
бјелов -ова -о ‘који је од бела’. – Бјелова врата су тешка ал дуговјека.

белај -аја м ‘несрећа, неприлика, незгода’. – И тако ти одње белај свое исе; изр. 
Не ишти белаја; ║ белајни -а -о ‘ђавољи’. – Они белајни учитељи иг уче да е човек 
од мајмуна посто.

беланце -анцета с ‘бели део јајета’. – Умутиш беланцад и од њиг направиш ше-
нокле.
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белац белца м ‘коњ беле длаке’. – Кад повата оне његове белце у црни вијакер, 
окити иг кићанкама и прапорцима, има да гледаш љепоту.

белег белега м ‘надгробни споменик’. – На дну спомена маом стои име оног кои 
га сподиже, или уздиже, тури, удари или посади, неђе би мајстори уклесали, резали, 
тесали, одсецали или градили спомен или како су га још звали, белег, биљег и сви 
су они били украшавани, а пођекад и ликовани, слова, голубови, гроздови, розетле 
и коешта су моловани разнијем бојама па се зато гробље кода нас зове шарено село.

белегија ж ‘брус за оштрење косе’. – Оне чобанују и пјевуше: Мој се Миле за 
косидбу спрема/ Косу има, белегију нема; в. брус.

белило / бјелило с ‘новац којим гости за свадбеним ручком дарују младенце’. – 
За време ручка се купило бјелило, маом се металне паре забијале у јабуку, а артијане 
се турале според јабуке на послужавник ил на тањир, а зетови купили то бјелило; 
изр. Што већу пару туриш на бјелило мање се срамотиш.

белина -ине ж 1. ‘бело рубље’. – Посебно се откувава белина, а посебно варбане 
аљинке; 2. ‘стрна жита (овас, пшеница, јечам, раж)’. – Мање се сијало те белине.

белити / бијелити бјелим несв; изр. ~ платно ‘избељивати платно наизменич-
ним квашењем и сунчањем’. – Ми смо платно бијелиле според потока. – Изаткано 
тежаново платно крај потока сквасиш, па га разастреш по кошаници да с-осуши на 
сунцу, па јопет тако док се не избијели.

белица ж а. ‘врста трешње’. – Имали ми у врзини до Живорада белицу и црни-
цу, не знаш која е слађа; б. ‘врста пшенице’. – Посијасмо пшеницу белицу; в. ‘бела 
овца’. – Тури звоно на ону овцу белицу.

белка ж ‘овца са белом главом и белом вуном’. – Прс, белка, прс!
беловина / бјеловина ж ‘грађа од б(ј)ела, б(ј)елово дрво’. – Бјеловина ти је мло-

го добра за јапију.
белокапић / бјелокапић м ‘који носи белу капу као део ношње, Шиптар’ – Ови 

белокапићи нам руше светиње, заборавили кад су стругали дрва по Чачку.
белоперас / бјелоперас -ста -о ‘плав, плаве косе, светлих очију, белог тена’. – 

Душан се потревијо бјелоперас, туријо се на ујчевину.
белош м ‘животиња беле длаке, обично вепар’ (1).
белошљива / бјелошљива ж ‘врста шљиве’. – Једно ти је црношљива, а друго 

бјелошљива.
белутак / бјелутак -тка м ‘бео углачан камичак у водотоцима’. – Искупимо 

бјелутке у потоку па догнамо и поређамо според башчице са цвијећом и то млого 
згодно бидне.

бељети (се) бели (се) ‘белети (се)’. – Земајле је свака кућа имала оваца, сва се 
планина бељела од њиг.

бељуга ж ‘врста земље’ – Имаду доста земље, ал све бељуга: кад је суша, богами 
отањи род.

бемга / бемти ‘блажа псовка’. – Бемти ваку државу.
бенаван -вна -о ‘мазан, размажен’. – Бенавна јој она ђечица, ал су нако васпита-

на, нема шта да се каже.
бенавити се бенавим се несв ‘мазити се, умиљавати се, измотавати се’. – Бенаве 

се с бабом поваздан, она им чини све на-вољу.
бенече -ета с а. ‘штене’. – Добијо од теча бенече, само што не спава ш њим; в. 

ђипати, штенара; б. ‘размажено дете’. – Оно бабино бенече само се умиљава.
бенкица ж ‘платнена кошуљица за бебе’. – Оћу да купим ђетету бенкицу за-

бабине.
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бент м 1. ‘узвишење између две парцеле’. – Ćео Сретен на бент и запушијо, кад 
отуд иде Милосав: Да немаш један дуван?; 2.‘брана, устава за воду’.

бераљка ж ‘справа за брање воћа’. – Узми, сине, бераљку те ш њом полако обери 
оне крушке што не мош да доватиш.

берба ж ‘време и радови на убирању плодова’. – Сваке године су, с јесени, њиг 
седморица ишли у бербу жита у Банат.

беретка ж ‘врста капе’. – Натукло неку беретку, ко Шиптар, а ја му велим: што 
не натнеш шајкачу ко човек?

бериоц м ‘берач’. – Богме се искупи пуна њива бериоца, те стигосмо и д-оберемо 
жито, и да пожњемо шашину и да жђенемо купе.

берићет м ‘обиље, богат род, добитак, родна година’. – Ваког берићета није било 
одавно; ║ берићетан -тна -о ‘који доноси богат род’. – Ништа не вреди што е година 
берићетна, немаш с ким д-обереш.

беросавка ж ‘врста шљиве’. – Над беросавком нема шљиве, то рађа сваке године 
ко китина.

бесити (се) -им (се) несв ‘вешати се’. – Пјева онај обешењак Властимиров: Јој, 
ћу се бесим, тата / Цури око врата; ║ бешати -ам несв ‘и с т о’; изр. Немо ме, сине, 
бешати на то дрво: туј сам ја обесијо мог оца.

беслемаћ -аћа м ‘неодговорна и мало »недовршена« особа’. – Онај се беслемаћ 
Драгишин зацопо у Милену и само облијеће око њине куће, ко маче око варенике.

бесловесан -сна -о ‘неразуман, глуп’. – Он ти је, веселничак бесловесан, глуп 
ко точак; ║ бесловесно прил ‘неразумно’ – Нисмо ми бесловесно стадо д-идемо за 
слијепцима, јербо слијепац кад слијепца води, обадвојица у јами заврше.

бесмртан -тна -о ‘коме нема смрти (веровање у бесмртност душе)’. – Све бидне 
и прође, оно што е вечно то е душа твоја, човече, само е она бесмртна.

бесомучник м кога мучи ђаво (бес), ђавоиман’. – Онај бесомучник, што му е ђаво 
сломијо врат и јопет му није било доста, иде те се гроти олајавајући оног Божјег чо-
века коекад и коеђе.

беспосличити -им несв ‘доколичити, бити без посла’. – Ласно е њему, само бес-
посличи и вата зјале.

бестидник м ‘лош, покварен, зао човек’. – Не глај бестиднику образ ако њега 
води гузица.

бестидница ж ‘жена без стида’. – Причо ми човек да је гледо како нека бестид-
ница игра у православном олтару.

бестраг м ‘велика даљина’. – Ко зна ђе ће се скрасити у неком бестрагу; ║ бес-
трага прил ‘без трага’. – Иди бестрага да те мое очи не виде. изр. Бестрага му глава.

бестрагија ж ‘пропаст; беспуће’. – Кад се кола изврнуше, све оде у бестрагију.
бесцен бесцена -о ‘вредан, који нема цене’. – Кад он прозбори, то ти је ко да си 

наишо на бесцен бисер.
беćедити -им несв ‘говорити’. – Боље је паметно шућети но шашаво беćедити.
бећар -ара ‘весељак, лола’. – Он ти је стиго у бећаре и њему сад одговара она: 

кад бећари шором запевају, прозори се сами отварају; изр. ~ паприкаш ‘врста јела’. 
– Начинила стрина бећар паприкаш, нема диље.

бећарац -рца ‘коло’. – Заиграсмо жикинац, па моравац, па најзад ударисмо 
бећарац.

бећаруша ж ‘младалачка бубуљица (на лицу замомчених дечака)’. – Спопале га 
бећаруше, то значи да е стасо за женидбу.

бефел бефела м ‘наредба, налог старешине’. – Стиго бефел, врдања нема.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина42

бецати се -ам се несв ‘плашити се, трзати се (из сна)’. – Ан је приспо, поче неке 
јаде да се беца и да се преврће по кревету; ║ бецнути се -нем се несв ‘тргнути се’. – 
Он се бецну, ко да не зна ђе се нађе; в. љоштити.

бечити се бечим се несв ‘чудити се разрогачених очију’. – Немој тујнак ништа да 
се бечиш, него слушај шта ти се каже. – Бечи се ко крава на мртво теле.

бешале реч. ‘узречица у разговору када се нечега накнадно сети да каже’. – Бе-
шале, умал да заборавим да ти кажем: породила се Миланка.

бешика м 1. ‘дечји креветац на љуљање’. – Прво га туримо у колјевку па кад мено 
одвркне, премештимо га у бешику; 2. ‘мокраћни мехур’. – Ишо сам код доктора, 
вели да ми бешика није тачна, зато мокрим свакичас, мора, вели, да се утопљаваш 
боље.

бешчашће с ‘нечасност, морални пад’. – Ти ништаци су угазили у бешчашће до 
гуше.

биба ж ‘ћурка’. – Шта си се туј забибила ко нека биба.
бибер м ‘љути зачин у облику црних куглица или млевен’. – Рекла му жена да 

купи бибер и он све купио, а бибер заборавио, кад дође кући, ал ће да му забибери.
бијаги прил ‘бајаги’. – Он бијо ш њима, а вамо се прави како бијаги ништа о 

томе не зна; в. бејаги.
бијес м ‘бес’; в. гакати; ║ бијесан -сна -о 1. ‘љут, срдит’; изр. Изводи бијесне гли-

сте; 2. ‘поносан, јак, силовит’. – Пјеваше Миленко: Сокак тесан а ја момак бесан.
бијеснити -и(м) несв 1. ‘јако дувати’. – Бјесни ветар, оће д-однесе; 2. ‘понашати 

се ненормално, осионо’. – Дошо пијан и одма почо да бјесни; изр. Ако чељад нису 
бијесна, кућа није тијесна.

бијончуг -уга м ‘метални прстен на ланцу, беочуг’. – На сваком влачегу имаш на 
једном крају бијончуг а на другом кукачу.
[бик] бика м 1. в. обалити, развикати се; ║ бикче бикчета ‘мали, млади бик, 

бичић’. – Има Радич бикче ко бомбона; ║ бикчић -ића м ‘и с т о’. – Одгаијо Стево 
бикчиће за пример; 2. ‘цевасто семенско перо на црном луку’. – Има у луку много 
бикова, треба иг заломити док су мали, да се лук не издае на-њиг.

биковит -овита -о ‘похотљив’. – Он ти је у младе дане бијо биковит: кад види 
женско, ома му поцури вода на уста.

билет -ета м ‘документ који се издавао за брава да би се могао отерати на пијац 
ради продаје’. – Иди у месну концеларију те извади билете, да ћерамо јунце на ва-
шер о Тодорици.

билмез билмеза м ‘глупав, неуредан, нерадан човек’. – То ти је један обичан 
билмез, шта гођ му заповидиш, њему тешко.

биљег биљега м 1. ‘знак који показује неку границу’. – На међе смо потрпали 
камене биљеге; 2. ‘надгробни спомен’. – Над сваким гробом нашијег предака стое 
биљези ко неке камене књиге. – Ондак су му сподигли камени биљег над гробом; 3. 
‘неки необичан знак на лицу’. – Има на носу мали биљег; ║ биљега ж ‘део одеће, 
прамен косе или сл. што се носи гатари да гата (од болесника или човека који се одао 
каквом пороку). – Глај некако да спремиш биљегу прије но што пођеш код Пере у 
Краварицу; ║ биљежица ж дем ‘и с т о ’ .  – Гатар гледа у мене па вели: „Дијете, дајде 
ми каку биљежицу од тебе да нешто видим о тебе“.

биљежник м ‘службеник’. – Имам ћагу од биљежника, црно на бијело, ко врата.
бинтија ж ‘сорта кромпира’. – Наговорише ме да посијем бинтију, ал севијо сам: 

нема компира без нашег месечара.
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бињекташ -аша м ‘камен са кога коњаник узјахује на коња’. – Ми смо пред 
капијом имали истесан бињекташ и тујнак приведемо ђеду коња са ког га он ласно 
узјаше.

[бирати] бирам несв; в. кмет, скот, сој; ║ биркати -ам несв дем. – Он кад купуе 
неку алатку на вашеру, преврне целу гомилу, узима једну по-едну и бирка ону која 
му се учини најбоља; ║ бирколити -им несв ‘и с т о’. – Ене бабе у-подруму, бирколи 
крупније компире, решила да иг испече у-вруни.

биртија ж ‘крчма, кафана, гостионица’. – Да може, спаво би у оној проклетој 
биртији.

бисаге -ага ж пл. т. ‘двострука торба од кострети’. – Набацаш у бисаге све што 
ти треба и пут под ноге.

бисер бисера м ‘скупоцени украс’; изр. Не бацај бисере пред свиње.
бискати (се) биштем (се) несв ‘требити вашке’. – Сва женска чељад, неђељом, 

поćедају једна за другом, укруг, па се бишту.
бисквит -ита м ‘кекс’. – И баба Драгиња нам је правила понеки пут бисквит с 

пекмезом од маџарки.
бистар бистра -о 1. ‘чист, прозиран’. – Наш поток је бистар ко суза, ш њега смо 

пили воду; 2. ‘промућуран’. – Бијо он бистар и вредан, ал није вољо школу ко квочка 
узицу.

бистрик -ика ‘бистар извор, поток’. – Оставише ове наше бистрике и љепоте и 
одоше у ону прљавштињу.

бистрити -им несв ‘учити, умовати, читати’. – И они нашли да бистре политику, 
а не знају ђе су шупљи.

бистроок -оока -о ‘отресит, бистар, паметан’; в. очкоперан.
битанга м ‘скитница, нерадник, неваљалац’. – Она битанга озго дошла да ми 

соли памет.
бити бидем / биднем ‘постојати, esse’. – Бивало е и земајле јада, чемера и не-

правде, ал на ваку руку није. – Кад он нешто рекне, тако мора да бидне и тачка. – 
Најважније је да биднемо људи, а све друго е споредно. – И они ће да биду и прођу, 
прошли су и гори, ћорава им страна. – Бијаг млад и здрав, а Крстомир и Станиша 
бијагу бјесни ко Манојлов јарац. – Бијаше помрчина ко тијесто, није се виђо прс 
пред-оком. – Кад видиш, благо ђеду, да ће да бидне нека будалаштиња, посклони се, 
да те после не вонтају по судовима да ćедочиш, имаш ти паметнија посла.

бити бијем несв 1. ‘тући’. – Да знаш да ћу те бити чим дођемо кући за оно што 
си ме осрамотијо; изр. Бије ко свети Илија. – Бије из обадвије; 2. ‘клати (свиње), 
посечити’; в. свињокољ.

битисати -шем (не)св ‘бити, живети, постојати’. – Ми битишемо на овом присоју 
скоро триста година.

бицикла ж ‘бицикл, точак’; в. повоз.
[бич] м. – Мој ђедо е на фијакеру имо држач за бич.
бичaлук м в. бичаја.
бичаја ж ‘дршка бича, штап за који је привезан бич’. – Бичаја се обично правила 

од дреновине, па се још ведимистером нашара и бидне ко ђетлић.
бичити се бичи се несв ‘избацивати цевасте семенске листове на црном луку (в. 

бик 2)’. – Понеки струк лука намино да се бичи.
бичкија ж ‘врста ручне тестере’. – Кад Јеротије разметне и наоштри бичкију, 

струже даску ко сир.
бичовати -уем несв ‘тући, ударати бичем’. – Кад је Калуша бичово људе, он не 

каже удари му дваес пет, но удари му деветнес са шес; ║ бичовање с гл. им. – Би-
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вало е случаева да су људе бичовали на правди Бога, а могло им је и бити: оне који 
наређују не боли.

бјелоглав -оглава -о а. ‘плавокос’. – Душан се туријо на ујчевину па дошо 
бјелоглав; б. ‘који је беле главе’; в. плиска.

бјељика ж ‘меки поткорни део дрвета’; в. крајница, окрајчити, срчика.
бјесовати -уем несв ‘бити опијен неограниченом моћи, силом; махнитати’. – Ова 

влас бјесуе и од бијеса је обневиђела; ║ бјесовање с гл. им.; в. удовољавати.
благдан м ‘празнични дан, светковина’. – Искупи се родбина о благданима па те 

увати милина нека.
благо с 1. ‘новац, злато, материјална добра’. – Знаш како се каже: није благо ни 

сребро ни злато, но је благо што е срцу драго; 2. ‘стока (обично овце)’. – Ништа 
љепше нема него кад вабнеш благо па им даднеш житанца и соли у корито, а оне се 
сјате и лижу, а јагњад иг дое.

благодаран -рна -рно ‘захвалан’. – Кад је на Черговишту сподиго спомен оцу 
Алекси иљаду девесто девете године, он уклесо: Овај му споменик подиже његов 
благодарни син Симеон Стевановић.

благодарнос -сти ж ‘захвалност’. – Јес било помучно, ал јопет дугуемо Богу бла-
годарнос што нам даде здраву и праву ђецу; ║ благодарје с ‘исто’. – За сваку вашу 
доброту ми вам дугуемо наше благодарје.

благоречје с ‘благе, мудре речи’. – Мој ђедо е умљо д-изговори згодно благоречје.
благос -ости ж. ‘благост’ – Знаш, сине, како Еванђеље учи: Обуците се, вели, у 

благос и благос ваша нека буде позната свима људима.
благосиљати -осиљам несв ‘давати благослов’. – Наш отац ме ноћ очи смрти 

благосиљо говорећи: Дабогда ти срећа пјевала, срећа те срећала и срећа те испраћала.
благослов м 1. ‘изражавање жеље за добро и срећу призивањем Божје милости’. 

– Нек те благослов Божји прати, сине мој; 2. ‘одобрење, сагласност да неко нешто 
учини уз жељу да му Бог буде на помоћи’. – Добијо сам очев благослов да се женим 
са Милком ако њени родитељи то благослове.

благословити -ословим св ‘дати благослов’. – Бок те благословијо, синко, и сва-
ким добром дариво.

благостање с ‘успех, срећа, изобиље’. – Док смо били у задрузи, то е било 
благостање, имало свега и свачега и знало се ко шта ради и стално е била шала, 
смијање, радовање и пјесма.

блатити (се) -и (се) несв 1. ‘ваљати се у блату, каљужати се’. – Свиње се најду 
и полјежу у-бару те се блате; 2. ‘учинити морално недопуштен поступак, укаљати 
образ’. – Ако не мож помоћи човеку, немој га ни блатити.

блато с ‘каљуга, глиб, муљ’. – Газили смо блато за циглу поваздан; ║ блатужди-
на ж ‘велико блато, локве’. – Човече, упаднем с воловима у неку блатуждину доље 
испод Јоровића гробља, једва ми волови извукоше кола.

блатобран м ‘штитник од блата над точковима на чези, фијакеру, бициклу’ – 
Ондај су ти на чезама и вијакерима били лаковани блатобрани да не може оног ко се 
вози д-испрска блато.

блебетати блебећем несв а. ‘брбљати, причати без смисла и разлога’. – Блебеће 
ко навјен; б. ‘говорити неистину, опањкавати’. – Немој тујнак блебетати коешта, 
ниси ти њин дрвени двокат.

бледнути / бљеднути -ем св ‘мало побледети, убледети’. – Нешто си бледно, да 
зло не чуе.

бледозелен -а -о ‘боја младе траве, светлозелена’. – На ћилимче се стављало 
бледозелено поље (9).
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бледуњав в. блијед
блеј м (обично у мн. блеови) ‘оков на осовини запрежних кола’ (1).
блејати -и(м) 1. несв ‘оглашавати се блејањем (овца). – Кад смо јагњад одлучили, 

овце неколко дана нису престајале блејати; 2. ‘следити неког не схватајући ни зашто 
се то чини ни куда то може одвести’. – Зинули те блеје за њима по митинзима, реко 
би они носе крушац у гузици.

бленто -а м ‘ментално начет мушкарац’. – Онај бленто блентави не види ништа 
диље од њене сукње, зино ко ован о Мијољдану, заборави и оца и мајку и сестру и 
сестриће; ║ блентав -а -о ‘сублесаст, интелектуално заостао; невешт, неспретан’. – 
Пушти крају, виш да је блентав начисто.

бленути -нем несв ‘несвесно гледати у нешто’; изр. Блене ко теле у шарена вра-
та.

блеса м / ж ‘који је мало ограничених умних способности, луцкаст’. – Ајде, ајде, 
блесо једна, узми се у-памет; ║ блесав -а -о ‘малоуман’. – Паметан се учи на туђим 
а блесав на своим грешкама.

блесан блесана м ‘блесав мушкарац’. – Онај Љубов блесан купијо мотор, није 
имо паметнија и преча посла.

блесара ж ‘блесава женска особа’. – Виђа ли ону блесару што укће низ-пут.
блесити -им несв ‘чинити нешто недолично, блесаво’. – Немој блесити но ради 

нешто паметно и добро; в. ајати.
ближа ж ‘игра с новчићима’ (1).
ближњаив -аива -о ‘који има близни, тј. различите жице (о ткању)’. – Две жице 

у један коталац; по осам прости, а ону ближњаиву у један. – Увођење двеју жица у 
један коталац, то ти се зове ближњаиво (1).

ближњак -ака м ‘близанац’. – Ја никако не могу да разликуем оне Микаинине 
ближњаке: дошли ко јајце јајцету.

близанче -анчета с ‘једно од двоје младунчади исте мајке истовремено рођених’. 
– Једно близанче им мушко, а друго женско.

близнак -ака м ‘близанац’ (1).
блијед блиједа -о ‘слабуњав, анемичан’. – Нешто ми дошо блијед у лицу. – Ви-

дим ја да му е оно дијете нешто блиједо; изр. ~ ко мртвац. – Нешто дошо блијед, 
Боже ме прости, ко мртвац; ~ ко крпа. – Кад је загрмљело, он бијаше блијед ко крпа; 
изр. ~-о гледати. – Видим ја да ме он нешто блједо гледа; ║ бледуњав / бљедуњав 
-уњава -о ‘прилично блед, слабашан’. – Оно му дијете бледуњаво; ║ бледуњаво / 
бљедуњаво прил ‘невешто, незналачки’. – Јесте он то урадијо, ал некако бледуњаво; 
в. премаз[ив]ати.

блокеја ж ‘плочица на ђону ципеле’. – Кад прекрсти ногу преко ноге, ćевне 
блокеја.

блудничити -им (не)св ‘налазити се у недопуштеном полном односу’. – Растури 
ђедовину блудничећи, није ни чудо, и Еванђеље описуе једног блудног сина.

блуза ж ‘део лаке горње женске одеће’. – Сашила млого згодну шивонску блузу; 
║ блузица ж дем. – Сашила ђевојчицама блузице за Видовдан; в. сукња, доколеница.

бљантав -а -о ‘неукусан, бљутав’. – Дајде солир вамо, ово ти бљантаво начисто.
бљенути -не безл ‘пролепшати се (о времену)’. – Чим бљене, ома крећемо на 

посо. – Ако Бог да да бљене, ома ћемо д-идемо д-окопамо жито, да се не дурне ко-
ров.

бљеснути бљесне безл ‘севнути, планути’. – Кад нако бљесне муња, знај да ће 
да гађа гром.
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бљувати бљујем несв ‘повраћати садржај из желуца’. – Напило се па бљуе за 
прошћом; ║ бљунути -нем св. – Није стиго д-истрчи ис куће но бљуно на вратима; ║ 
бљуцкати -ам несв ‘мало, незнатно повраћати (об. о одојчету)’ – По мено је бљуцко 
још двапут; ║ бљуцнути -нем св дем. – Придржи дијете кад подоји вако усправно 
док не бљуцне.

бљувотина ж 1. ‘садржај избачен из желуца повраћањем’. – Ни кер се не враћа 
на бљувотину своју, ко онај блентави Танасије; 2. ‘неприлична прича, од које се че-
стит човек мора постидети’. – Прекини с тим бљувотинама.

бљузгавица ж ‘мокар снег’. – Ударила она бљузгавица, били смо мокри ко ми-
шови.

бљутав -а -о ‘неукусан, непријатан’. – Кад не посолиш јело, оно ти дође, нако, 
бљутаво, па прокисне и није ни за шта, мош да га бациш за прошће; ║ бљутак -тка 
-о ‘и с т о’.  – Ти си, Насто, изгледа ми, заборавила да посолиш ову буранију чим је 
вако бљутка.

бљуштур м бот ‘зељаста биљка Tamus communis’. – Дурно се бљуштур, не мош 
да г-истријебиш.

бобољати -ам несв в. бобоњати. – Кумим те Богом да ми више не бобољаш.
бобоњати -ам несв ‘гунђати, мумлати у њедра’. – Оде баба наниже штали и не-

што бобоња.
бобошара ж ‘врста паприке подесна за пуњење, бабура’. – Ове године ми родила 

и шиља и бобошара ко никад, а месечарка љута да не мож љућа бити.
бобошка ж 1. ‘шишарка’. – Накупила ђеца доље испод јела бобошки пуну торбу 

па се играју ш њима; 2. ‘чаура свилене бубе’. – Оне стварају ону бобошку.
Бог Бога; изр. ~ да му душу прости (при помену покојника); ~ се јави! ‘поздрав 

на Богојављење’; ~ ти помого! ‘отпоздрав на поздрав: Помоз ~! Помаже ~!’; Ко ће 
ко-но ~; Боже сачувај; ~ те веселијо; ~ те благословијо; ~ те чуо; ~ те виђо; ~ с то-
бом; ~ с вама; Не дај, Боже; ~ мили зна; Богом се богатили; Да да ~; ~ вам дао свако 
добро; Слава Ти, Боже; Ко се у Бога узда у високом заклону стои; о ~у двије. – Не 
зна ни о-Богу двије; ║ Божји -а -е ‘који се тиче Бога’; ~ створење; ~а воља; ~а ми-
лос; ~и благослов; ~и дар; в. ћускија, умислити; ║ боговетни / боговетни -а -о ‘сав, 
сваки, цео’. – Цео боговетни дан препада киша. – Ова несна ђеца само урнебесају, 
цео боговетни дан се не смирују; ║ боговски прил ‘сјајно, изврсно’. – То си урадијо 
боговски, свака ти час.

богаз богаза м ‘отвор у огради, пролаз кроз ограду’. – Још тувим оне стазе и 
богазе из младости.

богаљ м 1. ‘човек сакат, инвалидан’. – Севап је попружити богаљу и он је Божје 
створење: ко њему дае Богу позајмљуе, а Бог не остае дужан; 2. ‘који је сиромашан 
до крајње беде, бедник’. – Не зна он да с-отме и умријеће ко богаљ.

богами / богме реч. ‘сасвим сигурно’. – Богами смо држави измирили све, до 
потоње паре, и јопет ми кулаци, кочничари и реакција. – Богме и ми смо скрдили 
љетину, још д-узоремо и посијемо пшеницу па смо на коњу.

богаство с ‘велики иметак, богатство’. – Највеће богаство кое чоек мож да стек-
не стае еве вође, под длан и то ти се богаство зове образ, све друго су ти трице 
и кучине; изр. Богаство никад није сито. – Богаство мења ћуд, ретко набоље. – 
Здравље је највеће богаство; ║ богаштиња ж. – И тако ти се наша Љубина удаде у 
богаштињу да не може да бидне боље, имају од тице млијека.

богат богата -о ‘који има богатство’. – Богат је онај ко има Бога. – Није богат ко 
има волова, но ко има шћери и синова. – Богат је ко није дужан, а млад ко е здрав.
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богаташ -аша м ‘богат, имућан човек’. – Ако те у животу снађе богаство, води 
рачуна: немо да се понесеш, благо ђеду, увек се ćећај оне приче о богаташу и убогом 
Лазару.

богатити се -им се ‘стицати богатство’. – Богатите се Богом, драга моја ђечице, 
све остало ће вам се додати.

богзна прил (обично уз негацију) ‘нешто нарочито, особито’. – Гледо сам ону 
шуму пот-пут што продају Јанкове унуке, није богзна шта.

богињати -ам несв ‘псовати божанство’. – Немојде да богињаш, срам те било!
богиње мед ‘болест која се манифестује високом температуром и осипом, обич-

но код деце’. – Закачише ми ону макању овчје богиње, жива се појдок.
богме в. богами.
богоборац -рца м ‘непријатељ Божји’. – Он ти је богоборац и брезбожник вели-

ки. – Причаше ђедо како е Владика Николај говоријо: Све што устае противу Бога 
осуђено е на пропас, а што стои уз Бога вечно живи.

богомдан -а -о ‘предодређен за доношење важних, судбоносних одлука’. – Мис-
ли да е богомдан, реко би ми не знамо од кое је он сорте.

богомоља ж а. ‘место молитве, црква, запис’. – Ако мислиш да мош без Божје 
помоћи нешто учинити, грдно се вараш, то е од данас до-ćутра, без Бога си ништа, 
зато, благо ђеду, неђељом иди у богомољу и Бог ће ти бити на помоћи; б. ‘чин мо-
литве’. – И кад се искупе сватови, домаћин изнесе кадјоницу у авлију, те иг окади, 
јел ондак се вршила богомоља свуђ.

богомољац -љца м ‘веома побожан човек’. – Он ти је стално ишо уз владику 
Николаја и дружијо се с богомољцима.

богорадити -орадим несв ‘кукати, жалити се, јадати се’. – Шта гој уради, он 
богоради, то није добро, него благодари Богу за све.

[Богородица] ж; ║ Богородичин -а -о ‘који припада Богородици’; изр. ~-а тра-
ва; в. кантаријон.

богоругач -ача в. богоборац.
боднути -нем св в. бости.
бодрити -им несв в. ободрити.
божанство с ‘Бог, Сведржитељ, Творац’. – Не псуј божанство.
божемепрости реч. ‘да ми Бог опрости’. – Морам да ти кажем да овај наш поп, 

божемепрости, није неки поп, више личи на неког грљаша, иде по каванама, игра 
лопту у-гаћама, веле да се спанђо с неком учитељицом, попадија му слави осми март 
у црквеном дому усред васкршњог поста, и још је срушијо стари иконoстас кои су 
подигли ђедови наши да би му ови безаконици запопили сина.

божитњаче -ета с ‘прасе које се коље за Божић’. – Помала ми прасад, морам да 
купим добро божитњаче.

божур м бот ‘вишегодишња цветница Paeonia’. – Имадијаше баба испред вајата 
божурова и бјелиг, и роза, и црвенијег, и бордо.

боз предл ‘због, ради’. – Веле: мора да се изиђе на гласање, е боз тога „мора“ ни-
сам шћео д-идем зинат. – Стра ме да ко боз мене не изгуби главу, далеко било. – Ова 
моја снајка е по све добра, ал, брате, мено-мено па кљуцне ђецу бозништа.

боза ж ‘пиће од кукурузног брашна и шећера’. – Просто ко боза.
бозна реч. ‘богзна, ништа нарочито’. – Не намучише се бозна шта, некако олајле 

прођоше кроз живот. – Гледо сам краву код Николе, није бозна шта, потврда на мужи.
бој м 1. ‘битка, борба’. – У том боју, проклете Швабурине, ćеме им се утрло, из-

гибе млого нашијег људи, а мене ранише; 2. ‘физичка казна, батине’. – Заслужила е 
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бој кад није урадила оно што јој је заповиђено. – Начинила јој свекрва бој, па е онај 
крвник оплављо веселницу.

бојан -а -о ‘обојен, офарбан’. – Одвој бојано платно да не попушти по бјелом (9).
бојати се -им се ‘плашити се’. – Бој се Бога и бежи од онијег који се Бога не бое. 

– Немој, па се не бој.
бојаџија м 1. ‘власник бојаџинице’. – Најбоље бојаџије доље у Чачку су ти били 

Николићи и Лепа Чекеревац; 2. ‘који воли да се бије, кавгаџија’. – Срећковци су 
били најгоре бојаџије у селу: није могла да прође забава, а да они не направе бој.

бојаџиница ж ‘радња, радионица у којој се боји пређа, опредена вуна’. – Лепина 
бојаџиница ти је упремасе пијаца.

бојаџинка ж ‘власница бојаџијске радње’. – Ми смо стално варбали пређу код 
Лепе бојаџинке.

бојити -им несв ‘бојити, фарбати пређу’. – Ову туру ми бојаџинка боила у млого 
згодну крмезли боју, само што не говори.

бок м ‘бочна страна’. – Онај пролаз бијаше узак, па ниси мого проћи друкчије, 
сем на бок; ║ бокас -ста -о ‘бокаст, који има испупчене стране, бокове’. – Способна 
жена, дошла бокаста и јака, није нека метиљуша, ко-што има. – Наточидер, дијете, 
вина у ону бокасту влашу; ║ бочан бочна -о ‘са стране’. – Уиђоше на она бочна 
врата, нико им се није надо; ║ бочно прил ‘постранце’. – Није касо ко-но што касају 
коњи но све гази бочно па ти га милина поглати.

 бокoрити се -и се ‘разгранавати се у бокор, стварати бокор’. – Пшеница згодно 
почела да се бокори, сад би пасовало да пане снег да е не увaти сувомразица.

бокал -ала м ‘издужена посуда са ручком из које се служи вода или вино’. – Ток-
нидер, дијете, бокал вина. – Запјеваше копачи ону: Мала моја, водо из бокала / ćећаш 
ли се шта си обећала / да не морам никада да кријем / кад сам жедан да слободно 
пијем.

боквица ж ‘лековита лисната биљка Plantago’. – Заказо ми доктор д-оперишем 
израслиницу на образу, ал Нада узме те ми почне привијати боквицу на оно место и 
потље неколко дана нестане, ко руком одњето, доктор се чудом чудијо и није мого 
да се начуди.

[бокор] м. – Бијо сам д-обиђем пшеницу, није још развила бокор, ал је обникла 
не мож бити боље.

[бол] м. – Кад је јаукала од бола, чуло се и у њином џемату. – Стално сам суче-
ствово у њиним болима и искушењима. – Бол болујем, ником не казуем; ║ болан 
бо(л)на -о ‘болестан, који болује’. – Оздравићеш ти ко болани Дојчин.

боланџа ж ‘вага с куглом на дугој страни полуге (за мање тежине)’. – Ми имали 
боланџу, а ови чилови кантар па једни друге услужимо кад затреба; буланџа ж ‘кан-
тар који мери до 25 кг’ (1).

болбона ж ‘бомбона, тврди слаткиш’. – Оста ми нажао што ми Милорад никад не 
доње болбону, кад дође с вашера ил однекле.

болбонџија м ‘произвођач бомбона’. – Купијо ми Миле гронтуљицу код 
болбонџије.

болес -ести ж ‘болест’. – Савлада га болес, није мого да предре, нису вређели 
ни љекари ни љекарије, тек ондај човек свати да е здравље највеће богаство; в. 
извољевати; ║ болес[т]ан -сна -о ‘који болује’. – Она е болесна одавно и чудо е да 
е још жива; ║ болешчина ж ‘тешка болест; епидемија’. – Наиђе она болешчина и 
одње га вришко, ко слана паприку.

[болесник] -ика м. – Ништа севапније нема него обићи болесника; ║ болеснич-
ки -а -о ‘који се тиче болесника’ – Дужи је болеснички дан од цареве године.
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[болесница] ж. – Глам је ко болесницу, а памтим кака је то ђевојка била: за њом 
се и гора окретала и свака јој стопа пјевала.

[болети / бољети] боли несв; изр. Истина највише боли.
болећи -а -е ‘сажаљив, душеван, саосећајан’. – Он ти је бијо болећи, за сваког се 

ćeкиро, сваком притрчо да припомогне, редак човек; ║ болећив -ећива -о ‘и с т о’. – 
Болећив је био за ђецу: ниси иг смио ни погледати попријеко.

боловати болуем несв ‘лежати болестан’. – Није дуго болово, брзо га поела бо-
лешчина.

бољеризовати (се) -уем (се) несв ‘ићи на боље, побољшавати се’. – Бољеризуе 
се живот (1); ║ бољирати (се) бољира(м) (се) ‘поправљати здравствено стање; 
побољшавати се’. – А, добро изгледаш, види се да си бољиро, вала Богу, још ћемо 
ми попити вина рујнога и иzести меса овнујскога. – Било е тежак живот, сад је мало 
бољирало.

бољитак -тка м ‘напредак, напредовање (у здрављу, имању, учењу)’ – Па ето, 
што се здравља тиче, има бољитка, добро е, а и бољем се надам ако Бог да.

бољка ж ‘болест’. – Нашла га она неваљала бољка, ништа доктори нису могли 
д-учине.

бомбоница ж ‘цвеће које се гаји у саксијама или баштицама’. – Уцветала бомбо-
ница на љепоту.

бор м бот ‘зимзелено дрво Pinus’. – Онај Јањића бор ти је стар преко двеста 
година; ║ борић -ића м дем – Ка[д] смо били ђаци, ми смо ти садили оне бориће 
горе по Годидову, виђи сад колика е шума ижџигљала;║боров борова -о ‘који је 
(направљен) од бора’. – Боров мед је, веле, млого здрав; в. зубља.

боравити -им несв ‘бити негде, пребивати’. – Боравијо он кода нас преко-љета 
ваке године, све док није одврко. – Туна, казати, љети борави млијеко и сир.

борити се борим се несв а. ‘учествовати у борби’; изр. ~ с душом ‘боловати, 
бити на умору’. – Види се да се бори с душом; б. ‘залагати се у послу, не одустајати 
пред проблемима’. – Бори се колко мош, благо тају, запни са свију дваес ноката.

боровача ж ‘даска од боровог дрвета’. – Додајде ми ону боровачу.
боровина ж ‘грађа од бора’. – Запјева Анђелија: Боровино, ниђе твога лада/ пре-

варик се, удадок се млада.
боровница ж бот ‘бобичасто растиње Vaccinium myrtillus’ – Млого е здрав сок од 

боровнице за ђецу, а има е на Чемерну у Толишници колко ош.
босиљак -иљка / босиок м ‘једногодишња зачинска и обредна биљка пријатног 

мириса Ocimum basilicum’. – Босиљак ће мирисати – по мирису ми дођи. – Запјева 
Миланка: и он носи стручак босијока да закити својој драгој врата.

босиљкача ж ‘букет босиока којим свештеник свети водицу’. – Ми с јесени на-
редимо босиљкача, нек-има у кући.

босоног -онога -о ‘који је бос, без обуће’. – Ми кад смо били ђеца, гурали смо 
босоноги од Ђурђева дана па све тамо до Митровдана.

босоножје с ‘»босоного« детињство’. – У време нашег босоножја није било ни 
радија, ни телевизије, ни телефона, ал се зато орила песма рабаџијска, и чобанска, и 
косачка, и копачка и жетелачка и сватовска.

бостан бостана м а. ‘њива на којој су посађене лубенице и диње’. – Два су цве-
та у бостану расла / плави зумбул и зелена када; изр. Обро зелен бостан ‘за особу 
ухваћену у неприличном послу, положају (крађа, прељуба, превара); б. ‘лубеница. 
– Купидер ђеци један бостан кад пођеш кући.

бостаниште с ‘њива у којој се гаји бостан’ – Кад оберемо лубенице ми ондак 
пуштимо овце у бостаниште.
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бостанка ж ‘врста крушке која је унутра црвена’ (1); в. лубеничарка.
бостанџија м ‘који производи или продаје бостан’. – Бостанџија има колибу ђе 

борави док чува бостан.
бости (се) боде(м) (се) несв. – Чувај се Шаре, она пођекад оће да се боде; ║ 

боднути -нем св ‘овлаш убости, боцнути’. – Кад се прасе запече, узми шиљат нож 
па бодни коеђе, боље ће д-изоди масноћа и неће корица д-изгори. – Мене е боднула 
винова грана право у главу; ║ боцкати -ам несв дем. – Обуко ја нов џемпер и оне 
ме длачице свуј боцкају; ║ боцнути -нем св 1. ‘пробушити’. – Што си, рђицо једна, 
боцно ђеци пуваћ те им се пробушијо и сад немају играчку; 2. ‘приговорити неком, 
прекорети неког’. – Боцну га мено, нако поиздаље, да га подćети како е бијо неваљо 
у свое време.

ботоња ж ‘плитак бунар’. – Ма није то бунара ни виђело, обична ботоња, ваља за 
заливање и да се напои стока.

бофлук м ‘неквалитетна, лоша роба’. – Немо да ми уносиш никаки бофлук у 
кућу, но ако не знаш шта е добро, питај шта е скупо.

боца ж ‘коровска биљка с бодљама’. – Плјевик ону ђавољу боцу, све ми руке 
шарене од ониг њенијег бодљи.

бочан бочна -о в. бок.
бошчaлук м ‘дар увијен у мараму, бошчу’. – Окитила чутуру с најбогатијим 

бошчалуком.
бошча ж ‘завежљај, марама’. – Завијем ја оне дарове за кумове у лепу бошчу.
бошчовалук -алука м ‘башта за поврће, врт, градина’ (1).
брабоњак -оњка м ‘измет овце или козе’. – Кад сам сагубијо овце, све сам за-

гледо еда ли ђе тазиг брабоњака не би ли им уишо у траг.
брабоњати -а(ју) несв 1. ‘празнити црева (о овцама и козама)’. – Ћерај те овце 

да тујнак не брабоњају; 2. ‘причати без смисла, брбљати’. – Брабоња нешто, нако 
брез-везе, ко јаре на даску.

брав м ‘јединка стоке без обзира на пол и врсту’. – Кад се ćетим колко е тујнак 
брава бивало, а сад све дрји празно, душа ме заболи; изр. Злу браву нема паше; ║ 
бравче -ета с дем. – Туј ти је и пекара, д-испечеш бравче, за-славу ил ма каки годет, 
туј ти је пржуља, и сатара и свака згода.

брада ж анат 1. ‘избочење на предњој страни доње вилице’. – Како би чуво моју 
браду кад о својој не бринеш; 2. ‘длаке на лицу у пределу доње чељусти одраслог 
мушкарца’. – Он остаријо и брада му оćеђела; 3. ‘свила на врху кукурузног клипа’. 
– Узели Микоја и Перо браду с муруза, те завијали у артију и правили цигаре; ║ 
брадица ж дем. – Паде дијете и удари брадицом на неки каменчић; ║ брадурина 
ж ‘велика, густа и неуредна брада’. – Среди ту брадурину да ми не плашиш ђецу; 
║ брадат брадата -о ‘који има браду’. – Сачувај ме, Боже, брадате жене и ћосавог 
мушкарца.

брадавица ж 1. ‘израштај на кожи’ – Неке јаде му се појавише брадавице на 
руци; 2. ‘испупчење на дојци’ – Никли ђетету зубићи па згодно уједе снајку за бра-
давицу кад сиса; ║ брадавичица ж дем. – Ви[ди]ш му ону брадавичицу според 
ноктића?; ║ брадавичав -а -о ‘који има брадавице’. – Сва е брадавичава по рукама 
и маже то неким травама; ║ брадавичас -ста -о. – Осушиће се овај лужњак, виђи 
како му је лис брадавичас.

брадати -а несв ‘свилати (обично на врху кукурузног клипа)’. – Брадали мурузи, 
милина поглати.
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брадва ж ‘широка секира кратке дршке, за тесање дрвета’. – Клепо ми Милосав 
брадву, брије; ║ брадвица ж дем. – Дајде ми ту брадвицу, да нешто вође теснем; ║ 
брадветина ж. – Има Сава брадветину, не знам само ђе нађе ноличку.

брадвати -ам несв ‘обрађивати дрво брадвом’. – Ене га иза вајата, нешто брадва 
од подне; ║ брадвити -им несв ‘тесати брадвом’ (1).

брадоња м ‘човек који има браду‘. – Тражио те неки стари брадоња. – Четници 
били, кажу, брадоње, а неће да кажу да су били Срби.

[бразда] ж 1. – Жарко оставијо саковац у бразди; 2. ‘комплекс земље, имање’. 
– Сва му имовина у једној бразди; изр. у једној бразди ‘уједно, заједно (о њиви)’. 
– Има пе-шес ектара у једној бразди (1); ║ браздица ж. – Порђаво пооро, није му 
браздица дубља од шаке.

брајко м ‘друг, пријатељ’. – Е, мој брајко, да не би Руса, ми полипсасмо на 
албанској обали, спаси нас писмо руског цара.

браница ж ‘руком убран плод воћке’. – Падалице будимке смо давали стоци, а 
бранице смо трапили за-зиму.

браон непр. ‘тамномрк’. – Браон боја се добијала боењем у оровој кори (9).
браски прил ‘братски, као брату’. – Ја ти нако браски даем ово што имам и немо 

да ми враћаш опште.
[брат] м. – Мој брат би руку у-ватру туријо за-мене; ║ братић -ића м дем. – Мој 

млађи братић пошо у-школу; ║ браћа зб. – Моја браћа су ме водила по саборима; ║ 
брале -а м 1. ‘брат (одм.)’. – Немо да се замериш нешто, мој брале; 2. ‘девер »име 
од мила којим је млада звала ручног девера«’ (1)’; ║ бралица / бралица м ‘и с т о’; 
надијевати, отворити, презиме; ║ браћа м ‘и с т о’; ║ браћо м ‘и с т о’; ║ браца м 
‘и с т о’; ║ бато -а м ‘и с т о’. – Кад млада дође у кућу, она нађене ђеверима имена па 
иг тако зове: браца, брале, бралица, браћа, делица, браћо, бато, ђешо; ║ братов -ова 
-о ‘који припада брату’. – Братов син је начињо глупоштињу; ║ братовљев -ева -о 
‘и с т о’. –  Братовљеве кондуре ми биле мале и набиле ми жуљеве.

братанац -нца м ‘братов син, синовац’. – Порасте и мој братанац.
братанић м в. братанац. – Испрати ме братанић до на вр Јелице.
братаница ж ‘братова кћи тетки’. – Удае ми се братаница.
братаничина ж в. братаница. – Удала ми се братаничина.
брати берем несв ‘убирати плодове, летину (кукуруз, јабуке, грожђе)’. – Помо-

гоше нам ђевојке брати виноград, па кад смо завршили, поче Марија Младомирова: 
Берем грожђе, бирам тамљанику / слађа дика него тамљаника.

братија м зб ‘круг блиских људи’. – Њина братија у манастиру су грло и глава, 
сложни и кадри да носе бремена један другом.

братоубица м ‘који убије брата или припадника свог народа (брата по крви и 
вери). – Танасије ти је братоубица, ко Кајин што бијаше у време оно.

братучед м ‘стричевић, синовац’. – Вели покојников братучед: ја ћу да чувам 
меита ноћас.

[брашно] с; в. артијани, бунгур; ║ брашанце -а с дем. – Да јој, вако, народ не по-
пружи, ко брашанца, ко машчице, ко сирца, пасуљца ил мај шта, цркла би веселница 
од-глади (7: 119); в. згуснути, шенокле; ║ брашњав -а -о ‘који је посут брашном, 
нпр. воденичар’. – Бијо сам ти брашњав у млину од пета до увета; в. згуснут.

брашњар -ара м ‘сандук у који при млевењу пада брашно’. – Излизо се брашњар 
колко е кроз његa брашна протурено; уп. и мучањ, мучњак.

брбљати -ам несв ‘говорити неповезано и без смисла’. – Ако ми веруеш, не могу 
више д-издржим кад он наиђе и почне да брбља, а ја не знам ку-ћу прије од посла.
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брбљивац -ивца м ‘који неодмерено прича, брбља’. – Почо да говори у петој 
години, а сад прави брбљивац, ко да ће да накнади оно што е ћуто.

брбљивица ж ‘причалица’. – Немоте грдити слатку бакину брбљивицу.
брбљуша ж в. брбљивица. – Пушти брбљушу, можда ће се уморити.
брбљивос -ости ж ‘претерана говорљивост’. – Брбљивос је много грдна особина.
брбљо -а м ‘брбљива мушка особа’. – То ти је обичан брбљо; ║ брбљив брбљива 

-о ‘који је много причљив, који брбља’. – Он ти је брбљив, ништа поверљиво му не 
казуј, јел он ће то да раструби по целом селу.

брбоћати брбоћем несв 1. ‘испуштати ваздух у води’. – Брбоће крмача по оним 
сплачинама, види се да није гладна; 2. ‘причати без смисла, брбљати’. – Ене иг тамо, 
брбоћу, додају ономе што су чуле.

брбускати -а несв ‘дувати кроз напој (о свињи)’. – Кад свињама наспеш сплачи-
не, па кад се наране оне потље брбускају.

брвналија ж ‘кућа од брвана, брвнара’ (1).
брвно с 1. ‘истругана или отесана талпа из трупца која служи као материјал за 

градњу брвнара’. – Има она лепа песма: Стара црква од брвана / сачувана од времена 
/ и сад горе у брдима / још вере и наде има. – Земајле тесали она брвна, а сад лако: 
оћераш на стругару и готово за-дан; 2. ‘греда као мостић преко потока’. – Из оне 
приче о два јарца што су се сретила на брвну изнад потока, мого си да научиш да 
паметнии попушта.

брвнара / брвњара ж ‘кућа од дрвета, брвана, брвнара’. – Најпрво су имали 
брвњаре, па се јаком потље почеле правити полубрвњаре; ║ брвњарица ж дем. – 
Имо ја горе једну брвњарицу па се срушила.

брвњача ж ‘кућа од брвана, брвнара’ (1); ║ брвњачица ж ‘дем од брвњара, 
брвнара’ (1).

брдар м ‘човек који прави брда’. – Валични у телу, неспособни за ратништво, 
самовали су брдари уз зупце и шипила (9).

брдило с ‘део ткачког разбоја на коме је учвршћено брдо’. – Унесте ми, ђецо, 
брдо и брдило, оћу да намештим разбој у кујну да ткам зимус.

брдина ж ‘земља у брду, страни’. – Било тамо мено брдине, ал више не радимо 
ни ово око куће. – Ону брдину више и не рачуњам сем да овце мено пасну, није ни 
за шта.

брдити -им несв ‘правити брдо од шипила и зубаца’. – Брдили и пребрђавали за 
оку брашна (9).

брдо1 с геогр ‘узвишење као земљишни облик’. – Ми смо ти имали доста земље 
у-брду и туј смо сијали компир или зоб; изр. кренути, поћи ~ низ брдо ‘пропадати 
(о домаћинству, друштву)’. – Чим је он преузо старешинство, ома све иде низ брдо.– 
Опучише се кола низ брдо; ║ брдашце -ета с дем ‘мало брдо’. – Њина кућа ти је 
ома тамо иза оног брдашцета; ║ брдељак -љка в. брдашце. – Онај брдељак они зову 
брдо, а мало е већи од доброг пласта сијена.

 брдо2 с ‘део ткачког разбоја којим се сабија потка’. – Кад она тке, чуеш кад 
брдом удара ко по такту. – Свако брдо има зупце кроз кое провлачиш основу и ш 
њим потље прибијаш потку кад чунком провучеш рудицу између нити основе.; ~ „у 
два“, брдашце за ткање рафије (9); ~ „у дван’ес“, чешће брдо од дванаест бројаница. 
– У брдо „у дванаес“ уводи се полупамучно платно (9); ~ у пет (синт), пет бројаница 
(150 зубаца). – Брдо „у пет“, појасно брданце (9).

бре узв ‘за наглашавање, истицање исказа’. – Ђе си, бре, човече Божји, откад се 
нисмо виђели?

брег в. бријег.
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бреза ж бот ‘дрво Betula’. – Од бреза смо ćекли гранчицe и правили брезове мет-
ле; ║ брезов -ова -о ‘који се односи на брезу, који се тиче брезе’. – Брезова кора ти 
је лековита, каже баба Станојка, ваља да е туриш у воду с којом се купаш; ~ метла 
‘метла од брезових грана’. – Све смо брезовом метлом брисали авлију.

брезик -ика м ‘брезова шума’. – Ене ти се овце рашириле испод оног брезика; 
║ брезје с ‘и с т о’.  – Кад гој смо ишли Олги у Брезовице, о обетини, ми ударимо 
попријеко, низ брезје, нудије је млого ближе.

брезовача ж 1. ‘сорта крушке’ (1); 2. ‘метла од брезових грана’. – Брезовачом смо 
брисали авлију.

брезовина ж ‘брезово дрво или грање’. – Од брезовине смо правили млого добре 
метле и ш њима брисали авлију, башчу, пут според-куће.

бректати / брекћати брекћем несв ‘тешко дисати, дахтати’. – Остарило се па 
не мож уз брдо ласно, но брекћем, реко би: вучем кола. – Унуци веле да је ђедо на-
предово: брекће боље но прошле године.

брекиња ж бот ‘дрво и плод Sorbus torminalis’. – Било тамо неколко стабала 
брекиње; ║ брекињица ж дем. – Има нође више куће и једна брекињица.

бреме -ена с ‘свежањ сена који се може понети’. – Помозте, ђецо, једни друге, 
и Господ је заповиђо да носимо бремена једни другима; изр. Свако време има свое 
бреме; ║ бремена ‘трудна, носећа’. – Бремена ми снајка јопет, вала Богу; ║ бре-
менце -ета дем од бреме. – Ђедо понесе велико бреме, а нама двоичици вегне у 
конопчиће по мало бременце и ми упртимо на леђа па за њим, те испанемо млого 
важни; ║ бременит -а -о ‘оптерећен’. – Ово време бременито коекаким мукама и 
тегобама.

бренер м ‘горионик који користи бутан гас’. – Саво бренером смуди свиње.
бреновати -уем (не)св ‘водити рачуна, уважавати’. – Не-бренуе тај ни оца, ни 

ђеда но ћера по свом.
бренце -ета с ‘тучак у звону’. – Испало некако бренце из меденице и не чуем ђе 

је стока.
брес бреста м бот ‘дрво Ulmus’. – Нешто почо понеки брес да се суши; ║ брестов 

-ова -о ‘који је од бреста’. – Брестова срчаница е дуговечна; ║ брестић -ића м дем 
од брест. – Види се да ће онај брестић д-израсте за добру срчаницу на волујским 
колима. – Код бреста, више Ђорђеве куће, има добар извор; ║ бресје с ‘брестова 
шума’. – Тамо иза оног бресја е наша ливада.

брестовак м ‘предмет направљен од брестовог дрвета, об. штап, батина, мотка’. 
– Он смота онај брестовак те га, умал, не распали по-дупету; в. винтача.

брестовина ж ‘грађа од бреста, брестово дрво’. – Брестовина се користи и за 
прављење кола.

брецати се -ам се несв ‘љутито реаговати’. – Имо е навику да се бреца и кад има 
и кад нема разлога; ║ брецкати се -ам се несв дем. – Говорила баба да се он брецка 
ко да га нешто боцка у гузицу; ║ брецнути се -нем се св према брецати се. – Згодно 
се брецно, кад виђе шта би.

брже-боље прил ‘што пре, одмах, брзо’. – Кад је чуо да се Милка породила, он 
брже-боље отрчи д-иште муштулук.
[брз] брза -о. – Ако је смрт брза ко он, млоги ће се наживљети. – Полако, знаш 

како е казано, све што е брзо, то е кусо; ║ брзо прил. – Реко је да ће се брзо вратити 
и да га чекаш.

брзак -ака м 1. ‘поток на великој стрмини’. – Иза њинијег кућа има мали водо-
пад и од њега наниже поточић брзак; 2. ‘човек који брзо и непромишљено реагује, 
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брзац’. – Он има млого добру душу, ал је брзак па пођекад ушепртља, нако, што на 
ум то на друм.

брзати -ам несв а. ‘ићи брзо’. – Немоде, дијете, тако брзати, сморићеш се; б. ‘го-
ворити брзо’. – Брза ко да га е отац правијо у трку; в. ‘радити брзо’. – Кад орезуеш 
воћку, полако, немо брзати, добро загледни колко родниг пупољака треба д-оставиш.

брига ж изр. Удри бригу на весеље. – Бриго моја, пређи на другога. – Баш ме 
брига. – Брига ме. – Боли ме брига. – Није ме брига; ║ брижан -жна -о ‘који брине, 
забринут’. – Мајка је вазда била брижна и изгледа да јој то суђено.

бригати -ам несв ‘бринути’. – Ма не бригај, човече, кад ти кам: вратићеш кад 
узмогнеш, није греда; ║ брижити -им несв ‘и с т о’. – Баба говорила: не заборави ни 
Бога ни молитву – и не брижи.

бриђети -ди безл несв ‘трнути, обично од ударца или напорног рада’. – Бриде 
ми дланови од моторног тестерета, не могу ласно да заспим. – И кад је престало да 
боли, још дуго ме бриђело. – Радојко Николић вели за сељаке: дланови им бриде од 
напорна рада, а дркте од суше, поплаве и града; ║ бриднути -не ‘напући’. – Кад је 
оно бијо земљотрес у Краљеву, мено бридно малтер на нашој кући.

бризгати -а(м) несв ‘наливати млеко у виме’. – Почеле кравице да бризгају, 
имаће се шта помусти.

бризнути -нем св у изр. ~ у плач ‘заплакати’. – Кад су ђеца чула да су ђеда 
оћерали у болницу, бризнуше у плач, нисмо могли ништа да им здоговоримо.

[бријати] (се) -јем (се) несв. – Почо и Мићо да се брије и сад мисли да е уишо 
међу људе; ║ бријање с. – Очи празника, зна се: идемо код Млађа Радомировог на 
бријање и подшишивање; ║ бријаћи -а -е ‘који се тиче бријања’; изр. ~ сапун; в. 
сапун.

бријач -ача м ‘нож, бритва за бријање’. – Кад Млађо мане оним његовим 
бријачом о каиш, брије браду ко ветар.

бријег м 1. ‘омање брдо, узвишење’. – Кад изађеш на бријег, крени онијем 
путићом десно; 2. ‘обала (водотока)’. – Полако, ћеро, стићи ћеш, знаш како е казано: 
тија вода бријег рони; ║ брежуљак -љка м дем ‘мањи брег’. – Оће мој брат да на-
чини кућу на-оном брежуљку; вели: нође је осунчано, проветарно и здраво јел на 
том месту овце залјежу кад се напасу; ║ брешчић -ића м. – Њена је кућа под онијем 
брешчићом.

 брежњача ж ‘брдска, растресита земља’. – Родио компир ове године у брежњачи 
не мож бити боље.

бринути -нем несв а. ‘водити бригу о неком, о нечему’. – Ти сад брини о ђетету, 
имаћеш кад о сијену; б. ‘имати лош предосећај, стрепети’. – Немо, мајко, ништа да 
бринеш, нисам ја више мали, побогу.

брисати -шем несв ‘чистити’. – Брисала сам авлију цело јутро, била ноћас слана 
па опало лишће; ║ брискати -ам дем несв ‘овлаш, помало брисати’. – Брискај ми-
могред ове стварчице; ║ бриснути -нем св. – Брисни, ћеро, тај астал па виђи има л 
још тамо мено каве.

бритва ж а. ‘нож за бријање’; в. бријач; б. џепни ножић, перорез, ведимистер’. – 
Баба не иде на свадбу без бритве јел кад иксан обезуби, бритва му е спас.

бриџ у изр. ~ панталоне ‘панталоне с бочним напустом уз колена’. – Ондак су се 
носиле бриџ пантолоне, оне што имају напус.
[брк] м. – Све му чини, ал му брк не помињи; ║ бркат брката -о ‘који има брко-

ве’. – Остала је реч: чувај се бркате жене и ћосава мушкарца.
бркајлија м ‘човек с великим брковима’. – Кад отуд, од маћанскијег кућа, по-

моли се бркајлија на коњу.
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бркљав -а -о ‘неумивен, мусав, замазан’. – Бијаше, веселница, мено бркљава и 
сва нако дроњава с оном њеном амбуљом.

 бркљајица ж ‘већа дрвена кашика којом се меша јело’. – Ти бркљаицом пођекоји 
пут добро промешај јело да ти не загори.

брко -а м ‘човек с брковима’. – Комендија Гари и каже: Ми Цигани пуштамо 
бркове прије но што нас зовну у војску споради тога да нас зову Брко, а јок Циго; ║ 
бркоња ‘и с т о’. – Ка-дође онај бркоња, ђеца ома побегоше иза качаре.

брлог м ‘лом, неред’. – Он ти ону његову избу није раскрчио бозна откад, не зна 
му се часног крста, не мош од брлога да прођеш ласно; в. гагрица.

брложити -им несв ‘прљати, правити неред’. – Немојде да брложите, не могу 
д-идем више за-вама д-успремам; в. угризак.

брља ж ‘лоша ракија’. – Није то ракије ни виђело, обична брља.
брљнути -нем св, об. у изр. ~ ко маче у варенику. – То су ти зелењаши, не зна то 

да промисли, но брљне, нако, ко маче у варенику; в. смотрити / смотрен, шацова-
ти.

брња -е ж ‘задебљана усна или усна с неком белегом’. – Нађенули ждребету име 
Брњо боз оне брње на ћуши.

брњица ж ‘метални део са језичком на каишу за закопчавање’. – На кондурама 
имаш каишове и брњице па каиш протнеш кроз брњицу и кад онај језичак прође 
кроз рупицу на каишу, закопчо си.

брњо -а м ‘коњ са белом њушком’. – Имали Миленинци белце, Брња и Ђура, није 
бољиг коња имало Драгачево па иг продали Раковићима.

брњушка ж ‘жица која се ставља свињи у губицу, да не рије земљу’. – Једва од-
ржак вепра док му ударише брњушку.

брод брода м ‘место на реци, потоку, погодно за прелазак (народа, стоке, запре-
ге)’. – Прегнај овце доље на броду, н-ону страну потока; изр. Не изувај се прије 
брода.

броити -им несв 1. ‘пребројавати’ – Он није знао да брои овце, ал је знао сваку 
у-главу и није могло да се деси да не зна јесу ли све на окупу; 2. ‘грдити, ружити; 
псовати’. – Поче изгласа да га резили и да брои: те ваки си, те наки си, те никаки си, 
а није ни чудо кад се дружиш с оним ништаком, зато е и казано: с ким си наки си.

бројеница ж (обично мн) ‘весела чобанска и славска песма, поскочица’ (1).
бројутро ‘облик јутарњег поздрава, добро јутро’. – Бројутро, Милосаве! Добрa 

ти срећа, Драгане!
брокат -ата м ‘свилена тканина’. – Све јоргане припремила сам јој од броката 

(9).
бронзати -ам несв ‘стално приговарати, гунђати; пркосити’. – Никад није 

задовољан, како гој д-урадиш, он само нешто бронза.
броћ м ‘биљка Rubia tinctorium’. – Народ је броћ прекрстијо у црвенац зато што 

се ода њ добијала црвена боја.
брс ж ‘шибље, биље које стока радо брсти’. – Кад по Ђурђевудне излиста гора, 

ондај стока највише воли брс, ваљдар што су они изданци млади. – Вратијо козе из 
брсти.

брстина ж а. ‘грана с које је стока појела лишће’. – Те се брстине потље покупе 
и сложе неђе, ваља за ложење; б. ‘брст, бршћење’. – С пролећа, кад нестане сијена, 
ан запупољи шума, стока се изгони у брстину.

брстити -им несв 1. ‘јести лишће с (младих) гран(чиц)а’. – Тешко е кози брстити 
кад је вук гледа; 2. ‘причати без смисла, брбљати’. – И кам ти ја њему у-очи: немо да 
брстиш тујнак, љеба ти и соли, те он једва утоље.
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брујати -и безл несв ‘шуштати, звонити (у ушима, од поремећеног притиска)’. – 
Ма, нешто ми бруји у уветима, мора да ћу чути неки глас; ║ брујање с гл. им ‘шум, 
звоњава у ушима’. – Чуе ли се како ми бруи у уветима?

брука ж ‘срамота, скандал’. – Нема бруке док се човек сам не обрука, а они што 
мисле да пањкањем могу да те обрукају, боље би им било да се покрију уветима.

брундати -ам ‘говорити неразумљиво, мумлати’. – Таки ти је он, наџак човек, 
само нешто брунда, никако му удесити не мош.

брус м ‘камен за оштрење косе’. – У брусару наспеш воде да брус бидне мокар и 
кад набрусиш косу, сјече ко муња; в. белегија.

брусара ж ‘посуда у којој се држи брус за оштрење косе’. – Брусаре смо маом 
правили од обичног волујског рога.

брчкати се -ам се несв ‘праћакати се у води и изазивати шум’. – Ништа љепше 
него кад мог унука туре у корито с млаком водом, а он се брчка и гуче ко голуб.

бубанчић м ‘мали дечак’. – Ја у трећој години, мали бубанчић, разумијеш (1).
бубањ бубња м ‘ударачки инструмент’. – Десимир Перишић ти је бијо капелни 

расовачким штрументима, а Станиша Зимоња ударо у бубањ.
бубац бупца м ‘живински желудац’. – Испржи ђеци бубац и џигарицу, нек пре-

залогае, дуго е до вечере.
бубиња ж ‘глиста у цревима, паразит’. – Мора д-има бубиње кад волико једе, а 

мршав.
бубнути -нем св 1. ‘изненада јако ударити’. – Ми се запричали, кад неко бубну 

на врата. – Бубну изненада, кад се нико од нас није надо, те нас згодно препаде. 2. 
‘изрећи неку глупост’. – Он бубну – с неба па у ребра.

бубњаив -аива -о ‘великог стомака, а мршав (о живинчету које има глисте)’. – 
Мора да е оно прасе бубњаиво чим има нолики стомак, а вамо мршаво.

бубњар -ара ‘члан музичког оркестра који удара у бубањ’. – Виче Микаило 
Станиши бубњару: Удри, Станиша! – а Станиша распали оном маљицом, чини се: 
прште бубањ.

бубњара ж ‘проста лимена пећ’. – Циганин Мико продаво млого згодне бубњаре 
на вашеру и нису ни лијек скупе.

[бубрег] бубрега м анат; в. продавати, живљети.
бубрежњак м ‘део заклане животиње у пределу слабине који обухвата и бубре-

ге’. – Ćекниде нам једно килце печења од бубрежњака и дај нам бокал вина, па 
шта-бидне.

бубуљица ж ‘гнојни чирић, квржица, обично на лицу’. – Дођде да ти баба спршти 
ту бубуљицу, то су ти, сине мој, бећаруше.

бува буве ж зоол ‘инсект, паразит који сише крв птица, сисара, човека, Pulex’. 
– Видим ја да се керуша чеше, а кад сам почела да завируем – она пуна бува; ║ бу-
ветина ж аугм. – Дођоше ми главе ове буветине, нисам могла да иг истрјебим док 
не набавик пепеин.

бувара ж ‘затвор, апсана’. – Одлежо он у бувари неколко дана, после му рекли да 
е била грешка и појо вук магарца.

буварник м ‘место где су се испатиле буве’. – Не иди тамо у тај буварник 
(свињац), накупићеш се тиг буветина па уњети у-кућу.

будак м ‘јача и тежа алатка за копање и крчење’. – Кад је вадијо пањ сломи држа-
лицу на будаку; ║ будачина ж пеј. – Он нашо да нолику будачину натовари ђетету; 
║ будачић -ића м дем ‘сасвим мали будак’. – Еве ти будачић, благо баби, па иди 
доље код ђеда у башчицу те му помози.
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будакуља ж ‘мањи будак’. – Склонде ту будакуљу тамо да е не прескачемо; ║ 
будачара ‘и с т о’. –Каже, иди у качару те донеси будачару.

будала -але м / ж ‘малоумна, луцкаста и неразумна особа’. – Будале се не сију, 
саме ничу. – И будала кад шути, људи мисле да е паметан; – Док се паметни на-
мудроваше, будале се науживаше; ║ будалетина м / ж аугм. – Сви су мислили да е 
Микаш будалетина, а он изврћо војну пензију и правијо се шашав; ║ будалина м / 
ж ‘и с т о’. – Отишла будалина у варош ко да тамо такијег нема; ║ будалчина м / ж 
‘и с т о’;  в. крстача, оћерати; ║ будалас -ста -о ‘који се понаша луцкасто’. – Дао га 
Бог будаластог и њему е све добро кад га не тучу.

будалаш -аша м ‘будала’; в. распуштеница.
будалаштиња ж ‘неприлика коју учини будала, будалаштина’. – Дођосмо због 

оне будалаштиње што си учињо јутрос пред општином.
будалити -им несв ‘чинити нешто неразумно или изигравати будалу. – Ђецо, 

немојдете будалити тујнак, но се мено уозбиљте, нисте ви више мали.
будибокснама ‘израз забринутости због неразумног поступка’. – Будибокснама 

каку будалаштињу учинише, појдок се жива.
[будити] будим несв. – Реко ђедо да га не будимо.
буђ ж ‘плесан’. – Уватила се буђ по вру чабра са сиром; ║ буђав -а -о ‘плесњив, 

устајао’. – Немојте бацати љеб, то е грота, кад би само знали како смо за време рата 
морали д-едемо буђав љеб, јел другог није ни било, поштовали би сваку мрву.

буђати -а несв ‘плеснивити се, поста(ја)ти буђав’. – Немо ту одушину сијена 
давати стоци, ви(ди)ш да е почела да буђа, може стока да добије сипњу.

буђелар -ара м ‘новчаник’. – У оној журби, заборавик да турим буђелар у-џеп и 
одем, нако, без жуте банке.

буђзашта прил ‘будзашто, јефтино, скоро џабе’. – Шта гођ нам, бајаги, откупе, 
узму буђзашта и ш-њима не треба имати посла, што вико мој комшија ког су боз тога 
апсили кад је копериро пшеницу.

буздован -ана м 1. ‘хладно оружје, топуз’. – Знадеш ли ти, јуначе, ону како поте-
гоше перне буздоване, те стадоше ш њима ударати; 2. ‘глупак, дрзник, безобразник’. 
– То ти је један обичан буздован, клон се ти њега, нек-иде бестрага; ║ буздованчина 
м аугм. – То ти је једна невиђена буздованчина; ║ буздованчић -ића / -ића м дем. – 
Кад тај буздованчић порасте, биће ко отац му, не пада ивер далеко от-кладе.

бујад ж ‘папрат’. – Богдан покосијо бујад и ш њом покријо кошару.
бујадара ж ‘кошара покривена бујађу’. – Онамо иза Богданове бујадаре ти је 

Савина вода.
бујадњача ж ‘земља на којој расте бујад’. – Бујадњача е родна земља, на кишној 

години роди компир да не мош појмити.
бујер -ера м ‘газда’. – Он ти је бујер, ни сам не зна шта има, а доправде и његови 

стари су били домаћини, нема шта да се рекне.
бука ж ‘букача, измишљено створење попут вештице’. – Ако ђеца нису добра, 

доћи ће бука.
бука ж ‘неуређени звуци’. – Кад наиђу шинска кола по оној калдрми, чуе се она 

бука довле.
букагије пл.т. ‘оков на ногама затвореника’. – Кад зликовци утамниче човека, 

окују га у букагије.
букарити се -и се несв 1. ‘парити се (о свињама)’. – Букариле су ми се обадвије 

крмаче у седам дана; 2. ‘жестоко ружити’. – Букарили сељаци министра ономад кад 
је отваро пут, није знао кудије је отишо; ║ букарење с ‘парење свиња’. – Отеро 
крмачу у Радосавчевиће на букарење.
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букати буче[м] несв 1. ‘оглашавати се, рикати (о бику)’. – Поче Милићевића бик 
да буче и копа земљу ногом, а наше краве напану озго из-башче рикати; 2. ‘викати, 
галамити; бунити се против нечега’. – Господња је земља и све што е на њој, а ти не 
знаш на чијој земљи бучеш, еј, бре, шашавко један шашави – викаше калуђер Саво, 
Бог да му душу прости; ║ букање с ‘оглашавање бика’. – Ма и кад је далеко, то 
букање не волим да чуем.

букача ж зоол ‘сова Bubo bubo’. – Виђи, молим те, ђе се населила букача.
буква ж бот ‘планинско листопадно дрво Fagus silvatica’ – Испод букве у Бран-

ковом забрану извире млoго добра вода; ║ букветина ж аугм. – Паде она букветина, 
од олује, преко пута, муке смо виђели док смо раскрчили пролаз; ║ буквић -ића м 
‘младо буково дрво’. – Оćеци један буквић за мотку, да вежемо сијено на колимa; 
║ буквица ж дем. – Вегни теле на вр ливаде з-ону буквицу; ║ буков -ова -о ‘који 
је од букве’; изр. букова глава ‘неразуман, својеглав’. – Стани, букова главо, куд си 
надро!?

буквица ж ‘војничка књижица’ – Виђде, жено, по вијокама, ђе ли сам затуријо 
буквицу; изр. очитати буквицу ‘укорити, изружити’. – Очито му буквицу, није смео 
у очи да му погледне.

буклија ж ‘чутура са ракијом којом се позивају и дочекују сватови’. – С буклијом 
иде позивар и чијој гој кући дође они му буклију оките неким бошчалуком, а буклију 
носи и домаћин на дан свадбе и ш њом дочекуе пријатеље па наздрављају један дру-
гом.

букнути букне(м) св 1. ‘планути, разгорети се (о ватри)’. – Кад бацик ону шушку 
на огњиште, букну ватра ко муња; 2. ‘наљутити се, бурно реаговати’. – Кад су му 
сопштили пресуду, он букну и поцрвење ко рак и вели: изем ти таки суд.

буковина ж ‘грађа од букве’. – Буковина ваља у сувоти, ал ако кисне, вришко 
опузне.

булазнити булазним несв ‘причати без везе, неповезано’. – Кад он почне да бу-
лазни, дође ти да цркнеш од његове бруке.

булка ж бот ‘дивљи мак који има изразито црвен цвет, Papaver rhoeas’. – 
Поцрвењеше у образима ко булке; в. тута.

булумента ж ‘неорганизована група’. – Наиђе она булумента, не зна им се часног 
крста, не зна се ко пије – ко плаћа.

буљати -ам несв ‘ићи четвороношке, на рукама и коленима, бауљати’. – Колко се 
натреско, није мого д-иде но е буљо.

буљина ж ‘змија’. – Обујде чизме кад идеш у онај аврик, бојати се каке буљине, 
далеко било.

буљити -им несв ‘упорно и нападно гледати у неког или у нешто’. – Шта буљиш 
у ту жену, ако те види њен човек, немо ђаво да ти бидне крив? изр. Буљи ко теле у 
шарена врата.

буљо -а м ‘човек изразито испупчених, избуљених очију’. – Ене га онај буљо, 
мотридерте га шта ће д-учини; ║ буљав -а -о ‘уочљиво испупчених очију’. – И он 
нако буљав још више разрогачи очи у чуду.

буљоок -оока -о ‘који има упадљиво избуљене очи’. – За све је то крив онај 
буљооки.

[бунар] -ара м; изр. ~ на ђерам ‘бунар на коме се кофа подиже помоћу ђерма 
(полуге)’. – Има о бунару млого пјесама, те, шкрипи ђерам, ко је на бунару, те, два 
бунара једна кова служи; ║ бунарски -а -о ‘који се тиче бунара, који се односи на 
бунар’; ~ кућица ‘настрешница над бунаром’; – Бунар без дна; изр. Нов бунар копај, 
у стари не пљуј.
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бунарџија м ‘мајстор који копа бунаре’. – Богољуб ти је бијо најбољи бунарџија 
у селу, он кад ти озида бунар има да гледаш, ко слика.

бунгур бунгура м ‘крупно мељиво, прекрупа’. – Кад нестане брашна, ја им на-
редим качамак од бунгура; изр. Досадан ко бунгур у гузици.

буника ж бот ‘отровна коровска биљка Hyoscyamus niger’. – Не знам шта би 
оном веселом Тасу, ни онај чоек ни помози Боже, поманито ко да е неђе закачијо 
бунике.

бунило с ‘грозница са бунцањем’. – Почо нешто да вантазира ко да е у бунилу – 
начисто повантрзо.

бунован -вна -о ‘ненаспаван, полусањив од умора’. – Он скочи нако бунован и 
пита шта то би?

бунцати -ам несв а. ‘говорити у сну, под високом температуром. – Ноћас си бун-
цо до-пред зору; б. ‘брбљати, причати неконтролисано’. – Учили га комунисти да 
бунца па никако да се одвикне.

бунџија м ‘незадовољник, бунтовник’; в. јапија.
буњак -ака м ‘место где се баца, одлаже отпад у селу’. – Баци то на буњак.
буњиште с 1. ‘смеће’. – Покупи то буњиште и немо га прескакати; 2. ‘место где 

се смеће одлаже’. – Ене иг кокоши чепрљају на буњишту.
бупити -и св ‘треснути, лупити о земљу’. – Само што сам се окренула, нешто 

бупи иза леђа.
буптати бупћем несв ‘ударати о нешто производећи потмули звук. – Чуем ја не-

што бупће иза качаре, ја тамо, а оно ђедо вади пањ.
буразер м ‘брат’. – По Великој Госпоини се жени мој буразер, ако Бог да, па по-

лако спремамо свадбу.
буранија ж 1. ‘недозреле махуне пасуља, боранија’. – Ми буранију зовемо још и 

трешња и сијемо je и кусу и причару, ал од свијуг је најљепша путерка; 2. ‘безначајни 
људи’. – То што он обећа е причам ти причу, јел он ти е ситна буранија; ║ бурани[ји]ца
ж дем; в. парадаишчић.

бурача ж ‘буре за купус’ (1). 
бургија ж ‘сврдлић’. – У радијоници код Јеротија има бургија какигој оћеш, од 

најмање до оне која врти рупу на јарму за заворањ; изр. Пара врти ђе бургија неће.
бургијати -ам несв 1. ‘правити бургијом рупице у неком материјалу’. – Ене га 

тамо бургија рупе на грабуљишту; 2. ‘пробијати се свим средствима’. – Стално е не-
што бургијало и ене га и сад, баксем, ради тамо нешто у општини.

бурдељ -еља м ‘неуредна соба, мала просторија’. – Оста весели Цоле цео вијек 
у оном бурдељу.

буре -ета, мн бурета с ‘дрвени суд у коме се чувају ракија и вино’. – Сва му буре-
та поређана на атулама од најмањег до највећег, обручеви оварбани, милина погла-
ти; изр. Држи, буре, воду док мајстори оду; ║ буренце -ета дем. од буре – Направијо 
Срећко Ћопо буренце од три кила и то са малим шајтовом; ║ бурекања ж пеј аугм. 
– Расушила се она бурекања па изоди; в. кропити; ║ бурић -ића м дем; в. испијати; 
║ буриште с ‘и с т о’. – Зове ђедо да му поможеш да дигне оно буриште на атулу.

бурњак м зоол ‘гуштер Lacerta viridis, даждевњак’. – Препо се Саво од бурњака, 
а тајо му вели: не бој се, сине, неће он да ти науди.

бусати се -ам се несв ‘самохвалисати се и умишљати непостојећу врлину’. – Чим 
видиш да се неко млого буса, знај да паламуди.

бусен м ‘комад земље ископан с травом’. – Требаће нам још два-три бусена; ║ 
бусење с зб. – Ајмо зајно онамо у ливаду да накопамо бусења д-однесемо да мено 
побусењамо мајкин гроб, данас је Побусани понедјоник.
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бусењати -ам несв ‘постављати бусење’. – На Побусани понедјоник, ćутрадан по 
Томиној неђељи, бусењају се гробови; ║ бусењање с гл. им. ‘постављање бусења’. – 
Гледала ђеца како смо ми бусењали гробове па се код оваца игралa бусењања.

бусија ж ‘заседа’. – Ондак ти ми заузмемо бусије и чекамо ка-ће да наиђу они 
злотвори швапски, ćеме им се затрло.

бусика ж в. бусен. – Није се уорила земља, стои све бусика до бусике, не може да 
се сије док не пане киша и докле се не повлачи.

бутка ж анат ‘бут, бутина’. – Кад нана испече пиле, она нама двоици дадне по 
бутку; ║ буткица ж ‘део свињске ноге’. – Јован тури у свадбарски купус неколко 
сувиг свињски буткица, па онда сланине, па овчетине или говедине и ондак то бидне 
да не мош да навашеш; в. шијица.

бућкалица ж ‘спирална жица за мућење јаја’. – Бућкалица баби висила на оном 
чивлуку више шпорета.

бућкати -ам несв ‘мутити јаја бућкалицом’. – Научила ме баба како се бућкају 
јајца.

бућкуриш м ‘неукусна храна или пиће’. – Звао бејаги на неку час, а спремијо 
неки бућкуриш, не мош д-окусиш, него ти, кад зовеш неког, спреми домаћински, 
што викали: или слави или одустави.

бућма ж ‘врста ситног веза на одећи (најчешће на антерији и вермену’ (1).
бућмурас -ста -о ‘пуначак, буцмастих образа’. – Онај му млађи син дошо 

бућмурас, туријо се на ујчевину.
буца ж ‘дрвени суд за воду (до 20 л) са две рупе на горњој страни’. – Са извора 

смо носили воду у буцама.
буцати буцам несв ‘растурати, разбијати, разваљивати целину’. – Ја му велим 

немојде, дијете, то буцати, није вређело: све разбуца; в. разбуцати.
буцмас -ста -о в. бућмурас.
бучук бучука м ‘дрвена посуда из које се стоци даје јарма’ – Даде им Драгиша 

пуне бучуке јарме, па иг онда истимари, напоји и укоши у јарам.
буџа м ‘богата и утицајна особа’. – Имам ја, вели Ружа, доље велику буџу, а 

Стојанка и жене се заценуше од-смија, а Ружа вели: ма мислим доље у Чачку, шта 
се завитлавате.

буџак -ака м ‘простор у неком теснацу, ћошак’. – Све те старудије он ћушка у 
неки буџак, ко вели: може устребати; в. сито.

буџован -ана м ‘важна личност’. – Дошли они буџовани озго, а ови дупеувлакачи 
се тискају око њиг ко да имају крушац у гузици, д-извинеш.

буша ж ‘стара раса говеда која се гајила у планинским крајевима’. – Док смо 
држали буше, није нам ни требо марвени доктор, јок ко ово сад, треба ти марвењак 
сваки-час; ║ бушина ж пеј ‘лоша, мршава овца’. – Баш ми ове бушине дођоше гла-
ве, не могу више д-идем за-њима; в. дрмезина; ║ бушинчина ж аугм. – Једва сагнак 
оне бушинчине у кошару; ║ бушица ж. – Ма јес Рујка бушица, ал дадне она млијека 
колко нам треба, не би је мијењо за сименталку.

бушан бушна -о ‘шупаљ, који има рупу’. – Бушне му кондуре па му уишла вода 
и само кљечка; изр. Не зна он на колко е места бушан.

бушкарати -ам ‘тајно нешто испитивати, кријући истраживати’. – Стално нешто 
бушкара и њуши по селу, реко би га е правијо милицајац.

бушотина ж ‘издужена шупљина која се добија бушењем, врћењем земљишта’. 
– Кад су правили бушотину доље у Драгачици, почне д-избија вода, могла би да 
напоји пола села, ал има неки отужан мирис.
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В
вабити вабим несв ‘узвиком окупљати, дозивати животиње или живину’. – А 

баба, нако с прага од амбара, ваби кокошке и баца им жита да кљуцају; ║ вабнути 
вабнем св ‘свабити, узвиком окупити’. – Вабниде кокошке, треба д-уватим једну за 
супу; в. благо.

вабрика ж ‘фабрика’. – Запослио се у вабрику, оставијо ваку имовину и љепоту. 
– Ове њине вабрике су ти кошнице с млого трутова.

вавјек прил ‘стално, увек, непрекидно’. – Вавјек ти се на Богојављење ишло у 
цркву за водицу

ваволити / вавољити -им несв 1. ‘дуго ваљати залогај по устима, жвакати без 
зуба’. – Откад је очкрбавио, не може ласно ништа д-иzеде, сем чорбасто, но ваволи, 
веселник, задуго; 2. ‘неразумљиво говорити’. – Неке јаде вавољи кад збори, ништа 
не могу да га разумем.

вага ж 1. ‘справа за мерење’. – Има у задрузи вага, може да подмери иљаду кила; 
2. ‘терет на ђерму, обично камен’. – На оној краћој страни ђерма се вешо камен и 
онда се тако начини вага па олајле извучеш пуну кову воде из бунара.

вагаџија м ‘који мери на ваги’. – Измеријо сам номад волове код вагаџије: имају 
петнес товара и појаче.

вагов -ова м ‘пољопривредна алатка налик српу, за сечење кукурузовине’. – Кад 
пођемо у Банат, понесемо клепане вагове и ш њима викаримо шашину ко ништа.

вадати вадам в. водити.
вадити -им несв ‘убирати репу, кромпир, цвеклу; вадити дрвеће из корена’. – 

Мораћемо да вадимо оне старе шљиве, крдисале се, па ћемо догодине, с Божјом 
помоћу, да посадимо младе калеме.

вазда прил ‘одувек, стално’. – Кода нас се вазда знао ред: старијем се устае, кад 
се ćеда за трпезу – прво људи, па жене, па на дну ђеца; што викала баба: и говеда се 
по реду лижу.

ваздан прил 1. ‘цео дан, од јутра до мрака’. – Ваздан брасмо жито и не домирис-
мо све; 2. ‘много’; в. вода.

ваздук м ‘ваздух’. – Нешто ме гуши војнак, не могу ласно д-уватим ваздука и 
готова ствар.

вазла ж ‘ваза’. – Набавила мама вазлу за цвијеће и три вазле за колаче од истог 
стакла, вели да нешто принови за-славу.

ваистину прил рлг ‘отпоздрав током неких великих црквених празника’. – Ваи-
стину се роди! – Ваистину васкрсе! – Ваистину се јави!

вајат -ата м ‘мања дрвена зграда у дворишту, обично за боравак младенаца’. – Е, 
у оном вајату су ти мој ђед и баба изродили десеторо ђеце. – Знаш ти ону, ја ћу бити 
у вајату, дукате низати; ║ вајатић -ића м – Јес бијо онај вајатић мали, ал кад би се 
подмладила јопет би слатко у њему живљела.

вајда вајде ж ‘корист’. – Нико од њиг вајде није виђо; ║ вајдица ж дем ‘мала 
корист’. – Посијеш мено овог, мено оног, вајдица е.

вајдисати -шем несв ‘имати користи’. – Ћути, заувар, да се вајдишемо колко 
било; ║ вајдити им ‘окористити се’; изр. Што радијо – вајдијо.

вајкати се -ам се несв 1. ‘оклевати, снебивати се, бити у недоумици’. – Ми га 
зовемо да руча с нама, а он се нешто вајка; 2. ‘кајати се, жалити’ – Вајкала ми се на 
своју судбину, а ја јој велим: даће Бог, биће боље, стрпљен спашен.

вајни -а -о ‘недостојан (звања у коме се налази)’. – Посвађаше се онај вајни 
учитељ и онај вајни поп пред задругом ко неке жентураче.
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вајница ж ‘невољница, јадница’. – Шта ће она, вајница, ништа није крива, ни 
лук јела ни лук мирисала.

вајронт м ‘време када се кафана затвара’. – Бекријали они онамо све до вајронта.
вакат вакта м ‘време, прави моменат да се нешто уради’. – Каже Момир: слушај, 

Крстомире, ако ћеш у крађу – вакат је, ако ћеш д-идеш кући – поноћи је.
вакела ж ‘критика, грдња’. – Боље ти је признај него да ти тата очита вакелу.
вако прил ‘овако’. – Чуеш ка ти кам, није тако но вако.
вал м ‘вео, венчаница, младина свечана хаљина’. – Кад запјеваше ону: ој, ђевојко, 

под бијелим валом / окрени се, поздрави се с бралом / плачи, брале, оде ти слушање 
– мене ударише сузе на-очи.

вала ж ‘хвала’. – Вала ти ђе чуо и не-чуо. – Богу нек је слава и вала. – Вала ти до 
неба. – Вала ти ко брату. – Вала Ти, Боже, на Твом дару.

вала-баш стални израз ‘тако је, у праву си’. – Вала-баш је тако било, што јес јес, 
не треба пити па крити.

валинка ж ‘мана, недостатак, фалинка. – Највећа валинка му е то што кад лаже 
и сам мисли да е истина; в. грба.

валирати валира(м) несв ‘недостајати’. – Сви се бијагу сабрали, само нам Илија 
валиро; в. скресати.

валити (се) валим (се) ‘хвалисати се’. – Говораше онај мудри старац: боље ме 
спали него вали – то да се не погорди. – Утуви, синко: ко се вали сам се квари. – Он 
се вали ко свитац гузицом. – Синко, Богом се вали и ничим другим, јел је казано: 
Једни се вале колима, други коњима, а ми именом Господа Бога нашега; ║ ваљење 
с гл. им.; в. добити.

валити вали несв 1. ‘недостајати, зафалити, омалити нешто’. – Нисам посијо 
целу њиву, вали ми ćемена па морам ујутру д-идем да достоверим. – Није он баш 
тачан, вали му нека даска у глави. – Нe вали њему млого: за коњски нокат и магарећа 
увета.2. ‘умрети’. – Знаш ли да нам је валијо весели Десимир, да си ти жив и здрав.

валичан -чна -о ‘оштећен, фелеричан, са маном’. – Весели Бранко имо једну 
ногу валичну, сломијо има дваес-година, ал и нако гељав ради барабар с Десимиром.

валиша м ‘који се хвали, хвалисавац’. – Слушам ове валише па не знам јесу ли 
имали очеве и ђедове или све почиње од-њиг.

валта ж ‘набор на хаљини, сукњи, фалта’. – Старије жене су ондак маом носиле 
богато набрану сукњу на валте састављену из пе-шест пола, украшену везом по-дну.

ваљад реч. ‘ваљда, вероватно’. – Неш ваљад и ти да ми досаљаш рану; в. 
ćекирација; ║ ваљадар реч. ‘и с т о’. – Ваљадар нису тату бегенисали што е био 
добар домаћин, а они веле кулак. – Ваљадар сам му пречи ја него ви; в. кмекнути, 
препити.

ваљак ваљка м а. ‘ваљкаста направа за равнање и сабијање земље (об. после 
орања)’. – Покојни ујко Милинко е кад посије пшеницу влачијо, па потље поваља, 
начинијо ваљак кои су вукли коњи, а кад је набавијо трактор, он је ондак наредијо 
ваљак од три-метра ширине; б. ‘машина за ваљање путева’. – Кад се правила наша 
џада, ондак имо парни ваљак, па комендијо Десимир, како е тобож ваљак прегазијо 
Милину кокошку, а она се потље дигла и вели: у, што ме потаба добар пијевац.

ваљалица ж ‘грађевина на реци у којој се ваља сукно’. – Знаш како се валијо 
онај геџо: имам, вели, њиву и ливаду, воденицу, ваљалицу.

ваљар -ара м ‘човек који се бави ваљањем сукна и ћебади’. – Последњи ваљар у 
Котражи био је Видоје Чакаревић (9).

ваљатан -тна -о ‘ваљан, вредан, марљив’. – Држо му говор над гробом, свака 
му е ваљатна била, сви смо се најежили и сузу пуштили; ║ ваљатно прил. ‘ваљано, 
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баш како треба’. – Ја ђеци стално говорим да чине оно што е ваљатно и драгоме Богу 
мило и ондак се могу добру надати. – Све ти је, вала Богу, ваљатно и згодно, како Бог 
милуе; в. напасовати, опасти.

[ваљати (се)] ваљам (се) 1. – Ђеца се ваљају на ливади; 2. ‘необуздано се 
смејати’. – Кад је весели Иџо комендијо, сви су се ваљали од-смија; ║ ваљање с гл. 
им. а. ‘сабијање калдрме ваљком’. – Кад смо правили џаду, ондак имо парни ваљак 
за ваљање; б. ‘припремање сукна у ваљалици’; в. ваљалица.

ваљати ваља(м) / ваљаде(м) несв 1. ‘имати вредност, вредети’. – Ја ти рекок да 
оно чељаде ваљаде, а ти мено размисли. – Бог знаде шта ваљаде. – Е, та ти ваља: 
свака ти је на-месту, позлатила ти се дабогда! 2. ‘оно што може затребати’. – Никад, 
синко, благо ђеду, не затварај врата гузицом, јел се никад не зна да л ће ти тај човек 
некад ваљати. 

вамилија ж ‘родбина, фамилија; породица’. – Па ет, гсин судија, могу да речем 
да му е Милован, кад су се споречкали, спомињо ужу вамилију, не могу да кам како 
јел би ме било срамота.

вамилијаз -аза м ‘послужитељ у школи’. – Перо Николић ти је бијо вамилијаз 
ка-смо ми ишли у школу.

вамо прил ‘овамо, на ову страну’. – Није тамо, него вамо, што би Радисав 
реко: тамте вамте; ║ вамоде ‘дођи овамо’. – Кад су увели телевоне, зове Милисав 
комшију: – Ало, Витомире, јеси то ти? – Јесам. – Вамоде, до кошаре, да ти нешто 
испричам; ║ вамогоре ‘овамо горе’. – Дођи вамогоре да видиш шта су твое овце 
урадиле у мојој њиви; ║ вамодоље ‘овамо доле’. – Сиђи вамодоље да ми помогнеш 
ижњети шљиве; ║ вамонавише ‘овамо навише, горе’; в. четворити; ║ вамонани-
же прил ‘доле, наниже’. – Поћерај овце вамонаниже у тор; в. ивер, свући.

[вампир] -ира м. – Причало се да се у некој воденици појављиво вампир.
вангла ж ‘велика посуда за прање посуђа или за мешење теста’. – Поткувај љеба 

у великој вангли, ćутра имамо доста радникa; ║ ванглица ж дем. – Замијеси ђеци 
кои уштипaк у ону малу ванглицу па тури крај шпорета, прије ће да нарасте.

ванила ж ‘ароматична материја у производњи слаткиша’; ║ ванилин об. у изр 
~ шећер ‘шећер ароматизован ванилином’. – И ондак наша баба озго онај колач по-
труси ванилиним шећером; ║ ванилин -ина м в. ванила. – Купи ми, дијете, двије 
шипке ванилина.

ванилице ж мн ‘врста старинских колача’. – Ванилице смо одćецали ш-чашом 
од љуте ракије.

вантазија ж ‘фантазија’. – Ова жена није тачна, само нешто вантазира, ћера неку 
вантазију.

вантазирати -азирам несв ‘фантазирати, причати нешто неразумно или 
неостварљиво’. – Немојде туне вантазирати, него се лепо и згодно узми у-памет па 
ради нешто.

вапити -им несв ‘жудети; тражити са запомагањем’. – Вапи веселник и запо-
маже жедан, ал стражар ни абера; ║ вапијући -а -е ‘који вапи, запомаже’. – Бијаше 
то глас вапијућег у пуштињи кои нико није шћео да чуе, но на једно чули, на друго 
испуштили.

варакати се -ам се несв ‘избегавати разне замке’. – Шћели да га жене, ал он иг 
некако варако, ђа ово, ђа оно и тако му прође силно време у-ништа; ║ варакнути се 
варакнем се св ‘вешто избећи (замку, претњу)’. – Варакну га она и рече му да чекне 
јел је нешто заборавила – и побеже кући.
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варалица м ‘преварант, обмањивач’. – Немо д-имаш никака посла с оном ва-
ралицом, тај не преза ни од чега. – Знаш како е казано, то добро туви, благо ђеду: 
Латини су старе варалице.

варанција ж ‘варање, ситна превара’. – Стално е он смишљо коекаке варанције.
вараон -она м ‘варалица, преварант’. – Бежи од оног вараона, тај би покров с 

мајке укро.
варати -ам нес в ‘обмањивати’. – Варо е он позадуго, ал свако дело изиђе на 

виђело.
варба ж ‘боја’. – Варба се правила од орове клапине, од коприве и коечега што 

смо имали.
варбар -ара ‘онај који фарба, фарбар’. – Он ти је бијо варбар и зовне га тајо да 

нам оварба капију, начинијо е на-љепоту: била е шарена ко ђетлић.
варбара ж ‘радионица у којој се фарба’. – Имо он посебно ковачницу, а посебно 

вамо варбару.
варбати варбам несв ‘бојити’. – Пређу смо носили да варбамо у Чачак код 

бојаџинке; ║ варбан -а -о ‘обојен’; ~-а јајца ‘јаја фарбана за Васкрс’. – Најљепша су 
јајца која су варбана у луковини.

вареника ж ‘свеже кувано млеко’. – Ништа љепше него кад у варенику утроши-
мо проје, па нако топло посрчемо кашиком; в. посркати.

варзило с ‘црвена боја’. – Набавила сам варзило и оварбала рудицу, испала е 
млого згодно, не мож бити љепше.

вариво с ‘кувано јело које се једе кашиком’. – Нема правог ручка без варива.
варити варим несв ‘кувати (млеко, јело)’; изр. Воду вари, воду лади ‘радити уза-

лудан посао’; ║ варен -ена -о ‘скуван’. – Кад јело бидне добро варено, ти га повуци 
на-крај шпорета.

варјача ж 1. ‘дрвена плитка кашика, са дугачком дршком, за мешање хране при 
варењу, кувању’. – Смирде се, немојде да те шљопим овом варјачом; 2. ‘део гусала’.

варница ж ‘искра од ватре или удара метала о камен’. – Кад сам палијо ватру 
д-изгори врзина, почеше варнице да лете тамо према штали и сијенима, богами сам 
се бијо успрозоријо. – Колко, колко варница онолико срећица (о Божићу кад се џара 
бадњак); – Вели ђедо да некад и малена варница велику ватру распали.

варовати -уем несв ‘поштовати обичај да се не ради у неке радне дане, ради 
заштите од несреће’. – Варовало се да се купа у реци прије Ђурђевдана и после 
Преображења, па се варовало ићи туђој кући на Божић и пуно коешта; ║ варовање 
с ‘обичај да се не ради у неке дане’ – У њином селу постои варовање да се нe излази 
на-гробље прије подне; ║ варовни -а -о; варовни дан ‘дан у који се не ради, иако 
није црвено слово, због празноверја’. – Ови њини су су уобичаили варовни дан на 
Огњену Марију и на Прокопље, ондај не-раде, а вамо раде на Други Васкрс и на 
друге Троице.

василица ж ‘обредни колач за Василијевдан’. – За Српску нову годину се мијеси 
василица а за Божић чесница.

Васкрс Васкрса м ‘празник Христовог васкрснућа’. – На Васкрс се сви искупи-
мо; ║ васкршњи -а -е ‘који се тиче Васкрса’; ~ пос ‘пост пред Васкрс’. – Васкршњи 
пос зовемо и Велики пос због дужине трајања, и Часни пос споради тога што обу-
вата време страдања Христовог и Његовог разапињања на Часни крс и он трае од 
Чистог понедјоника, а завршава се Страсном седмицом, значи, укупно четрес осам 
дана.
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васунг васунга м ‘грло у које се уврће сијалица, фасунг’. – Зовне ти њега стру-
гар Милое да му постави каблове, намешти васунге и испривија сијалице од двеста 
свећа.

васцели -а -о ‘сав, цео’. – Васцели дан препада киша из-дрвета из-камена.
ват м ‘дужинска мера, око 1,9 м, хват’. – Куписмо у Рогачи лепо сијено, премеријо 

га тајо: имало е седам и по вати.
ватати -ам несв ‘хватати’. – Побего му коњ и он пошо да га вата; изр. ~ зјале 

‘лутати, скитати’; ~ се ‘ући и играти у колу’. – Викаше Раденко кад повоза коло: 
ватајте се, цурице, до мене, док се нису поватале жене; ║ ваћкарити се ваћкарим 
се несв ‘миловати се, љубависати’. – Преметим ја да се они ваћкаре иза-сијена, ал 
шутим, нећу да иг одам; ║ ваћкати (се) -ам (се) несв ‘вешто помало хватати’. – Она 
цинкарошка несрећа се претворила у уво и ваћка шта ће ко да рекне, а весели Иџо 
опали из гузице и вели да не зна како да иг љепше поздрави.

[ватра] ж 1. – Наложи ватру пред ноћ да спремамо вечеру. – Никад немо до-
ливати уље на-ватру, но глај да мириш људе; 2. ‘повишена телесна температура’. 
– Имало ми дијете ватру целу боговетну ноћ, сво изгоре; ║ ватрица ж дем. – Чим 
прође Свети Илија, ватрица све милија; ║ ватруштина ж аугм пеј. – Кад је уватила 
она ватруштина сијена, запали се и штала, једва му одбранисмо кућу; изр. жива ~ 
‘вредан, поуздан’. – Он, он ти је ватра жива, кад њему заповедиш, не бој се.

ватраљ -аља м ‘лопатица за згртање жара, пепела’. – Иди, благо ђеду, донеси ми 
у ватраљу жара да потпалимо ватру под казаном.

ватрела ж ‘боја пламена’. – Имала е баба Драгиња перунике разнијег боја и 
бјелу, и жуту, и ватрелу и тегетну.

ватриште с ‘место где се ложи ватра’. – Тури мено потпале на ватриште па пред 
ноћ потпали ватру и наспи воде у бакрач нек се грије.

ваша ж ‘огреботина’. – Неко од ђеце с нечим направило вашу на вратима.
вашер м а. ‘облик народног окупљања и зборовања ради куповине и продаје, 

вашар’. – Вашери су ти били главна зборишта народа и на њима е била главна трго-
вина за нас сељаке; б. ‘гужва, неред’. – И тако ти се коверенција претвори у вашер, 
не знаде се часног крста: загаламили сви у глас ко неке чавке.

вашериште с ‘место на коме се одржава вашер’ – Нође ђе је онај парк код ауто-
буске станице у Чачку е земајле, причо ми ђедо, било вашериште; в. врева.

вашка ж ‘паразит који живи у људској коси, ушка’. – Све смо парили одијела 
д-истријебимо вашке, потрпамо рке у парјоницу па озго наспемо врелу воду с 
цјеђом. в. обашка.

вебруар м ‘фебруар’. – Протеже се ко мачак у вебруару.
вегара ж ‘лош пас’. – Она Микошева вегара се смуца око кокошки, ид-де те је 

напуди низ пут, навадиће се на гњездо.
вегнути -нем св в. везати.
[ведар] ведра -о 1. – Ведро небо ко стакло, ниђе облачка; 2. ‘радост, ведро 

расположење’. – Не мош да сретиш старијег сељака са ведрим челом, завише село 
у бригу.

ведимистер м ‘џепни ножић, перорез’. – Овај ми ведимистер осто још од ђеда и 
стално га носим уза се.

ведрина -ине ж ‘ведро небо, безоблачност’. – Јесени кад ћерамо грожђе преко 
планине, па кад одмарамо волове, ми преко њиг пребацимо покровце да иг нако 
знојаве не бије ведрина. – Ведрине се спепелиле над нашијем селима, све опушће, 
све зарасте, све се затрни, да-Бок-сачувај.
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ведрити (се) ведри (се) ‘пролепшавати се (о времену)’. – Почело е да ведри одо-
нуд од Овчара. – Све види Онај што ведри и облачи.

ведрица ж ‘дрвени суд за воду’. – Све смо у ведрицама и буцама носили воду 
док не ископасмо бунар.

ведро с ‘дрвена отворена посуда за вађење воде из бунара или ношење воде’. 
– Ведро ти дође, на прилику, ко дрвена кова, у ведру носиш воду; ║ ведрица ж 
‘и с т о’. – Дотркајдер, ћери, једну ведрицу ладне воде с бунара.

веђа ж ‘обрва’. – Она гара има веђе ко пијавице.
вез м ‘врста ручног рада’. – Њен вез си мого да познаш у иљаду, није му било 

равна; ║ везак веска м хип. – Пјевуши Смиља у вајату ону: везиља везак везла, 
кончиће златне сплела, нит се из срца отела. – Њен везак је носијо победу над сви-
ма.– Највољели смо да запјевамо ону: што се валиш, лепе Маре мајко, твоја Мара на 
ливади спава, везак јој се по ливади ваља.

веза ж 1. ‘спој’. – Млого ти лабава та веза на вратницама; 2. ‘чиме се што везује’. 
– Крава покидала везу; ║ везица ж дем. – Носила ја неку везицу и не знам ђе је из-
губик.

[везати] вежем св. – Мош нешто да вежеш на-замку па ти потље ласно одрјешити, 
а мош везати и намртво; ║ везивати везујем / везивам несв. – Везивали теле за 
кочић; ║ вегнути -нем св ‘овлаш везати’. – Е, сад мора ђедо да те вегне, ваља се: 
данас су ђетињци, а ти виђи како ћеш да ми се одријешиш; ║ везат -а -о трп. прид; 
в. ćечиво.

везиља ж ‘жена која се бави везењем’. – Имало земајле млого добријег и ткаља и 
везиља, а сад нема ни жена но не знаш куд се погубише. – Није имало боље везиље 
од Бисеније.

везиоц м ‘особа која везује снопове при жетви’. – Жетелице и везиоци се 
натпјевавају: Наджњева се момче и ђевојче.

векерица ж ‘сат’. – Виђи како чука моја векерица што ми је још од ђеда останула.
вековечан -чна -о ‘вечит’; в. исковати, наваљивати.
велер м ‘мана, фелер’. – Све што е велер, ми одбацимо на страну; ║ велеричан 

-чна -о ‘са грешком, фелеричан’. – Да није велеричан, купијо би га апетитли.
велија ж ‘одрезак, кришка’. – Иćеци лубеницу низдуж, на велије па послужи 

жетеоце.
[велики] -а -о; изр. ~ петак. – Петак очи Вакрса зовемо Велики петак; ~ пос. – То 

ти је Васкршњи пос; ~ точак ‘точак који иде по бразди на плугу саковцу’. – Тако 
е то удешено код саковца: велики точак иде по бразди, а мали јок и таман равњају 
кад ореш. – Млого ми је велико ово парче, не могу све д-иzедем; ║ величачки -а 
-о ‘велики, огроман, голем’; в. сељачки; – Кућа им величачка, зидана с подрумом 
од тесаника; ║ велички -а -о ‘и с т о’; в. мравињак, разгрнути, род; ║ велико прил 
‘много, јако, дуго’. – Велико ми да толико чекам да дођу.

велим ‘кажем’. – Ђедо вели да није добро радовати се ичијој несрећи, па макар 
да ти је и највећи душманин.

величати се -ам се несв ‘гордити се, поносити се’. – Нашо преда мном да се не-
што велича – реко би ја не знам ђе се он окотијо.

велна ж ‘фелна, метални део точка на гумераби, трактору’. – Превари ме коман-
да те потпуштик гумарабу у јаругу и искривик велну.

велосипед -еда м ‘бицикл’. – Млађо Милов продо најбољу краву и купијо вело-
сипед, шћео Миле да га се одрекне преко новина.

[венац] венца м. – Сваке године на Троице идемо на службу, ондак је у цркву 
уњета накошена трава и цвеће и ома после летурђије иде вечерње на ком народ 
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клечи и плете венце и потље иг носе своим кућама и турају според икона и кандила 
ради благослова. – Пред ђевојачком кућом се, на капији ђе сватови гађају јабуку, 
плете венац, а ђевојке певају: На капији венац плетен од бршљана, ускоро ћу да се 
свијем око мог драгана.

вендер вендера м ‘булдожер’. – Више Чубра с вендером ископа за један дан но 
што би ми, из целог џемата, могли за двије-три неђеље.

венути -ем несв ‘копнети, сахнути’. – Нешто ми ђедо уведријо и ко да е мено 
почо да вене. – На слици коју е дао сестри Станојли прије седамдесет година Жарко 
написо: Вене роса, вене лепо цвеће, али ова успомена увенути никад неће (5: 5).

венчаница ж ‘греда у основи кровне конструкције’. – Кад је прављена ова кућа, 
данима су мајстори тесали венчанице, маије и рогове од бјеловине.

венчаница ж 1. ‘свечана свадбена хаљина’. – Венчаница за ђевојку се спремала 
и украшавала данима; 2. ‘венчани лист, извод из матичне књиге венчаних’. – Кад 
пођеш код Вула у месну концеларију, извади венчаницу, треба Јули споради личне 
карте.

вењак м ‘место заштићено од сунца, жеге, хладник под вињагом’. – Направијо 
ујко Милинко вењак од вињаге и туј се љети ручавало.

вењер вењера м ‘застакљена светиљка на петролеј, фењер’. – Рабаџија о кола 
обеси вењер, да му се нађе при руци ако омркне.

вепар вепра м ‘мужјак свиње’. – Заклапусо ко вепар; ║ веприна м аугм. – Она 
веприна провалила прошће и уишла у нинину репу; ║ вепрић -ића м. – Имам не-
колко вепрића, морам да пошљем дијете у Јериниће да зове Милића да наиђе да иг 
почистимо.

вера ж ‘уверење у истинитост неке тврдње без доказивања’. – Ниђе, вели, Го-
спод не каже: знање твое те је спасло, него вера твоја те је спасла; ║ веран верна -о 
‘који држи реч, обећање’. – Остала му је верна за све те ратне године; ║ верно прил 
‘тачно, истинито’. – Све ти је верно опричо.

веранда ж ‘тераса, трем на кући’. – Наиђе Милорад те ćедосмо под веранду, да 
попијемо по каву и ракију и да мено прозборимо.

верати се верем се ‘пењати се по дрвећу’. – Марко е вољо да се вере по дрве-
тима, да купи јајца и батаљуе гњезда свракељицама; вели: ако иг пуштимо да се 
намложе, нећемо моћи с миром ниједно пиле д-одгајимо, има та напас да иг покупи.

вереник м ‘младић који се заручио, испросио, прстеновао девојку’. – Ово ти је 
вереник мое унуке Јане, ако Бог да – на-јесен ћемо да свадбуемо.

вереница ж ‘испрошена девојка’. – Виђасмо вереницу твог сестрића, ономад на 
вашеру, дошла с оцом и мајком да покупују коешта за-свадбу, млого смерна ђевојка.

вересија ж ‘продаја робе на веру, да се плати касније’. – Написо један трговац на 
зиду радње: На вересију даемо робу иксану старијем од 80 година уз присуство обад-
ва му родитеља; изр. – Час свакоме, вересија никоме; – Ко дае на вересију, просиће.

веретизан -зна -о 1. ‘мршав, слабуњав, неухрањен’. – Добра е радница ал дошла 
мено веретизна, реко би јој је душа у носу, а и једе ко тичица; 2. ‘крт, натруо’; в. 
скрати.

вереџик -еџика м ‘нека врста пословних односа на штету једне стране; прокоц-
кана вера, поверење’. – Он би да радимо зајно на вереџик. – Од вереџика се мало ко 
усрећио.

вериге пл. т. ‘ланац над огњиштем’. – На веригама изнад прочевља висијо ба-
крач у ком се кувало јело, варило млијеко ил гријала вода за купање.

веридба ж ‘просидба, прстеновање’. – У неђељу ће, ако Бог да, бити веридба, 
јуче ишли да купе веренички прстен.
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верити -им св ‘испросити, прстеновати девојку’. – Веријо Примислав ђевојку 
номад, у неђељу, кадар ћемо да свадбуемо на-јесен.

вермати ам несв ‘поштовати, ценити, уважавати неког’. – Дошло неко погано 
време, не верма и не бренуе нико никог ни за суву шљиву. – Не верма тај никог жи-
вог, но ћера по свом док не звекне главчином о зид, па ће му ондак приćести мајчино 
млијеко што е подоијо.

вермен м ‘мушки прслук од чохе без рукава, обично украшен гајтанима, фер-
мен’. – Ондак ти је тако било: преко везене кошуље обучеш вермен, доље бриџ пан-
толоне, везене чарапе и опанци, припашеш појас, туриш шајкачу и идеш на сабор.

верник м ‘онај који верује’. – Наши верници су веру наследили од ђедова својиг 
и од богoноснијег отаца нашиг.

верница ж в. верник. – Она ти је права Српкиња, верница, кућевница и образли 
жена.

вероватно реч. ‘можда, може бити, могуће је’. – Вероватно е он на Дијеловима 
севијо пут и залуто.

веровати -уем (не)св. – У његове лажи ни мањи лажови од њега неће веровати.
весели -а -о ‘онај који се упокојио’. – И туј ти Душанка навали на моју веселу 

маму, Бог да јој душу прости, а јадни тата шути, не прозбори једне.
веселник -ика м ‘јадник, несрећник; покојник’. – А бијо е, веселник, добар ко 

добар дан, мрава згазијо није, ни с ким се споречко није, а јадно ти свадијо, сваком је 
притрчо у-помоћ; ║ веселничак -чка дем. – Није мого веселничак да предре, одње 
га болешчина; ║ веселниче -ета с. – Уче, веселничад, да су им прађедови мајмуни; 
в. заушци, осути.

веселница ж ‘мученица, јадница,невољница’. – Ни она моја веселница ниђе не-
стае ко да се не-ваља

весељак -ака м ‘боем, лола, шаљивчина, комедијант’. – Он ти је бијо велики 
весељак и шаљивџија.

вести везем несв ‘бавити се везењем, везом’; в. јаглук, лан[ен]; ║ везен -а -о 
‘украшен везом’. – Ондај смо ти носили везене кошуље, везене чарапе па биднемо 
ко цветови у ливади.

[ветар] -тра м. – Пјевагу наше ђевојке: ветар дува, љуљају се руже / дођи, миле, 
док су ноћи дуже. – Има тамонаке на дрешу пропелер кои се врти и прави ветар и 
он ти ћера пљеву на-страну, а у џак иде чиста пшеница; црвени ~ ‘заразна болест 
erysipelas’. – Снашо га неки црвени ветар, строба поглати; ║ ветрина ж пеј ‘јак 
олујни ветар’. – Ударила нека ветрина и дигла црепове с кошаре; ║ ветрић -ића м 
дем. – Пријатан овај ветрић, нек макар колко било освежи; ║ ветрићак -ћка м. – 
Бака се једва држи на ногама и најмањи ветрићак ће је обалити.

ветрењас -ста -о ‘непромишљен, неозбиљан’. – Била цурица лијепа за око, ал 
мено ветрењаста, а за таке је баба говорила да ће се брзо удати.

ветрењача ж ‘справа на ручни погон за вијање жита’. – Имо мој тата вршалицу 
на аран мотор и ветрењачу која се ручно окретала те се такo вијала пшеница.

ветрити (се) -и (се) 1. ‘проветравати, освежавати’ – Нека врата, нек се ветри 
кућа; 2. ‘доколичити’. – Немоде да ветриш, него ради нешто.

ветриште с в. вијалиште. – Нође ђе је сад манастир ти је ветриште, тујнак и по 
жеги ћарлија ветар, а зими су сметови.

ветрометина ж ‘место изложено јаким ветровима’. – Вико сам му да не прави 
кућу на оној ветрометини, ал он вољо онај бријег и тако решијо.

ветропир м ‘нестабилан, брзоплет’. – Он ти је обичан ветропир, ш њим ништа 
не мош да се здоговориш нако човечански.
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[вече] -ери ж. – Кад падне вече, он се искраде и шмугне кода ње; ║ вечером прил 
‘увече’. – Вечером кад се све утиша, чуеш како ћукавци ћучу и како жабе крекећу.

 вечеринка ж ‘вечерња седељка’.– Ми ти се, оновечери, скупили код Живкове 
куће на вечеринку, шалили се и певали до поноћи.

вечит в. вијек.
вечнос -ости ж ‘вечност, бесконачност у времену’. – Ово мало што трапамо под 

небеском капом ти пролети ко дланом о длан, али вечнос нас чека и за њу се ваља 
спремати, мој брајко.

веш м ‘рубље, кошуље’. – Раније је ђевојка облачила први пут доњи веш када су 
је на коњу доводили код мужа у дом (9).

вешалица ж ‘бедрени појас код папкара, копитара’; в. пролитати се.
вешплав / вошплав ‘прашак који растворен у води даје вешу плавкасту боју’. – 

Тури мено вошплава у воду да се растопи да повошплавимо веш.
вешплавити / вошплавити вешплавим / вошплавим ‘потапати веш у вешплав’. 

– Она е стално вошплавила веш и чаршове; в. вешплав.
вештак -ака м ‘минерално ђубриво’. – Ми смо њиве ђубрили са шталским 

ђубретом, није ти ондак било никаког вештака.
вештац вешца м 1. ‘гатар, врачар’. – Онај матори вештац нема паметнија посла 

но иде те гата по селу; 2. ‘лукав човек, лукавац’. – Ма тај вештац зна и оно што нико 
честит никад није мого знати; изр. Искрљештијо се ко вештац.

вештица ж ‘врачара’. – То ти је вештица једна, бежи од ње; в. манђије; ║ веш-
тичара ж ‘и с т о’. –  Ону вештичару треба марширати из авлије; ║ вештиченда ж 
пеј. ‘и с т о’. – Она вештиченда нешто гатала око крава.

вивати вивам несв ‘купити нешто ситно по трави’. – Онај мој Перо вива нешто 
по-башчи ко ћурка кад вата скакавце.

видовац -вца м ‘врста пасуља’. – Сијали смо ми по житу тикве и пасуљ видовац 
и кад пасуљ сазрели, ми поранимо за росе те га почупамо и изнесемо на крај њиве 
и жђенемо на рогоџе, а кад оберемо жито и пожњемо шашину, онда зађемо с коли-
ма те потоваримо тикве и од њиг кувамо мећу свињама; ║ видовача ж ‘јабука која 
стасава око Видовдана’. – Видовача и петровача најпрво сташу па онда зрели једна 
по-една тамо до кожара кое стижу у-јесен.

видра ж 1. зоол ‘животињица гипког тела из пор. куна, Lutra lutra’; 2. ‘вредан, 
способан човек’. – Мићо ти је видра од човека, способан и вредан за троицу; ║ ви-
дрица ж хип ‘вредно, отресито дете’. – Еве баби долази њена видрица.

виђело с 1.‘време пре мрака, док се види, пред ноћ’. – Појтај, мој сине, еда би за-
виђела намирили стоку и помузли краве, да се потље не потуцамо по мраку. – Итали 
смо да за-виђела дођемо кући да се не крџумамо по помрчини; 2. ‘откривање онога 
што је скривано као тајна’. – Знаш како е казано: свачије ће дело изићи на виђело.

виђељача ж ‘полица за лампу жижалицу’ (1).
виђети видим св а. ‘видети’. – Виђек да она ђеца замакоше тамо иза-шуме; б. 

‘постарати се’. – Виђећу на сваки начин да ти поможем; в. ‘обавити неке неодложне 
послове’. – Морам д-итам кући, треба виђети стоку за-дана. – Виђте на сваки начин 
да до неђеље пожњете пшеницу, бојати се каке сапанђеле иза ове врелине; изр. Бог 
те виђо; Виђећеш ти свогa Бога; ║ виђен -а -о ‘угледан, поштован“. – Миљојко ти 
је бијо виђен човек, добар домаћин и поштен ко сунце.

[вижљас] -ста -о в. лагачак.
вијакер м ‘кочија, фијакер’. – Имо ђедо Веселин ганц нов вијакер.
вијалиште с ‘ветриште, ветровито место где се веје пасуљ, жито’. – На оном из-

брешку горенаке ти је наше вијалиште, нође стално ћарка ветар.
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вијати -ем несв ‘одвајати плеву и прљавштину од зрна жита, пасуља’. – Дигнеш 
нада се пасуљ и полако сипаш из оног суда, он пада доље на гувно, а ветар пљеву 
носи на страну и тако ти се то вијало.

вијек м ‘живот’. – Целог вијека смо итали да нешто привриједимо. – Викаше 
баба: док је вијека, биће и лијека; ║ вечан -чна -о ‘неограниченог трајања, вечит’ – 
Ништа није вечно; ║ вечит вечита -о ‘и с т о’. – Кад ти Добросав скуе будак, вечита 
ствар, нема му издера.

вијоглав м ‘вратило на бунару којим се преко котураче вади вода’. – Нама бунар 
с вијоглавом, а овим Јањићима ж ђермом.

вијолет / виолет м ‘љубичаст’. – Прође нека жена у вијолет аљини; в. ђувезли; 
║ вијолетни -а -о ‘и с т о’. – Исплела сам унуки џемперић вијолетне бое, млого се 
обрадовала кад сам јој га дала. – Узела сам циц вијолетне бое, Персиди за аљиницу. 
– Имала лика горгине вијолетне бое.

вијор м ‘ветар, вихор који се креће кружно, ковитлац’. – Кад ћарне вијор по оној 
жеги, поврати ти душу. – Наиђе вијор, толико јак да подиже цео плас сијена.

вијуга ж ‘способност’. – Она е имала вијугу да срачуња на пијацу, шта ош, за 
трен ока; ║ вијугав -а о ‘кривудав’. – Кад ти се укаже она вијугава путања, ома 
преко-брда су ти њине куће.

вијугати -а несв ‘кривудати’. – Од Лозе наниже пут почиње да вијуга низа стра-
ну, води рачуна да не потпуштиш кола неђе.

вијукати вијуче(м) несв према вијукнути. – Таман ми полијегали, поче да вијуче 
ветар испод стреа; ║ вијукнути вијукнем 1. ‘произвести фијук (махањем прутом, 
бичем)’. – Кад бичом вијукнеш изнад коња, они моментално почну касати; 2. ‘скре-
нути с ума’. – Онај весели Милољуб, ко да е мено, Боже прости, вијукно.

вика ж ‘галама, вриска’. – Одјампут се зачу вика и цика, ми погламо, кад има 
шта да видиш: у Трашевићима се запалила Драгану сијена и штала, те ти ми потрчи 
наврат- нанос наниже, једва спасисмо кућу човеку.

викарити -им несв ‘сећи’. – Кад се клепају ćекире, викариш она дрва ко од шале; 
в. одвикарити, вагов.

викати вичем несв ‘гласно говорити, дозивати неког на даљину’. – Он није умљо 
да говори тијо, но виче, реко би-смо сви глуви; ║ викнути викнем св ‘огласити се 
јачим гласом, подвикнути’. – Викни Марку да нагна овце навише ка Љепосавином 
гробу.

викнути викнем св ‘одлучити нешто изненадно, неочекивано’. – Онда ти ја, од 
све муке, викнем те одем у кавану; изр. Реци будали да прдне, он викне те се усере.

викса ж ‘средство за мазање обуће, за чишћење и уређивање шпорета. – Снајка 
му свако вече виксом намаже обућу, реко би-ће на сабор.

виксовати -уем несв ‘мазати обућу ималином’. – Купијо ми бралица малин па 
сам свима виксовала обућу, сија се ко да е ганц нова.

вила ж ‘митолошко женско натприродно биће’. – Била лијепа ко вила Равијојла; 
изр. Нашла се вила у чем није била.

вилает м ‘крај, предео, област, »вилајет«’. – Јес у оној причи о Тамном вилаету 
казано: ко понесе кајаће се, ко не понесе, кајаће се – а ја вам рекок: ко из овог нашег 
вилаета оде у чаршију за, тобож, бољим животом, кајаће се кад тад, ал ће му бити 
доцкан.

вилара ж ‘крава са успраљеним роговима’. – Најнесретнија ми је она вилара: 
само дигне главу и оде у зијан.

виле вила пл. т. ‘алатка са два, три или четири парошка, за сено, сламу’. – Бацик 
стоци по виле сијена у-јасле па отиђок да нараним свиње да не грде; ║ вилице пл. 
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т. дем в. алатка; ║ вилетине пл. т. аугм пеј. – Бијагу тешке оне вилетине, пукле су 
ми руке.

вилован -вна -о ‘необуздан, немиран, обестан’. – Добар му е коњ, нема речи, ал 
дошо некако вилован: кад га увате лутке, не мош ласно да га обдржиш; ║ виловит 
-овита -о ‘и с т о’. – Имадијагу Раковићи виловите коње, кад иг упрегну у вијакер – 
има да гледаш.

виловати -уем несв ‘стављати фил на торту’. – Ене Марије у кујни, оста да вилуе 
торту, оћемо д-идемо пред-ноћ њиној кући на-бабине.

вилозовирати -овирам несв ‘мудријашити, »филозофирати«’. – Он ти само ви-
лозовира, ништа паметно од њега не мош чути.

вилорета жђ ‘украсна летвица’. – Ми смо на летњој кујни имали зид висине 
један метар, а горе оварбане вилорете.

вилчати / виљчати -ам несв ‘вилама сакупљати сено на гомилице (навиљке)’. – 
Ми ђеца вилчамо, жене грабе, а људи приносе навиљке и ђену плашће; в. пластити.

виме -ена с ‘млечна жлезда у женки неких сисара’. – Имала Рујка виме скоро до 
земље, била добро млечна.

винарош м ‘који воли да пије вино, винопија’.– Он ти ракију не бегенише, ал 
зато е винарош каког нема; в. винџија

винкла ж ‘грађевинска алатка за одређивање правог угла’. – Дајдер винклу, 
д-одредимо правац ове друге стране темеља; изр. не бити у винклу; искочити из 
винкле ‘показивати знаке психичке нестабилности’. – Онај Станимиров ко да е мено 
искочијо из винкле.

винковац -овца м ‘трактор произведен у фабрици »Томо Винковић«’ (1).
[вино] с. – Нама за Никољдан стасавало бањичко вино, бидне ко гром; ║ винце 

-а дем. – Виђде како се Мићо зарумењо од оне чашице винца; ║ винчина ж пеј. – 
Налокало се оне винчине па сад љуља прошће и повраћа; ║ вински -а -о ‘који је 
у вези с вином’. – Он је пијо ракију винском чашом. – Зарумењо се ко вински чеп. 
– У винску кацу ништа друго није смело да се тура сем грожђе; ║ винов -ова -о, 
изр. ~ лоза – Све око авлије посадијо винову лозу, испобијо диреке, затего жицу и 
направијо шпалир.

[виноград] м. – Колко су јелички виногради били чувени, видиш по оној древној 
песми о бану Милутину: но чу ли ме, љубо Иконија / гледај мене пребијеле дворе 
/ копај мене девет винограда / у Бањици и у Атеници / у Лозници и у Паковраћу; ║ 
виноградак -тка м дем. – Наш виноградак бијо ко босијок, затегнут ко тамбура; ║ 
виноградић -ића дем. од виноград, – Његов виноградић није бијо голем, ал уређен 
и обдржаван за пример.

виноградина ж ‘место на коме се налазио виноград’. – Туј било млого тијег ви-
ноградина, а горе код такиша ти је Милићевића виноградина.

виноградар -ара м ‘узгајивач винограда’. – Он ти је бијо добар сточар и виногра-
дар, а бастало му е и да пинторише; ║ виноградарски -а -о ‘који се тиче винограда, 
који се односи на виноград’. – Ђед му бијо добар виноградар и он му на спомену 
уклесо винову лозу з гроздовима и виноградарске маказе.

винопија м ‘који воли да пије вино’. – Мијодраг ти је пивџија, Војо Живков 
винопија, а Жико учитељ кавеџија и само каву пије.

винт м ‘део кочионог уређаја на запрежним колима’. – Кад привијемо винт, 
шкрипи папучица, чуе се бозна докле, ко кад кољеш свињче.

винтача ж ‘носач винта који је причвршћен за срчаницу’. – Јеротије начињо 
винтачу од брестовака.

винтражица ж ‘застор на прозору об. нецан или везен’; в. нецати.
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винути се винем се св ‘вазнети се, уздићи се’. – Кад је баба викнула »ува«!, она 
орлушина се вину небу под облаке.

винџија м ‘који воли да пије вино’. – Миљојко е бијо винџија, мого е, у свое вре-
ме, да потегне, уз добро печење, два-кила и ништа, не мош да преметиш да е пијо.

вињага ж ‘винова лоза која расте на дрвеној скели тако да чини заклон од сунца’. 
– Под вињагом се искупимо неђељом и диванимо, а туј смо љети и ручавали.

вир вира м ‘дубоко место у реци’. – У виру смо се купали и ватали у-шаке по-
неку рибицу.

вира ж ‘одбитак на тежини (нпр. бикова на име тога што су се најели и напили 
пре мерења)’. – Одби ми онај коштаплер шес посто на име вире зато што е бик добро 
сит, а ја му велим: ти би ми одбијо и да е гладан и жедан.

вирангла ж ‘фиранга, завеса за прозор. – На прозорима им нецане вирангле, на 
креветима ћилими, а на асталу везен чаршов.

 [вирити] вирим несв. – Виријо он кроз кључаницу и све гледо шта они тамо 
раде. – Вирили ми крос-прошће у-њину башчу да видимо да л ко чува лубенице. – 
Вири ко миш из мекиња; ║ виркати виркам несв дем ‘с времена на време вирити, 
провиривати’. – Виђе ли ти како он свакичас вирка у-њину башчу, тамо дошле неке 
ђевојчице да помогну купити шљиве; ║ вирнути вирнем св ‘провирити, начас ос-
мотрити’. – Вирниде тамо, нешто се ђеца умирила, да не направе неки белај. – Ош-
крини врата те вирни да л дијете још спава.

[висина] -ине ж. – Он бијо, нако, осредње висине, ал снажан, ниси га мого ласно 
померити с места.

[висити] -им несв 1. – Висила она тамо до ноћи; 2. ‘дангубити, беспосличити’. – 
Висе пред каваном, а матори не знају ку-ће прије, сто послова имаду.

[висок] -ока -о. – Нашли га под оним високим бјелом. – Тоша ти је бијо височији 
за главу од свијуг и кад пролази кроз врата, мора да се мено посагне; ║ високо прил. 
– То порасло високо, не мош проћи тамо.

висуљка ж, обично мн ‘воће осушено на сунцу или промаји’. – Нама весела 
лика наниже на танке прутиће ил на конац такише, колутове јабука и крушака и те 
висуљке држи на тавану па нам зими дадне ил нам кува компот о-тога.

[витез] м. – Ђе ће олош да прича о витезовима; ║ витешки -а -о ‘који се тиче 
витеза, који се односи на витеза’. – Па га позва да витешки мегдан подијеле; ║ ви-
тешки прил ‘неустрашиво, храбро, смело, одважно’. – Кад је загушћело, он се поњо 
витешки: није шћео да бежи.

витештво с ‘јунаштво, смелост, непоколебљивост’. – Он ти је стално показиво 
витештво, никад се није колебо: кад реши, иде до краја па нек кошта колко кошта, 
ако треба глава, нек-иде и она.

витиљ -иља м ‘трака од дебље тканине у петролејској лампи или фењеру, 
фитиљ’. – Изви мено витиљ, да видим д-уђенем конац у-иглу; ║ витиљче -иљчета 
дем од витиљ. – Дајдер ми једно витиљче за ову жижалицу.

витиљача ж ‘лампа која користи петролеј и фитиљ’. – Имали ми у гостинској 
соби витиљачу с огледалом.

витица ж ‘кика, уплетена коса, плетеница’. – Облијећу јој оне витице кад пот-
рчи, ко репић јагњету.

витлати -ам несв 1. ‘окретати витло, воденички камен, вратило на бунару’. – 
Витласмо ваздан, вадисмо воду из бунара и носисмо у рупу ђе се газијаше блато за 
циглу; 2. ‘гађати, бацати’. – Поче да витла с оном жилом па е заврљачи наниже у 
јаругу; 3. ‘јурцати, трчати овамо-онамо’. – Она аброноша се ниђе не скрашава, само 
витла по селу поваздан, ђа ус-пут, ђа нис-пут.
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витлаш -аша м ‘дрво које расте у чести, право и високо’. – А сред шуме испрсијо 
се витлаш небу под облаке.

витлити -им св ‘вртети се, окретати се око себе’. – Иди већ једном, шта витлиш 
цео дан тујнак.

витло с 1. ‘направа за намотавање предива на кануре’. – Кад опредемо вуну, ми 
је с вретена намотамо на клувче, па после витлом на кануре. – Како се витло окреће, 
клупче се одмотава и котрља, а маче трчи за њим; 2. ‘чекрк за извлачење земље при 
копању бунара’. – Над бунаром се постави витло и ш њим двоица извлаче казане 
са земљом оздо што ови накопају и натоваре; 3. ‘слагање дасака у троугао ради 
сушења’. – Ми сложили даску у витло под треном да се на промаи добро осуши.

витопер -опера -о ‘деформисан, искривљен, извитоперен’. – Виш да ти је то 
витоперо, не мож да се искористи.

вићија ж омања стаклена чашица налик на флашицу, »фићок«’. – Наточи ракије 
у ову вићију и послужи Младомира.

вичан вична -о ‘вешт’. – Мирослав Савин ти је бијо вичан д-узведе уз маије, 
бастало му.

вишек вишека м ‘комад папира савијен у облику левка за паковање бомбона, 
фишек’. – Милун Поповић у задрузи имо старе новине и од њиг правијо вишеке за 
болбону и коешта.

вишња ж бот ‘воћка и плод Prunus cerasus’. – Имо више куће вишњу, под њом се игро ко 
дијете; ║ вишњица ж дем. – Немо ми ту вишњицу дирати, нек расте; в. гронтуљ[иц]а.

виштити -и[м] св ‘печити, ујести’. – Кад сам се набијо н-онај глоговак, мислијо 
сам да ме вишти она што се не помиње.

вјековати -уем несв ‘живети, проводити свој век’. – Наши су на овом присоју 
вјековали и опстајали ијако е било и болешчина, и неродниг година, и ратова и сто 
јада.

владати се владам се (не)св ‘понашати се’. – Лепо видиш како се ђеца владају – 
нако како су иг у кући научили. – Стално су нам говорили: бидните смерни и згодно 
се владајте. – Парола ове гологузије ти је: кради, лажи, поштено се владај.

влажан -жна -о ‘непотпуно осушен, ни сув ни мокар’. – Нисам мого да повлачим 
њиву, још је влажно, морам да чекнем дан два, да прируди.

влака ж ‘извлачење трупаца (запрегом)’. – Ми смо ти и[з]-шуме трупце извлачи-
ли влаком све горенаке до на-пут ђе мож да се приђе колима.

влакно с ‘вунена или тежана нит’. – Она кад преде њој влакно једначито.
влас -и ж ‘длака’. – Е, мое дијете, кад погледнеш ове сједе власи, оне нису од 

врућијег колача, само што ме воденица није мљела.
влас -сти ж ‘управа, власт’. – Викаше ђедо, како ови што се отимају о влас нису 

научили да ко добије влас, губи душу. – Подај Циганину влас, па ћеш виђети твога 
Бога. – Кад гологузија и ништаци узму влас, узеће народу и душу. – Влас је од Бога, 
нака е каку заслужуемо: што е народ брезбожнији, то је влас ђавоиманија.

власан -сна -о ‘надлежан, овлашћен’. – Ваљда сам ја власан на мом имању да 
радим оно што мене пасуе.

влат ж ‘горњи део струка стрног жита у коме се налази зрно, клас’. – Поњела 
пшеница млого згодно, поћерала влат са шаке; ║ влаће с зб ‘део снопа на којем је 
клас’. – Кад слажемо крстине, влаће иде унутра да не може покиснути ако промени 
време.

влатати -а св ‘развити влати, класати’. – Влатала пшеница на љепоту.
влачег влачега м ‘дебео ланац ’. – Кад вучемо трупце на влаку, ми иг опашемо 

влачегом јел туј ти обичан ланац не помаже, пуко би ко ништа.
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влачити влачим несв 1. ‘дрљати, равнати ораницу дрљачом’. – Оћу д-идем да им 
поможем влачити; 2. ‘чешљати вуну у вуновлачари’. – Треба да се оре, влачи, сије 
пшеница, да се скрде јабуке, повади компир, да се пече ракија, да се наваше дрва за 
љепоте; изр. Ко ж ђаволом оре дупетом ће влачити.

влаша ж ‘стаклена боца, флаша’. – Доњо сам ти ракију на презент, ал влашу да 
ми вратиш.

влашац -шца м бот ‘врста ситног лука, Allium schoenoprasum, A. ascalonicum’. – 
Посијали смо и црни и бели лук а и влашац.

влека ж ‘мрља, флека’. – Ко ли је ово увлеко чаршов, виђи само колика е влека; 
в. гука.

во вола м ‘одрастао кастриран мужјак говечета’. – Во се за рогове веже, а човек 
за реч; изр. Не коље се во за кило меса; ║ воко -а дем. – Во вока лиже да га воко по-
лиже ‘добро се добрим враћа’. – Испјево, кажу, Обрен ону: Ој, орачу, млад орачу, ко 
ти даде младе воке, младе воке витороге, и јармове јаворове, и палице шимширове, 
и заворње босиљкове, и бич – косу ђевојачку, љуту гују ручконошу; ║ волина м 1. 
аугм. од во; 2. ‘неотесан и задрт човек’. – Запо ко волина, не мож да га зуставиш; 
║ волујски -а -о ‘који се тиче вола, који се односи на вола’. – Пазаријо сам нова 
волујска кола. – Натоваријо Млађо жита пуна волујска кола с наставцима и уз на-
ставке туријо муруз до муруза усправно и све то попунијо и извршијо; ║ вочић м 
дем. – Сподиго е вочиће да се не мош наглати, ко двије јабуке.

[вода] воде ж. – Ваздан је мајка изрека о води имала, те: не тече река, но вода; 
те и кад се вода замути, избистриће се; те баци добро низ-воду, вратиће ти се; те 
тија вода бријег рони, те вода све опра сем црна образа; ║ водица ж ‘вода која је 
освећена током верског обреда’. – На Богојављење смо стално ишли у-цркву и узи-
мали богојављењску водицу која се никад не квари и њу смо држали у-влашици пре-
ко целе године и користили ако се неко разболи, не дај, Боже; изр. [суђено] на водици 
‘за неког ко нема среће од рођења (крштења кад се погружава у воду)’. – Мука се 
веселница намучила, тако јој суђено на водици; ║ воден водена -о ‘превише наква-
шен, сочан, жидак’. – Добра ти је јабучара, ал мало водена, требало е још мено пећи.

воденица ж ‘зграда са уређајем за млевење жита који покреће вода’. – Знаш, син-
ко, на чим воденица промеље на тим остане. – Само што ме воденица није мљела; 
║ воденичица ж дем ‘млин за кафу’; в. пржуља; ║ воденички -а -о ‘који се тиче 
воденице, који се односи на воденицу’; изр. ~ -и лопар ‘дрвена лопата са кратком 
дршком којом се купи брашно’. – Џабаишем неколко воденичкиг лопара брашна 
те даднем сиротињи, севап је; ~ -о камење ‘два кружна камена од којих се горњи 
окреће при млевењу жита’. – Не брини ти за њега: провући ће се он и између во-
деничког камења.

воденичар м ‘радник који ради у воденици’. – Цвеле ти је бијо воденичар све док 
се није увела лектрика и начинили лектрични млинови коеђе.

воденичарка ж ‘жена која ради у воденици’. – Кажу да е у тој воденици била 
воденичарка лепа ко упис.

водењаја ж ‘старинска сорта крушке’. – Више куће била стара крушка водењаја 
па се крдисала, те сам моро да е оćечем, ал ми млого жао било, била е сочна ко 
ниједна друга.

водилица ж ‘вертикални делови трмке’. – Кад плетеш трмку, најпрво поставиш 
водилице, па око њиг потље поплићеш лозом јал прушћом.

[водити] водим несв 1. – Ишо ја те водио коња ка-смо шпартали компире. – Во-
дио ме да ми покаже пут; 2. ‘ићи пред пилићима (о квочки)’. – Оде квочка доље у 
врзину и све квоца и води пилад; 3. ‘парити се (о крави)’. – Оће да води Цветуља, ан 
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скаче на краве и слузи; ║ вадати вадам несв ‘водати’. – Коња вада млада Драгачевка 
/ коња вада, никуд не погледа. – Богами одавно он њу вада по саборима, вакат је да 
се жени; в. слузити.

водњика ж ‘старинско безалкохолно пиће од воћа’. – Најљепшу водњику е има-
ла баба Гиша, ваљда што е турала и такише, дивље крушке и дивље јабуке у њу; в. 
прочевље.

водовоџија м ‘водоинсталатер’. – Умрије весели Милан водовоџија, а бијо е 
мајстор и-по.

вододерина ж ‘повремени поток, који „оживи“ у време киша или топљења сне-
га’. – Скљокак се низ ону вододерину, једва се жив зуставик.

водоноша м / ж ‘чељаде задужено да разноси воду косачима, копачима, жетеоци-
ма’. – Упеко звездан, не мож ласно водоноша да нанесе воде косачима.

водоплав м ‘поплава’. – Наиђе водоплав и упропасти љетину и сав наш зној оде 
у-бестрага; в. тињав; ║ водоплаван -вна -о ‘подложан поплави’. – Добра нам је ова 
њива, ал дошла водоплавна: ако наиђе већа вода, ете ти јазука ил, што би рекла баба 
Вујана, оде мас у пропас.

вође прил ‘овде, на овом месту, у овом крају’. – Еве ти вође сам најтањи, па ако 
није вако, нек иде глава; в. тежак, штамбиљ; ║ вођенак прил ‘и с т о’. – Вођенак се 
ја питам, а ја се у твојој кући никад нисам петљо; в. закрвити се, жигати; ║ војна 
/ војнак / војнак прил ‘и с т о’. – Војна кода нас, вала Богу, не би града, а доље под 
планином све сабијо у црну земљу, далеко било и не поновило се. – Нема ти војнак 
ђевојака за удају ко земајле, све одоше у варош, ниједна неће да музе краве.

вођица ж 1. ‘извезена или окречена шара’. – Ружа Драгић је била позната ру-
котворка: сваку вођицу је знала да отпочне (9). – Кад ми је кречијо, он на једну 
пед до штукатора наредијо тегетну вођицу и горе обоијо у бјело, а доље дуварове 
у небоплаво; 2. ‘цев клизне капије’. – Начинијо ми Шипета клизну капију, доље 
уградијо округлу цев – вођицу која води точкиће кои иду по њој, мош д-отвориш 
капију једним прстом, а има у њој преко триста кила.

вожња ж ‘путовање неким превозним средством. – Кад бидне на Божић, сви 
поватају коње ил волове, потрпају ђецу у сонице и крену у вожњу преко села.

воза1 ж ‘дрвена ракља за навлачење основе за ткање’. – Кад се навија основа, воза 
се притисне рипом и вуче се тако што окрећеш вратило на кое се намотава основа.

воза2 ж ‘уређај за чишћење снега (с коњском вучом)’. – Начинили смо возу и кад 
пане снијег, уватимо коње и разгрнемо пут очас посла.

возакати (се) -ам (се) дем према возити (се). – Купијо му отац точак и ене га 
поваздан се возака, мешто да штагођ ради; ║ возикати (се) -ам (се) несв ‘и с т о’.  – 
Ене ђеце, возикају се на лигурама низ Јованлук; ║ возати возам несв 1. ‘задржавати 
пажњу лакомисленом лажући, замајавати’. – Немо да ме возаш више, нисам ја мали; 
2. ‘водити коло’. – Раденко Марковић ти је бијо најбољи коловођа: кад он воза коло, 
народ се ишчети па га посматра, а ђевојци која игра до њега није ласно; ║ [возити] 
возим несв. – Куд возиш та дрва?; ║ возећи (се) прил ‘ићи неким превозом, не пеш-
ке’. – Боље на правом путу пешке но на кривом возећи се.

возаљка ж ‘дрвена направа на коју се ставља пређа приликом навијања’. – Док 
смо били мали, вољели смо да седнемо на возаљку да се возимо док навијају (9).

возрас -ста м ‘пунолетство’. – Док су порасли у возрас (1).
воинцо прил ‘оволицко, оволицно, сасвим мало’. – Оно воинцо преживљело во-

лики мраз; ║ волицно прил ‘и с т о ’. – Није му дао ни волицно.
војак м ‘војник’. – Он ти је бијо војак, воево под Карађорђевим барјаком.
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војвода м 1. ‘највиши официрски чин у српској војсци’. – Ове јајцаре убише 
војводу Бојовића чим су ушли у Београд; 2. ‘сватовско звање’; в. стари.

војнак прил ‘овде’; в. пречага, староćедиоц.
волики -а -о прил ‘оволики’; в. дрндаћ, нагентати се; ║ воличачки -а -о ‘огро-

ман, велики, оволики’. – Воличачка богаштиња, а стисо се ко потоња мизерија; ║ 
волички -а -о ‘и с т о’; в. каљав, клас[ина].

вонтати вонтам несв ‘вући за нос неког, одуговлачити са испуњавањем датог 
обећања’. – Немо више да ме вонташ, те данаш ћу, те ćутра ћу, но кат каш, реко 
си. –Вонтала га три-године и кад јој се указала боља прилика, она викне те се уда 
за-другог; в. извонтати.

воњ м ‘непријатан мирис, задах, смрад’. – Не купа се, јадан, кат-прође путом, 
оćећа се воњ.

ворма ж ‘облик, изглед, форма’. – То е најважнија ствар колко копаш темељ 
у-дубину, није то само ворме ради јел кад је темељ осамдесет сантима, не мож мраз 
да га мрдне. – Они наредили оне ћораве кутије, па ти је гласање било само ворме 
ради.

вормирати вормирам св ‘формирати, испунити форму’. – Ми запели из петнијег 
жила, а они се учињели невешти па само вормирају.

восак воска м ‘маса коју луче пчеле и од које праве саће’; в. барушан, дрпара
воскарина ж ‘маса која остане после цеђења воска тамно-браон боје која се 

састојала од остатака угинулих пчела, кошуљица од излеглих пчела’. – Ја ти за пот-
палу ватре кад нем луча узмем мено воскарине.

[воће] с. – Кода нас вође успева свако воће, а откат су дошли ови – најбоље 
успијевају ништаци.

воћка ж ‘воћно стабло’. – Воћку треба и окопати, и залити и пођубрити; ║ 
воћкица ж ‘мала, млада воћка’. – Посади воћкицу, да ти се под њом унучад играју; 
в. калемити.

воћњак / вотњак м ‘воћњак, парцела под воћем’. – У нашем вотњаку тице са-
виле неколко гњезда; ║ вотњачић -ића дем. од воћњак. – Посадик мено вотњачића, 
нек расте, ваљаће ђеци; ║ воћевит -евита -о ‘погодан за воће, место на коме успева 
воће’. – Ова присојна страна Јелице ти је воћевито место, свака Божја воћка туј на-
предуе и рађа не може бити боље.

воштаница ж ‘свећа од воска’. – Кад гој наиђем според гробља, запалим им 
воштаницу и прекрстим се за покој њине душе. – Завичај те зове гробовима пре-
дака који се ужељеше светлости воштанице, мириса тамљана и Оченаша; завичај 
запомаже да распретеш прочевље прађедовско; завичај те призивље вери твојој 
прађедовској; озовни се, роде (7: 34).

воштити воштим ‘шибати, тући’. – Видим ја да ће да га вошти, док се не упиша, 
па е почек молити: пушти га, снајка, дијете није шћело зинат, омакло му се.

вр м ‘врх’. – На вр планине наићи ћеш на зараван, ондак иди наниже право и 
туј ти је извор. – На вр брда врба мрда; вр вра ‘сам врх, последња гранчица на врху 
дрвета’. – Испузо се Марко на вр вра букве, имала е тријес метара брат брату и ни 
макац, ни горе ни доље, ондак ти весела Крстина дотрчи и почне да кука из-гласа; 
изр. На вр ми језика; на вр главе ‘досадити некоме’. – Вала попе ми се на вр главе, 
додија ми животу више с тим глупоштињама; у вр главе – Нема тујнак више од де-
вет товара сијена, у вр главе иљаду кила; ║ вршњи -а -е ‘који се налази на врху’; в. 
опучити.

врабац -пца м 1. зоол ‘мала птица Passer’. – Знаш како е казано: ко се врабаца 
бои, нек не сије проју; 2. ‘справа за подизање терета на висину (у грађевинарству)’ 
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. – Земајле смо износили бетон и коешта ковама или тезгерама, а сад имаду врабац, 
притисну дугме и мотор на струју извуче очас; ║ врапчић -ића дем. од врабац. – 
Ене иг како се врапчићи измијешали с пилићима; ║ врапче -ета дем. – Деклемово 
мој унук на приредби ону: дај ми, дај ми, нано, танано канапче, да за ногу вежем оно 
мало врапче, што прет-кућу паде, тако моли Раде.

враг м ‘ђаво, сотона, нечастиви’. – Вели ђедо да се пођекоји враг боји крста, а 
пођекоји тољаге. – Ко не служи Богу служи врагу. – Враг не спава но о злу мисли. – 
Одњо га враг. – Враг би му га знао; ║ вражји -а -е ‘који се односи на врага, који се 
тиче врага’; в. кружок, лужити, свраб.

враголан -ана м ‘несташко, немиран дечак’. – То ти је враголан један, ниђе часа 
не часи; ║ враголас -ста -о ‘несташан, немиран’. – Добар му е син, јес мено враго-
лас, зна сто ђавола, ал смириће се, још је зелен.

врај прил ‘бесплатно, џабе’. – Ко гођ је доњо џак о себе, ми му мљели врај, без 
ујма.

врајла ж 1. ‘млада женска особа која се дотерује, кинђури, фрајла’. – Она његова 
врајла стално затегнута ко да е пошла на сабор; 2. бот ‘цвеће ноћна фрајла Matthiola 
bicornis’. – Имала она неко цвијеће и звала га врајла ваљда споради тога што јој се 
ноћом отварају и миришу они њени цвјетови, а дањом се затварају.

вран врана -о ‘црн’. – Кад видиш да се побију два врана гаврана, знај да е то неки 
рђав знак, неко ће да баци кашику. – Откад носи ону врану мараму, ко да е, мешчини, 
гронула. – Певаше Раде ону: играли се врани коњи крај Мораве на обали.

врана ж зоол ‘птица Corvus cornix’. – Викаше мајка: знајте, ђецо моја, да врана 
врани очи не вади и да не може врана д-испили голуба, но врана врану, а голуб го-
луба. – Немо да биднеш ти бијела врана; ║ вранетина ж пеј. – Не мош се одбранити 
од овијег вранетина.

вранац / врањац -нца / -њца ‘коњ црне длаке’. – Имадијаше Милић вијакер и 
лепе вранце; в. зекас; ║ вранчић -ића м дем. – Она повела вранчића у чаир.

врањ врања м ‘дрвени чеп на бурету’. – Изгледа ми да е Обрен ћевли, прође пу-
том, а зарумењо се ко вински врањ.

врас м ‘фрас, грч услед високе температуре (об. код мале деце), спазмофилија’. 
– Јој, стра ме да ми дијете не снађе врас, далеко било, никако да му скинемо темпе-
ратуру.

враснути -не св ‘пући’. – Имали смо млого згодну земљану пржуљу, у њој смо 
пекли бравчад у љебној вруни и номад, кад сам окрето јагње, само врасну, жалије 
ми но ишта.

врат м анат 1. ‘део тела’. – Нешто ме ушинуло у-врат, не могу д-окренем главу; 2. 
‘део косе којим се петица причвршћује за косиште’. – Није се извештијо у кошењу, 
закачијо велики кртичњак и сломијо врат косе; 3. ‘део гусала’.

[врата] пл. т.. – Синко мој, знај да лепа ријеч гвоздена врата отвара; ║ вратанца 
ж дем. – Е то ти је оно: дошла маца на вратанца.

вратило с а. ‘део разбоја на који се намотава ткање или основа’; б. ‘ваљак на 
бунару на који се намотава ланац или конопац. – Подмажде мено вратило на бунару, 
да не шкрипи нолико.

[вратити] вратим св а. ‘вратити стоку’. – Требало би вратити стоку да не-оде 
у зијан; б. ‘вратити дуг, позајмицу’. – Лако е узајмити, треба вратити; в. ‘вратити 
уздарје’. – Вратијо му жалос за срамоту; ~ се. – Вратиће се кад види да тамо нема 
пута; ║ враћати (се) -ам (се) несв. – Кад си пошо, иди, немо се враћати, нек ти је 
сретан пут.
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 вратнице ж мн ‘врата, отвор у огради за улаз стоке’. – Затворде те вратнице да 
не изиђу овце у зијан и наби озго ту гужву; в. гужва.

врачара ж ‘гатара’. – Велика е грота ићи код врачаре, то немо да радиш, благо 
ђеду, ни за живу главу, јел се тако ругаш Богу, а служиш ђаволу.

врачати врачам несв ‘гатати’. – Ко врача – он ж ђаволом ортачи.
враштати -и несв ‘пуцкетати, ломити се’. – Кад наиђосмо кроз-шуму, поче да 

врашти оно суво грање под ногама.
врба ж бот ‘листопадно дрво Salix’. – И врба цвета, ал не-рађа; ║ врбица ж 1. 

дем. – Ене ђе је никла врбица; 2. ‘хришћански празник’. – Лазареву суботу, очи 
Цвети, зовемо врбица јел се ондај у-цркву уносе врбове гранчице кое се на Цвети 
дијеле народу; ║ врбов -ова -о ‘који је од врбе, који се односи на врбу’; изр. ~ клин 
‘нешто што је несигурно, непоуздано (пошто је врба меко дрво)’. – Он ти је сигуран 
ко врбов клин, боље ти је да се не уздаш у-њега.

врбак -ака м ‘простор на коме расту врбе’. – Идок у врбак те наćекок гранчица 
за манастир, ćутра е врбица. – Знаш како пјеваше Обрен: познаје ме грана свака 
моравскиг врбака.

врбовак м ‘штап, прут од врбе’. – Ако узмем онај врбовак, држ се добро.
врбовина ж ‘пруће или грађа од врбе’ – Прушће од врбовине смо користили за 

поплитање прошћа и за везивање снопова.
врг ж ‘кутлача од тикве’. – Врг ти се правијо од истијег ониг тикава ко ајдук, 

само што се с једне стране оćече па се направи кутљача.
врга ж ‘разрока женска особа’. – Прође путом она Урошева врга.
вргаљ м ‘умно или физички неспособан’. – Наиђе онај вргаљ, па ми га би жао, 

прекрстик се и помислик у себе: нек му е Бог Свемилостиви на-помоћи.
вргањ -ања м ‘врста печурке’. – Спремила нана паприкаш од вргања, збрисали 

смо га у слас, ко слана паприку, није одвоијо од пилетине.
вргнути -нем ‘бацити’. – Вргни ову ломатанију неђе у јаругу; в. збацити.
врдалама -аме м ‘забушант, пробисвет’. – То ти је једна врдалама, не мож га 

уватити ни за реп ни за главу.
врдаламисати -шем несв а. ‘избегавати обавезе, послове’. – Не мош ти цео 

живот врдаламисати и живљети на туђој грбачи, мораш једном засукати рукаве и 
ознојити гузицу. – Цео живот је врдаламисо, е сад више нема куд: дошло време да 
све искија на-нос; б. ‘околишити, избегавати да се призна нека неподопштина’. – 
Немо тујнак да врдаламишеш но реци поштено како е било.

врдати -ам несв ‘избегавати, измицати се од каквог посла, забушавати’. – Целог 
вијека е врдо од посла; ║ врднути -нем св а. ‘измакнути се од посла’. – Стално гледа 
како ће врднути некуд и да свое послове збаци на-другог; б. ‘померити се’. – Врдни 
се мено да пронесем овај котобањ; в. искривити; в. ‘предомислити се’; в. порећи.

вребати вребам несв ‘чекати погодну прилику, пажљиво посматрати, пратити 
нечије кретање’. – Нико га није бијо по уветима, но се ништак сам офиро и реко 
да они десет година вребају прилику да га прогнају. – Глај га како вреба, ко мачка 
миша.

врева ж ‘гужва, метеж, галама’. – Кад приђосмо вашеришту, оно тамо врева на 
све стране.

врекетати -еће несв ‘оглашавати се као коза, мекетати’. – Нешто коза често 
врекеће, виђде шта ли јој је; ║ врекетање с гл. им. – Чуеш ли ти неко врекетање?

врелина -ине ж ‘жега’. – Склањајде то дијете с ове врелине, видиш д-изгоре и 
небо и земља.

врело с ‘извор’. – Имамо ми горе изнад куће врело из коег бије вода ладна ко лед.
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[време] времена с. – Штоно се каже: свему има време, има време кад се рађа и 
време кад се мрије; в. влат, винџија; ║ времешан -шна -о ‘зрелих година, постар’. 
– Бијаше тај човек времешан, ал добро држећи: ћера коње упрегнуте у вијакер, а 
според њега ćеде два младића, сигурно су му унуци. – Времешна е она, ал још може 
и д-окопа и да повеже; ║ времиште с ‘лоше време, невреме’. – Нешто ме, дијете, 
вође заптјева, мора да ће времиште; в. времењача, западњак.

времењача ж ‘птица за коју се верује да предсказује промену времена’. – Она 
Цвета има наступе ко нека времењача, мено-мено па џака, ко да слути времиште.

вретенар -ара м ‘мајстор који прави вретена’. – Онај вретенар на сточном пијацу 
е млого добро траксово вретена и оварбо оне прстенове.

вретенара ж ‘торбица у којој се чувају и носе вретена’. – Преко леђа пребаци 
вретенару, пуну вретена и пође преко села (9).

вретенати -ам несв ‘прести’. – Зими смо свако вече, сем кад пане црвено слово, 
вретенали ил на прелу ил саме код-наше куће.

вретеница ж ‘кичма’. – Кад чешагијом манем коњу низ вретеницу, он се угиба, 
види се да му годи.

вретено -енета с 1. ‘део прибора преље на који се намотава вуна или конопља 
при предењу’. – Заборавила ја и на вретено и на преслицу; 2. ‘усправно постављен 
дрвени или гвоздени ваљак који се окреће око своје осе и покреће горњи воденички 
камен’. – Чим отвориш ципун, коло почиње да с-окреће, а ш њим и вретено кое носи 
горњи камен; ║ вретенце -ета дем од вретено. – Набавијо ми чиле мало вретенце на 
вашеру и малу пресличицу, оће баба да ме учи да предем.

врети / врити врије несв ‘кључати на високој температури’. – Кад видиш да 
врије, утишај ватру и повуци шерпу у-крај шпорета; ║ [врео] -ла -о. – Пази да се не 
опржиш, вода е врела, прво е разлади.

врећа ж ‘џак изаткан од кострети за чување или превоз жита’. – Врећу соли тре-
ба поести с човеком да би га упозно. – Знаш како е баба викала: нашла врећа закрпу; 
изр. ко тражи веће изгуби из вреће; ~ без дна; завезана ~ ‘несналажљива, неспретна 
особа’; празна ~ не мож усправно да стои.

врзина ж ‘непроходно трње или шибље које се пушта да расте по међи, жива 
ограда’. – Поткрешде мено ону врзину, виш да ће да заузме и изаруми по њиве.

врзмати се врзмам се несв 1. ‘мотати се, налазити се негде где се не припада’. 
– Стално се тамо врзма ко маче око варенике; 2. ‘стално о нечему мислити’. – По 
целу ноћ ми се врзма по глави да л да шаљем ово дијете на школе ил да га оставим 
кот-куће.

вријежа ж ‘стабло зељасте биљке полегло по земљи (тикве, диње, лубенице)’. – 
Опружиле се вреже и заметнули краставци ко китина, милина поглати; в. опружити.

вријесло с ‘дршка на кофи, бакрачу’. – Провуцте чабреник испод вресла па по-
несте бакрач с том врелом водом међу-собом.

вријећи / врћи вршем несв ‘врћи’. – Можеш ли да ми ćутра поможеш вријећи па 
ћу ти ја то поштено вратити кад будеш ти вро или мај шта друго. – Вро ми з-дрешом 
лани Милинко млого згодно, ваљда ће наићи и ове године.

врисак -ска м ‘крик, изузетно снажан узвик’. – Кад смо чули њен врисак, пот-
рчасмо тамо колко нас снага носијаше.

вриска ж ‘вриштање, вика, узвици, најчешће изазвани страхом, опасношћу’. – А 
оно дијете се замаријало, пришло шпорету, опржи се па га стаде вриска, реко би га 
дереш.

врискати врискам несв ‘узвикивати, вриштати’. – Кад се пријатељи уватише 
у-коло, почеше врискати: и-ју, и-ју-ју; ║ вриснути вриснем св према врискати. – 
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Викну из петниг жила: И-јоој, што не могу да вриснем. – Врисну дијете ко да га не-
што печи; ║ вриштати -им ‘њиштати (о коњу)’. – Онамо вришти Перова кобила, а 
вамо почеше вриштати наши коњи.

вришак -шка -о ‘свеж, фришак’. – Ћути, да нам је ондај било бар вришка љеба, 
но смо јели бајат зато што е спорији; ║ вришко прил ‘брзо, хитро’. – И каже нина 
Анка мене: млади сте, здрави сте, вала Богу, вришко ћете ви да закопиштите: док си 
длан о длан, биће ова кућа богатија но код твог оца. – Отрко до задруге, вришко ће 
он да се врне; в. појилица.

вркати врчем несв ‘скидати лишће тако што се стиснута рука вуче дуж стабљике’. 
– Кад везијоци ćечу прут за везивање снопова, они врчу лишће.

вркет -ета ‘преврт, превртачка жица при плетењу, фркет’. – Виш вако, благо 
баби, једну вркет, а двије клокет, па јопет тако испотекар (нем. Glatt und Verkehrt 
stricken). – Кад плетеш, имаш вркет, а имаш и клокет; в. преврт.

вркнути -нем св ‘нагло нешто учинити, фркнути’. – И он ти, у оној љутини, 
вркне ону кову о земљу.

врлет и ж ‘терен којим је отежано ходање’. – Ништа му није помого амрел што 
е носијо јер ти је горе по оној врлети дуво западњак са дроџгавицом; ║ врлетан 
-тна -о 1. ‘тешко проходан, неприступачан, брдовит’. – Млого врлетан њин крај, 
тујнак би и ђаво сломијо врат; 2. ‘плаховит, жесток’. – Џаба ти њино имање кад су 
нако врлетне памети, нико жив не може да им угоди. – Врлетне је нарави, немо се ш 
њим ватати; 3. ‘старо, осушено (дрво с кртим гранама)‘. – Не пењи се на ту врлетну 
трешњу, мож да пукне грана па да се скраш.

врлудав -а -а ‘кривудав и нераван (пут)’. – Кад наиђеш на врлудав пут, ома десно 
е њина кућа.

врлудати -ам несв ‘лутати, кретати се без циља’. – Никако да се скраси, не држи 
га место, само врлуда коекудије.

врља / врља ‘разрока жена’ – Она његова врља зна да џака ијако е врљава; ║ 
врљав -а -о ‘разрок’. – Јес Љубомир бијо мено врљав, ал је имо све самосаме петице 
у-школи. – Ми смо млого вољели Спасоја, ал кад се нешто играмо, никад ниси сигу-
ран ђе он гледа, бијо мено врљав.

врљати врљам несв ‘лутати, скитати’. – Врља по селу, а каже да нема кад д-укува 
ручак ђеци; ║ врљкати -ам несв ‘помало скитати’. – Ан се опазијо, почо помено да 
врљка по селу; в. дањом.

врљати -ам несв ‘чинити штету на усевима’. – Јопет ми Миливоеве овце врљале 
по јечму.

врљо -а м ‘разрок човек’. – Онај врљо почо нешто да свира уз батину, д-извинеш. 
– Наиђе малоприје онај врљо Властимиров и јопет гледа онамо у бостан, ни абера 
што е уваћен у крађи прекључе.

врљезити -им несв ‘радити непажљиво, немарно’. – Ма џабе је дангубијо, нешто 
мено врљезијо, начисто брез-везе, боље да ништа није пипно.

врљика ж ‘дужа мотка којом се ограђује окућница‘. – Цео вотњак му ограђен 
врљикама. – Запјева Илија: љуљали се ја и гара на врљике од котара.

врљнути -нем св ‘бацити, фрљнути’. – Врљни ту лампарију на буњак.
врљоке прил ‘бесциљно, без контроле’. – Он онај оплавак баци нако врљоке и он 

ти одлети право у прозор те се сручи стакло.
врндељ врндеља м ‘дрвена колица’. – Земајле је скоро свака кућа имала врндељ 

да ш њим превуче нешто о себе.
врнта ж ‘луцкаста жена’. – Не знам куд се ђеде она моја врнта.
врнтуља ж в. врнта.  – Ђе се смува она врнтуља Микаилова.
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врнто -а м ‘умно ограничен човек’. – То е један обичан врнто, оно што он каже 
не вреди циганске паре. – Куд си навро, врнто један врнтави; ║ врнтав -а -о ‘огра-
ничених умних способности, луцкаст’. – Нагна онај врнто врнтави волове и кола 
посред њиве и ни абера.

врнтов -ова м в. врнто. – Оде онај врнтов некуд наниже.
врнтоња м в. врнтов. ‘и с т о’. – Ништа паметније од оног врнтоње ниси ни мого 

чути.
врпољити се -им се несв ‘бити немиран и често се вртети’. – Питам ја: ко е начо 

теглу са шивоњера, сви шуте, а он поче да се врпољи и поцрвење.
врскати -ам несв ‘»погрешно« изговарати неке гласове’. – Бијаше Мишо 

Радојлин мали па ме зове напремасе, ал н-умије да каже »О Жарко«, него врска па 
виче: О Зајко, цекај ме јоц мено.

врсник -ика м ‘који се родио исте године када и неко други, вршњак’. – Ми смо 
ти врсници, зајно смо ишли у школу, па потље у војску, ал се он боље држи од мене, 
има лепу памет па се опчуво.

врсница ж ‘вршњакиња’. – Она ти је врсница мое покојне маме, а још се држи 
добро. – Њиг двије су врснице, само што се Миленија удала раније.

врста ж 1. ‘бразда, ред у које се полаже семе неког усева’. – Кад правиш врсту, 
глај да е управиш, љепше потље погледнути кад усев уврста. – Ову врсту е окопо 
онај пелвер; 2. ‘генерација’. – Нас два смо ти врста, зајно ишли у-војску; ║ врстица 
ж дем према врста 1; в. уврстак ‘краћа врста на крају њиве’.

врстати -ам несв ‘правити врсте разгртањем земље, мотиком, копачицом’. – 
Раније се сијало на сачму а јок на врсту, није се врстало, но ђе пане ćеменка нође и 
никне.

вртаљ -аља м ‘четврт, четвртина’. – Купи вртаљ шећера у коцки, д-имамо кад 
неко дође у-кућу да послужимо, нестало нам слатког, остала само једна тегла за обе-
тину.

вртигуз м ‘немирна особа која много кокетира’. – Прође онај Миљков вртигуз 
горенавише врцкајући гузицом.

вртиреп м в. вртигуз. – Ови вртирепи најбоље су знали шта се допада оним 
ништацима кад дођу да лажу народ.

вртирепка ж ‘жена слободнијег понашања’. – Она е, кад бијаше млађа, била 
вртирепка, ал сад се смирила, ни она жена ни помози Боже.

вртлог вртлога м ‘водени ковитлац’. – Кад ме смота онај вртлог, да не би чиче 
Милоша да ме смота за косу и привуче к обали, ја се удавик на Морави, нође код 
Кратовске стене, давно би ми прекадили четресницу.

врћати (се) -е[м] (се) несв ‘враћати’. – Ко у небо пљуе на образ му се врће.
врћети (се) вртим (се) несв 1. ‘окретати (се), мотати се’. – Врћеше се око бунара 

и одоше некуд. – Врти се коло среће, нико не-зна шта носи дан а шта ноћ, ни шта се 
иза-брда ваља; 2. ‘бушити сврдлом’; в. јармењак.

врула ж ‘свирала’. – Он ти ко онај чобанин узме врулу и поваздан свира за ов-
цама.

врулаш -аша м ‘који свира у фрулу’. – Над Цветомиром није имало бољег вру-
лаша у нашем селу.

вруна ж а. ‘рерна на шпорету’; б. ‘пећ, зидана хлебна фуруна’. – Озидо ми Дра-
ган Гузан вруну на свод, не мож да бидне боља, ко саливена.

[врућ] врућа -о. – Врућ ветар смо ти звали суви град. – Увалили му врућ ком-
пир у-шаке; изр. врућа ракија ‘проврела зашећерена и топљеним шећером запржена 
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ракија’. – Скува течо врућу ракију, насу у оне чаше с репељком и пружи мене једну, 
и вели: узми, благо течу, ово ти је шумадински чај.

врућина -ине ж ‘жега’. – Уби ова врућина, не да данути; ║ врућинчина ж ‘пре-
топло време’. – Притисла врућинчина, овце побегоше у лад и само брекћу, кокошке 
опуштиле крила и позјевале, керче исплазило језик и дакће, народ побего иж њива у 
лад, џаба ти кирија; в. дактати

вруштати -и несв ‘шкрипати под ногама (о снегу по коме се гази по мразу)’. – 
Бијаше мраз опасан, пуца церић, а пртина под ногама само врушти.

вруштук вруштука м ‘доручак (об. у кући)’. – Зове баба на вруштук, иставила 
гибаницу, очима да е појдeш; в. ручак.

вруштуковати -ујем несв ‘доручковати’. – И ми ти зајно вруштуковасмо јајца 
испржена на сланини, сира, кајмака и вруће прое.

врца1 ж ‘несташна женска изазовног понашања’. – Она врца Милошева, мало-
мало па некуд промиче путом.

врца2 ж ‘узица, врпца’. – Земајле смо снопове везивали у прушће, сад понеко 
везуе врцом.

врца3 ‘летњи опанак’. – Љети смо носили врце, оне ти имају само доље, касти, 
ђон и опуте коима иг причврстиш за ногу.

врцати -ам несв 1. ‘отресито, оштро ходати тресући куковима’. – Иде она озго, 
само врца путом, врц-врц, ко мачка репом; 2. ‘цедити мед’. – Кад смо јуче врцали 
мед, ђеца навалила да лизућу, па им се, канда, слошило, само се ушућеше и оклом-
пише.

врц-врц оном в. врцати. – И она, нако, врц-врц, оде навише путом.
врчати -им несв ‘љутито говорити, гунђати, негодовати’. – Јопет он поче врчати 

пред препуном каваном народа.
врчити -им св ‘скренути, одустати од планираног, договореног или обећаног’. – 

Кад га Узун муну у ребра и шану: Пази, лети глава! – Жарко из онијег стопа очепи 
Бранка и тијо му прошапта: Врчи! (5: 65)

вршалица ж ‘уређај за вршидбу стрних жита’. – Ćутра ће нам доћи Милинко с 
вршалицом д-овршемо јечам.

вршидба ж ‘одвајање зрна пшенице од сламе и плеве’. – Кад дође време вршид-
бе, ондај ти с вечери свици лете на све стране.

вршиоц м ‘учесник у вршидби’. – Немам кад да дангубим, спремам ручак за 
вршиоце.

вршкара ж ‘плетена кошница за пчеле, трмка’. – Ђeдо Радомир држо вршкаре 
на полици испод стрее на јужној страни куће, туј им сунчано и склонито и од кише 
и од ветра.

вршљати -ам ‘превртати по нечему, правити неред’. – Немојде да ми вршљате 
по-кући кад сам све распремила, доћи ће нам гости; ║ вршљање с гл. им. ‘прављење 
нереда’. – Мало-мало па преметим неко вршљање по њиној авлији.

вршњи в. вр.
вугна ж ‘фуга, спој између узиданих каменова, цигли’. – Оће он да му бидне 

тесан камен, с вугном.
вуда прил ‘овуда, овим правцем’; в. преко; ║ вудије прил ‘и с т о’. – Ајде вудије, 

за мном, ближе ти је но д-идеш наоколо; в. дебељушан.
вузле -ета с ‘недозрело, неискусно момче, жутокљунац’. – То ти је обично вузле, 

н-умије нос д-обрише, а нашло оно нешто да тртомуда.
вук м зоол ‘звер Lupus’. – Онај нам причо како ће у комунизму вуци да чувају 

овце; ║ вучић -ића ‘младунче вука’. – Виђи како му е штене – реко би је вучић.
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вучица ж ‘женка вука’. – Каже да су виђели вучицу и два вучића близу тора.
вукара ж ‘олош, људски отпад, фукара’. – Бежи о-те вукаре, то човека ни виђело 

није. – То е вукара каку мајка још није родила, ал што вико онај наиђе погано време 
кад паметни умукну, будале прозборе, а вукара се обогати.

вукач -ача м ‘коњ који добро вуче сваки терет’. – Нико није имо бољег вукача и 
потегалца од Жарковог зекана.

вукљати -ам несв ‘јести халапљиво’. – Навукља се пасуља и сира, напи се воде и 
уста д-иде, а ја му велим: дијете, полако, стићи ћеш, и кад једеш, немо тако вукљати, 
није то здраво, но полако, благо баби.

вукоебина ж ‘суров крај, мучан за живот, беспуће, бестрагија’. – Ђе ме доведе у 
ову вукоебину?

вуљати -ам несв ‘вући, теглити’. – Стално вуља са собом ону торбетину, не 
раздваја се ода ње ко да се не ваља.
[вуна] ж. – Од вуне смо плели чарапе, рукавице, џемпере, ткали ћилиме и поњаве 

и ваљали сукно за одијела; ║ вуница ж дем од вуна. – Ошишали смо овце, сад има-
демо лијепе вунице, за рукорад; ║ вуница ж ‘фина куповна обојена вуна у штрин-
глама’. – Купила сам седам штрингли ваке вунице; в. штрингла; ║ вунен -а -о ‘који 
је од вуне’. – Ма имо ја добар вунен џемпер, ал не вреди, испробија ме она ветрина 
те награисак; изр. ~ брав ‘овца’. – Да ти покажем шта е коза вунен брав; ║ вунас 
-ста -о ‘мек као вуна’. – Згодна му трава у авлији, дошла начисто вунаста; ║ вунат 
вуната -о ‘са доста вуне’. – Они имаду неке овце добро вунате.

вуновлачар -ара м ‘власник вуновлачаре; радник који влачи вуну’. – Онај Љубо 
вуновлачар у Гучи, што му е радња повише суда, не ради сваки дан, но сваки други, 
ваљда нема млого посла.

вуновлачара ж ‘постројење за влачење вуне’. – Раније ти је у вуновлачарама 
била налога, а сад млоги затварају вуновлачаре.

вуњара м ‘лош човек, пропалица; смрдљивац’. – Ти ће ми кажеш, вуњаро једна, 
да ја нисам поштено стеко, а сваки нокат мог имања је заливен знојом мојиг ђедова, 
а ја и тата и дањ-данас не стаемо ко да се не ваља, док ти зврндаш по селу ко бумбар 
и чапљизгаш поваздан. – Ђе нађоше нолико вуњара да иг ућерају у ту њину влас.

вургон -она м ‘фургон, сточни вагон’. – Кад су нас заробили, потрпаше нас Шва-
бурине, ćеме им се затрло дабогда, у вургоне ко да смо марва.

вурда ж ‘сир настао кувањем сурутке’. – Њен сир није ни за шта, и вурда е боља.
вурити вурим несв ‘теглити’; в. повурити.
вурнути -нем св ‘ударити’; в. искрљештити.
вурсат -ата м ‘уцена’. – Уватили му вурсат и немаде, веселник, куд: мораде да 

дадне луку пошто зашто да би им вратијо дуг, шћели да му дадну имање на добош.
вурсатити вурсатим (не)св ‘хватати згоду за уцену, уцењивати’. – Никад немо, 

благо ђеду, ником вурсатити, то е велика грота, јел ако човеку не мош помоћи, немој 
му ни одмоћи.

вурсаџија м ‘који хвата вурсат, који уцењује’. – То ти је вурсаџија један: да може, 
кожу би човеку одро, ал добро упамти, синко, да никад вурсаџије нису вајдиле од 
вурсата, све им то ђаво однесе, јел оно што сијеш оно потље и жњеш.

вусокла -окле ж ‘кратка чарапа до изнад глежња’. – Ан намине пролеће, дечаци 
гурају боси, а ђевојчице обују вусокле и кондурице, а пођекоја е имала сандалице.

вутирати вутирам (не)св ‘уважавати, респектовати’. – Не вутира тај никог жи-
вог, мисли да е најпаметнији, а не зна да му отац има више у пети но он у глави.

вући вучем несв ‘превозити, превлачити нешто’. – Вукок ономад ђубре по 
њивама, оно дуваше ćеверац, те назебок, згодно ме вође пробада и тера на кашаљ; 
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изр. ~ за нос ‘некога замајавати, водити жедна преко воде’. – Нашо мене да вуче за 
нос, ко да сам ја јучашњи, а не зна, сероња један, да е вуко шерпице по пепелу кад 
сам ја служијо војску; ~ се кличка ‘игра надвлачења’. – Вукли смо се кличка и баца-
ли камена с рамена, код оваца, у бацању камена ми смо били бољи, а у вучењу клич-
ка они, што јес, јес; ║ вуцарати се -ам се (не) св ‘бавити се неморалом, скитати без 
циља’. – Вуцара се доље по Чачку с коеким; кад би јој баба из гроба устала, они час 
би се вратила, да не гледа црне јаде пред очима; ║ вуцкати -ам несв ‘благо, овлаш 
померати’; в. ракљас; ║ вуцнути -нем св према вуцкати; в. подбадач, приватати, 
рингла; ║ вуцињати се -ам се несв ‘вући се, једва се држати на ногама’. – Видиш да 
није ни за шта, вуциња се ко пребјена мачка.

вуцибатина м ‘дембел, скитница, лажов’. – Бежи, дијете, од те вуцибатине што 
диље, далеко му лепа кућа, ништа паметно ода њ не мош ни чути ни виђети.

вучија ж ‘дугуљаст, пљоснат или ваљкаст, дрвени суд попут мањег бурета’. – У 
ђедовом подруму су поређана бурад од вучије, преко стотињака, двестака па редом 
до оног од петнес товара, то стои ко тамбура затегнуто.

вушер м ‘фушер, забушант, који ошљари’. – Има млого вушера, ал над њим нема 
ни један. в. пелвер

вушерај -аја в. пелверај. – Виђе ли ти онај Микаилов вушерај, није оно 
мајсторлука ни виђело.

Г
габељати -ам несв ‘једва ићи, вући се, посртати’. – Оматорик, мое дијете, па 

једва габељам, да ми није ове мачуге – не би мого ни волико.
габор м ‘смлата, наказа’. – Бежи од оног габора, видиш каки је: ја му, вако мато-

ра, не би узела ора из руке.
гавез м бот ‘биљка која лечи ране и прелом костију, Symphytum offi cinale’. – 

Приви корен од црног гавеза на место ђе ти је напукла кос, има да ти зарасте ко 
ништа, знаш како веле: ако би на два-прста туријо гавез, срасли би за шес неђеља.

гавран м зоол ‘крупна црна птица Corvus corax’. – Кад почну гавранови да гракћу 
изнад џемата, баба виче: Камен ти у-кљун; ја е питам шта то значи, а она вели: 
тако се каже кад загракће гавран јел сви мисле да он пресказује неку несрећу ил 
ће неко да баци кашику.

гагрица ж 1. зоол ‘врста инсекта који напада месо, кожу, Dermestes lardarius; 2. 
‘упорна, вредна особа’. – Она ти је жустра и вредна, ко гагрица, ниђе не стае ко да 
се не-ваља; ║ гагричав -а -о ‘кога е напала гагрица’. – Бијаше уштавијо доста кожа, 
ал му гагрица јаде учиње и сад нако гагричаву мож да баци у брлог.

гад м ‘ружан, зао, морално неутемељен човек’. – То ти је гад један, брез образа, 
таког нема докле ш ићи преко бијела свијета; ║ гадан гадна -о ‘ружан, прљав, који 
изазива гађење због неуредности тела или због покварене душе’. – Млого су то гад-
ни људи, о лажу, о краду и сто јада раде; ║ гадно прил. – То што они раде је млого 
гадно, то немо да радиш никад; ║ гадљив гадљива -о ‘који је осетљив на нешто’. – 
Неке јаде дошо гадљив на туђи бели мрс, сем нашег сира и кајмака, ниђе не окуша, 
ко да се не ваља.

гадити се -им се безл ‘осећати муку, непријатност’. – Ако ми веруеш, кад га ви-
дим нако с масном косом, с прљавим панталончинама, па још кад почне да шолапи, 
гади ми се; ║ гађење с ‘мучнина, нагон за повраћање’. – Кад они почну очи избора 
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д-еду оно што се не-јде, оćетим тако гађење да би се избљуво на њино знање и на 
њина обећања.

гадос -ости ж ‘одвратност’. – Те Танасијеве гадости више нико ни не слуша, но 
му то одбија на будалаштиње јербо сви виде да е пролупо начисто.

гадура ж ‘прљава и неуредна жена’. – Немо ми звати ону гадуру, ко Бога те мо-
лим.

газда м ‘богат, имућан човек; домаћин’. – Знаш како вели: вежи коња ђе ти газда 
каже; ║ газдински -а -о ‘који се тиче газде, који се односи на газду’. – То е била 
часна, газдинска кућа одвајкад, људи образли, женска чељад благочастива, сваки се 
ред тујнак знао, дваспешесторо чељади и сви су ђеда Вилипа поштовали ко икону; 
║ газдурина м ‘врло богат домаћин’. – Иć, што е то бијо газдурина: није га имало 
Драгачево.

газдинлук -инлука м ‘имање богатог домаћина, газдинство’. – Дође ти да 
цркнеш, да закукаш из гласа: пођеш штали – зврји празна, од наког газдинлука ува-
ти ме туга нека, неш веровати да ми пођекад ударе сузе на-очи, како и не би колко 
е тујнак брава било, а сад једва д-одржим ови пе-шес гуља, колко да штипкају око-
куће да не дође парлог баш до прага (7: 98).

газдовати -ујем несв ‘управљати, руководити’. – Он човек зна како се газдуе, а 
јок ко ова гологузија, није побијо проштац, није посадио криву шљиву да крмача 
може д-очеше гузицу о њу, а дошло оно баксем д-управља вабриком ил да бидне 
министар, будибокснама.

газити се -и се несв ‘парити се (о живини)’; в. преперушати, табати.
гај гаја м ‘шумица, луг’. – А горенаке у гају чуеш како се тице натпјевавају.
гајде ж мн ‘стари народни дувачки инструмент’. – Веле како е на тавану свое 

бабе он пронашо старе гајде.
гајтан м 1. ‘уплетена вишебојна украсна трака’. – Еве ти овај гајтан, па ш њим 

украси иконе; 2. ‘врста траве’. – Има гајтан трава, њу млого воле овце.
гајтанџија м ‘који прави или продаје гајтане’. – Купи ми ваког гајтана код оног 

гајтанџије на пијацу.
гакати гаче несв ‘гласати се као гуска’. – Гуска ти, благо баби, гаче, патка кваче, 

ћурка кауче, а кокошка какоће; ║ гакање с гл. им. – Виђде какво се то гакање чу, да 
није како кериште насрнуло на гуске, бијес га потревијо.

галантан -нтна -о ‘дарежљив, фин, учтив, пријатан, љубазан’. – Он ти је прави 
господин, галантан човек, нема шта да се каже: да сам тобом, би се пријатељио ш 
њим.

галатан -тна -о ‘непристојан, неуљудан, вулгаран’. – Нако није рђав човек, ал 
има валинку: свака му друга ријеч галатна, чуди ме откуд му то, нико његов није 
галатијо.

галатити галатим несв ‘говорити ружне речи, псовати’. – Немој никад галатити, 
сине, то е грота јел је казано да ћемо за сваку изговорену реч одговарати.

галиврана ж ‘врста птице налик на врану’. – Населиле се галивране у Оџаклији 
што никад није било откад је гавран поцрњо.

галица ж ‘плави камен’. – Галица ти је плави камен коим прскамо виноград, а 
има и зелена галица.

галичити галичим несв ‘бојити галицом’. – Оћеш ти шта да галичиш, можемо 
зајно у истом кориту.

галоња м ‘во мрке боје’. – Микошевог галоњу није мого ниједан во да надбије.
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галоп -опа м ‘најбржи трк коња’. – И он ти поћера коње те из каса пређу у галоп, 
тица им равна није, а кола грме за њима; после му вели ђедо: немо, сине, галопирати 
коње, мош тако да иг смориш.

гаљав -а -а ‘хром, ћопав, гељав’ (1).
гамад ж зб ‘жгадија, ваши, буве’. – Док се није пронашо пепеин, нисмо могли 

ласно да се отаросимо гамади, муке су то биле, те бишти ђецу, те потпаравај одијела 
и простирке.

ганц нов -а -о изр ‘сасвим нов, нов новцијат’. – И ондак ти баба убради ганц нову 
мараму, чисту реклу, тегетну сукњу, вунене чарапе са штруфлама и извиксане кон-
дуре; ║ гањц ‘чисто, сређено, гланц’. – Удари гањц, намаже малином и изгањца чет-
ком па крпом, сија се обућа ко нова, штоно се каже: ко да е сад испала испод чекића.

гањати гањам несв ‘прогонити’. – Тријес година га гањали ни бош чега; ║ гони-
ти гоним несв ‘терати, јурити’. – Гонили су нас на кулук, гонили на акције, ударали 
намете, само што нам душу нису вадили, а и то би да су били власни.

гара ж 1. ‘овца са црном главом и вуном’. – Она ми се гара двапут близнила; 2. 
‘жена црне пути и црне косе. – Знаш ли ти, Циго, ону: с оне стране Мораве све су 
цуре гараве; ║ гарица ж дем хип. – Виђо сам га с једном гарицом – оће л брзо свато-
ви?; ║ гарав -а -о ‘црн’. – Јес онај шпорет бијо гарав, ал кад га нана извикса, бидне 
ко стари вијакер. – Густиро па му пјевали ону: не да ми мира то око гараво.

гараган -ана м ‘тамнопута особа, шаљив назив за Циганина’. – Наиђе гараган и 
вели: дадни ми једну банку, а тебе ће Бог здравље.

гарантура ж ‘гарнитура’ (1).
гареж ж ‘гар, чађа’. – Поскидала сам чункове те очистила гареж па ми сад шпо-

рет млого боље вуче.
гарити се -им се несв ‘угарком црнити веђе’. – Ондај се ђевојке гариле угарком.
гаров -ова м ‘пас црне длаке’. – Микош Душанчин је стално водијо гарова кад 

пође у чобанију с овцама.
гас м ‘петролеј који се користи у лампама и фењерима ради осветљења’. – Одне-

семо на обрамачи у Чачак бијелог мрса па кад продамо, покупуемо квасца, мае, гаса, 
соли, шећера и коешта што треба д-има у-кући.

гатар -ара м ‘човек који гата’ – Бијо неки гатар, доље под планином.
гатара ж ‘жена која гата, врача’. – Она ти је пуста пустара: мешто цркви, ишла 

гатари и не зна колика е то грота; ║ гатарица ж ‘и с т о’; в. подводаџија.
гатњак м ‘канап за везивање гаћа, учкур’. – Прогнало га од оне моце што е поср-

ко без-љеба, једва е стиго д-одрјеши гатњак за врзином.
гаћан -ана м зоол ‘врста питомог голуба чије су ноге изразито обрасле перјем, 

Columba pedibus pennatis’. – Има онај Ранисављев унук неке голубове гаћане.
гаће гаћа ж мн. – У оно време смо носили тежане гаће; изр. Биће гаће само не 

знам ка-ће ‘обећали слуги да ће му купити гаће’; ║ гаћетине ж мн аугм од гаће. – 
Успављиваше лика Марка па му пјевушаше: Сије баба брашно, па немала на што, 
на ђедове гаћетине, на бабине чарапчине.

гацати -ам несв ‘ходати по води или расквашеном терену, газити по блату’. – Га-
цасмо цео боговетни дан по оном блату, једва добандасмо кући.

гвинт м ‘навој на који се шрафи матица’. – Полако напасуј матицу на гвинт па 
приви, ал добро затегни.

гвожђе гвожђета с. – Није то челик, то ти је најобичније гвожђе; ║ гвозден 
гвоздена -о а. ‘који је (направљен) од гвожђа’. – Решијо Славо да наручи гвоздену 
капију, вели: изгледније је, а ова дрвена ми дотрајала; б. ‘чврстог карактера’. – Бијо 
е он човек гвоздене воље.
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гвожђа с мн ‘направа за хватање крупне дивљачи’. – Уватила се ноћас лисица у 
гвожђа, лијала, лијала па долијала.

гвозденац -нца м ‘гвоздени кликер, обично добијан кад се растури велики 
куглагер-лежај’. – Трампили се ја и Спасое: ја њему дао гвозденац, а он мене ста-
кленац.

гвоздењак -ака м 1. ‘предмет израђен од гвожђа’. – Земајле ти је бијо дрвени 
плуг, тек доцније изишли ови гвоздењаци. – Па раније није било гвоздењака, овиг 
кованиг ексера, но се све учвршћивало пишљацима; 2. ‘гвоздени кликер’. – Нашо ја 
нође један мали гвоздењак.

геак / гејак м ‘погрдан назив за човека из Србије’. – Каже он мене »геачино 
једна«, а ја њему велим: боље бити геак но рђа, него, реко, не би се с тобом трампијо 
ни за каке паре. – Да гологузији није гејака, полипсали би гладни, но иг гејаци носе 
на грбачи; ║ геачина м пеј. – ономад на вашеру један упицањен гилиптер каже 
мене: мичи ми се, геачино, да прођем, а ја њему велим: јебо ти геачина матер.

гегати се гегам се несв ‘клатити се при ходу’. – Ете ти га ђе-иде уз орницу, гега 
се полако с оним његовим штапићом.

гегула м одм. в. геџо. – Нема ниђе доброте коно код нашег гегуле; изр. У гегуле 
црне руке, ал бела погача.

гекнути -нем св ‘пасти, треснути’. – Велим ја ђеду: још си ти, ђедо, делија, а он 
мене каже: е, мој синко, некад било – сад се спомињало; мое је прошло, питање је 
дана кад ћу да гекнем о ледину.

гељати гељам несв ‘храмати’. – Неко пребијо керу ногу па геља. – Спала ми 
дешњаку плоча с предње десне, те поче да геља; ║ гељуцати -ам дем. од гељати. – 
Извадик му иглом трн из ноге те престаде да гељуца; ║ гељуцкати -ам несв ‘и с т о’; 
в. прештуљити.

гељо -а ‘који се тешко креће, инвалид’. – Би ми жао оног веселог геља, једва иде 
с оном штаком; ║ гељав -а -о ‘инвалидан’. – Онај гељо гељави нема паметнија по-
сла но да наговара ђецу на неваљалуке.

гемаљ м ‘изнемоћало старије чељаде’. – Не мош у селу д-угледнеш способно 
чељаде: све гемаљ до гемаља, вако ко-во ја; в. саџгати.

гемиш м ‘ситан кромпир’. – Пребирамо мимогред компир па онај гемиш кувамо 
свињама, додамо мено јарме и – жива згода.

гепити -им св ‘украсти’. – Каки он купијо наки влачег – гепијо неђе, смијем да 
се закунем.

геџо -а м ‘човек из Србије, самосвестан, јунак’. – Отпјева му Раде ону „Геџо, 
Србине, шајкачо, људино“ и он му тури иљадарку на јермонику.

геџован -ана м ‘поносан и материјално јак Србин, сељак’. – Може мој геџован да 
купи оне улицкане пицопевце за сир.

гибак гипка -о ‘савитљив’. – Ово црево ми млого гипко, не могу ласно да га 
учврстим.

гибаница ж ‘богата пита са сиром, кајмаком и јајима’. – За доручак нам испеци 
добру гибаницу и глај се посла.

гигати се гигам се несв ‘клатити се при ходу’.– Кад Кочо иђаше путом, он се 
гигаше, зато га прозвали ђаци Гигало.

гидон -она м ‘ручке помоћу којих се управља бициклом, управљач’; в. ветрењас.
гиздав -а -о ‘китњаст, дотеран, леп’. – Била је то гиздава ђевојка, љепше не би у 

целом крају.
[гинути] -ем несв. – Наши ђедови су гинули за веру и слободу, зато ви, благо 

ђеду, не дозволте да од вас начине робљом онијег који ж ђаволом ортаче.
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гиометар -тра м ‘геометар’. – Славко гиометар ће проćутра д-изиђе д- обиљежимо 
међе, па да заграђуемо; и да знате, ђецо: кад заграђуете, ондак турте од кочића што е 
побијо гиометар шаку у наше и туда заграђујте, да случајно не премеђите.

гицати се -а(м) се несв ‘праћакати се’. – Кад је уватијо прасе и поњо вамонаке, 
оно почне да се гица и он га испушти; ║ гицнути се -нем се св према гицати се; в. 
опазити се.

гиџа ж ‘чокот винове лозе’. – Орезали лозу, па кад погледнеш гиџе: милина 
једна, ко натруковане; в. динка.

глабати -ам несв ‘сећи, стругати тупим алатом’. – Кад је алатка тупа, само глаба 
и не мож д-опепели, зато никад није јазук издангубити и наоштрити алатку.

[глава] ж анат 1. – Сто послова имам, не знам ђе ми је глава. – Ђе си навро 
главом кроз дувар, зар не видиш да то не мож да бидне; главу горе ‘напред, не дај 
се’. – Главу горе, соколе ђедов, само напред, нема предаје, а они што раде, себе 
раде; главу дам ‘јемчим главом’. – То што е обећо, он ће д-испуни, јемчим главом; 
луда ~. – Стани бре, луда главо; бестрага му ~ ‘не треба ми, нек иде дођавола’; ко 
мува без главе ‘лакомислен’; дићи главу ‘уобразити се’; доћи главе ‘наудити неком’; 
доћи у главу ‘опаметити се’; држати у глави ‘памтити’; главом без обзира ‘побећи’; 
главом и брадом ‘лично’; главом кроза зид ‘немогуће’; бијем се главом ‘мозгам, 
размишљам’; играти се главом ‘изврћи се опасности’; има соли у глави ‘мудар, па-
метан’; држати у глави ‘памтити’; избити из главе ‘заборавити’; изгубити главу 
‘погинути, изгубити присебност’; ижњети главу ‘спасти се из опасности’; ко два 
ока у глави ‘веома блиски’; климати главом ‘повлађивати, полтронисати’; кров над 
главом ‘кућа’; лупати главу ‘колебати се’; ~ у торби ‘смртна опасност’; туцати у 
главу ‘наговарати неког упорно’; мислити својом главом ‘бити свој’; врзма ми се по 
глави ‘пада ми на ум’; мућнути главом ‘добро размислити’; врти ми се у глави ‘има-
ти вртоглавицу’; доћи главе ‘додијати неком’; не дизати главу ‘бити презапослен’; 
не иде ми у главу ‘не верујем’; није о глави ‘није смрт за врат’. – Ма полако, бре, рођо, 
вратићеш ми кад имаднеш, није о главу; оде ~ ‘изгубити битно (живот, положај)’; 
памет у главу ‘пази добро’; преко главе ‘исувише’; пробити главу ‘досадити’; ра-
дити о глави ‘ковати зао план против кога’; знати у главу ~ ‘познавати све’; усијана 
~ ‘задрт, тврдоглав’; на вр главе ‘досадити некоме’. – Вала попе ми се на вр главе, 
додија ми животу више с тим глупоштињама; 2. ‘део плуга на којем су причвршћени 
даска и раоник’. – Виђде да л је добро причвршћена даска за главу плуга; 3. ‘део 
гусала’; ║ главица ж 1. ‘дечја глава’. – Ово дијете паметно ко чела, чудом се чудим 
шта у његову главицу стане; 2. ‘плодови неких повртарских култура (лука, купуса)’. 
– Турде ми у торбу главицу-двије лука; ║ главичица ж дем од главица. – Донесде 
главицу киселог купуса и главичицу лука, ваља нам уз ракицу; ║ глават главата -о 
‘који је велике главе’ – Није он џабе нако глават: смислијо како е лакше а боље; ║ 
главурда ж аугм пеј ‘глава’. – Оном главурдану главурда ко котобањ; ║ главуџа ж 
‘велика глава (обично печена глава животиње)’. – Млого е мачку јунећа главуџа. 
– Шта си зино ко печена главуџа; ║ главуџица / главуџица ж дем в. докусурити, 
карабатак; ║ главчина ж 1. аугм пеј глава. – Има луду главчину: нит га мош по-
вести ни поћерати; в. живчо, заинатити се; 2. ‘доњи део воденичке руде, у који су 
уграђена пера’. – Морам д-уставим воду да видим шта ми клапара доље у главчини; 
3. ‘средишњи део колског точка’. – Око совине у главчину точка убаци коломасти, 
немо да штедиш.

главешина м ‘челник, високи функционер, властодржац’. – Кад наиђоше главе-
шине, ми се посклонисмо, ко велимо: боље ш њима немати посла.
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главињати -ам несв ‘ићи с напором, назор, клатећи се’. – Главињаш вако з дана 
у дан и чекаш позив озго.

главичити -и несв ‘формирати главицу’. – Купус почо да главичи на љепоту, 
биће, ако Бог да, на јесен и расола и сарме.

главник -ика м ‘главни обруч (до данцета) на кацама, бурадима’. – Кад пукне 
главник на каци, ту не оста џибре ни овићка, оде мас у-пропас.

главница -ице ж 1. ‘гљивични паразит на класу пшенице и клипу кукуруза црне 
боје’. – Наиђоше ове кише те ми увати пшеницу главница; 2. ‘главни дуг (без кама-
те)’. – Ма знају зелењаши шта раде: наплаћују камату, а главница стоји; ко у њине 
канџе падне, наебо е, зато е ђедо стално говоријо: опружајте се, вели, ђецо, према 
губеру јел дуг је рђав друг, ко зајма постае слуга; ║ главничав -а -о ‘који је оболео 
од главнице’. – Ове године пшеница главничава, штета грдна.

[главобоља] ж. – Мучиле га главобоље, а није ишо доктору; ║ главобољан -љна 
-о; в. мушкатла.

главоња м 1. ‘човек велике главе’. – Је л долазијо кода вас онај главоња; 2. пеј 
‘представник више власти’. – Дошле оне главоње озго и почеле д-еду оно што се не 
једе, ко да смо ми јучерашњи.

главрњати -ам несв в. главињати. – Једва главрња и то са штапом.
главурдан -урдана м ‘човек велике главе’; в. глава.
[гладити] -им несв. – Он глади оно што се види, да љепше изгледа, што викали: 

споља гладац а изнутра јадац; ║ глацкати -ам несв дем ‘пажљиво чистити, дотери-
вати’. – Ова моја жена само глацка сваку ситницу, ко да ће да нам долазе просци; 
║ глацнути -нем св ‘овлаш махнути руком преко нечега да би се поправило, очи-
стило’. – Глацни мено оно огледало на шимизету, упљувала га мува; ~ се ‘опорави-
ти се после болести, поправити се’. – Ко да се беше мено глацно и коварно после 
аперације, ал не вреди – године учињеле свое.

глазура м ‘заглађена површина’. – Ударијо ми Љубинко глазуру по тратовару, 
нема шта да се каже: ко стакло.

[глас] м. – Њина кућа е од давнина на добром гласу. – Знаш како вели старински 
народ: добар глас се далеко чуе, ал рђав још диље, очас ти пукне глас и почне да те 
бије; ║ гласовит -овита -о а. ‘који је јаког глса’. – Бијаше Младомир гласовит: мого 
е да дозове човека до у Драгачицу; б. ‘гласан’. – Говори гласно и јасно ко човек, немо 
тујнак да мумлаш; ║ гласовито прил; в. промерити.

гласина ж ‘полуистина или неистина које се намерно шире’ – Они, кад оће не-
ком да запрже чорбу, најпрво пуште гласине, ко кукавица што потури јајце, те га 
избрукају и тако припреме народ да лаж прими за истину.

гласкати се -ам се св дем према ‘јављати се повремено, тихим гласом’. – Ђеца се 
још гласкају, не спава им се; ║ гласнути се -нем се св ‘огласити се, јавити се гласом’. 
– Кад прилазиш коњу, гласни се, да се не препане.

гласник м ‘весник, гласоноша’. – Послали му гласника да му запрете и да га пре-
пану, не би ли га преокренули, ал су виђели да су налећели на тврд чвор.

глати глам несв ‘гледати’. – То само гла да се најде, напије, наужива, од данас 
до-ćутра, не види диље од носа; изр. ~ дом ‘посетити дом будућег зета пре веридбе’. 
– Ишли те глали дом и здоговорили се с пријатељима о свадби, о ђевојачком руву и 
све што треба.

глацкати в. гладити.
глачати -ам несв ‘чинити глатким, шмирглати, пеглати’. – Немам турпију, а тре-

бала би ми да глачам ову држалицу да не прави жуљеве.
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гледан гледна -о ‘леп, наочит’. – Виђе ли ти како им је гледно оно дијете, не било 
м-урока. – Оно Ђурово дијете гледно ко упис, ал немирно, брате, за трое.

[гледати] -ам несв 1. – Ма гледам ја, ал не видим ништа; 2. ‘настојати’. – Запјева 
Каја: чувам овце доље у јасење / гледај, драги, те дођи до мене. – Гледај, мој сине, да 
ми не заборавиш купити галицу; ~ се. ‘симпатисати се’. – Преметијо сам ја да се они 
гледају одавно и ет, вала Богу, узеше се; изр. ~ кроз прсте ‘опростити покоји грех, 
пропуст’. – Ујак му началник па му гледали кроз прсте, кад гој је направијо неку 
свињарију; што каже баба Јева Војислављева: ком је Бог ујак ласно му е бити светац.

гледијоц м ‘који иде да гледа дом у који му се удаје блиска својта’. – У неђељу ће 
нам доћи гледијоци па ћемо, ако Бог да, здоговарати веридбу.

[глеђ] ж. – Води рачуна како спушташ судове, немо д-обијеш глеђ; ║ глеђосан -а 
-о ‘обложен глеђу, емајлиран’. – Тек вамо потље рата е почело д-изоди ово глеђосано 
посуђе, земајле то било земљано ил дрвено.

глиб м ‘блато’ – Идте попријеко, кроз ливаду, да не упаднете у глиб.
глиновача ж ‘смона земља, глина, иловача’. – Ја га упитак: јеси ли се излечијо, 

ђедо, а он ми вели: излијечиће мене глиновача, синко, нема ми друге.
глоба ж ‘казна’. – И ако у свом имању оćечеш грм неочекићан, не гине ти глоба, 

безмало ко да си oćекo у-њином.
глобити -им несв ‘казнити’. – Јопет Обрада глобили, оде му јуница за глобу, боз 

језика и што е командово трубачима да му пјевају: На планини, на Јелици, састали 
се сви четници / Састали се па говоре петокраку да оборе.

глог м бот ‘дрво Crataegus, C. monogyna, C. oxyacantha, C. nigra’; в. удут; ║ 
глогић -ића м дем. – Нико ми според међе глогић; ║ глогов глогова -о ‘који је од 
глога, који се тиче глога’; в. пета.

глогиња ж ‘плод глога’. – Глогиња је млого здрава и треба помено давати ђеци 
кад је зрела; ║ глогињица ж дем. – Пробај глогињицу, благо баки.

глоговак м ‘глогов трн; штап’; в. виштити, догељати.
глоговина ж ‘глогово дрво’; в. оровина.
глодати глођем несв ‘одвајати зубима месо од кости’. – Ни глодати ни продати. 

– Нит кошчину глође нити другом дае; ║ глоцкати -ам дем несв. – Ја најволим да 
глоцкам пилећа крилца; ║ глоцнути -нем св ‘мало појести, грицнути’. – Узмидер 
овај запоњац, глоцни мено, дуго е до вечере.

гложити се -им се несв ‘стално се спорити, свађати због ситница’. – Не знам кои 
је враг уишо међу-њиг, само се неке јаде гложе ни-бош-чега.

гломазан -зна -о в. кабаст. – Гломазна му она гуња, спала му рамена, види се 
да није његова.

глонути -нем св а. ‘клонути, малаксати, једва се кретати’. – Олошо е начисто, 
не мож да глоне ни стопе; б. ‘не моћи нешто учинити’; в. арум, заунути; секирчина.

глув глува -о ‘који нема слух’; в. глуварити. – Глув ко топ. – Глуви су они, не 
слушају глас народа, ал су сметнули с ума да е народ чувар вере.

глувара ж 1. ‘глува особа. – Она глувара не чуе кад је зовем; 2. ‘велика, тешка 
секира’. – Донездер ми ону глувару да ш њом ицјепам овај пањ.

глуварити глуварим несв ‘зијати, дангубити’. – Не мирише на добро ово што 
млађарија глувари до у глуво доба ноћи коекудије, па ćутрадан спавају до подне.

глуваћ -аћа м а. ‘глув човек’. – Онај глуваћ јопет упуштијо овце у нашу отаву, 
ваљда ђе не-чуе звоно, па му шмугну; б. ‘онај који се прави глув, који »чује« само 
оно што му се допада’. – Немојде, море, да се правиш глуваћ, него добро утуви шта 
ти рекок.
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глувити / глувљети -им несв ‘губити слух’. – Кад је почо глувљети, он све туро 
вако шаку поред увета не би ли чуо колко било.

глуп глупа -о ‘непаметан’. – Глуп иксан ти је ко она овца што, мешто да бјежи 
од курјака, она се забуљи у-њега; изр. Глуп ко ноћ; ║ глупав -а -о ‘и с т о’. – Испо е 
глупав начисто кад је дозволијо да га они ништаци преведу жедна преко воде.

глупак -ака м ‘будала, незналица’. – Кад се онај глупак почо бавити политиком, 
знај да е дошло задње време.

глупан глупана м в. глупак. – Не иде то тако, глупане један, но окрени друкчије.
глуперда м в. глупак, глупан. – Научи већ једном, глупердо једна. – Не мош ти 

глуперди да здоговориш. – Паре су паметном слуга, а глуперди господар.
глупача ж ‘глупа, неинтелигентна жена’. – Чу ли ти, очију ти твојиг, шта рече 

она глупача; ║ глупачица ж дем – Она мала глупачица презула кондуре.
глупуша ж ‘глупача’. – Оној мојој глупуши јопет загорело јело.
глупос -ости ж ‘небитност, будалаштина’. – Он педесет година причо глупости, 

а народ му пљеско рукама.
глупоштиња ж ‘глупост’. – Није, говнар, отишо чичи Мишу на сарану из чисте 

глупоштиње, а он га е вољо ко очи, ко рођеног сина.
гмизла ж ‘метална куглица у патрону за лов на ситну дивљач и птице’. – Кад 

су били у лову, нечија гмизла закачи Милована Зубоњу у-ногу, мого е да настрада 
гадно.
[*гмил] гмила -о ‘потпуно зрео (о неким врстама воћа)’; в, оскоруша.
гмилити / гмиљети -ли несв ‘доспевати до фазе пуне зрелости (о неким врстама 

воћа)’; в. уситити се.
гној гноја м ‘густа, лепљива течност која се ствара у запаљеном ткиву човечјег 

и животињског организма’. – Чим видиш да се појављуе гној, туј нема шале, итај 
доктору.

гњаветало с ‘који дави, замара бесмисленим причама, гњаватор’. – Ђе се удру-
жи с оним гњаветалом, мора да ти је дојадијо. – Наиђе оно гњаветало и изарчи ми 
време у-ништа.

гњавити гњавим несв ‘замарати дугим бесмисленим причама’. – Нисам мого 
више д-издржим и да слушам како гњави, узмем капу и изиђем напоље.

гњездо гњездета с а. ‘место на коме се птице гнезде’. – У гају све гњездо до 
гњездета, а тица ко на гори листа; б. ‘место где кокошка носи јаја’. – Стално смо у 
гњездету остављали по једно јајце, за полог.

гњецав -а -о ‘непечен (о хлебу)’. – Некако е преварила команда те јој љеб осто 
гњецав; ║ гњецован -вна -о ‘и с т о’. – Гњецован јој бијаше онај њен мешпајз, слабо 
су се гости служили.

гњида ж 1. ‘јаје ушке прилепљено за косу или одећу’. – Једва истријебисмо 
гњиде, шћадијагу ушке да нас појду; 2. ‘рђав човек: подрепаш, улизица, слугеран’. – 
Немо ми о-њему ништа причати, то е гњида од човека.

гњил гњила -о ‘омекшао до фазе труљења, труо’. – Док се не угњили кантаруша, 
не мош д-окусиш, зубе да поломиш, а кад је гњила, ништа љепше.

гњила ж ‘смона земља, смоница’. – Идок у поток те доњек гњиле да поправим 
подзиду на шпорету.

го в. го(л)-.
гобеља ж ‘део кружнице дрвеног точка на запрежним колима’. – Преко гобеља 

се навуче шина кад се кола окивају. – Викаше ђедо: гобеља у блато, гобеља из блата.
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гобељати -ам несв ‘тешко ићи, с ноге на ногу’. – Шта да ти кам, дијете, једва 
гобељам, вако ко што видиш, с ноге на-ногу, мрдам помено.

гоблен -ена м ‘извезена слика ради украшавања зидова’. – Извезла нана гоблен 
Тајна вечера, не мош да се ласно нагледаш.

говедар -ара м ‘чувар говеда’. – Отишло тамо неђе у Банат да бидне говедар, 
мешто да е вође запатијо своју стоку и слушо оца, он отишо да бидне слуга код-
другог.

говедо с зоол ‘домаћа животиња Bos taurus’. – Срам те било, говедо једно, 
зал се тако поштуе ђед; ║ говеђи -а -е ‘који се тиче говеда’. – Ова чантра ти је од 
уштављене говеђе коже.

говеђина ж ‘говеђе месо’. – Пјеваше весели чико, Бог да му душу прости, »једе 
ми се мрсна супа, говеђина млого скупа«.

говече -ета с в. говедо. – Чини ми се да рикну неко говече, ид-де, сине, помоли 
се у шталу.

говнар -ара м ‘лошији примерак људске врсте’. – Нећеш ми се дружити с говна-
рима, а јести мој љеб. – То чоека није ни виђело, један обичан говнар; ║ говнарски 
-а -о ‘који се тиче говнара’; в. увлачити; ║ говнарски прил ‘по говнарском обичају, 
како приличи говнарима’. – То су само они могли да тако говнарски ураде,

говнара м / ж в. говнар. – Пушти ту говнару, немо ми га помињати ко да се не 
ваља.

говнати -ам несв ‘понашати се недолично, бавити се нечасним пословима’. – 
Немо више говнати ако ти вреди говорити, обрука нам и кућу и кућиште.

говно -ета с ‘измет’. – Не мож од гована да бидне пита; в. урок, наподногу; ║ 
гованце -ета с дем. – Кад неко каже како ти је згодно дијете, баба Анка му споради 
урока рекне: Ете ти гованцета на носу.

говноваљ м ‘незрео, непромишљен човек’. – Сигурно е онај мој говноваљ јопет 
нешто засро у-школи чим ме звао управник на разговор.

годет м ‘светковина, благдан, време за неки обичај’. – Ништа љепше него кад се 
о годетима искупи своина, па се погостимо, попричамо и коешта.

[година] ж. – Прошла година бијаше родна, не тувим роднију. – Е, мое дијете, 
питаш ме што сам ушућо, године су; знаш како рече Вукосава која е била прешла 
стотину, кад су јој јавили да јој је умрла сестра млађа од ње једанес година: Бог да е 
прости, шта ће, вели, имала е година; ║ годишњи -а -е ‘који се односи на годину’. – 
Написало ми у решењу за порез да ми је, баксем, годишњи прикод толики и толики.

годити се -им се несв ‘погађати се, ценкати се’. – Бијаше се искупило млого 
народа кад су се они годили за коње, богами то ценкање потраја сат и појако, те се 
напошљетку нагодише и ижљубише, Љубомир вели нек су ти корисни, а Велизар 
њему, а тебе паре нек су кат алал и да иг потрошиш у здрављу и весељу.

годишњак м ‘који има годину дана (обично о крупној стоци)’. – Овај бикчић ми 
је годишњак, решијо сам да му купим парника.

годишњица ж ‘годишњи парастос који се служи за покој душе умрлог’. – У су-
боту ћемо да прекадимо годишњицу баби, па ако икако узмогнете, дођте у два, ондај 
ће доћи поп на-гробље.

го(л) гола -о ‘наг, неодевен’. – Голи смо на свијет дошли, голи ћемо и отићи; изр. 
го ко пуцаљка; го ко црквени миш; го ко пиштољ ‘оскудан, сиромашан’; гола вода 
‘знојав, мокар »до голе коже«’. – Журили смо што нас снага носи, у голу воду смо 
се претворили; голиг рукуј ‘без оружја у неравноправној борби’. – Он узо тољагу, 
а Драго бијаше голиг рукуј, ал немаде куд, јурну те му е отрже и заврљачи преко 
врзине, па се поваташе у коштац.
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голадија ж ‘сиротиња’. – Радили смо дан-ноћ да не биднемо обична голадија – 
како е тата говоријо.

голанфер м ‘сиромашак, гољо, бескућник’. – Дошло е последње време чим су 
завладали ови голанфери.

голанферија ж ‘владавина голанфера’. – Ова голанферија ће пропасти кад-тад 
јел онај ко н-умије д-управља својом кућом н-умије ни државом, ал се боим да ће 
прије тога пропасти држава коју они воде.

голаћ м ‘сиромах’. – Така јој судбина: удаде се, код ноликиг просаца, за оног 
голаћа, испаштаће целог живота.

голобрад -обрадо ‘млад, без браде’. – Кад бијаше још голобрад, виђело се да е 
очкоперан.

гологуз -огуза -о ‘голе стражњице’. – Он нако гологуз истрча ис-куће и поче да 
ћера ону скучницу неком лопатом.

гологузија ж ‘друштвени талог, пробисвети, олош’. – Откад је ова гологузија 
дошла на-влас, не мош да им надаш џевапа.

голомразица ж ‘јак мраз без падавина’. – Најгора ти је за уćеве ова голомразица, 
млого би добро било кад би дао Бог да пане снијег.

голотиња ж ‘сиротиња, немаштина, беда’. – Ми смо ондак били голотиња, ал 
никад нисмо ропћали нит се жалили мај ком, трпи и шути, не дижи уку на своју 
бруку. – Голотињо, и Богу си тешка.

голотрб -отрба -о ‘голог стомака, испасан’. – Немојде, дијете, тако голотрб 
д-изодиш напоље на ову циковину, него се упаши и обуци џоку.

голошија ж ‘врста домаће кокоши које немају перја око врата’. – Имала лика гра-
орасту голошију и каже да јој је она најбоља носиља; ║ голошијас -ста-о. – Извело 
се трое голошијастиг пилади.

голошијан -ана м ‘петао који нема перје на врату’. – Она троичица се турила на 
ђеда, имају дугачке а танке вратиће, дошли нако ко-но пјевчићи голошијани. – Онај 
голошијан надјачо Бисениног пијевца;

голошијанка ж ‘кокошка која нема перја на врату’. – Голошијанка богме носи 
сваки дан.

голуб м зоол ‘птица из пор. Columbidae’. – Викаше моја весела мајка како не 
мож врана д-испили голуба но врана врану а голуб голуба; ║ голубић -ића дем од 
голуб. – Виђи, молим те, како су почели да лете мали голубићи; ║ голубли непром 
‘голубија боја’. – Исплела му нана џемпер не мож бити љепши, дошо нако голубли, 
казти, голубије сиво; ║ голубији -а -е ‘голубије сив’; в. горе.

голубарац -рца м ‘старинска сорта купуса, посебне боје и укуса’; в. прочевље.
голубарник м ‘објекат за гајење и боравак голубова’. – Oн ти је живљо у једној 

собици – није одвоила од голубарника.
голубица ж ‘женка голуба’. – Знадеш ли ти, роде, ону: голубице бела, што си 

невесела – питаше Драгиша свирача.
гољо -а м ‘сиромах, бескућник’. – Ондак су ишли да питају за ђевојку, па потље 

ђевојачка родбина ишла да гледа дом, а јок ко-во сад: оћеш ли ме, гољо, оћу те, 
дрољо.

гомила ж 1. ‘хрпа, већа количина сабраних плодова’. – Сво жито смо стовари-
ли на величачку гомилу, спремили за комишиоце ; 2. ‘руља’. – Кад је она гомила 
јурнула на врата, мислили смо да ће оне издајнике да подаве.

гонити в. гањати.
гонтураћ -аћа м ‘секрет из носа или испљувак’. – Ништа горе не мрзим него кад 

видим неког д-избаци гонтураћ по путу.
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гор прил ‘на горњој страни’. – Гор изнад Руине куће има онај Станковића рид и 
на њему се лијегу орлушине; в. помаљати; ║ горе прил ‘и с т о’. – Горе, на тавану, 
изнад прочевља смо качили месо да се суши; изр. Горе високо – доље тврдо; в. ћава; 
║ горнак прил; в. јака, косица, креста; ║ горенак прил ‘горе на брду, на планини’. 
– Горенак, у Станковићима, умрје весела Нада и осташе јој оне три макање сирочад; 
в. тркати; ║ горенаке прил; в. туга; ║ горенавише прил ‘горе, узбрдо’. – Нису 
нам људи војнак, одоше са шумаром горенавише, у-планину, оћеју д-узму прореду.

гора горе ж 1. ‘планина, шума’. – Пјеваше онај гуслар: гором језде кићени сва-
тови; 2. ‘грађа за покривање куће’. – Гора за кров ćече се кад опане лишће, кад со-
кови сиђу и јопет се води рачун да не бидне младијег дана; ако то не водиш рачун 
но ćечеш за младине, ете ти потље жишка и ондак ти таки кров не дочекуе унуке, 
но мора да се мења. – Ни у гори о злу не говори. – Тресла се гора, родијо се миш; 3. 
‘надземни делови неких повртарских култура’. – Гора овом компиру добра, ал не-
што слабо замеће; ║ горица ж дем; в. смиље.

горгина ж ‘георгина, врста цвећа’. – Код Бисеније горгине уцветале, не зна се 
која е од кое љепша. – Има она пјесма: цветала ми кавена горгина, пита миле колко 
ми година, мила мајко, шта ћу да му кажем, оћу л коју годину да слажем?

горњак -ака м ‘последњи, завршни, сноп у крстини’. – Горњак мора добро да 
намештиш, да га не збаци ветар и да штити снопове испод себе да не закисну.

горњи -а -е, обично у опозицији с доњи; изр. ~ места ‘врх софре, почасна места 
за славском трпезом’ – Бидни смеран, благо баби, не гурај се мимо друге; кад те ко 
позове на гозбу, не ćедај у вр собре, да не буде међ званицама неко угледнији од тебе 
па да не дође домаћин и заиште да се помакнеш наниже и да те постиди; ~ камен 
‘млински камен’. – На воденици имаду два камена, доњи кои мируе и горњи кои се 
окреће; ~ крај ‘део села на већој висини’. – Ови из горњиг Плазина могу да се жене 
и удају с овима из доњиг јел су се удаљили преко четири кољена.

гороган -огана м ‘намћораст, надмен’. – То ти је гороган један, далеко га било, 
не мош му прићи ни с рогуљама.

горопадан -дна -о ‘љутит, дрчан, незгодан’. – Горопадан је бијо целог живота, 
нико није мого да му угоди, тај је ћеро само по свом.

гос госта м ‘гост’. – Пријатељу, никако друкчије нег да нам дођете о обетини 
у-гости, а он вели: море ћемо да дођемо, ал немо после да бидне оно: благо вама, 
гости, ви можете на спавање кад оћете, а ми јаком кад ви одете. – Сваког госта за 
три-дана доста. изр. Сита госта тешко угостити.

гостирати се гостирам се несв ‘гостити се, бити гост’. – Тујнак ти се ми гости-
расмо очи славе, на дан славе и на крила, дочекали нас кумови, само тако.

гостопримље с ‘гостопримство’. – За нашу кућу, још од нашијег стариг, 
гостопримље ти је било светиња.

готивити готивим несв ‘уважавати, поштовати’. – Млого смо га готивили јел је 
бијо часан и мудар човек.

готов готова -о 1. ‘сигуран, известан, неизбежан’– Готова се породити, питање 
је дана; 2. ‘завршен, спреман’. – Је л готов тај ручак, жено, поцркасмо гладни. – Еве, 
готов сам, само још д-обучем кошуљу. – Готова е кућа, само још д-окречимо и мож 
да се уносе ствари.

готован -ана м ‘нерадник, ленштина’. – То ти је прави правцати готован: чека 
окруњено и ољуштено, шћео би д-има све готово, а да не озноји задњицу; ║ гото-
ванчина м аугм пеј. – Те готованчине не могу да смислим; в. залежати се.

граб м бот ‘листопадно дрво Carpinus betulus’. – Поćеко ђедо онај граб виш-
орнице; ║ грабић -ића м дем ‘младо грабово дрво’. – Земајле о Ђурђевудне на уран-
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ку, попење се момак на грабић па виче: на грабу сам, грабите се цуре око мене; ║ 
грабов грабова -о ‘који се тиче граба, који је од граба’. – Грабово дрво није баш 
подесно за јапију, ал је за огрев млого добро.

грабеж м ‘отимачина, јагма, пљачка’. – У време оскудне паше и челе крећу у 
ајдучију па једно друштво напане друго и отме им мед и то ти је грабеж.

грабити -им 1. ‘скупљати сено грабуљама’. – Узми, сине, оне грабуље па почни 
да грабиш одонуд ђе је поплаштено; 2. ‘похлепно отимати’. – Зинула му ала па само 
граби и рукама и ногама – ко да неће мрјети.

грабљеж м ‘сено које се после плашћења скупи грабуљањем’; в. пластити, по-
грабити.

грабуље грабуља ж мн ‘алатка за прикупљање сена и ситњење земље’. – Оне 
грабуље за башчованлук су гвоздене, а оне за грабљење ливаде су дрвене; ║ 
грабуљице ж мн дем. – Начинијо нам ђедо мале грабуљице па смо и ми, бејаги, 
грабили с пластиоцима; ║ грабуљчине ж мн пеј. – Оне грабуљчине ми начиниле 
жуљеве, боли, реко би је жива ватра.

грабуљиште с ‘дршка на коју су причвршћене грабуље’. – Најљепше је 
грабуљиште правијо Младомир.

град м ‘лед, туча’. – Уби нас ономад град начисто, падале су градљике ко јајце и 
цреп су полупале, строба поглати.

град1 м ‘велико насељено место’. – Све што смо имали за-продају, носили смо у 
град, касти, доље у Чачак,

град2 м ‘мерач јачине ракије’. – Градирали ми Савову ракију и она пресамитила 
преко дваес гради.

градирати градирам несв ‘одређивати јачину ракије’; в. град2.
градити градим несв ‘правити’. – Градили смо целог живота једну по једну 

грађевину. – Бијо сам на изградњи кад се градила пруга Шамац – Сараево.
градљика ж ‘зрно града’ – Кад је осо град, објеље поље, а градљике ко ора; в. 

град, ишчудити се.
градобитан -а -о а. ‘који је уништен градом’. – Остало нешто воћа, а и оно гра-

добитно, па ако се нађе кои казан ракије; б. ‘облак који доноси град’. – Кад је наишо 
онај градобитан облак, знао сам да ће да бидне белаја.

градобитина ж ‘биљка оштећена градом’. – И оно мено воћа што прекоста, није 
ни за шта, остала градобитина.

грађевина ж ‘зграда у сеоском домаћинству’. – Све им грађевине у Брезовицама 
Бугараши попалили до темеља, и кућу, и шталу, качару, амбар, обадва вајата, мекар 
и салаш; ║ грађевиница ж дем. – Проведе човек вијек, а не-начини ниједну макар и 
малу грађевиницу. – Иза Бугараша им остале само оне мале грађевинице – кошара, 
свињац и кокошар тамо у-башчи.

граја ж ‘вика, галама’. – Земајле, кад звони школско звоно, настане граја ђака па 
ти од милине срце заигра, а јок ко-во сад – нема пе-шесторо ђеце, јад и чемер.

грајати -ем несв ‘галамити, викати’. – Са-ће ђеца почети да граје; ║ грајити -им 
несв ‘и с т о’. – Кад почеше ђеца грајити, ђедо се пробуди, бјеше мено закуњо.

грактати гракће несв ‘оглашавати се као гавран или врана’. – Каже ђедо да се 
побише два гаврана над џематом и све гракћу, мора да ће неко да баци кашику; ║ 
гракнути гракнем св а. ‘огласити се попут врана’. – Кад кака тичурина гракне, виђи 
да не напане пиљеж; б. ‘загаламити’. – Гракну онај народ што чека пред задругом 
кад су рекли да нећеју данас д-исплаћују компире и коешта споради дана фирме.

грана ж ‘део крошње дрвета развијен из једног изданка’. – Запјеваше Каћа и 
Маја на Јаниној свадби ону: Грана од бора, пала до мора. – Знаш како вели баба: 
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дрво без гране и човек без мане – не може бити; ║ гранат граната -о ‘које има гра-
не’. – Више куће се раширијо гранат дуд, а испод њега стражаре пилад и како кои 
дуд опане, она грмачују да га смажу; ║ гранчина ж аугм од грана. – Пала од олује 
нека гранчина на-пут, нисмо могли да прођемо с колима док је не искресасмо и ба-
цисмо у врзину. – Она гранчина се оченула и полупала цреп на трену; в. љољнути; 
║ гранчица ж дем од грана. – Научила моја унука Миона да рецитуе ону: лепо пева 
славујак, у зеленој шумици, на тананој гранчици. – Накупи мено сувиг гранчица да 
потпалимо ватру; ║ грање зб. – Кад смо сво оно грање потрпали на гомилу, запа-
лисмо га и оста парцела чиста; ║ грањушце -а с ‘ситно грање’. – Напабирчила сам 
грањушца да наложим ватрицу; в. огњиште.

граница ж ‘варијетет храста Quercus conferta, сладун’. – Граница ти је за брвна 
закон, вечна ствар; ║ граничев -а -о ‘који је од границе’. – Ова брвна су граничева 
и њиг је тесо мој прађед; в. прочевље.

граничевина ж ‘грађа од границе’. – Ударите темељаче од граничевине, њима 
нема издера.

гранути гране св ‘засјати, синути (сунце после облака)’. – Викаше покојни тајо, 
кад с пролећа прогрије сунце: грани, злаћане!; в. разбој, поткајловати, подржати.

грао непром ‘сива боја’. – Причала баба Драгиња како е, земајле кад није било 
бојаџија, народ сам варбо коешта, па се врана боја добијала из јасенове коре и гали-
це, чивитна од растопљеног чивита у пишаћи од иксана, руја се добијала од корења и 
лишћа броћа, крмезли од крмеза растопљеног у сурутки или расолу, каносава од га-
лице потопљене у млаку воду, жута кувањем кантариона, зелена кувањем стабљика 
паприке, смеђа кувањем зелене љуске младиг ора и оровог лишћа, а грао боја се 
добивала кувањем церове или брестове коре.

граорас -ста -о ‘сив, пепељаст’. – Купила сам материјал за сукњу граорасте боје.
граорка ж ‘кокошка сивкасте боје’. – Ону сиву кокошку баба прозвала Граорка; 

она кад изведе пилад, сву сачува, одбрани иг и од врана, и од свракељица и од ор-
лушине; ║ граша ж ‘овца са граорастим пегама на глави’. – На грашу смо окачили 
меденицу, јел за њом све овце иду и онда ласно мош да знаш ђе су.

грашка ж 1. ‘кап зноја’. – Поитали ми уз планину, а бијаше припека дабоксачувај, 
грашке зноја капљу ш-чела, а кошуља мокра ко да си је у-воду умочијо; 2. ‘зрно 
пасуља, грашка’. – Шта си ово вако, очију ти твоји, оредила пасуљ, ниђе једне граш-
ке.

грашнути се -не се св 1. ‘мало се просушити (о роси под зрацима сунца)’. – При-
чекниде мено да грашне, да спане роса; 2. ‘огрејати озебле руке крај ватре’. – При-
макни се, дијете, ватри, грашни мено руке, виш како су ти озебле и поцрвењеле.

грба ж ‘деформација кичме, израслина на леђима’. – Весели Радош је од рођења 
имо грбу и ш њом је отишо у-гроб, Бог да му душу прости; ║ грбав -а -о ‘који има 
грбу’. – Јес он бијо грбав, ал је бијо способнии од млогиг; ║ грбо прил ‘с грбом’. 
– Родило се грбо – грбо ће и умријети. – Знаш да е остала ријеч: што се грбо роди – 
време не исправи.

грба ж ‘грбава жена’. – Она весела грба е стидовала због валинке што имадијаше, 
а имала е душу бољу од свијуг.

грбавац -авца м ‘грбав човек’. – Шта ће веселник, није он крив што е грбавац.
грбаљ м ‘грбавац’ – Онај грбаљ не дође, а бијо е обећо. – Од силног терета се 

искривијо веселник ко неки грбаљ.
грбача ж ‘леђа’; в. издржати, кулучити.
грбо -а м ‘грбав човек’. – Не знам од којиг бијаше онај грбо. – Нико боље то није 

мого да начини од оног грба;
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грбоња м ‘грбав човек’. – Грбоња јес, ал и бољи човек но што су млоги.
грбити -им несв ‘мучити се у тешком послу’. – Грбимо поваздан, пукоше и леђа 

и руке.
гргурав -а -о ‘коврџав’. – А он бијаше крупан, имадијаше гргураву, црну ко зивт, 

косу.
грдан грдна -о 1. ‘велики, огроман’. – Грдни народ му дошо у пратњу, по том се 

види да е бијо цењен; 2. ‘ружан’. – А он, нако запуштен, необријан, каљав, бијаше 
грдан ко лопов, не би му човек ора узо из руке; изр. грдно време ‘ружно, тешко 
време’. – Грдно време наишло: нема ко да ти клепа ćекиру, да поткуе брава, д-удари 
брњушку свињчету ил да га уштроји, да ти поćечи, да ти чеклеише грађевину, 
д-узведе уз маије, д-уврши и да ти полемеза сијено да не закисне, да ти помогне 
врћи; ║ грдно прил ‘ружно’. – Прича мајстор-Љубинко Жарку, не знајући да га Дра-
го чуе с оне стране зида, како е синоћ завршијо купатило, па пошто су син, снаа и 
унучад отишли на неко весеље, он реши да се окупа са женом па вели: јој, Жарко, 
педесет година живим са женом и нисам до синоћ знао колко е женско грдно, грдно 
да не мож грђе бити.

грдило с ‘ружноћа’. – Направили неко грдило, не мож бити грђе, па се нагрдили 
неким ркама и наредили неке маске, будибокснама.

грдити грдим несв ‘корити, ружити’. – Грдила га мама боз тога што се замаријо 
те му стока уишла у зијан.

грдоба -обе ж ‘наказа, ружна особа, ругоба’. – Наку ђевојку, дошла ко упис, уда-
доше за ону грдобу, све споради богаштиње.

грђети грди несв ‘роктати (о свињама)’. – Грде свиње ко да нису ништа окусиле 
од јуче. – Јопет грде свиње, не знам кои су им јади, скоро сам им давала сплачине.

гре греа м ‘грех’. – Неће гре на језик но с језика; изр. Мудрије је сијати со но гре. 
– Ко се чува од малијег греова неће пасти у велике.

греба ж ‘млечна маст пригорела на дну посуде током кувања’. – Највољела Мил-
ка ону гребу да саструже са дна шерпе.

гребенар -ара м ’који прави гребене’. – Најбољи гребенар ти је бијо онај Мико 
Циганин.

гребенати -ам несв ‘влачити нити од лана или конопље помоћу гребена’. – 
Поćедасмо оновечери око прочевља, ђеко гребена, ђеко преде ил препреда, ђеко пле-
те и туј разговарасмо и комендијасмо, па и запјевасмо; ║ гребенање / гребењање с 
гл. им. – Од гребенања отежају ти руке.

гребене -и мн ‘направа с челичним зупцима којом се гребена, чешља кучина’. – 
У време оно свака кућа е имала гребене, а пођекоја и по два-три пара.

гребениште -а с ‘дрвени део гребена’. – Гребениште се правило од неког лакшег 
дрвета да бидне потље женама лакорадније.

греда ж 1. ‘масивно дрво у основи кровне конструкције’. – Кад се потрпају 
брвна, ондак се постављају греде, и оне подрожњаче и оне тавањаче, и оне ти држе 
кров; изр. Није греда за толико ‘ситница; неважно’.

гредељ м ‘гредица за коју се каче делови плуга’. – Најдубље је од свију оро Саво: 
он је ћеро до гредеља.

гредом прил ‘узгредно, уз неки други посао’. – Идем полако за стоком, з-овцама 
и гредом плетем.

греота / грота -оте / гроте ж ‘грехота’. – Греота би било ако се кров на кошари 
сроља озго на-овце д-изгину според мене жива. – Грота е, сине, уцвелити сирома 
човека, помози му колко мош, а и ако не мош, подај му бар комад љеба и лепу реч; 
в. млавити, мршав, отети.
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грести гредем несв ‘ићи, јездити’. – Гламо ми одавле како сватови греде преко 
поља, прангије пуцају, а енђе певају: Јеси л, наша снашо, уранила, да дочекаш киту 
и сватове.

грешити грешим несв ‘чинити грехе’. – Ко ради тај греши. – И свети су грешили 
ал су се покајањем чистили.

грешник м ‘грешан човек’. – Он ти се, грешник, потље покајо. – Нема човека без 
греа, свак је мањи ил већи грешник.

грешница ж ‘грешна жена’. – Кад су уватили ону грешницу и шћели да е 
каменују, наиђе Господ и каже: ко е без греа, нек први баци камен.

грива ж ‘густо прамење, длаке на врату коња’. – Ацко е имо добру гриву, ал Ци-
гану бијаше аман до кољена.

гривна ж 1. ‘метални прстен којим се коса учвршћује за косиште’. – Скиде Ра-
досав гривну те одвоји косу од косишта; 2. ‘наруквица’. – Рецитово мој унук ону: 
Купићу ти златну гривну.

гријати се -јем се несв ‘грејати се крај ватре’. – Грије се според прочевља, смрзо 
се у чобанији; изр. Сунце те гријало (при помену покојника).

гриновача ж ‘врста старинске пушке’ (1).
гриња ж зоол ‘мољац Tineidae; паучњак Acarina’; в. салећети.
[гристи] гризем несв. – Морам оном висећом мотком да раздвоим коње: нава-

дили се па гризу један другог; ║ грицкати -ам несв ‘мезити’. – Они што су дошли 
раније, у-прву собру, грицкају врелу сарагу запечену у плеку коју доносе сваки-час 
и пију вино, бањичко; ║ грицнути -нем св 1. ‘угристи (се за) усну’. – Грицну се за-
усну кад виђе да е прећеро; 2. ‘нешто мало појести, презалогајити’. – Грицни нешто, 
зауварица е.

грк грка -о ‘горак’. – Грко начисто, грче од чемера. – Дадне ми она неку грку 
крушчицу, грча од чемерике.

гркљан гркљана м анат ‘део дисајног апарата, larynx’. – Не-мош отићи из мое 
куће да не ручаш, па да би се за гркљане ватали.

гркнути -не св в. узљућати. – Мешчини да ти мено гркне овај пасуљ, мора да е 
загоро.

грлат в. грло.
грлица ж зоол ‘птица селица Streptopelia’. – Виђи, сине, оне двије грлице на 

грани; ║ грличица ж дем. – Грличица грче, Петар коња трче.
грло с анат ‘ждрелна шупљина’. – Запјеваше ђевојке, горе више Такиша: 

Запјевајде мое грло бело / нек се чуе у девето село / запевајте мои бели зуби / ко е за-
спо нека се пробуди; ║ грлат грлата -о ‘који има јак глас, који гласно говори’. – Бијо 
е весели Младомир грлат: кад викне, чуе се до Љуте крушке; ║ грлић -ића м а. ‘део 
тестије кроз који се сипа вода’. – Тестија ти има грлић кроз кои ковом или циментом 
сипаш воду, а кад ош да пијеш, накренеш тестију на сисак; б. ‘отвор на флаши’. – У 
грлић забијемо кочањку да ракија не ветри и да не мож да се проспе; в. ‘отвор пуш-
чане цеви’. – Више је вољо да види грлић на пушци него да држи прст на окидачу 
и да пуца на брата; ║ грлце / греоце -ета дем. – Сестрица шћела да га помази по 
грлцету па га мено гребнула. – Знаш како е било кад му он стаде ногом под греоце.

грља ж в. грљаш. – То е један простак кои је побјешњо од пара, права правцата 
грља.

грљаш м ‘простачина, надувенко који не може да понесе терет иметка који му се 
случајно догодио’. – Ови грљаши погазише све што е свето и честито.

грм грма м ‘храст’. – Бијагу онамо, веле, огромни грмови и по-њима се прозва 
онај бријег Грмови. – Човек пане з-грма, па ćедне те с-одмори; ║ грмина м аугм од 
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грм. – Она Ћуранова грмина ми залађуе пола башче; ║ грмић -ића м дем од грм – У 
Грмљу има доста младиг грмића, треба иг мено проредити, боље ће да напредују; ║ 
грмље с ‘млада, густа шума из породице храста’. – На Бадњи дан у разасвит идемо 
ономо у грмље да ćечемо бадњак.

грмаљ м ‘крупан човек’. – Уиђе у чекаоницу грмаљ са шубаром и бундом, поче 
д-ода и да нешто брунда и прети.

грмачивати -ачивам / -ачуем несв ‘насртати’. – И оно, нако пијано ко мечка, 
поче нешто да грмачуе на оне младиће и да булазни док му један од њиг не извитли 
шамарчину; ║ грмачити грмачим св . – И он, нако мали, грмачи на ноликог човека.

грмљавина ж ‘удари грома, електрично пражњење облака праћено муњама и 
громовима’. – Удари киша с грмљавином.

грмљети / грмити -и / -им несв 1. ‘разлегати се, празнити се с треском (о гро-
му)’. – Грми од запада, бојим се да не донесе град; 2. ‘викати, галамити’. – Јопет 
Младомир грми колко га грло носи кад је виђо да су ђеци овце отишле у зијан.

грне -ета с ‘земљана посуда за кување хране с поклопцем и ушима’. – Иć што сам 
набавијо на вашеру велико грне за свадбарски купус.

грнчар -ара м ‘занатлија који прави земљано посуђе’. – Одем код грнчара у Ци-
гамали те купим кадјоницу, а ону стару однесем на гробље, нек-има кад одемо она-
мо д-имамо ш-чим д-окадимо гробове.

грнчарија ж зб ‘грнчарски производи’. – Што сам виђо на вашеру лепе грнчарије 
што су доњели људи од коекудије, да ти око стане; ║ грнчарски -а -о. – Грнчарски 
занат вође у нашем крају није нико изучијо, ваљда ђе ова земља није подесна за 
грнчарију.

[гроб] м. – За млоге су они удесили да им се не зна гроб; ║ гробић -ића м дем. 
– Кад поглаш оне ђетиње гробиће, душа ти зацвили; ║ гробина ж аугм. – Код оне 
гробине у Думачи веле да се привиђа и сви глају да ноћи тудије не наиђу.

гробар м ‘човек који се стара о гробљу’. – Онај Миљојко гробар све ради: копа 
раке, ради темеље за гробове и спомење.

гробарка ж ‘оронула жена’. – Пушти ону гробарку на миру, видиш да е гробар 
узо на лопату.

[гробље] с. – Гробље ти је одма испод оне стране; ║ гробљански -а -о ‘који се 
тиче гробља’. – Ово ти је гробљански пут.

гробница ж ‘рака, гроб’. – Начинијо гробницу њему и жени за живота.
грожђе с ‘плод(ови) винове лозе’. – Сви смо ишли у виноград да беремо грожђе, 

само баба остала кот-куће; ║ грожђани -а -о ‘који се тиче грожђа’; в. качара.
гроз грозда м ‘скуп плодова, бобица израслих из једне петељке или воћног из-

данка, обично винове лозе’. – Објесили се они гроздови – да им се љепоте не мош 
наглати. – Колко е љубави уклесано у ово спомење, у гроздове, у голубове, у крстове 
и коешта; в- чивит; ║ гроздић -ића м дем. – Чим су се заметнули гроздићи, виђело 
се да е виноград поњо на љепоту.

гроктати грокће несв ‘гласати се као свиња’. – Глам како се по овој врућини 
блате свиње и грокћу; ║ гроктање с гл. им. ‘оглашавање свиња’. – Чим чуеш како 
грокћу ил грде свиње, разби двије-три тикве па им баци у обор.

[гром] м. – Никад се, благо ђеду, кад грми, не склањај под високо дрво, боље и 
да покиснеш, јел може, не дај, Боже, да гађа гром; изр. ~ из ведра неба ‘неочекивана, 
изненадна непријатност, неочекиван догађај’. – Кад смо чули да е Катарина побегла, 
с аутобуске станице за неког Ерцова ко да нас гађа гром из ведра неба, замал Нада 
не црче од ćекирације. – Неће гром у коприве; ║ гроница ж ‘слабији удар грома, 
стрелица’. – Јопет ми орлушина одње пиле, дабогда е гроница гађала.
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громада ж ‘велики камен’. – Бијаше се велика громада одвалила у Ружчића кршу 
и попречила се на путићу.

громби у сталном споју ~ капут ‘леп и квалитетан вунени капут. – Имо весели 
тата, у оно време, громби микаду, па шубару, кожне чизме гужваре и вијакер, што е 
била реткос.

гроник -ика м ‘свињски подвољак’. – Кад поćечимо, ми гроник иситнимо и ба-
цимо у мас, па од њега испану најбољи чварци.

гронтуља ж ‘висуљка од шарених колачића која се продавала по вашарима и 
саборима’. – Ондак ти момак купи ђевојци гронтуљицу ил лицидерско срце з- успо-
мену; ║ гронтуљица ж дем ‘гроздић воћних плодова’. – Нашо гронтуљицу под пе-
шес вишњица.

гронути -нем св ‘ослабити, изгубити снагу од старости, оронути’. – Богами, гро-
но Лисо поприлично, једва е дошо Миљци на-сарану. – Не знам шта му би одјампут 
те некако нагло грону и закаведа, ни они чоек ни помози Боже, не мож да глоне, 
дабогда да не баци кашику скоријег дана.

гроровина ж ‘смрвљени остаци биљке из које је омлаћен пасуљ’. – Ону гророви-
ну избацимо на калкан па зими даемо помено овцама.

грота в. греота.
гротити се гротим се ‘упадати у грех, грешити се’. – Вала, ђецо, човек се може 

гротити и покајати, ал ја се пуста огротик о јадног Обрада, мишљак да неће д-оде за 
брашно, па му то рекок, а он вели: Добро, Милева, ја ти рекок да не-могу – и умрије, 
веселник, ćутредан.

гротло с ‘отвор у центру горњег камена кроз који пада жито из коша на доњи 
камен’. – Кроз оно гротло ти пролеће жито на доњи камен и тако се између та два 
камена меље.

грош м ‘ситан новац’. – Немо се љутиш, ал морам [да] ти кам: не ваља ти сино-
вац ни гроша.

гр! ‘узвик којим се свиња оглашава’. – Јопет грде свиње, гр!, а скоро сам иг ра-
нила.

груда ж ‘млад, неслан сир’. – Подај му груде наштину, то е млого добро за ту 
његову бољку, виђећеш, има да бидне одњето ко руком; ║ грудица ж дем – Оди да 
ти дадне бака мено грудице.

грудати (се) -ам (се) ‘гађати се грудвама снега, грудвати се’. – Глам кроз прозор 
како се ђеца грудају и не знам одаклен им више она снага. – Ене ђедо пођетињијо: 
почо да се груда ж ђецом.

грудва ж 1. ‘збијена лоптица снега која може стати у шаку’. – Начинимо грудве, 
па се грудвамо док не отепаве прсти и не зађе за-нокте; 2. ‘осушена гука земље на 
ораници’. – Неће он д-остави ни грудву земље на-њиви док је не уситни дрљачом 
ил неком алатком; ║ грудвица ж дем. – Оди, срећо бабина, да и теби баба направи 
грудвицу да гађаш секу.

грудњача ж ‘ретко ткано платно у које се завија подсирац да се оцеди’. – При-
тиснеш ону грудњачу кругом за сир и каменом, па потље ćечеш сир у кришке, солиш 
и слажеш у чабар.

грумуљица ж ‘грудвица брашна која се не разбије кад се кува качамак’. – Добро 
мешај качамак да не остане ниједна грумуљица.

грунути -нем св 1. ‘ударити, снажно, изненада’. – Кад су изводили ђевојку, гру-
нуше прангије и штрументи ко гром из ведра неба; 2. ‘болно заплакати’. – Кад му 
испотија рекосмо да му се преставијо отац, он закука колко га грло носи, а сузе му 
грунуше ко киша, све једна другу стиже.
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грушевина ж ‘прво млеко након телења’. – Кад се крава помузе после тељења, 
баба е нама, ђеци, давала да први пијемо по мено грушевине; вели: ваља се.

грцати -ам несв 1. ‘горко плакати’. – Грцала е сирота и ударала се у-прса, није 
могла ласно да га прежали; 2. ‘патити мучити се под теретом невоља, дугова’. – Грца 
веселник у дуговима, заглибијо се до гуше, не зна куд удара главом.

губа ж мед. ‘лепра’. – Кад су га ови зликовци прогласили за непријатеља, мло-
ги су бежали од њега ко да има губу; ║ губав -а -о ‘болестан од губе’. – Његови 
негдашњи тобожњи пријатељи, бежали од њега, реко би је губав, јел ако га виде ш 
њим, не могу да напредују у служби; ║ губаво прил ‘неправично, неистинито’. – Не 
могу губаво да зборим, није ми Милорад бијо лош, заклањо ме колко е мого, није 
бијо неки крвник ил бекрија, коно што имаде људи, далеко било.

губер губера м ‘грубо ткана вунена поњава’. – Ћилиме смо балучили, ћилимаче 
шарали на штрафте страном, а губери су, нако, грубо ткани, важно е да е под-њима 
топло. – Опружај се према губеру – стално говораше ђедо: немо, вели, да биднете 
алави.

губица ж ‘њушка’. – Протурила крмаченда губицу крос прошће и провалила 
ограду, па за њом нагрнула сва прасад и озимад.

гувно с ‘место на коме се вршу стрна жита и млати пасуљ’. – Покреше се моти-
ком гувно и бидне чисто ко астал и туј се врло жито тако што га газе волови ил коњи 
идући око коца кои је на средини, а туј се и млатијо пасуљ и вијо.

гугутка ж в. грлица.
гуда ж одм ‘свиња’. – Дођи да видиш каке су мое гуде лепе и дебељушкасте.
[гудало] с в. гуђети.
гуђети гудим несв ‘свирати на гудачком инструменту’. – Кад смотају ћемане и 

почну гуђети, гледај ку-ћеш да се дијеваш. – Ни гуди ни гудало вади. – Ко истину 
гуди, гудалом га по прстима бију. – Како кое гуди све горе луди.

гужва ж 1. ‘обруч од сплетене павити којом се вратнице спајају са оградом’. – У 
том скиде Младомир гужву с вратница и отвара иг те испушти овце и премети мачка 
како се протеже; 2. ‘уврнута мања количина сламе или сена којом се тимари коњ или 
потпаљује ватра’. – Видим ја да су коњи знојави, узмем мено сијенца, начиним гуж-
ву те иг отимарим, севап је; ║ гужвица ж ‘смотуљак балука’. – Оне обоене гужвице 
балука прстима протињеш кроз основу и тако правиш шаре; ║ гужвав -а -о ‘изгуж-
ван’; в. запарложити (се), зарозати (се).

гужвара ж 1. ‘врста пите’. – Не знаш да л јој је била боља савијача ономад ил 
ова гужвара, ал углавном нина не жали ни јајца, ни сир, ни кајмак; 2. ‘чизма са са-
ром од фине коже која се »гужва«, набира’. – Кад се гужваре изгланцају, мож да се 
огледнеш на њиг.

гужњак -ака м ‘дебело црево животиње’. – Ми ти, кад поćечимо, ништа не баца-
мо, него лепо и згодно и гужњак преврнемо, оперемо, усолимо и туримо у сушару, 
па кад се то потље скува у купусу ил пасуљу, прсте да поедеш.

гузања ж ‘задњи део снопа’. – Кад ђенемо стогове, ми класје снопова турамо ус 
колац а гузање упоље.

гузати се -ам се несв ‘учествовати у игри у којој дечаци скакућу на једној нози 
и ударају се куковима и који први стане на обе ноге изгубио је поен’. – Југослав је 
бијо најбољи у вучењу кличка и скакању из-места, ал гузати се с Драгојлом није 
мого нико.

гузељати -ам несв ‘ићи њишући задњицом, обично о детету које тек чини прве 
кораке’. – Оно мало јади почело ономад да гузеља по мено: направи неколко корака 
па тропи. – Прође онај намћор гузељајући путом.
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гузица ж ‘задњица, стражњица’. – Имаде иг кои не питају главу шта је поштено, 
но гузицу шта је корисно. – Уобразијо се, а још му вири празилук из гузице. – Ви-
каше покојни Миљојко ђеци: За не могу – код доктора, за нећу – по гузици; ║ гузат 
гузата -о ‘који има велику стражњицу’. – Бијо Драган гузат па га прозвали Гузан. – 
Прође она гузата Петрија наниже низ Јасење; ║ гузичетина ж аугм. – Да зна нешто, 
не би дозволила да јој гузичетина бидне ко табарка; ║ гузичина ж ‘и с т о’. – Све 
што е зарадијо стрпо е у његову гузичину, није га било брига ни за ког другог; ║ гу-
зичица ж дем. – Ако узмем једну коприву па те распалим по тој неваљалој гузичици, 
смирићеш се; ║ гузни -а -о изр. ~-о цријево; в. гужњак.

гузичара ж ‘лења жена, дебелгуза’. – Она његова гузичара само гла како ће да 
тропи, а за посо ако се ćети, што викали: ćетила се преља куђеље очи свете неђеље.

гузоња м а. ‘дебео човек с великом задњицом’. – Ни оном гузоњи није ласно да 
вуче нолику стражњицу; б. ‘човек на високом друштвеном положају’. – Оне гузоње 
горенак скидају кајмак с нашиг леђа, а ми диринчимо дан и ноћ.

гуја ж зоол ‘змија, Vipera’. – Одгаијо гују у-њедрима, па му добро злим враћа. 
изр. ~ љута ‘оштар, хитар, непоколебљив’. – А он писну коно љута гуја. – Крије ко 
гуја ноге.

гука ж ‘израслина на телу, најчешће на врату’. – Кад човек остари, почну неке 
влеке и гуке да га спопадају; ║ гукица ж дем. – Дајде ми те цвикере да видим кака 
му е оно гукица на врату.

гуља ж ‘порђава, мршава овца’; в. газдинлук.
гума гуме ж ‘гумено црево за истакање ракије, натега’. – Кад повучем ракију на 

гуму, прогунем мено, а оно ме обезвија ко да сам попијо пуну литрицу.
гумараба ж ‘запрежна кола са гуменим точковима’. – Кад су изишле гумарабе, 

то ти је милина, нема више ни да тандрче ни да тресе ко шинска кола, кад ти заглуну 
увета и да ти отпану џигарице.

гумењак -ака м ‘гумени опанак, кондура’. – Имали онда гумењаци, ми иг зовемо 
пироћани, по вабрици у Пироту ђе иг праве, и њиг смо ти стално носили по раду, а 
имали су и аутњаци, њиг су правили од камијонскијег гума, њима није било издера.

гумерабљика ж ‘врста лепка’. – Гумерабљиком смо залијепљивали писмо кад 
смо слали Саву паре у-војску, то не мож да се одлепи, сем д-ицјепа коверту.

гунгула -уле ж ‘гужва, метеж, неред’. – Ђе дођу Срећковци, било иг шес брата, 
обавезно направе гунгулу.

гунђати -ам несв ‘приговарати, коментарисати без потребе’. – Ма уради он то, ал 
стално гунђа, ништа не-уради нако оћко и апетитли.

гуња ж ‘горњи део мушке одеће од сукна’. – Без гуње не иди ниђе диље јел ко 
носи не-проси. – Викаше ђедо: љети понеси гуњу, а зими како ош; ║ гуњетина ж 
пеј према гуња. – Опери му ону гуњетину, виш кака е прљава; ║ гуњица ж дем. – 
Сашијо и ђеци по гуњицу.

гурав -а -о ‘погурен, погрбљен (од терета)’. – Нисам ја џабе вако гурав, цео 
живот у терету и никако да се исправим; изр. ~ време тешко, зло време’. – Јаком иде 
гураво време, има очи да нам искоче док се ови још мено учврсте на власти и осиле, 
жив бијо па виђо.

гурати (се) гурам (се) несв 1. ‘отискивати’. – Не гурај се, дијете, биће и за тебе 
места; 2.а. ‘ићи, ходати’; в. босоног, пеленгаће; б. ‘продужавати, настављати, не 
посустајати’; в. злопаћење; 3. ‘материјално подупирати, помагати’; в. џабалук; ║ 
гуркати -ам несв дем према гурнути; в. опучити; ║ гурколити -им дем према гур-
кати. – Гурколе се ђеца кријући, да иг не види учитељ; ║ гурнути -нем св ‘отиснути 
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од себе, померити грубо’. – Гурну он оне домине ода се и дрну се на Врану, вели: 
немо да брстиш тујнак!

гурикати гуриче несв ‘оглашавати се као свиња, гроктати’. – Не-стигок да им 
укувам мећу, огладњеле па гуричу ко да иг дереш.

гурсуз гурсуза м ‘злица, љигавац; угурсуз’. – Доћи ће и њима, гурсузима, црни 
петак јел ничија није горела до зоре.

гус густа -о 1. ‘збијених честица, с мало течности’. – Млого ти гус овај пасуљ, 
сипај мено топле воде те га ражиди; 2. ‘тешко проходан због израслог шибља’. – 
Бијаше она шумица густа, једва се некако искобељасмо; ║ густо прил ‘ризично, 
опасно’. – Виђе он да е густо, па сашуће, а вилице му дркте од дерта, да може – 
смождио би иг.

гусак гуска м ‘врста домаће живине, Anser domesticus’; ║ гусан -ана м ‘и с т о’. 
– Кад гусани почну да се бију, неки ће завршити у лонцу.

гуска ж. – Иду Даринчине гуске једна за-другом ко да си иг поређо под конац, 
одоше право у јаругу; ║ гушче -ета с ‘младунче гуске’. – Вели ђедо за њиг да су 
се погубили се ко гушчад у магли; ║ гушчетина ж аугм. – Иć, она гушчетина ми 
укљунула дијете, сво се парлаисало; ║ гушч[и]ји -а -е. – Вели ђедо да се ни сад не 
би побунијо противу једног гушчјег батака. – Кажу да е гушчје сало млого добро да 
се направи облога ђеци кад имаду велики кашаљ; в. јастук.

гушчетина ж ‘гушчије месо’. – Кад би мого да бира између јагњетине и гушче-
тине, он би изабро обоје.

гусити -им (на кога) несв ‘љутити се, дувати’. – Гуси једно на друго (1).
густина -ине ж ‘течност згуснута удробљеним хлебом’. – Кад је при крају ћасе 

остала она густина од утрошеног млијека, бијаше слађа од шећера.
густирати густирам несв ‘лагано се сладити, уживати у јелу, пићу, музици’. – 

Кад Видосав попи неку, реши да дадне и он пару штрументима, ал у оном мраку 
севи те им дадне највећу новчаницу; они, радосни, почеше око њега ударати, оће да 
поисправљају трубе, а он се попе на клупу, подиже руке и густира ли густира.

густиш -иша м ‘израсло шибље’. – Једва прођосмо кроз онај густиш у оној 
запуштеној Ратковој парцели. – Не мош да прођеш кроз онај густиш но иди наоколо.

густоћа -оће ж ‘згуснутост до неопходног степена’. – Кад треба потсирац да 
трпаш у грудњачу, немо д-иташ док немадне ваљану густоћу.

[гутати] -ам несв 1. – Забољела га гуша и није мого да гута ласно неколко дана; 
2. ‘трпети увреде и понижења’. – Гуто, веселник, гуто и разбоље се од њине неправ-
де; ║ гуцнути -нем св ‘мало попити, сркнути’. – Уватила ме туга нека и чамотиња, 
па од све муке гуцнем помено, еда би се разблажијо колко било; в. замакнути.

гутљав -а -о ‘сакат због неправилно санираног коштаног лома’. – Рђаво му на-
мештили и остаде му нога гутљава.

[гутљај] м. – Прекрсти се, наздрави пријатељу, накрете чутуру, прогуну гутљај-
два па пружи њему.

гуцкати (се) -а с(е) ‘зуцкати се, говоркати се, потајно проносити глас, сашапта-
вати се’. – Гуцка се да се њиг двое живе, ал иг још нису уватили.

гуша ж анат ‘предњи део врата, грло’. – Мало е валило да се за гуше поватају. 
– Прекипљело ми све и, еве, дошло ми до гуше; ║ гушица ж дем. – Јој, ако те ува-
тим за ту гушицу, удавићу те, злато бабино брбљиво; ║ гушат гушата -о ‘који има 
велику гушу’. – Бијаше весели Вукоман С(у)руџија гушат, па кад закркља, ништа не 
мош да разбереш шта-прича.

гушарица ж ‘врста тикве која се користи за воду’ (1).
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гушати се -ам се ‘хватати се за грла’. – Испречише се један на другог, мал је 
валило да почну да се гушају.

гушити (се) гушим (се) несв ‘мучити се с отежаним дисањем, немати ваздуха’. – 
Чим окрене уз брдо, почне да е гуши неки ђаво. – Ветар поврати дим у кућу, згодно 
се почесмо гушити и кашљати; изр. ~ се од смија. – Илија е умљо да комендија тако 
да смо му се гушили од-смија.

гушо -а м ‘гушав човек’. – Онај гушо свратијо у дућан и оставијо код Борисава 
Зимоње неке пелцере за твоју бабу.

гуштер м зоол гмизавац Sauria, Lacertilia; изр. Излежава се ко гуштер (кад се 
неко докон сунча).

Д
дабогда реч. за изражавање жеље, благослова, клетве. – Благосиљаше нас покојни 

отац: Дабогда ви, вели, срећа пјевала. – Клела е свекрва: дабогда мања умрла но што 
си се родила.

дабогме в. јабогме.
да-бок-сачувај узречица која наглашава неко неуобичајено стање: да бог 

сачувај’ – Да-бок-сачувај каки је то грдан сој; в. парлог, грашка, дебелгуза, задрвен, 
изанђати, лармати.

давањција ж ‘давање, издатак; порез’. – Стално измишљају коекаке давањције, 
не мош да им надаш џевапа па да си још волики.

давати даем несв. – Док је имо, даво сваком. – А онај горе што налаже дреш 
виче: Давај! ║ дати дам св у изр. ~ души одушка ‘развеселити се, провеселити се’. 
– Кад наиђу благдани, ондак даднемо души мено одушка, одморимо, почастимо се, 
комендијамо па и запјевамо коју ко, на прилику, ону: очи мое ко у јесен грожђе, због 
њиг миле девет села прође, девет села и девет потока, све због мога гаравога ока. – 
Даде ми Бог добру снау. – Дадни му па шта бидне: и ако ти не врати, неш пропасти 
за толико. – Није му дано да се ожени и оста сиђелац. – То ти је, вели баба, Богом 
дано. – Даде Бог. – Бог ти добро дао!

давеж м ‘који прича без мере, дави, гњаватор’. – И он ти ондај устане и почне 
бејаги да чита здравицу, па одужијо ко зла година, гости се згледају, а домаћину 
прекипље: Ти, Станиславе, скрати давеж, а ви, гости, изволте.

давити давим несв ‘гушити’. – Немо ме више давити с твојом муком, доста ми је 
мое; ~ се ‘губити живот дављењем’. – Није нико виђо кад је почо да се дави и утопи 
се наки човек.

дављеник -ика м ‘који је изгубио живот дављењем, утопљеник’. – Кажу да е 
Пера Радисављева, кад удари вода, с прага викала име неког дављеника еда би стала 
провала облака. – Немо то да те чуди: знаш како се каже да се дављеник и за-сламку 
вата.

дада ж ‘свекрва (одм.)’ – Не могу ја, сејо, да ти даднем док не питаш даду.
дажбина ж в. даџбина.
даклем реч. ‘дакле’. – Даклем, да не бидне забуне: он је реко да ми Срби немамо 

никог пречег од Рвата, па ти сад виђи за-ким идеш.
дако ‘да ако, не би ли’. – Дако би дао Бог да и то дочекам, па потље не би жалијо 

д-умрем.
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дактати дакћем несв ‘убрзано дисати’. – Бијаше врућинчина, ми, нако уморни, 
идемо горенавише с воловима, а они веселници дакћу.

далеко прил ‘на велику даљину’. – Кад смо отишли за ђевојку, бијаше нас сва-
това млого, па свадбари нису имали места да ćедну у прву собру, па кад смо појли 
печење, они запјеваше: пријатељи, зашто не идете, далеко е вама путовати.

далија ж ‘вишегодишња украсна биљка која цвета од маја до јесени’. – Баба 
млого вољела далије.

даљ ж ‘даљина’; в. миљети, преданути.
даљина -ине ж ‘удаљеност, одвојеност’. – Даљина е, што кажу, млога срца раста-

вила јел што е далеко од очију бидне далеко и од-срца; ║ даљњи -а -е ‘удаљен, који 
није близак’. – Ми смо мено даљњи род јел је наша чукунбаба из њине вамилије.

дамар дамара м ‘крвна жила, вена; пулс’. – И згодно видиш како му бије дамар 
на челу, колко се наćекиро.

дамарати -а несв ‘пулсирати’. – Некако ми је то ђедово љепоречје прионуло и 
укоренило се, тујнак неђе, међу ребрима, па одонуд и дањ-данас дамара; ║ дамарање 
с гл. им ‘откуцаји срца; поремећај срчаног ритма’. – Преметик ја неко дамарање вође 
у грудима, па решик д-одем мено код-доктора.

дан м у изр. за дана ‘док је дан, пре мрака’. – Гледај, синко, да стигнеш за дана, 
немо д-одоцниш па да туцаш по помрчини; ║ дањом прил ‘током дана, дању’. – Не 
знам шта-во раде ова ђеца, ноћом врљају коекудије, ко глува керад, а дањом спавају; 
║ дању прил ‘и с т о’;  в. прочешља[ва]ти; ║ дан-дањи прил ‘и данас као и некад’. 
– Дан-дањи стоји, више куће, дуд који је мој прађед посадијо.

данга ж ‘отисак, траг’. – Кад се онај канап умочи у боју, ондак га затегну, по-
вучу навише и пуште да пљесне по трупцу и ондак остане данга по којој се потље 
управља тестере.

дангуба ж 1. ‘беспосличар, који губи време, који омета другог у раду’. – Пушти 
крају те дангубе, они не виде диље од носа; 2. ‘беспосличење’. – Најтежи је умор 
од дангубе, од таке уморбе се никад не мош одморити; ║ дангубица ж ‘губљење 
времена, беспосличење’. – Он ти је мајстор за дангубицу: потрчи лези, потрчи ćеди, 
потрчи једи и то му е посо и за данас и за ćутра.

дангубити -им несв. – Немоте, ђецо, дангубити на ваком дану: идте те покосте 
Станићевину. – Пјеваше Нада на свадби ћерке, а суза јој сузу стиже: Бисенија, ћери 
најмилија, ђе си била, ђе си дангубила. – Вели Лисо: ко нас је клео није дангубијо.

дандара м 1. ‘нечастан, рђав човек’. – Бежи од те дандаре, то човека виђело није, 
ко да се не ваља; 2. ‘лош пас’. – Нечија дандара се смуца доље по-башчи.

дандов -ова м ‘лош пас, дандара’. – Ене га Крле, отего се у ладу ко неки дандов: 
ни абера што сто послова има.

данути данем св ‘предахнути, одахнути, одморити се’. – Кад смо ишћерали по-
стат, ćедосмо мено у-лад да данемо душом, па запјевасмо; в. сокак.

данце -ета ‘дно посуде, бурета’. – Уиђи, сине, у-кацу те прерибај дуге и данце 
дрпаром четком, па да е исперемо, нек бидне чиста, скоро ћемо да кључимо грожђе.

дањом в. дан.
дар м ‘поклон’. – За Божић је баба свима спремила понеки дар. – То ти је, синко, 

Божји дар; ║ дарчић -ића м дем; в. ђетинци.
дара ж ‘тара, тежина паковања’. – Кад испане велика дангуба а мали ћар, ђедо 

имадијаше обичај да рекне: већа дара него мера.
дарга ж в. токача. – Он смота неку даргу и мало е валило да га распали ш њом.
даривати даривам / даруем (не)св ‘уручивати дар’. – Њега је Бог дариво и памећу 

и љепотом. – Дарива га богато за његову вредноћу и што га е слушо толике године; 
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║ даривање с гл. им ‘свечано уручивање поклона, дарова’. – Свако ко на Васкрс 
уиђе у-кућу баба га дарива васкршњим јајцетом; ║ даровати даруем св ‘уручити 
дар’. – Дароваше ђевера балученим ћилимом. – И ондак ти свекрва дарова младу.

дариво с ‘дар, поклон’. – А чауши изњеше дариво и почеше да приказују ко е 
шта доњо од свадбене даровнине младенцима. – Викаше нина Анка: дариву се у зубе 
не гледа.

дармар м ‘неред, крш, лом’. – Кад наиђоше они разбојници, начинише дармар, а 
народ се разбјежа, што викали: мили мои – куд кои.

дарнути -нем св ‘додирнути, пипнути’. – Немојде да сте га дарнули да не би са-
мном имали посла.

даровнина -ине ж в. дариво, положајник.
[даска] даске ж 1. – Склониде те даске да не остану на-киши; 2. ‘део плуга који 

прихвата и преврће исечену земљу’. – Штогој више ореш, и даска и раоник све 
сјајни бидну; ║ дашчани -а -о ‘који је од даске’. – Наредијо дашчани партос, није 
више земља у-кући; ║ дашчица ж дем. – Нареди ми једну дашчицу на којој могу да 
ćецам лук; ║ дашчурина ж аугм. – Добро, човече, што си растоврзо оне дашчурине 
по авлији, очију ти твојиг?

дати дам св в. давати.
даћа ж ‘парастос, помен’. – Даће се издају за седмицу, дваесницу и четресницу, 

па потље на по-године и за годишњицу.
даџбина ж ‘државни намети, порези, дажбине’. – Д-идем у Гучу д-измирим 

даџбине, на вр ми главе стое, тек кад њима даднеш њино, ондак знаш на чем си.
дашак дашка м ‘слаб ветар, поверарац’. – Тијо време а врућина, ниђе дашка 

нема.
дваесница ж ‘двадесетодневни помен’. – Морам д-идем у-Брезовице, прекађују 

тети Олги дваесницу.
дванескиња ж ‘ракија од дванаест гради’. – Добра ти ова себица, мора да е 

дванескиња.
дваред прил ‘двапут’. – Прећутак једаред, па и дваред, е онда му рекок: стани, 

бре, с тим брезобразлуком.
двестак -ака м ‘буре од двеста литара’. – Понесем му на кров влашу љуте ракије, 

оне из растовог двестака, има јој пе-шес година, жута ко дукат, а по вру се уватијо 
ћенар, затиснем кочањком и даднем жени да око грлића закити влашу цвећом; в. 
вучија.

двизан -ана м ‘ован од две године’. – Ако да Бог д-измиримо овај пут што смо 
почели да калдрмимо, да се ишчупамо јампут и-ми из-блата, оћу оног двизана 
д-испечем на шиљку, да се погостимо; ║ двишче -ета с ‘двогодишњи овчији брав’. – 
Виђи оно двишче што сам купијо јуче на вашеру, друкчије од овиг оваца.

двиска ж ‘двогодишња овца’. – Све ћу двиске д-оставим за приплод, не зна се 
која е од кое љепша,

двобанак -анка м ‘новчаница од две банке’. – Даде ми лика двобанак и вели: еве 
ти, купи болбоне.

двогодац -оца м ‘коњско грло од две године’. – Имадијасмо ондак оне зекане, 
бијагу двогоци, ко виле.

двоенице ж мн ‘дувачки инструмент у облику две спојене паралелне цеви’. – 
Жаре ти је, кад бијаше дечкић, свиро у двоенице млого згодно.

двоженац -нца м ‘који се двапут женио’. – Он ти је двоженац, с оном првом није 
имо ђеце, а ова друга му родила трое.

двожучан -чна -о ‘са два жуманцета’; в. јајце.
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дво[ј]ица м ‘двојица, два мушкарца’. – Знаш како се каже: јачи двоица но сам 
Радојица. – А речено је и: бежмо, бабо, они су двоица, а ми смо сами; ║ дво[ј]ичица 
м ‘два дечачића’; в. бреме, отпарлати, пудар, узмувати.

двокат -ата м в. адвокат; изр. дрвени ~. – Он ти се нешто петља, реко би е дрвени 
двокат; в. дрво.

двоколица ж ‘кола на два точка која вуку волови’. – Откачијо задњи трап и на 
двоколицу натоваријо плуг те оде д-оре у Радовини.

дволичити -им несв ‘понашати се дволично’. – Ма пушти ти њега, тај дволичи 
ко нико.

дволичњак м ‘притворна особа, лицемер’. – Право ти ка[же]м, не волим с тим 
дволичњацима д-имам посо, они ти једно мисле, друго зборе, а треће чине, то су ти 
лошаци, ко блато.

дворити -им несв ‘стајати и служити некога из поштовања’. – Наш весели отац 
никад није ćео на дан славе, но е поваздан дворо госте и нутко иг коечим.

двоумљив -умљива -о ‘који се двоуми, колебљив’. – Немо да се уздаш у оно што 
ти он обећа, он је двоумљив, окреће час вако, час нако, ко креја.

 [дебел-] дебо -ела -о; в. аршин, парница, чир; ║ дебељушан -шна -о ‘који је 
пунији, подебео’. – Прође ли вудије један дебељушан дечкић; ║ дебељушкас -ста 
-о ‘и с т о’; в. гуда.

дебелгуза ж ‘дебела жена’. – Јој, кад поче она његова дебелгуза да цала, 
дабоксачувај, пашче с маслом не би поело.

дебло с ‘део дрвета од земље до рачве’. – Откупљивала задруга орова дебла, каже 
– то извозили Талијанима.

девендел м у изр. од ~ ‘од давнина, од памтивека’. – Он ће ти испричати 
о-девендела (1).

деветати -ам ‘тући, млатити’. – Увати Благое да га девета, само што се није 
уванџо, приćело му е мајчимо млијеко.

дедер узв. за подстицање или заповедање. – Дедер, благо ђеду, скокни те извади 
ладне воде из бунара.

дежмекас -ста -о ‘пуначак, дебељуцкаст’. – Бијаше Љубинко нако дежмекас и 
онижи, ал је умљо да начини што оком види.

дезира ж ‘врста кромпира’ – Оно јес да боље роди дезира, не могу да кам криво, 
ал нема компира без месечара.

декати декам несв ‘јести превише’. – Вољо е веселник да дека, очи му биле 
гладне.

деклемација ж ‘рецитација’. – Научијо ти унук деклемацију напамет, имају неку 
приредбу.

деко -а м ‘деда (одм.)’. – Мој деко е мене стално говоријо: кад порастеш, вели, 
кашће ти се.

дела / деладе узв. као наредба, захтев. – Деладе, пушти краве да пасу.
делатељ м ‘радник’. – И на спомен су му турили да е, коно добар делатељ, 

служијо за пример свој околини.
делија м ‘снажан, развијен мушкарац’. – Знаш како е казано, делија у младос, 

сирома под старос; ║ делица м ‘мали девер’. – Ка(д) сам ја дошла у ову кућу, онда 
ти је делица јаком пошо у-школу; в. брале.

деловођа ‘писар’ – Манојло Милованов ти је у оно време бијо деловођа у 
горачкој општини.

дембел дембела м ‘нерадник, ленштина, џабалебарош’. – То ти је обичан дембел: 
ништа да привриједи – ко да се не ваља.
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дембелија ж ‘земља нерадника, ленштина’. – Сви би шћели љеба без мотике, ко 
у земљи дембелији, ал то нема, бато мој, но мора д-ознојиш гузицу.

дембелисати -шем несв ‘џабалебарити; живети од нерада’. – Дембелише поваз-
дан у ладу, питаћу га на зиму, шта ће јести и ш чим ће се гријати кад загуди ćеверац.

дењак дењка м ‘свежањ, завежљај’. – Јампут за Божић начини ђедо дењак од 
дванес прутова и дае свима нама редом да га сломимо – нико ни д-опепели.

деоница ‘додељен задатак на кулуку’. – Мене дадоше деоницу од педесет метара 
у оном сајману, све пањ до пања.

депеша ж ‘телеграм’. – Доње поштар депешу, ми се оладисмо, згодно прецрко-
смо, кад оно Станимир јавља да е стиго и да е у путу добро прошо.

депутирац -рца м ‘посланик’. – Момчила Милутиновића ђед Милинко ти је бијо 
прије рата депутирац.

деренџати -ам несв ‘дерати се, вриштати’. – Немојде да се деренџаш више док 
ти нисам дошо тамо; ║ деренџање с гл. им ‘вриска, галама’. – Ајде, доста је било 
деренџања, немојде више да сам вас чуо.

дерле -ета пеј ‘несташно и размажено дете’. – Напуштили оно дерле, никог жи-
вог не зарезуе; ║ дерлиште -ета с пеј ‘дерле’ – Виђе ли ти да оно дерлиште не шће 
да каже ни добар дан?

дернути -нем св ‘снажно ударити’. – Дерно га Жарко вако ода се и он се скотрљо 
низ обалу ко трупац.

дерњава ж ‘вриска, кукњава, дрека’. – Нека дерњава се чу доље у-Трашевићима, 
кад-тамо: има шта да видиш – горе грађевине у Драгановој авлији.

дерт м ‘срџба, бес, љутња’. – Шћео е да пукне од дерта кад су му јавили да мора 
на веџбу, а он није окровијо кућу.

десетка ж ‘ракија од десет гради’. – Испеко сам десетку и појаче, таман кад се 
слади, д-има десет гради.

десни -а -о ‘који је на десној страни’. – Узми кваку за десна врата; изр. ~ рука 
‘главни ослонац’. – Мене ти је мој унук десна рука, ватра жива, све оће, све му баста 
и ништа му није тешко.

десни десни ж мн ‘ткиво које покрива врат зуба’. – Добијо неку упалу десни, не 
може ништа д-еде.

дечак -ака м ‘мушко дете’. – Старији им је дечак, а она е млађа; ║ дечачић 
-ића / -ића м дем. – Родила два дечачића – ко двије јабуке; ║ дечкић -ића м ‘дечак, 
момчић’. – Кад је стасо у дечкића, сколијевале га ђевојчице, ал он се загледо у Наду 
и ниједна друга га није занимала.

дешњак -ака м ‘во или коњ који се преже с десне стране’. – Кад му е балдисо 
дешњак, он упајанти левака и ш њим извуче кола до на каонско брдо, до Мујове 
каване.

дибидуз прил ‘начисто, у потпуности’. – Он ти је тујнак дибидуз потпетијо.
диваљ дивља -е; одр. дивљи -а -е ‘који је недружеван, неприлагодљив, осоран’. – 

Ни с ким он не воли да збори, дошо некако сав диваљ и осорљив, нит га мош повести 
ни поћерати. – Каже покојни течо: тако ти је то кад дођу дивљи па ишћерају питоме.

диван -ана м ‘састанак, разговор’. – Зими смо често правили диван, жене у једној 
соби преду, везу, плету, а ми у другој диванимо и пијуцкамо по коју.

диванити диваним несв ‘причати, говорити, расправљати’. – Ми се тако с вече-
ри искупимо па почнемо диванити; в. рођак.

дивит м ‘перница са мастионицом’. – Додајде ми, дијете, дивит и артије да пи-
шемо Саву у војску.
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дивка ж ‘кафа од пржене ражи’. – Ондај ти била дивка, само вормираш, није то 
каве ни виђело.

дивљак -ака м ‘речни шаран’. – Купијо он за Никољдан педесет кила шарана, 
све дивљаци.

дивљака ж ‘дивља воћка’; в. калемар[ски].
дивљачан -чна -о ‘недружељубив’. – Млого е добар младић, ал дошо некако 

дивљачан, ни с ким се не дружи, а нема ни ђевојку.
дивљина -ине ж ‘ненасељено подручје’. – Њина кућа ти је сама у-оној дивљини, 

Богу иза ногу.
дижиглава ж ‘уображена особа’. – Била ти Зора, кад је ђевовала, дижиглава, па 

јој спево Десимир песму: запјевала тица кос, наша Зора дигла нос / проћеро би кола 
сјена испод носа њена.

дизати дижем несв ‘померати на већу висину’. – Ене иг дижу сијено на калкан; ~ 
у небеса ‘хвалити превише неког, најчешће незаслужено’. – Једно време га дизали у 
небеса, кад се здомчо власти, виђеше колко е сати, ал би доцкан.

дизгини / дизгине м / ж мн ‘систем каишева, кајаси, којима се управља коњима’. 
– Ако испуштиш дизгине из рукуј кућанима, одоше кола низа-страну, оде свака ваш-
ка башка; в. повиленити.

дизлук дизлука м ‘доколенице као део старе ношње (од чоје)’. – Дизлуци су ти, 
дијете, докољенице од сукна или чое коима су се земајле обавијали листови од члан-
ка навише до кољена.

дијевати се дијевам се несв ‘ићи некуд, тражити склониште, уточиште’. – Ајмо и 
ми да се дијевамо неђе, видиш да ће невреме, окиснућемо ко миши. – Не знам, пуста, 
ку-ћу да се дијевам: нити могу овај зулум трпљети више нит имам куд; ║ ђенути се 
ђенем се св. – Није знала куд да се окрене и ђе да се ђене.

дијете ђетета с в. ђетенце.
дијурина ж ‘накнада шумару за излазак на терен ради дознаке за сечу’. – И ни-

сам ти ја то урадио да би избего да платим дијурину шумару, љеба ми и соли, славе 
ми мое, но нисам имо кад да дангубим д-идем у Гучу боз-тога.

дика ж ‘лепота, понос’. – Он ти је бијо дика и понос њине куће док се не ожени 
с оном вештицом што јој мајчина гата и ортaчи ж-ђаволом.

диктовати диктуе несв ‘дихтовати, заптивати’. – Кад Перо Миљојков направи 
тишљерај, то диктуе без грешке.

дилбер м ‘момак, драги, дика’. – Певаше она на-свадби код брата: мој дилбере, 
куд се шећеш.

диље прил ‘даље’. – Нама е диље било ићи у-школу но њима. – Вели ђедо: кад 
видиш непоштене људе, бежи што диље од њиг, далеко им лепа кућа. – Добар глас 
се далеко чуе, а рђав још диље. – Не види тај диље од носа.

[димити] -им несв а. ‘испуштати дим’. – Дими Владова ћумурана, не мош про-
зор д-отвориш; б. ‘сушити месо на диму’; в. прочевље; б. ‘пушити’. – Ене иг, ćеде 
под шљивом, диме и диване, а ни влаша им није далеко.

[динар] м; в. искамчити, надрљати, потврд; ║ динарчић -ића м дем; в. тут-
кати.

динка ж ‘врста грожђа’. – У нашем винограду у Бањици смо имали неколко гиџа 
динке и њу смо највољели д-едемо.

динстати -ам несв ‘полако пећи, крчкати на тихој ватри’. – Нек се још мено 
динста. – Турим ја ону матору кокошку да се динста, нако испотија, па потље оне 
комаде испокуем и, неш ми веровати, није одвоило од пилетине.
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дипле ж мн ‘дрвени дувачки народни инструмент, двојнице’. – Сав се неке јаде 
напиријо, искочили му дамари по врату, реко би – дува у дипле.

дипло -а м ‘онај који са напрезањем прича као да дува у дипле’. – Онај дипло 
почо нешто д-еде оно што се не-једе.

дирек дирека м ‘дрвени стуб’. – Она ти је главни дирек куће, није џабе казано да 
жена држи три а човек један стуб от-куће и да кућа не лежи на земљи него на жени.

директ прил ‘директно, право, без околишања’. – И он ти њему скреше директ 
у-очи пред онијем људма: кад гој смо требали нешто зајно д-урадимо, јал пут, јал 
водовод, јал струју, ти си саботиро и извуко гузицу па смо ми за тебе потурали леђа.

диринчити -им несв ‘радити напоран посао’. – Диринчимо поваздан за мале 
паре, ал, шта ћеш, из ове се коже у-другу не може; в. гузоња.

дирликати дирличем несв ‘свирати невешто’. – Надари свекра ђаво те купи ови-
ма двоици свирале, дирличу поваздан, пробише главу.

[дирнути] -нем св; изр. ~ у живац ‘приговорити неком тамо где је најосетљивији, 
где највише боли’. – Скреса му Обрад, дирну га у живац: шта-ш ти да ми причаш о 
јунаштву кад си за време рата дезертиро и кријо се ко нека стрина Перса док смо ми 
крварили за отаџбину?

дисати дише несв ‘смрдети’. – Кад прођеш според оне вабрике туткала, дише 
одонуд, коњ би црко.

дистол -ола м ‘лек за стоку против метиљавости. – Долазијо нам ветеринар и 
реко да обавезно даднемо овцама дистол да иг очистимо од метиља.

дићи дигнем св; изр. ~ главу ‘охрабртити се’. – Дигни главу, бре, шта си се тујнак 
скукуљијо, није она једина на свјету; ~ руку ‘ударити неког’. – Зар на оца да дигнеш 
руку, црни сине, па да навучеш проклество за вјеки вјеков, зар не знаш да е Божја 
заповес: поштуј оца своега и матер своју, да ти добро бидне и да дуго поживиш на 
земљи?

дичан дична -о ‘поносан’. – Вели му ђед кад се поздрављагу: немо д-обрукаш 
наше дично Драгачево, но да биднеш војничина, на дику и понос целој родбини.

[длака] ж; в. лињати се; ║ длачица ж дем; в. процједити; ║ длачетина ж пеј; в. 
лињав; ║ длакав -а -о ‘покривен длаком’. – Виш како ти је џемпер длакав, ко да си 
њиме тимаријо Зекана.

длан м ‘унутрашњи део шаке’. – Ово што стае под длан нема цену, то није на 
продају; изр. Док дланом о длан ‘истог трена’. – Док си дланом о длан, прође живот, 
мој Драгићу.

до в. дол-.
доакати -ам св ‘доћи главе, привести памети’. – Мислили, мислили и смислили 

како да му доакају јел они не трпе да неко бидне паметнији од њиг шупљоглаваца.
добавити -им св ‘набавити, прибавити, купити’. – Добавијо сам све што треба за 

славу, само иzутра д-одем цркви да преćечем колач.
добаврљати -ам св ‘доћи тетурајући се, дотетурати се’. – Пописмо повише но 

што е таман и на једвите јаде добаврљасмо кући.
добандати -ам ‘доћи без најаве’. – Ćутра ће тешки свијет вође да добанда, треба 

то дочекати и опкрајати како ваља и требуе, а јок каконодраго.
[добар] добра -о. – Он ти је добар ко добар дан; изр. ~ дан ‘поздрав при сусрету’. 

– Кад ти каже „Добар дан“, ти отпоздрави: »Бог ти добро дао« или »Добра ти срећа«. 
– Добар ко љеб; добро дошо ‘поздрав при дочеку госта (а гост одговара: Боље те 
нашо). – Добро дошо, добри куме, добро дошо – добрима, дабогда, дошо.

добитак -тка м ‘принова у стоци’. – Јутрос смо давали алвалук за добитак, от-
елила нам жутуља вока, ко упис.
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[добити] добијем св. – Добија дарове и ваљења са свијуг страна док бијаше на 
положају, ал кад га прогласише за непријатеља државе и партије, сви се уванџаше и 
пукоше кут кои, ни да се питају ш њиме, кад неко види, не смедијагу.

добош м ‘бубањ’. – Оде му чаир на добош.
добрица м / ж ‘добар, частан’. – Он је био добрица, да га на рану привијеш.
добричина м ‘добродушан, доброћудан човек’; в. замлата, обагрити.
добриша м ‘добре душе, честит’. – Покојни Милан је био баш добриша – како 

му и рече онај човек.
[добро] -а с. – Не мош ти сва добра саставити. – Стално тајо понављо: ни у злу се 

не покуди ни у добру не понеси. – Знаш како е казано: добро чини, доброме се надај.
добродошли ‘поздрав при дочеку гостију’. – Добродошли, драги гости, каже им 

ђедо, а они њему одговарају: Боље ве нашли.
добродошлица ж 1. ‘речи којима се изражава радост због сусрета’. – Течо раши-

ри руке и пожеље нам добродошлицу: добродошли, мили гости; 2. ‘чаша ракије која 
се држи руци при дочеку госта’ – Да подигнем ову чашу, драги гости наши, и да ви 
пожелим добродошлицу, и да ви Господ вашу љубав данашњу и ваш труд узврати 
сваким добром, а и ми ћемо се потрудити, с Божјом помоћу, да памтимо и да ви 
вратимо на исти начин.

доброљуб м ‘који љуби добро’. – Он је добро чињо целог живота, добро чињо и 
добро дочеко и зато није само Драгољуб него и доброљуб.

доброчинитељ м ‘који чини добро’. – Због доброчинитеља нас Бог још држи.
доватити -им св ‘дохватити’. – Дигни то слатко на шивоњер ђе не могу да довате 

ђеца.
[довести] -едем св. – Кад су младу довели до пред авлију, поче пуцњава из 

прангија ко да се заратило; в. замазати, отле[н], толмач.
довече прил ‘вечерас’; в. плетиво, полегнути.
довијати се довијам се несв ‘сналазити се’. – Довијамо се како знамо и умијемо 

да некако преживимо, да саставимо крај с крајом, мено сточице, мено пиљежи, мено 
башчованлука, оремо, сијемо, жњемо, косимо, пластимо и ваздан коешта.

довијека прил ‘за сва времена, заувек’. – Знаш како су говорили наши стари: 
свачија е сила за времена, а Божја увијек и довијека. – Није свака мука довека.

довикати довичем св ‘дозвати’. – Пробо сам да га довичем, ал ме није чуо; ║ до-
викнути довикнем св ‘и с т о’. – Довикни глувом и намигни слепом, исто ти се вата; 
║ довикивати (се) -ају (се) несв ‘дозивати се’. – И оне се почесто довикивају преко 
потока кад треба нешто да дојаве једна другој.

довитљив -итљива -о ‘сналажљив, вешт’. – Он ти је довитљив, ко мачак: како гој 
да га бациш, тај би се дочепо на-ноге.

довле прил ‘довде’. – И показивајући му шаком гушу, вели му у-очи: еве, довле 
си ми дошо.

догегати (се) догегам (се) св ‘доћи полако, с напором’. – Право ти кам: једва 
догегак, притисле године, дијете мое; ║ догегуцати -ам св дем. – Догегуца и онај 
старина са штапићом: оћу, вели, и ја да припомогнем ову ствар па колко било.

догељати догељам св ‘доћи гељајући’. – Једва ми ова сигава овца догеља до-
куће, мора да е нагазила на неки глоговак; ║ догељецати -ам св дем. – Догељецасмо 
нас двојица некако до-цркве, а како ћемо се вратити – виђећемо.

догнати -ам св ‘дотерати неког или нешто’. – И, ет, догнаше ме у болницу, а ја им 
велим: ма немоте, ђецо, дангубити, но спремајте шта немате; ║ догонити догоним 
несв према догнати; в. ишћер[ив]ати.
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догодовштиња ж ‘догађај’. – Кад је била та догодовштиња, онда ти није било 
безбожнијег попова ко-во сад, и ондак ти је поп бијо све и свја у селу.

догорети -ори св ‘потпуно изгорети’. – Е сад је, вели, догоро луч до ноката.
доградити доградим св ‘наставити градњу неке грађевине до краја’. – Наканик 

се некако да доградим још једну собу ус-кућу, стигла ђеца, вала Богу.
догузас -ста -о ‘нистог раста, изражене задњице, догузак’. – Иде нако догузас 

право вамо к нама и смије се, он ти је стално расположан и добар ко љеб, а народ ко 
народ, прозво га Гузан.

догузељати -ам св ‘једва стићи’. – Једва веселник догузеља до-куће.
додавати додаем несв ‘увеличавати’. – И додавали ваздан коешта, и што јес и 

што није, те испаде бозна колко крив; ║ додати -ам св ‘пружити’. – Додаде ми тајо 
његову џоку, вели: узми, дијете, треба да пређеш преко планине, може очас да се 
промени време.

додијавати -ијавам несв према додијати; в. јарак; ║ додијати додијам св ‘до-
садити, дозлогрдити’. – Ови што се здомчаше власти додијаше и Богу и народу. – 
Пјевагу наше младице: киша пада, трава расте, ал је година, моме милу црне очи, 
ал ми додија.

додуше реч. ‘уистину, стварно, доиста’. – Додуше, нећу да грешим душу, јес он 
потље реко да нису искрено ćедочили но лагали, и зато ће иг, вели, стићи казна, јел 
Божја заповес каже да не смијеш ćедочити лажно на ближњега своега.

дођин -ина м 1. ‘дошљак, досељеник’. – Онај дођин из Ласца не збори с пола 
џемата, ћера неку своју политику, до подне мрзи себе, а од подне цео свијет, несрећа 
несретна; 2. ‘домазет’. – Ко му е крив: оће да живи у сиротињи, неће, вели, да бидне 
дођин на миразу.

дођош м в. дођин. – Онај дођош отуд из Рватске душеван човек, види се да смо 
истог соја.

доживљети -вим св ‘дочекати’. – Да ми је, вели, доживљети да се Верољуб оже-
ни, не би жалијо д-умрем они час.

[дозвати] дозовем св. – Звао је колко га грло носи, ал га не-могаше дозвати; ║ 
дозивати дозивљем несв према дозвати. – И он је дозиваше одонуд, ис поља, ал она 
се забила у кућу и никако да се озовне. – Јула и Сибинка ти се, кад затребају једна 
другој, дозивљу преко потока.

[дозволити] дозволим св. – Кад су га уапсили, нису дозволили ником од род-
бине да га поćети; ║ дозвољевати -ољевам несв ‘дозвољавати’. – Што му, бре, 
дозвољеваш да ради тако наопако?

доземљак м ‘први трупац од земље, приземни део стабла’. – Држалице су 
најбоље од доземљака; в. ћутак.

дозлогрдити -огрдим св ‘бити коме на врату, бити неподношљив, дојадити’. – 
Додија и дозлогрди онај брезобразник што иште љеба преко погаче. – Дозлогрдијо 
е Богу и народу.

дознака ж ’обележавање стабла за сечу’. – Треба по неђељи шумар да наиђе, 
д-уради дознаку с онијем његовијем чекићом.

дојавити дојавим св ‘јавити, обавестити’; в. затећи.
дојадити в. дозлогрдити. – Дојадише ови ништаци и Богу и народу.
дојара ж ‘која доји младунце’. – Од свијуг свиња најопаснија е она дојара: она ти 

провали прошће кад се најмање надаш.
до[ј]ити до[ј]им несв ‘хранити сисом’. – Немо е сад звати, оста да дои дијете.
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доклен прил ‘докле’. – Учитељица Рајка била пред пензијом а неудата и пита 
Бошка понављача доклен ће ићи у први разред, а он каже: Доклен гој ти биднеш 
ђевојка. – Доклен гођ бидне људи, биће и обичаја.

доколеница ж, обично мн ‘чарапе до колена’. – Ђевојчицама с прољећа обу-
емо доколенице, сплетемо кикице, обучемо сукњице и блузице па изгледају ко 
лептирићи.

доколица ж ‘беспосличарење’. – Немам ти ја време за доколицу, имам сто по-
слова, не знам ку-ћу прије д-ударим главом.

доколичар м ‘докон, беспослен човек, беспосличар’. – Бежи од доколичара до-
клен те ноге носе и очи воде јербо њине руке ђаво упосли.

доколичарка ж. – Она Микаилова доколичарка и не ради ништа сем што води 
аброве; в. аброви.

доколичити -им несв ‘дангубити, беспосличити’. – Никад се не дружи, благо 
ђеду, с оним доколичарима што доколиче пред дућаном, по каванама и што лурају 
коекудије ко глуве кучке, но се труди да нешто радиш, увек мож нешто да се 
привриједи, па колко било.

докон -а -о ‘који је стално без икаквих обавеза, беспослен. – Кад човек од малијег 
ногу научи да ради, он потље не може докон. – Знаш како се оно вели: докон поп и 
јариће крштава.

доконати -ам в. доколичити. – Доконају поваздан, видиш иг само како се 
премештају из-лада у-лад.

доконисати -ишем несв ‘бити докон’. – Ове жене што су им људи платежници 
доконишу поваздан, иду једне код-другиг, чапљизгају и преврћу шоље.

докоњак -ака м ‘нерадник, ленштина, докон човек’. – Пушти оног докоњака у 
бестрага, ко ш њим другуе проћи ће ко бос по-трњу ил ко онај цврчак што е љети 
дангубијо па у-зиму гладово.

докопати се -ам се ‘стићи до циља’. – Да си скочила у Мораву, можда би се не-
како докопала обале и спасла се, а пошто се удаде за-њега – спасенија ти нема. – Да 
би да ми се ђеца докопају парчета љеба, па после шта бидне.

докосити докосим св ‘завршити кошење’. – Једва докосисмо чаир, израсла трава 
изнад кољена, какиг кољена, аман до-појаса.

докотрљати (се) -ам (се) св а. ‘дотерати, притерати котрљањем’. – Докотрљасмо 
некако онај трупац до бансека; б. ‘једва доћи’. – Једва се, на једвите јаде, докотрљасмо 
до-куће.

докрајчити -им св ‘привести нешто крају, довршити до краја’. – Докрајчидер 
ову врсту д-идем да видим што ли оно риче крава нолико.

докрчити докрчим св ‘завршити крчење’. – Ишћера нас киша, не докрчисмо до-
краја, морамо чекнути, дако бљене.

докупити докупим св ‘купити још уз већ постојеће’. – Докупијо сам оно парче 
земље до мог чаира; ║ докупљивати -упљивам / -упљуем несв према докупити. – 
Нема доста док не оста, купи ко човек довољно, немо ко Срећко трчати сваки-час да 
докупљиваш.

докупити -им св ‘покупити што је преостало’. – Одоше да докупе и оно што им 
је остало синоћ; ║ докупљати докупљам несв према докупити. – Баба је стално по-
мено докупљала орасе.

докусурити -усурим св ‘довршити до краја’. – Наиђоше Саво и Владе с орања, 
те докусурише оно јагње, ни главуџица иза њиг није остала.

до(л) дола м ‘долина’. – Певаше Јела: чувам овце све по доловима, прође миле, 
оде воловима; ║ дочак дочка м дем. – Ене иг овце доље у оном дочку, напасле се и 
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полијегале; ║ дочић м дем. – Ајде да се нађемо у оном дочићу испод цогољскијег 
кућа.

долама ж ‘део мушке горње одеће, кратки капут с дугим рукавима’. – Земајле 
се носиле сукнене гуње, потље почеше шити шајкане доламе. – Сашијо му Живко 
Вилиповић доламу од чое: стоји му ко-но пришивена; ║ доламица ж дем. – Кад сам 
пошо у-школу, тек ондак су ми, први пут, сашили доламицу; в. седевак.

долап -апа м 1. ‘древни систем за наводњавање’. – Долап се покрето с коњом и 
ондак се вода навраћала кроз њиву па уćев бидне ко планина; 2. ‘старинска дрвена 
сталажа за остављање судова’. – Начинијо ујко Милинко долап за судове, нисам 
љепши виђо.

доликовати -ује (не)св ‘припадати, одговарати угледу’. – Обуци се нако како до-
ликуе домаћину човеку, немо, молим те д-идеш тако задрузи; в. скудити.

долина -ине ж ‘нижи део њиве’. – У долини полегла пшеница, отежо јој клас; ║ 
долинак -нка м. – У оном долинку полегале краве, једва иг угледнук; ║ долиница 
ж дем. – Јес мала она долиница, ал у њој роди купуса више но што нам треба; ║ 
долинчица ж ‘и с т о’. – Провукок се оном долинчицом да ме не смотри твој тата.

долма ж ‘ситно камење које се убацује у унутрашњост зида’. – Кад смо зидали 
пивницу, бијо дупли зид, с два лица, а између њиг се убацивала долма, долмило се 
ситним каменом и малтером, ал се с места на место обавезно туро скрожњак.

долмити -им несв ‘убацивати долму у зид’; в. долма.
доља ж ‘улегнуће на равном терену’. – Кад је кишна година, у-оној дољи жутне 

уćев, бидне му прековише влаге.
доље прил ‘доле’; в. доњи, допарлати; ║ дољенак прил ‘и с т о’. – Дољенак, у 

Чачку, има један дућан у ком има да се купи галица. – Викаше баба: дољенак тврдо, 
а горенак високо; ║ дољенаке ‘и с т о ;  в. дреар.

дољебити (се) -им (се) св ‘прехранити се до жетве’. – Једва дољебисмо до првијег 
снопова, а кад беше омалило, вели ђедо: е, ђецо, љеб јести није никака, љеб пећи је 
мала, а љеб зарадити је највећа мајсторија.

домамити домамим св ‘призвати на неки начин, намамити’. – Узми бучук са 
мено јарме те домами овце у тор.

доманути доманем св ‘домахнути’. – Кад је пролазијо според њене куће, он јој 
доману вако руком а она њему одману.

домаћин -аћина м ‘глава породице’. – Није тамо било ни куће ни домаћина. – То 
е домаћин прави, од њега треба учити; ║ домаћинчина м аугм; в. подучавати; ║ 
домаћински -а -о; изр ~ кућа ‘часна, угледна, поштена кућа’. – Домаћинска кућа ти 
је она у којој се зна сваки ред и ђе су чељад вредна и поштена; ║ домаћински прил 
‘како доликује домаћину’ – Дочекали су нас домаћински, не[ма]м шта да кам; в. до-
метнути.отпијати.

домаћица ж ‘жена домаћинова’. – Кућу држи домаћица, а домаћин је тујна да се 
брине о љебу насушноме; ║ домаћичин -а -о ‘који припада домаћици, који се одно-
си на домаћицу’. – Онај високи брко је домаћичин брат; ║ домаћички -а -о ‘који се 
тиче домаћице’. – Домаћички послови се виде само кад стигну на астал.

[домаћинство] с. – У домаћинству Вилипа Достанића ис-Турице ти је живљело 
двадес и четворо чељади и никад се нико ни с ким није споречко или замеријо, ал 
потље наиђе неко погано време да нико ни с ким не може часа да часи, но ћера свака 
вашка обашка.

домашити -им св ‘досећи, дохватити’ – Пробо он из залета д-откине јабуку, ал 
није мого да домаши.
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дометнути -нем св ‘додати, дотурити’. – Он је млого радијо ко мрав, а кад му 
е чича дометно свое исе, пошто е бијо бежђетан, ондак је закућијо домаћински; ║ 
дометати / домећати домећем несв ‘додавати, доприносити кућењу’. – Никад не 
смијеш да станеш, но стално да домећеш, јел може буре да бидне величачко, ал сва-
ке године калира, а ако не би домећо – једног дана би шоботало празно.

домирити домирим св ‘завршити, довршити неки посао’. – Домирисмо плаштење 
и жђенусмо сијено, вала Богу, згодно нас послужи време; в. ваздан.

домислити -им св ‘снаћи се, досетити се, осмислити до краја’. – Моро сам да до-
мислим како да достоверим градњу ијако е омалило пара, јел ако станем на по пута, 
ништа нисам учињо.

домунђавати се -авам се несв ‘дошаптавати се, договарати се; ћућорити’. – 
Мено, мено па се, њиг двое, нешто домунђавају тамо у ћошку, кадар су се загледали.

домчати се -ам се (не)св ‘дочекати се, дочепати се; снаћи се у свакој ситуацији’. 
– Да га на главу бациш, на ноге би се тај домчо.

донекле прил ‘у одређеној мери, колико толико’. – То што он каже јесте донекле 
тачно, ал не зна он целу истину зато што пуно коешта крију ода њ.

донле прил ‘донде’. – Донле некако и дођосмо, ал оданле, уз ону странчину, једва 
на једвите јаде изњесмо; в. оданле.

доњак -ака м ‘први, доњи сноп у крстини’. – Доњак може да повуче влагу ако се 
окиша, зато ваља пода њега подбацити неку гранчицу ил каке дрмезине.

[доњи] -а -е; изр. ~ веш ‘гаћ(иц)е’. – То би ти било исто ко кад би прљав доњи 
веш ижњо у авлију; ~ камен ‘непокретни воденички камен’. – Доњи камен стоји у 
месту, а горњи се окреће и тако се мељавом добија брашно. – Имаш Доње и Горње 
Плазине, а имаш и Доњи и Горњи Дубац, зато што су они доље а ови горе.

допадати се -ам се несв ‘свиђати се’. – Запјевајде, Маро, ону: ветар дува, шљиве 
опадају / црне ми се очи допадају; ║ допанути -нем ‘наћи се у невољи, у тешком 
положају’. – Кад је ђедо допано рана на Колубари, пребацили га у војну болницу 
и спасли; ~ се св ‘свидети се’. – Они се разабирали, па по саборима посматрали и 
допанула им се наша унука, па јавнули да би дошли у неђељу да праве питање; ║ 
допасти -нем св у изр. ~ невоље ‘доћи у тежак положај’. – Није нам ово првине да 
допанемо невоље; ~ шака ‘пасти под нечију власт; добити батине од некога’. – Иć, 
кад ми само допане шака, показаћу му ја како Муса дере јарца.

допарлати -ам св ‘брзо доћи, донети’. – Допарлај часком, мое дијете, једну тор-
бицу крушака да пошљем ђеци доље у Чачак.

доправде реч. ‘заиста, ако ћемо право рећи’. – Доправде, он није знао да тако 
пише у закону, ал, ако ћемо право, знао е како е радио његов ђед и његов отац.

доранити -им св ‘доћи рано, поранити’. – Доранијо прије зоре, не-бијасмо ни 
поустајали, он зове испрет-куће.

дорасти -ем св ‘стасати, сазрети за нешто’. – Чим је дорасто, ома су га оженили 
добром ђевојком и, вала Богу, изродише им се ђечица, све једно другом до увета.

дорат м ‘коњ тамнориђе длаке’. – Вели Тимотије: и ја оћу и мој дорат може, ал 
ако Бог не да – џаба!

досадити досадим несв ‘изазвати досаду, дојадити, дозлогрдити’. – Досадише 
ми ове мачкетине: кад дође вако вебруар, крмаучу поваздан; ║ досађивати -ађивам 
несв према досадити. – И он ти почне д-облијеће око ње и да јој досађива сваки дан 
и најпотље је убеди те побеже за-њега.

досаљати досаљам несв ‘додавати со у нешто што је недовољно осољено’; в. 
ваљад; ║ досолити досолим св према досаљати. – Боље оставити несланије јело 
него пресолити јел ласно е досолити.
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досегнути досегнем св ‘дохватити, привући; примакнути’. – Кад је оно била по-
плава, досегнула вода до греда на ћуприји, мало е валило да е однесе, ко што одње 
ону код Росиног ораса; ║ досећи досегнем св ‘домоћи се, досегнути, достићи’. – Не 
мош ти да досегнеш докле је он, па да си још толики.

досијати досијем св ‘довршити сетву’. – Идок да досијем њиву, запе ми јуче 
ćемена.

доскочити доскочим св 1. ‘скочити на исту даљину’. – Сви су мислили да нико 
не мож да скочи из-места ко Драгојло, ал Микоја га доскочи ко од шале; 2. ‘узвра-
тити истом мером’. – Не дадне ти он њему дуван на вересију, ал му Миле доскочи: 
попе се на његову шталу, накупи јајци у корпу и однесе у дућан да трампи за дуван: 
тан за буп!

досле прил ‘досад; некад, давно, раније’. – Кад се ćетим: досле смо носили све на 
обрамачи, преко Крива(ј)е, није ти било овије згода ко-во сад.

доспити / доспети -им /-ијем св 1. ‘наћи погодан тренутак, улучити прилику’. 
– Кад доспиш, наиђи да мено прозборимо; 2. ‘стасати’. – Доспеле му ћери за удају, 
акобогда – биће весеља.

достижан -жна -о ‘могућ, који се може остварити’. – Јесте тешко, ал је достижно 
ако се човек добро потруди; изр. Правда е спора ал достижна.

достоверити -им св ‘довршити, довести до краја’. – Ако неко још није досто-
верио задњи јарак, сви притрче да му помогну. – Комендија Десимир како му она, 
баксем, казала: ил не почињи, ил достовери; в. валити.

доćетити се -им се св ‘досетити се’. – Чим је она викнула да пожурим, ома сам 
се доćетијо да тата није добро.

дотле прил ‘до неког времена, до неког места’. – Док имаш, дотле чувај.
дотркати дотркам св ‘дотрчати, дојурити; брзо донети’. – Дотркак да ви јавим 

да е умро ђедо Сретен, да сте ви живи и здрави, и да е сарана проćутра у дванес; в. 
кавенли.

дотурити -им св 1. ‘додати’. – Кад сирома човек бане у млин, ја му дотурим 
лопар- два више но што е доњо, севап је. – Ај д-оће д-исприча поштено како е било, 
па ђене- ђене, но он дотури трипут више и што јес и што није; 2. ‘пребацити до 
одређеног места, послати, доставити’. – Дотури ми по ђацима ону алатку што смо 
се здоговорили.

доћерати -ам св ‘дотерати’. – Доћерали су дрва и сад иг треба искратити, ицјепати 
и сложити у сувоту. – Што вико онај: доћерало цара до дувара; ~ до деведесете ‘до-
живети деведесет година’. – Доћеро до деведесете и уситнијо десету банку; ~ се 
‘уредити се, свечано се обући’. – Доћерала се ко да е пошла на-свадбу; ║ доћеран -а 
-о ‘дотеран, лепо сређен човек’; изр: Доћерала се ко ерска млада.

[доћи] дођем св. – Доћи ће, веле, проćутра, да ти пробају вино. – Вала ви на ча-
сти, па дођте и ви кода нас; изр. ~ на-свијет ‘родити се’. – Вала Богу, дочекасмо да 
нам унуче дође на-свијет; ~ главе ‘осветити се, упропастити’. – Није мого више да га 
трпи, дошо му главе и готова ствар; ~ из-дупета у-главу ‘касно, тешко схватити’. – 
Ништа он не зна ко брав, ал доћи ће му једног дана из-дупета у-главу, па ће сватити 
шта значи отац. – Нема од тог посла ништа, док њему дође из-дупета у-главу, прошо 
воз.

доушник м ‘потказивач’. – Та рђа од човека ти је доушник кои е све свое рођаке 
и пријатеље откуцаво властима, а неки су боз-њега прошли муке Голог отока.

доцкан прил ‘касно’. – Чим си нако доцкан пошо, знао сам да нећеш доћи на-
ред; в. тестија; изр: Доцкан Марко на Косово стиже.
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дочекати -ам св ‘примити, прихватити госте’. – Идте, ђецо, те с-одморте, тре-
ба ćутра дочекати и послужити госте, ако Бог да, биће иг пуна кућа; ║ дочекива-
ти -екивам несв. – Весели тајо нас је стално дочекиво раширениг рукуј и испраћо 
благосиљајући: Сретан ви пут, срећа ве испраћала и срећа ве срећала, дабогда;║ 
дочекан -а -о ‘предусретљив, гостољубив’. – А његова чељад су за пример: не зна 
се ко е од кога бољи и дочеканији, сви би да ти нешто учине, да те погосте, да ти 
поможу штогођ, то нема надалеко; изр. Ко чека дочека.

дочепати (се) -ам (се) св ‘дохватити (се), докопати (се)’. – Виђеће он шта ће му 
бити кад га ја дочепам. – Да ми би да се ова ђеца дочепају снаге, потље ће ваљда 
бити ратније. – Ан се дочепо власти, ома е окрено друкчије.

дочети дочнем св ‘довршити, окончати, привести крају’. – Једва дочесмо ону 
њиву, бијаше згодно почо да пада сутон; изр. Боље не почети, него не дочети.

дошуњати се -ам се св ‘опрезно прићи неком циљу’. – Дошуњо се под прозор и 
прислушкиво шта ми разговарасмо, па ćутредан брже-боље отрча да нас откуца у 
Удбу.

 драгати -ам несв ‘мазити, тепати’. – Кад су били мали, мајка иг драгала и на 
крилима љуљала.

драговољан -љна -о ‘добровољан’. – Ђедо пита: има ли неко ко би бијо 
драговољан д-оде да напои стоку; ║ драговољно прил ‘добровољно, по својој 
вољи’. – Он је то драговољно учињо, нико га није ћеро, јок брате.

драгољупчић -упчића м бот. ‘цвет Tropaeolum maius (minus)’. – Обнико ми 
драгољупчић не може бити боље, чини ми се да е свака боговетна ćеменка никла.

драгоцвеће с ‘заова (одм)’. – Виђи, нано, шта ми је мое драгоцвеће извезло, да-
богда се усрећила, дабогда јој се ручице позлатиле.

драмосер -осера м ‘брбљивац, који много прича а ништа не каже’. – Немо дангу-
бити с оним драмосером, ниједна му не ваља циганске паре.

дрангулија ж ‘ситна ствар мале вредности, непотребна ствар’. – Оћерај ове 
дрангулије из авлије неђе те баци, само нам праве неред, а ничем не-служе.

драп прид. непром ‘светла браон боја’. – А она њена прија, госпођа, обукла блузу 
драп бое, и костим на браон, па браон ташницу и ципеле, ко да е пошла на сабор.

драпати се драпам се несв ‘чешати се’. – Немо се драпати ваздан, одрије кожу, 
него еве ти овај мелем те намажи, има да те прође сврабеж ко руком одњет.

драпера ж ‘драперија, наборана тканина око прозора’. – Она е имала еклане за-
весе на свим прозорима, а са стране и изнад драпере.

драскела м 1. ‘ислужен коњ, рага’. – Избори с једним кандидатом су исто што 
и трка с једним коњом, који стално стиже први, сем ако е така драскела да ни соло 
одом не може да стигне до циља; 2. ‘стар човек, који ради оно што није кадар’. – Ја 
сам ти, ђецо, сад ко нека драскела: почо сам ово, ал видим и-сам да нисам кадар да 
дочнем.

драт м ‘дрхтај, дрхтавица, дрхтање’. – Чим га е уватила драт, знала сам да ће да 
се разболи.

драти дерем несв ‘скидати кожу ножем са закланог брава’. – Еве, са-ће да дере 
овна; ~ се ‘викати, дречати’. – Кад је чуо шта е било, поче се драти, чуло се до Веле-
са. – Виче, реко би га неко дере. – Немо се тујнак драти ко побјешњо, но полако реци 
шта имаш. – Викно да се дере, чуе се до Царевића; изр. Ђаво му кожу дере

дрвењарија ж зб ‘дрвени намештај у кући’. – Сву нам дрвењарију Мирослав 
прешмиргло и оварбо, испало ко ново.

дрвљаник -ика м ‘место на коме се налазе дрва за ложење’. – Оста ми ćекира на 
дрвљанику, иди је унеси у качару, да не угледне ноге ноћас.
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[дрво] -ета с. – Неће он дрво наћи ни у шуми; ║ дрвце -ета дем. – И[ди]де, дјете, 
нашлами кое дрвце да баба наложи ватру; ║ дрвени -а -о ‘који је од дрвета’; изр. ~ 
двокат ‘неко ко неупитан говори у име особе која то од њега не тражи’. – Ко е тебе 
шта пито, ниси ти његов дрвени двокат.

дреаљ м ‘неуредан, прљав, поцепаног одела’. – Немо, бре, човече, д-идеш како-
нодраго, ко неки дреаљ, да простиш, но се обри и обуци чисто.

дреар м ‘металостругар’. – Раде Душанчин учијо занат за дреара и запослијо се 
у вабрици дољенаке у Чачку.

дреждати -им несв ‘дуго стајати на једном месту, чекати неког ко доцни, дангу-
бити’. – Још ме питаш што сам љут: цео дан дреждим војнак ко кљусе за празним 
јаслама чекајући те.

дрека ж ‘галама или плач више деце или људи, дерњава’. – Нададоше ђеца дреку 
ко под команду; в. дрекало, поманитати.

дрекавац -авца м ‘привиђење, утвара, приказа’. – Привиђо Сава дрекавца онамо, 
код гробља, бијо се добро успрозоријо.

дрекало м ‘дрекавац’. – Онамо у Љесковцу се чу нека дрека оновечери па неко 
протури абер да се појавило дрекало; в. дрекавац.

дреканија ж ‘дрека, вика, галама’. – Кад је отишо нако пијан кући, не прође 
млого чу се нека дреканија.

дреновак м ‘прут, штап од дреновине’. – Ако узмем дреновак, неш ти лампарати 
што ти на ум пане, но ћеш мено обуздати ту језичину.

дреновина ж ‘дрво од дренка’. – Знаш како е Марко циједијо суву дреновину од 
девет година.

дреновка ж ‘врста шљиве’. – Нек прича ко шта оће, ал од дреновке шљивовица 
носи првенство.

дрењ м бот ‘дрво и плод Cornus mas’. – А, вала Богу, Милорад је цео живот бијо 
здрав ко дрењ; ║ дрењак -њка м ‘и с т о’.  – Горенак више Карауле има дрењака 
колко ош. – Кад бијасмо ђеца, ишли смо с мајком да беремо дрењке, па нам од њиг 
мајка кувала пекмез и правила сок, све говорила да е то млого здраво; ║ дренов -ова 
-о ‘који је од дрена / дрењ(к)а’. – Дренов прут ти је најтврђи, од њега су правили 
бичаје.

 дречав -а -о ‘нападан, упадљив’. – Обукла неку дречаву аљинку ко нека шипа-
рица; ║ дречаво прил. – Неке јаде шта гој купи бидне јој дречаво, н-умије д-изабере 
нешто дунклије.

дречати -им ‘вриштати, урликати, дерати се’. – Дречи неко у Љесковцу, ко да се 
уватијо у гвожђа.

дреш м ‘вршалица за стрна жита’. – Купијо и Владе ономад дреш, сад смо рат, 
земајле нисмо могли д-ишчекамо кад ће на нас доћи ред за вршидбу.

државни -а -о ‘који се тиче државе, који је у државној својини’. – Нисам оćеко 
у државном, но у мом, ал државни службеници се питају ко да е њино, ништа што е 
то моја ђедовина.

држалица ж ‘дршка на некој алатки’. – Кад је вадијо жилу, запне на прекрет и 
сломи ми нову држалицу на будаку, кривље му било но ишта, а ја му велим: немо се 
ćекирати, у њену главу.

држати -им несв 1. ‘имати нешто у рукама’. – Ђедо е давно оставио плуг, а сад 
једва држи и кашику; 2. ‘гајити, одгајати’. – Држали су они и по десет крава, а сад 
им је млого и она једна; изр. ~ до себе ‘бити препотентан, супериоран’. – Он ти
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држи до себе, сав се начињо важан, нако, ко усран голуб; ~ конце у рукама ‘владати 
ситуацијом’. – А нема код чиче лабаво, још он држи конце у његовијем рукама; ~ у 
глави ‘добро памтити’. – Још он све држи у глави ко да нема осамдесет; ~ се ‘бити 
виталан (о старијим особама)’. – Држи се он, ал вели да му није јасно што почиње 
да заборавља; ~ у сили ‘гордити се, поносити се’. – Држе се у сили, а не знају да ће 
и њино проћи, ко-што е прошло и гориг но што су они; ║ држећи гл. прил. – Цео 
дан брасмо јабуке држећи руке нада се, сад не знам да су мое; ║ држећи -а -е ‘који 
добро изгледа, здрав, виталан’. – Накуцо ђедо седамдесет љета, ал још држећи, не 
би му дао ни шесет.

дријемати дријемам несв ‘налазити се у полусну’. – Дријема ко сврака на 
југовини; ║ дремкати -ам несв према дремнути. – Дремка ђедо, а ђеца се смију кад 
климне главом; ║ дремнути -нем св ‘мало приспати (на опрезу)’. – Дремни, сине, 
мено, зауварица е, уморан си.

дријемеж ж ‘сањивост, поспаност’. – Уватила ме дремеж, не могу очи д-отворим 
ласно; ║ дремован -вна -о ‘дремљив, поспан’. – Пођекад се у журби, нако дремован, 
скрџумам те награишем.

дријешити дријешим несв ‘одвезивати’. – Дријеши, дијете, тај џак д-изручим 
брашно у наћвар. – Дрежде, дијете, онај конопац па га донеси вамо; в. одапети.

дрјати -им несв ‘стајати узалуд, зврјати празан’. – Све нам штале по селу дрје 
празне, а некад су биле претијесне колко е брава било. – Ене ти и задружни дом дрји 
празан. – Дрји ко коњ за празним јаслама; ║ дрјити -им несв ‘узалудно чекати, дан-
губити’. – Дрјим вође докон од јутрос, а њега нема па нема; в. окишати се.

дркељати -ам несв ‘детаљно претресати и испитиваати’. – Дркељаше ме у 
милицији уздуж и попреко, а ја им велим: људи, тај што ме оцинкаријо је мизерија 
и рђа од човека, све је измислијо да би вам се додворо; ║ дркељисати -шем несв 
‘и с т о’.  –  Они једино знају да дркељишу поштене људе и да им трују живот.

дрктавац -авца м в. дрктавица.
дрктавица ж ‘дрхтање’. – Кад дуну она сапанђела, а ми порђаво бијасмо об-

учени, увати нас дрктавица, цвокоћу нам зуби, усне нам помодреле, руке се згодно 
тресу, строба нас је било поглати.

дрктати / дркћати -ћем несв ‘дрхтати’. – Што дркћеш, дијете, је л те стра ил ти 
је зима; ║ дрктање с гл. им. ‘дрхтање’. – Бијаше се Ружица уплашила кад је виђела 
ону што се не помиње, па е уватило дрктање, дркти ко прут.

дрлија ж ‘посно, неродно земљиште’. – Ма имају они те дрлије колко ош, ал туј 
слабо шта мож да роди.

дрља ж ‘жена избуљених очију’. – Бијаше се она дрља нешто ужљутила; ║ 
дрљав -а -о ‘великих избуљених очију’. – И он ти, нако дрљав, поче да се нешто 
клинчи, д-извинеш, и да се вали како е он млого више учињо за село од свијуг нас.

дрљати дрљам несв ‘влачити, равнати и ситнити узорану земљу дрљачом’. – Он 
закачијо дрљачу и оде да дрља ону моју башчицу, па ћу му ја то некако накнадити.

дрљача ж ‘направа за равнање и ситњење узоране земље’. – Викаше покојна 
Стојанка: могу да спавам и на дрљачи, само да су зупци окренути наниже; в. грудва.

дрљити се дрљим се несв ‘гледати избуљено, разрогачених очију’. – Шта се тебе 
тиче што се ја дрљим; в. дрљо.

дрљо -а м ‘буљав човек’. – Иде онај дрљо, очи му ко солири, и нешто звери нис-
пут.

дрмати -ам несв 1. ‘климати, љуљати (нешто што стоји усправно). – Немо дрма-
ти астал, обалићеш влашу; 2. ‘владати, имати моћ’. – Ови горе што дрмају држа-
вом нису гадљиви на подмазивање; ║ дрмкати -ам несв дем ‘љуљкати’. – Навадила 
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дијете и сад неће да заспи док га неко мено не дрмка; ║ дрмнути -нем св 1. ‘благо 
затрести’. – Дрмни мало ту крушку, ома ће најзрелије д-опану; 2. ‘снажно ударити’. 
– Кад он рече да е заборавијо јопет да напише домаћи задатак, учитељ му дрмну ша-
марчину – није знао шта га е снашло; ║ дрмусати -ам несв ‘некога ухватити за реве-
ре и протресати’. – Увати га за кранглу од гуње, подиже га мено и поче да га дрмуса 
и вели: слушај шта ти ка[же]м: ако то урадиш још јампут, побићу те у ову калдрму 
до кољена; ║ дрмуљати -ам несв в. дрмусати. – Увати га за рамена и поче да га 
дрмуља па му вели: ако те још јампут уватим у крађи, пребићу те ко вола у купусу.

дрматор м ‘који влада и има велики утицај’. – И он ти је посто, веле, неки дрма-
тор и од ондај ни онај човек ни помози Боже: откад је посто велика зверка, осилијо 
се и више не гледа на нас, ситне рибе, то му дође испод-части.

дрмезина ж ‘презрела, касно покошена и саденута трава’. – Спремим овим моим 
бушинама за-зиму мено дрмезине и то једва, ишчиљела снага, не вреди.

дрмсити -им несв ‘нешто причати без смисла’. – Ма пушти га, молим те, видиш 
да само дрмси ко баба у болести.

дрндар м ‘власник дрндаре, вуновлачаре’. – У Гучи то радијо Љубо дрндар, имо 
радњу више суда, кад окренеш горе ка Дупљају и Краварици.

дрндара ж ‘вуновлачара’. – Кад се вуна опере, однесе се у дрндару те се дрнда, 
(уреди); после жене, на прелима, то преду, припашу куђељу на преслицу, опљуну 
она три прста што вучу жицу, а другом руком врте вретено и намотавају пређу.

дрндати -ам несв 1. ‘влачити вуну’. – Ене бабе у-згради, дрнда вуну; в. дрндара; 
2. ‘говорити ван теме, дуго и досадно, брбљати’. – Тај може да дрнда љетњи дан до 
подне.

дрндаћ -аћа м ‘пацов’. – Уватијо се ноћас у гвожђа дрндаћ, неш ми веровати, 
волики је бијо.

дрнило с ‘човек који се очас наљути и почиње да се дере’. – Успремдете то што 
сте растоврзли, ако вам бане онај дрнило и затекне овај короваш, биће белаја; ║ 
дрнован -вна -о ‘који се лако наљути и почне да галами’. – Није он дрнован ил нека 
прзница, но дошо нако меродаван; ║ дрновит -овита -о ‘плаховит, склон свађи’. – 
Добра е радница она његова друга жена, не могу да рекнем криво, ал, брате, дрно-
вита да-бок-сачувај; в. рога.

дрнути се дрнем се св ‘наљутити се и разгаламити’. – Кад се он дрну на укућане, 
били су мањи од маковог зрна; в. гурнути.

дроб дроба м а. ‘изнутрице заклане животиње’. – Он ти брава закоље док си 
трепно, очас извади дроб и иште шиљак да набије бравче и да га усоли; в. закопати; 
б. ‘стомак, трбух’; в. набушити.

дробити -им несв 1. ‘ситнити, мрвити’. – Често нам нана дробила мурузницу у 
млијеко, бијаше нам слађе од шећера; 2. ‘брбљати, причати без смисла, неповеза-
но’. – Кад она почне да дроби неке безвезлуке, глај ку-ћеш; ║ дробљење с ‘јело од 
кукурузног хлеба удробљеног у вруће млеко’. – Кад нам баба удроби мурузнице, ми 
то звали дробљење.

дроља ж ‘жена ниског морала, одбачена од друштва’. – Она дроља прича о 
поштењу, не могу ш њом д-имам посла, а мало е валило да јој скрешем у-очи неке 
ствари.

дрољо -а м ‘рђав човек’– Наиђе онај дрољо и поче он нешто да придикуе, док му 
Милорад не скреса у очи: покри се уветима, боље би ти било.

дромбуља ж ‘метална справа за свирање устима и трзањем прста’. – Умљо е он, 
кад је бијо млад, млого згодно да свира у свиралу и у дромбуље.
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дроња ж ‘поцепана крпа, рита, изношен одевни предмет који није за излазак већ 
за рад у пољу или штали’. – Дајде ми каку дроњу д-окренем пржуљу да ми се не 
опали бравче.

дроњо -а м ‘човек у дроњцима, ритама’. – Дроњо један дроњави, ко да немаш 
шта д-обучеш; ║ дроњав -а -о ‘који је у дроњцима, ритама’. – Иђаше весели Пињо 
дроњав целог живота.

дроћити -им св ‘пасти, треснути’. – Бијаше ударила нека лапавица и ја ти се 
ошљигам и дроћим колко сам дугачак.

дроџгавац -авца м ‘снег помешан с водом, бљузгавица’. – Најгора ти је ођа по 
дроџгавцу, ем је ладно, ем си мокар ко миш.

дроџгавица ж ‘непогода, невреме, дроџгавац (в.)’; в. врлет.
дрпара ж 1. ‘груба четка за рибање’. – Кад дрпаром прерибаш брвна, жуте се ко 

восак; 2. ‘жена слободнијег понашања, која се не брани од мушких понуда’. – Она 
ти је опасна дрпара, ш њом ти није само онај што није имо кад.

дрпати дрпам несв 1. ‘рибати грубом четком, дрпаром’. – Кад потрошимо сир, ми 
рибаћом четком дрпамо чабрице, и кад иг добро издрпамо, ондак иг оперемо врућом 
водом и преврнемо иг да се добро оцеди она вода; 2. ‘присвајати, красти’. – Ови 
демократе дрпају млого боље од својиг учитеља; 3. ‘грубо стискати девојку, жену’. 
– Кад су изишли у мрак, он поче да је дрпа за задњицу, а она се баксем побуни; ║ 
дрпање с гл. им ‘крађа, пљачка’. – То ти је распуштена банда: после њиног дрпања 
у вабрици су остали голи зидови; ║ дрписати -шем несв ‘красти’. – Док је било 
оно прије, дрписаше сви по мено, а сад дрпишу само неки, ал по млого не знајући, 
јадници, да е отето проклето; ║ дрпити -им св ‘приграбити, отети, присвојити, укра-
сти на брзину’. – Дрпише веселом Миломиру новчаник на железничкој станици, 
није имо ш чим да купи карту, те морадне да се врне кући; ║ дрпнути -нем св ‘укра-
сти’; в. имати.

дртина м / ж ‘стара, болесна и израђена особа или домаћа животиња’. – И она 
дртина добаци нешто брезобразно оној жени, могла би му унука бити, а она се за-
безекну и плану у лицу; в. матор.

друг м ‘исписник; ратни друг’. – Причо му ђедо да е с једнијем другом прошо и 
Куманово, и Брегалницу, и Цер и Колубару.

друга ж ‘исписница, пријатељица, другарица’. – Састале се друге и ćетиле се 
младости.

другенац -енца м ‘други рој’. – Излећо ми јутрос и другенац и пао на крушку, те 
га савик лако.

[друговати] -ујем несв. – Ми смо ти друговале и ко ђевојке и потље вамо кад смо 
се удале, пошто смо јопет биле ублизу.

дружлица ж ‘веће вретено на које се спредају две или више жица’. – После кад 
опредемо, ми пређу с вретена смотамо у клувчад, па ако ћеш дебље предиво да ти 
бидне, ондак са два или три клупчета здружиш краеве те препредаш на дружлицу; 
в. спредати.

друкара м ‘доушник, жбир’. – Он ти је, несрећа несретна, бијо главна друкара у 
нашем крају и млогима е зла нањо, ал све Бог види: како е радијо, нако е и дочеко – 
саде нема пакче за шта да г-уједе.

друкчије прил ‘на други начин, другачије’. – Ондак је тако време наишло, није 
се могло друкчије па то ти је, ал јопет, з Божјом помоћи, предријесмо некако.

друм м ‘пут’. – Знаш како беше она: море, Марко, не ори друмова, а он њима – 
море, Турци, не газте орања! изр. Што на ум – то на друм.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина122

друштво с ‘пчелиња заједница, кошница’. – Вала Богу, сва су ми друштва згодно 
изимила и јака су, ако бидне медијо багрен, биће меда.

дрчан дрчна -о ‘који штрчи, који неће „у бразду“, самосвестан’. – Он ти је бијо 
дрчан и зато га ови нису мирисали.

дршка ж ‘рукохват алатке’. – Полако, шта си навро, сломићеш ту дршку па шта-
[ће]ш потље.

дуб дуба м бот ‘варијетет храста Quercus robur, лужњак’. – Бијаше у Радовини 
један дуб, нису могла троица да га обувате; изр. Мала ćекира велики дуб повали; ║ 
дупчић -ића м дем. – Кад биднеш проређиво овај шумарак, онај дупчић на обали 
обавезно остави, нек расте да држи обалу.

дубовина ж ‘храстовина’. – Ова брвна сам иструго од оне дубовине из Орловца.
дубач -ача м ‘гвоздена алатка за дубење дрвета’. – Имо Јеротије дубач и скоблу, 

ш њима е дубијо дрво кад затреба.
дубирог -ога м ‘рог на старинској кући кровињари који је побијен у земљу’ (1).
дубити1 -им несв ‘стајати на глави’. – Мош ти да дубиш на глави, сад ти нико 

више не веруе; ║ дубећи -а -е ‘који стоји вертикално’; ~-е тестере. – Кода нас уз-
дужно тестере пођеко зове дубеће; в. тестере.

дубити2 дубим несв ‘копати рупу у земљи или у дрвету’. – Да виш ти како тица 
дуби дупљу ко да има тишљерски алат.

дубље с ‘предео, простор на коме расту расту дубови (лужњаци)’. – Кад је Милое 
у Америци испричо да аутобус иде двапут дневно из Чачка на-Дубље, Младомир, 
кои је из ропства отишо за Клевланд, мишљо да овај прави пропаганду, па реко Об-
раду: „Добар ти је овај зет, ал слага да аутобус иде на-Дубље; да рече »до Арсенијеве 
воденице«, па да му чоек поверуе, ал шта ћемо сад уз ону обалу навише, туј су и 
волови једва извлачили кола.“

дувак -ака м ‘вео који носи млада на венчању’. – Кад се удавала Миљка, 
имадијаше леп извезен дувак.

дуван -ана м бот ‘Nicotiana tabacum’. – Имали су они кесу за дуван, па артију у 
коју савијају дуван, па труд и чакмак; ║ дуванчина ж аугм пеј; в. оставити, црка-
вица; ║ дуванли ‘који је боје сувог дувана’. – Сашила му Јула кошуљу нако лепе, 
дуванли бое.

дуванити дуваним несв ‘снабдевати дуваном, цигаретама’. – Ми редовно ђеда 
дуванимо, свако јутро уз каву и ракицу донесемо му пакло цигара, то ти је закон јел 
је он цео живот кућио и скућијо.

 дуванџија м 1. ‘трговац дуваном’. – Продаво он и дуван у дућану, напољу имала 
мајлирана табла с круном, писало „Продаја дувана“; 2. ‘пушач’. – Бијо е дуванџија, 
није мого часа да часи без дувана, прсти и бркови му били стално жути од оног дима.

дувар м ‘зид’. – Немо се ослањати о-дувар, окречићеш џемпер; изр. И дувар 
имаде увета.

дуг м ‘позајмљен новац или ствар’. – Викаше ђедо, Бог да му душу прости: ђецо, 
никад се не задужујте, сем не дај Боже, нека ви прва брига бидне да ником ништа 
не дугуете, јел дуг је рђав друг. – И кад кућа изгори, дуг не изгори. – Пријатељство 
престаје нође ђе почиње дуг. – Речи не враћају дуг.

дуга ж ‘вишебојни лук на небу после кише’. – Потље кише, кад иза облака 
прогрије сунце, појави се дуга.

дуга ж ‘дашчица за буре или кацу’. – Дуге на каци су биле од растовине, а обру-
чови брезови; ║ дужица ж дем. – Начињо Срећко Ћопо буренце од три-кила, дошле 
му воишне дужице.
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дугачак -чка -о ‘дуг, велике дужине’; ║ дугачки -а -о одр; изр. ~ запињача ‘ду-
гачка мотка која се увлачи у отвор на задњем крају разбоја и не дозвољава да се 
ткање само одмотава’. – Има на разбоју дугачка а има и кратка запињача; дугачка 
‘непоменица, змија’. – Виђек у Ридовима ону дугачку што се не помиње: имала е, 
неш ми веровати, ко одавле донле.

[дугме] дугмета с. – Кад пришиваш дугме, оставиш мено лабавији конац, потље 
лашње заковчаваш; ║ дугмић -ића м дем. – Отпо ми дугмић с кошуље, па сам вако 
раздрљен бијо цео дан.

дугметара ж ‘хармоника која уместо клавијатуре има дугмета’. – Имали Козо и 
Перо јермонике дугметаре, па ишли зајно да свирају по забавама и коеђе.

дуговати дугуем несв ‘узети позајмицу у новцу или роби’. – Ништа горе нема 
нег дуговати, зато, благо ђеду, боље потрпи но да зајмаш, јел је дуг рђав друг.

дуговек / дуговјек -ов(ј)ека -о ‘дуговечан’. – Они су дуговјеки, ретко ко омакне 
прије осамдесет; в. бел / бјел.

дуговечан -чна -о а. ‘дуготрајан’. – Багреново прошће ти је дуговјечније од сва-
чег, мож д-издржи тријес-година, нема му равна сем шљивовине; б. ‘у дубокој старо-
сти’. – Та Достанића поврзица ти је дуговечна, Вилип догуро до сто вали двије-три, 
еве ти Милева која му е тринесто дијете, ишћерала деведесет и-три и узела четврту, 
а још чита Еванђеље без цвикера.

дугуљас -ста -о ‘издужен, дугуљаст’ – Ми смо маом мијесили округле љебове, а 
Гордана вољела да начини дугуљасте.

дуд м бот ‘листопадно родно дрво, Morus’. – У нашој авлији бијо бели а у њиној 
црни дуд, веле да иг је мој прађед Милое посадијо у исти дан, ондак то била једна 
кућа, после се разроили, касти подијелили; ║ дудов -ова -о ‘који је од дуда’. – Од 
дудовог бурета ракија брзо пожути, бидне ко дукат.

дудњати -и[м] несв ‘потмуло грмети, тутњати’; в. потмуло.
дудовина ж ‘грађа од дудовог дрвета’. – Иструго сам дудовину, оћу да зовем 

пинтора да ми прави бурад.
дудук м ‘незналица’. – Лисо е нако бијо бистар, ал за школу е бијо обичан дудук, 

сем што е јуначке пјесме знао напамет и туј му није било равна.
дужан дужна -о ‘који се задужио, који је у дуговима’. – Он ти је, веселник, дужан 

до гуше, није џабе ђедо говоријо: дужан – ружан. – Он је дужан и гаће на гузици; 
изр. Бог ником не остае дужан.

дужина -ине ‘већа димензија једне површине’. – Млого згодна парцела за орање: 
није млого широка, ал има велику дужину.

дуз-пантолоне пл. т. ‘равне панталоне, без напуста’. – Земајле сви носили бриџ, 
а сад окренули на дуз-пантолоне.

дукат дуката м ‘златник’. – У дукате да иг пуштиш, не бој се, неће један за-
валити, поштени су ко сунце. – Запјеваше: ова кућа богата три стотине дуката, три 
стотине дуката и иљаду оваца; изр. Мали је дукат, ал вреди.

дукатати -а несв ‘оглашавати се као мисирка’. – Мишљак да ми је нестала ми-
сирка кад јутрос чуем како дуката доље неђе у орници. – Завичај пјевуши поем 
славуја, зриком зрикаваца, дукатањем мисирке (7: 33).

дулек дулека м ‘врста тикве, бундева’. – Понеси узгредно један дулек из башчи-
це, д-испечемо за вечеру мешто мешпајза.

дуље прил ‘дуже’. – Мој весели отац је живљо дуље од маме, ал док је дисо, није 
је пребољо; изр: Шира но дуља (за дебелу жену).

дуљити дуљим несв ‘дужити, одуговлачити, развлачити’. – Немо више дуљити с 
том причом, виш да ће да нас увати мрак вође у-њиви.
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думак -ака м ‘забачено ћоше или место’. – Пришуњо се Крстомир онамо у думак 
код Разе.

думати -ам ‘мислити, премишљати’. – Думо сам целу боговетну ноћ и решик: не 
дам па нек иде глава.

думача ж ‘дубока долина или пећина из које бије хладноћа и до које не допире 
сунце’. – Љети овце само надиру у думачу, да побегну од јаре.

думењак -ака м (тур.) ‘уздужна греда на таваници’ (1).
дунђер м ‘мајстор који гради куће, тесар’. – Било ти ондак дунђера у сваком 

џемату јел су грађевине маом биле брвњаре.
дунклији -а -е ‘тамнији’. – Приличније је зрелом иксану да с-обуче мено 

дунклије, а младежи пристои ликтије.
дунст м ‘софт, прелив’. – Скувам дунст од дуња па озго прелијем по оном тесту.
[дунути] дунем св. – Дуни, сине, благо ђеду, те истули лампу, време је да се 

лијеже.
дуња ж бот ‘воћка Cydonia oblonga’. – Запјева Драго: садик јелу на планини / 

присадик јој жуту дуњу / ал се јела осушила / од мириса жуте дуње.
дуњица ж ‘врста траве’. – Млого му добра ливада, све само сама дуњица, ко 

душа.
дупе -ета с ‘стражњица, задњица’; в. влачити, доћи; ║ дупенце -ета с дем хип; 

в. танак.
дупке прил 1. ‘усправно, усправљено’. – Снопови шашине се сложе дупке у 

купе, па кад се добро исуше, онда се жђену у стогове, па се зими један оброк дае 
стоци да се присмочи сијено еда би исегло док не сташе брстина, тамо о Ђурђевудне; 
2. ‘до краја, сасвим, до врха, пуно’. – Биће авлија ćутра дупке пуна народа јел је ве-
сели чиле бијо човек на добру гласу.

дурати дурам несв према издурати. – Некако дурамо још, ал да л ћемо издурати 
до-пролећа – виђећемо.

дургуља ж ‘врста шљиве’ (1).
дурити се дурим се несв ‘љутити се’. – Немо се дурити, него појми шта ти рекок 

и тако се управљај.
дурнути се дурне се св 1. ‘нагло израсти’, в. алуга; 2. ‘отећи’. – Уштукно у-ногу 

па му се дурнуло, забрусило па дошла поткољеница ко ступа; 3. ‘разгоропадити се, 
разљутити се’. – Кад му е догоро луч до ноката, он се дурну и испсова га на паćа 
уста; 4. ‘отиснути се некуд, отићи’. – Дурно се неђе јутрос сабајле, ником не рече ни 
ђе, ни бош чега.

дуса ж ‘већи комад нечега’. – Пробак да преврнем ону дусу, ал не могок без 
ћускије.

дућан -ана м ‘продавница’. – Мој ђедо имо прије рата дућан и меану, па му то 
затворили и узели тешку земљу, а њега прозвали кулак, једва е живу главу ишчупо.

дућити се дући се несв ‘почети се дизати (о пени на млеку приликом кувања’. – 
Промешајде млијеко да не покипи, виш да је почело да се дући.

душа ж изр: Душа од човека; Бог и душа; Двоица без душе – трећи без главе; ║ 
душеван -вна -о ‘племенит, пожртвован, милосрдан, праведан’. – Бијо е душеван, 
таког мајка није родила; ║ душевно прил ‘душекорисно’. – Ради како те Бог учи, 
нек бидне душевно и на спасеније; ║ душина ж пеј ‘душа која је испрљана грехом’. 
– Има прљаву и грешну душину; в. смрадоња; ║ душица ж хип ‘чиста дечја душа’. 
– Душица бабина слатка, виђи, молим те, како е она набрала баби својој љубичице.

душак душка м об. у изр. на ~ ‘време кад се задржава дисање док се нешто не 
попије’; в. наискап.
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душек душека м ‘лежај напуњен вуном (који је заменио сламарицу). – 
Проживљесмо овај живот у мукама и невољама, сад кад смо закопиштили, могло би 
се проживљети, ал доцкан: да нас туриш на меке душеке, не вреди – дошло време 
да се мрије.

душема -еме ж ‘дашчани под на запрежним колима’. – Доље ти је душема ш 
ћупријом, са стране канате, а напред и озади затвори.

душман / душманин м ‘суров човек, крвник, непријатељ’. – Кад пуцкета ватра, 
баба каже да то пуцају душмани од-муке.

Ђ
ђа прил. – Потрчи те успремај – ђа по кући, ђа по авлији. – Измишља коешта – ђа 

лијево, ђа десно. – Само заповиједа поваздан ђа ово, ђа оно.
ђаво -ола м 1. ‘пали анђео, непријатељ људи и Бога’. – Учила нас баба ону пес-

мицу: прекрсти се, Србине, и Кристом се снажи, што си ђаволу мржљи, Богу си све 
дражи. – Ђаво не оре и не копа, нити спава, но о злу мисли и он зна шта е право, 
ал неће право да ради. – Тај зна сто ђавола. – Продо душу ђаволу. – Зна сто ђавола. 
2. ‘бес, јарост’. – Сав се изобличијо, поцрвењо, запјенијо па урла ко ђаво. – Ма 
пушти га у бестрага, ђаво га одњо, виш да е продо душу ђаволу и да га е ђаво узо 
под свое; 3. ‘несташна особа’. – Ђаво један, само витли по саборима и коекудије; ║ 
ђаволичак -чка дем. – Ниђе не стае, ђаволичак један; ║ ђаволчина м аугм. – На-
дари га ђаволчина те оде у каванчину да шљема и коцка; ║ ђавољи -а -е ‘који се 
тиче ђавола, који се односи на ђавола’; ~-и окот ‘потомци или следбеници нечасних 
људи’. – Све је то ђавољи окот, од шта пало поштапало; ~-а управа ‘управа у рука-
ма нечасних људи и оних који чине безакоње у односу на Божје законе’. – Од кад 
је завладала ова ђавоља управа, ђеца и не-знају за Бога, но иг уче да су постали од 
мајмуна; ~-а посла. – Бежи, дијете, од такијег људи, ђавоља су посла то што они оће; 
║ ђаволас -ста -о ‘несташан, немиран’. – Није лош, ал је мено ђаволас.

ђавоиман -а -о ‘који поступа нечасно и ненормално, којег је ђаво обрлатио’. – То 
е ђавоимана багра, ништа добро није реко, нит добро учињо, види се да е у ђавољој 
власти.

ђаволити -им несв ‘живети порочно’. – И ђедови су им ђаволили, никад нису 
ништа поштено радили.

ђаволица ж в. ђаволуша. – Она му ђаволица намигну оком и он ко да повантрза.
ђаволуша ж ‘несташна девојка’. – Мало-мало па га видим како ћућори с оном 

ђаволушом.
ђак ђака м ‘ученик’. – Сад и ја имам три ђака; ║ ђаче -ета с дем. – Бабино 

ђаче стигло из школе; ║ ђачић -ића м дем. – Иду оздо ђачићи путом и џагоре; в. 
парадаишчић.

ђаконије мн ‘разноврсна јела’. – Наспремали и турили на-собру ваздан коекакиг 
ђаконија, све љепше од љепшега.

ђе прил ‘где’. – Ђе си бре, човече, нисмо се виђели откад себе. – Ђе ћеш?; ║ 
ђегда ‘понекад’. – Ђегда и ђедо запјева с нама, нарочито кад накрене коју врућу; 
║ ђегођ / ђегој ‘било где, негде’. – Ђегој се окренеш видиш љепоту; ║ ђеђе прил 
‘понегде, на покојем месту’. – Свуј гредом срећемо робаџије с воловима, само ђеђе 
видиш понеког с коњима; ║ ђекад прил ‘понекад, покаткад’. – Ђекад и он наврне / 
наврати, ал вели да смо му данас диљи нег јуче, ваљда ђе га не држе ноге; ║ ђекуд 
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прил ‘понекуд’. – Ђекуд би и отишо међ-људе, ал не могу д-оставим стоку саму; ║ 
ђешто прил ‘понешто’. – Ђешто би и узо озго с шивоњера, ал не могу да доватим; ║ 
ђекои -ја -е ‘понеки, гдекоји’. – Не види се прс пред оком, само ђекои прозор жмири.

ђебрати -ам несв ‘радити напорно, мучити се’. – Вала ђебрасмо дан ноћ те једва 
мено заимасмо и закућисмо, вала Богу.

ђевђир -ира м ‘велика кухињска посуда за цеђење, цедиљка (за супу, резанце, за 
прање воћа)’. – Потрпај те јагоде у ђевђир, па наспи озго воде.

ђевер м ‘мужев брат, девер’. – Запјеваше енђе: ој, ђевере, мирисни невене, јеси л
снаји купијо ципеле; ║ ђешо -а м ‘девер (одм.)’. – Мене мој добри ђешо одмијени 

кад гој може, ко рођени брат.
ђеверати -ам несв ‘мучити се, живети тешко и оскудно, деверати’. – Па ет, 

ђеверамо вако, боримо се, то е до нас, остало е у Божјим рукама.
ђеверовати -уем несв ‘бити девер’. – Кад се Марислав женијо, Владе ђеверово.
ђеверуша ж ‘младина пратиља на дан свадбе’. – Оне су ти биле ђеверуше кад се 

Споменка удавала, па иза ње придржавале вал да се не вуче по земљи.
ђевлити -и(м) несв 1. ‘оглашавати се кратким лавежом, лајати с прекидима’. – 

Шта би оном керићу, сву ноћ ђевлијо, не даде заспати; 2. ‘говорити против власти, 
»лајати на свеце«’. – Он вавјек ђевлио против власти и не зна колико пута су га 
апсили; ║ ђевнути -нем св ‘ланути’. – Ђевно нешто противу власти и ома дошла 
милиција те га пропитивала.

ђевовати -уем несв ‘проводити девојачке дане, девовати’. – Кад смо ђевовале 
ја и моја сеја, то су нам били најљепши дани; в. дижиглава; ║ ђевовање с гл. им 
‘девојачки дани пре удаје, девојаштво’. – Што викала она: ђевовање, мое царовање, 
да ми је се натраг повратити, умљела би саде ђевовати.

ђевојка ж ‘девојка’. – Нашо млого добру ђевојку од честита рода и порода; изр. 
Ко прије ђевојци, његова ђевојка; ║ ђевојачки -а -о ‘који се тиче девојке, који се од-
носи на девојку, девојачки’. – Тешка е клетва ђевојачка; ║ ђевојче -ета с ‘девојчица 
на прелазу између детињства и девојаштва, шипарица’. – Кадар је Јанко бацио око 
на оно ђевојче из Јездине; ║ ђевојчица ж дем ‘млада девојка, девојчица’. – Имаш ли 
ти, сине, каку ђевојчицу; ║ ђевојчура ж пеј. – Она ђевојчура прође путом и не назва 
Бога; ║ ђевојчурак -рка м дем ‘шипарица, цуретак’. – Он ти је у њу погледо још кад 
је била ђевојчурак и ет дошло време да е проси; ║ ђевојчина ж аугм. – Виш ти коли-
ка е она ђевојчина порасла, а ко да смо јој јуче били на-бабинама: ║ ђевојана ж хип. 
– А то е била ђевојана – баш баш; – Ој, ђевојко, ђевојана / питај мајку, ајд са нама.

ђевојчити се -им се несв ‘развијати се у девојку, стасавати’; в. менђуша.
ђед м 1. ‘стар човек’. – То е бијо ђед чувен у три села, ишли су људи кода-њ да 

га упитају за савет; 2. ‘очев / мајчин отац’. – Мои ђедови и по очевој и по мајчиној 
лини(ј)и су били сељаци; ║ ђедо -а м хип. – Мој ђедо е бијо мој први и најбољи 
учитељ; ║ ђедов -ова -о ‘који се односи на ђеда’. – Ја сам потље носио ђедову гуњу; 
║ ђеко м одм. – Мој ђеко мене купијо свиралу на вашеру; ║ ђедурина м одм. – Мене 
мој ђедурина ижњо на кркачама из Стјеника до на Перет.

ђедовина ж ‘имање наслеђено од предака, дедовина’. – Ово е моја ђедовина, она 
није за продају, од предака сам је наследијо, потомцима ћу да е оставим.

ђељати ђељам / -ем несв ‘дељати, тесати’. – Ђељај ту држалицу и глај се посла; 
║ ђељкати ђељкам несв дем. – Ђедо е стално понешто ђељко код оваца; ║ ђељнути 
-нем св ‘мало нешто дељати’. – Ђељниде, синко, овај штапић с том бекутом.

ђељка ж ‘алатка којом се деље, фино обрађује дрво’. – Ђељку е имала свака кућа, 
то ти је алатка која ти сваки-час устреба, да ђељнеш држалицу ил мај каку стварчицу 
од дрвета.



127Речник Драгачева 

ђем м ‘метална пречага на узди која се ставља коњу на уста попреко изнад 
језика’. – Ако ђеца узму ђем на-зуб, онда не вреди вући дизгине.

ђене-ђене прил ‘како-тако, колико-толико, ту и тамо’. – Да ми рече макар вала, 
па ђене-ђене, но шути ко мула, не прозбори једне једине.

ђенути ђенем несв ‘слагати снопове жита, навиљке сена или сламе, садевати’. – 
Иди ти, тата, ђени, лакше ти је, ја ћу избацивати.

ђенути се ђенем се св ‘отићи, нестати’. – Не знам куд се ђеде, само га неста ко 
да е у земљу потоно; ║ дијевати се дијевам се несв према ђенути се. – Не зна шта да 
ради ни куд да се дијева, ал с оним крвником нема јој живота.

ђерам ђерма м ‘покретно дрво на бунару за које је привезана кофа којом се вади 
вода’. – Ово ти је ко у оној пјесми: шкрипи ђерам; в. сова.

ђердан -ана ‘огрлица’. – Око оног њеног врата ђердан ко да е од злата.
ђерђев ђерђева м ‘рам преко кога се затеже платно за вез, ђерђеф’. – Знаш ти ону 

кад су везак везле три ђевојке, па кад им је нестануло лада над ђерђевом.
ђерезити ђерезим несв ‘сређивати, уређивати’. – Ене га у радјоници, ђерези неке 

његове рукотворине; в. уђерезити.
ђерзонка ж ‘кошница у облику сандука’. – Свака ђерзонка има доље плодиште, 

а у горњим спратовима су медишта.
ђетелина ж бот ‘крмна биљка, Trifolium, детелина’. – Решим д-одморим земљу и 

да посијем ђетелину, па се мислим да л да бацим тројку, да л луцерку или цмиљу; ║ 
ђетелиница ж дем; в. парадаишчић.

ђетенце -ета с дем. – Родило им се ђетенце ко упис, не било му урока; ║ 
ђетуриште с пеј. – Знаш ли, црни сине, шта би са пустом нашом Миљком: јопет 
родила женско ђетуриште! ║ ђеца зб ‘деца’. – Нема-ти веће радости но кад човек 
угледне ђецу свое ђеце; изр. Док ђеца не заплачу,мајка им не прилази; ║ ђечица 
дем хип ‘дечица’. – Ђечица су ти украс дома и домаћина; ║ ђечина пеј – Не мош од 
ђечине ништа д-оставиш, кад неко бане д-имаш ш чим да га послужиш; ║ ђечкадија 
‘дечурлија’. – Она несна ђечкадија опушћела трешњу, немам ни за слатко.

Ђетинци мн ‘хришћански празник који се слави у трећу недељу пред Божић’. 
– Ондак кад се вратимо из-цркве на Ђетинце, везивамо ђецу, а она нам се неким 
дарчићом кои су спремили, бејаги, дријеше.

ђетињство с ‘дечје доба, најранија младост’. – По ђетињству се човек познае, ко 
дан по јутру.

ђетлић -ића м зоол ‘птица Dendrocopus, Dryocopus, детлић’. – Оно ти се чуе 
ђетлић како кљуца поваздан.

ђешо -а м в. ђевер.
ђи! ђи! ‘узвик упрегнутом коњу да крене’. – Кад он викне ђи! ђи! – коњи момен-

тално крећу.
ђидо -a м ‘добар, леп одважан момак’. – Прође онај ђидо путом на коњу, а вранац 

му поиграва, све попречке гази, милина поглати.
ђилкош м ‘мангуп, кавгаџија’. – Ман се ти тог ђилкоша, далеко му лепа кућа.
ђинђа ж ‘девојка, лепотица’. – Запјева Станое ону: ој, ђевојко, ђинђо моја.
ђинђува ж ‘зрно накита као детаљ ђердана’. – Кад јој видиш грло, пожелиш да 

си ђинђува.
ђипати ђипам несв ‘скакати’. – Па кад јагњад полижу мекињице, почну да ђипају 

око-мене ко нека бенечад; ║ ђипити -им св ‘изненада устати, скочити’. – Кад је за-
звонило школско звоно, ми ђиписмо с оне обале па трк у учијоницу.

ђиха! узв за терање коња. – Оди, благо ђеду, да зајно отпјевамо ону, ђиха ђиха 
четир ноге.
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ђогат м ‘млад, вилован коњ за јахање’. – Кад отимари свог ђогата, па га оседла и 
узјаше, има да видиш љепоту.

ђого -а м ‘ђогат (одм.)’. – Оседла му његовога ђога па га изведе у авлију.
[ђон] м. – Кад се ђон изаба, однесемо обућу код шустера да е пенџетира.
ђозлуци ђозлука пл. т. ‘наочари’. – Не могу без ђозлука д-увучем конац у-иглу.
ђоновак м ‘обућа са ђоном’. – Земајле није ни било ђоновака.
ђубре -ета с 1. ‘сточни измет и мокра простирка који се избацује кад се чисти 

штала’. – Кад се згори ђубре, ми га развучемо по-њивама, растуримо и заоремо; 
2. ‘рђав човек, покварењак’. – Оно ђубре од човека превари оне маторе људе, узе 
им паре, баксем, у зајам и не врати; ║ ђубро -а м ‘прљав, неуредан, аљкав човек’. 
– Ђубро један, н-умије да с-окупа, а нашо он да ми попуе; ║ ђуброња м в. ђубро. – 
Виђа ли ти оног ђуброњу како се провуља путом?

ђубретар -ара м ‘радник који износи, односи отпад’. – Ђубретари тандрљају, 
доље по Чачку, с онијем кантинама сваки дан.

ђубрити -им несв ‘разбацивати ђубре износити смеће, ђубре’. – У време оно ђу-
брило се само шталским ђубретом, другог није ни било.

ђубриште с ‘лош човек, ништарија’. – Наиђе оно ђубриште те ми украде влачег.
ђубриште с ‘место на коме се одлаже ђубре, где се баца ђубре’. – Оне кокошке 

се навадиле па поваздан чепрљају на ђубришту.
ђубровник м ‘лопатица за склањање отпадака и прљавшине’. – Додајде ми, 

дијете, метлу и ђубровник, оћу д-обришем качару и да начиним мено реда.
ђубруша ж ‘аљкава, неуредна жена’. – Она његова ђубруша га зауздала, не зна 

ђе је десно; в. забрложити.
ђувегија м 1. ‘младожења’. – Онај Кајин ђувегија млого добар човек; 2. ‘ожењен 

млад човек, супруг’. – Вала Богу, нашла ми је моја Милоранка млого доброг 
ђувегију; ║ ђувегин -а -о ‘који припада ђувегији’ – Ђувегин брат се оженијо лани; 
изр. ~ момак ‘момак који на свадби чува ђувегију’. – Он ти је бијо ђувегин момак 
ономад на-свадби.

ђувезли непром ‘љубичаст’. – Сашила јој аљиницу ђувезли бое, не може бити 
љепша.

ђувечара ж ‘земљана посуда за припрему јела’. – Ижње ђувечару на астал, за-
мириса цела кућа на подварак.

ђувече -ета с ‘ђувеч, јело од кромпира, пиринча и меса’. – Би л вољели да спре-
мим за вечеру ђувече?

ђуда ж ‘женска дечја јакница’. – Купила ти баба лепу ђуду, срећо бабина.
ђуле -ета с ‘кугла, артиљеријско зрно’. – Почеше да фијучу ђулад повише нашијег 

глава и д-опада грање озго по-нама.
ђумара ж ‘рђав пас’. – И ђумара ти лашње живи но сељак. – И каже како то њено 

праунуче зна ко е отац оној ђумари што га, Боже прости, држе у-кући.
ђумбир м бот ‘зачинска биљка Zingiber offi cinale’. – Тури мено ђумбира у то 

јело, још ће љепше да бидне.
ђунија ж у изр. довести под једну ђунију ‘дотерати, удесити по својој вољи, до-

вести у ред’ (1).
ђурђевак -вка м бот ‘цветна биљка Convalaria majalis’. – Ђурђевак ти има нако 

звонасте беле мирисне цветове, ко гроз.
ђутуре прил ‘све заједно, у целини, за сав посао’. – Погодише се ђутуре, ал једва; 

║ ђутурицом / ђутурице ‘и с т о’. – Љубинко ђутурицом правио Милораду кућу. 
– Ону грађевину у Рогачи смо радили ђутурице и млого смо добро прошли, да ти 
поштено ка(же)м.
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ђутурум -урума м ‘стар, оронуо, сенилан човек’. – Не може онај мој ђутурум 
више ни д-изиђе у-њиву а јадно ти да копа.

Е
ева ж бот ‘собна крупнолисна биљка’. – Моја снајка гаји у саксијама адама и еву, 

син вели заузела с-овом врзином по собе, а ја кажем: нека-е кад воли.
еве реч. ‘ево’. – Еве ме ђе идем, шта се дереш, нисам глув; изр. ~ руке ‘као знак 

признања’. – Еве ти рука за то што си учињо за ону сирочад, нек ти Бог узврати сто-
струко, тебе и твоијем чељадма; ~ ти га на! ‘презриво одбијање да се нешто учини, 
уз окретање лакта саговорнику’. – Тебе да слушам? Еве ти га на!

еда св ~ ли га ‘има ли га’. – Еда-ли-га већ једном? ~ би ‘да би се, не би ли се’. – 
Нека вам Бог даде рода и плода, сваког добра и здравог порода, еда би се лоза ваша 
протегнула у векове векова.

ејвала реч. ‘честитам, свака част’. – Викаше ђедо Сретен, упропасти ме »ејвала« 
и »алал ти вера«.

еклати -ам несв ‘кукичати, хеклати’. – Вољела е јадна мама да екла завесе, 
миљеа и коешта; ║ еклање с гл. им. ‘ручни рад кукицом, (х)екловком и концем’ – 
Мене ти је еклање занимација, најљепше се одморим кад еклам.

екловка ж ‘игла којом се хекла’. – Купидер ми једну екловку, она ми се неђе за-
турила, нисам могла да е нађем, све сам претресла, нема и готова ствар.

ексенција ж ‘киселина, концентровано сирће’. – Суни мено ексенције у туршију, 
боље ће да стои.

елан елана м ‘воља за посао, полет, одушевљење’. – Кад видим како су, вала Богу, 
сложни синови, снае и унуци, дође ми да полетим, добијем неки елан за рад, ништа 
ми није тешко.

елебак м ‘будаласт доколичар’. – Пушти крају шта брсти онај елебак, свој ти 
посо, најзад ће се истина сазнати.

елем реч. ‘дакле, и онда’. – Елем, почек ти причати о нашем чукунђеду и његовим 
ратним догодовштињама.

ељда ж бот ‘хељда Fagopyrum esculentum’, F. sagittatum’. – Млого е добро и здра-
во брашно од ељде, а моја нана развлачи коре за гибаницу од ељдиног брашна.

ем св. – Ем си матор, ем си домаћин, ем имаш унуке, што ти то треба да под 
старос имаш посла ш њима, кад видиш и-сам да све слажу што обећају очи избора.

ендек ендека м ‘канал, јаруга’. – Нако пијани загрлили се, пјевају и сргењаше се 
у ендек.

енђа ж ‘младожењина рођака у сватовима, пратиља невесте у сватовима’. – Енђе 
од раног јутра плетијагу венце, месе колаче, спремају цвијеће и пешкире за свадба-
ре, па мимогред, запјеваше: весели се у-дом, домаћине, кад си вако лепо дочекао, 
најстаријег сина оженијо, и-ју!

ене реч. ‘ено, гле, пази’. – Ене га, јури се с пиладијом, никако да иг извата, из-
ишла из пиладарника; ║ енедер реч. ‘и с т о’. – Енедер, виђи ти њега, шта он зна, 
бабина паметница.

еспап -апа м ‘роба купљена у продавници’. – Купик мено еспапа кад сам већ 
сишо у Чачак, са-ћу д-одем до бојаџинке д-узмем женама неку пређу што су дале на 
варбање, па ћу полако преко планине кући.
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есплозија ж ‘експлозија’. – Јесте ли ви чули неку есплозију с оне стране плани-
не?

есцајг м ‘прибор за јело’. – Купили смо снајци и сину, за младенце, млого згодан 
есцајг и сервиз за ручавање од чистог порцулана, нек имају за успомену.

ете реч. ‘ето’; ~ ти сад. – Знаш ли, Леко, да ти је Радован понављо у школи? – Ете 
ти га сад!

етемаљ м ‘глупак, глуп човек’. – Ма шта те брига шта брбља онај етемаљ, само 
ти ради и глај своја посла, истина ће најпотље испливати на виђелo.

Ж
жаба ж зоол ‘водоземац Anura’. – Онамо у Језерини има жаба колко оћеш; ║ 

жабетина ж аугм. – Оне жабетине, онамо у Језерини, крекећу по сву ноћ и не дају 
спавати; ║ жабица ж дем. – Из онијег пуноглаваца после изиђу жабице; ║ жабљи -а 
-е. – Учитељи Радиша Аџула и Перо Маџар су јели жабље батаке, сви се живи чудом 
чудили; ║ жапче -ета с 1. дем. ‘жаба’. – Виђи како е оно жапче изишло на-обалу из-
баре; 2. ‘мало дете, детенце (одм.). – Оно мое жапче прво е проговорило – „нету“!; 
║ жабурина ж аугм. – Оне жабурине крекећу, не утољевају.

[жабац] жапца м. – Слушам ја како жабе крекећу, а чуе се један жабац, ко неки 
басиста.

жабокречина ж ‘зелени слој који се нахвата на устајалој води, бари у којој живе 
жабе’. – Жабокречину ми зовемо окријек и кад је нешто добро зелено, ми кажемо: 
зелено ко окријек. – На оној бари испод Стојановића стублине се уватила жабокре-
чина не види се вода ни лијек, само пођекад провири понека жаба.

жагра ж ‘лепиња од пресног теста’. – Кад завали љеба, нана часком замијеси и 
испече жагру на ринглама од шпорета и нако врућа с бијелим мрсом ти је слађа од 
шећера.

жалити -им несв 1. ‘бити у жалости, туговати за неким, оплакивати’. – Жене су 
жалиле и синове и мужеве и браћу и бивало је да им сузе пре пресуше нег што муке 
издуше; 2. ‘осећати нелагоду због неког недостатка’. – Викаше ђедо Сретен: не жали 
човек што е стар, но што није млад.

жалос -ости ж ‘туга за покојником’. – Кад бијасмо у жалости за покојним ђедом, 
Бог да му душу прости, ишло нам све од руке, ко по лоју, а поп, кад је светијо води-
цу, вели да то бива тако кад праведник остави благослов чељадма своим; изр. Жалос 
и радос се виде човеку на лицу. – Вратијо му жалос за срамоту.

жалфија ж бот ‘лековита биљка Salvia ofi cinalis, кадуља’. – Дуго нани није било 
добро док јој неко не каза да пије чај од жалфије и како е то почела, ома е дошло до 
бољитка, вала Богу.

жандар -ара м ‘жандарм’; в. ударати; ║ жандарчина м аугм. – Бијаше неки 
жандарчина, млого пргав човек, ш њим није било зебанције, он очас звизне пендре-
ком па се пуши; ║ жацо -а м хип ‘жандарм’. – Он јес бијо жацо, жандар, ал душа 
од човека: ако није мого помоћи, ником није одмого и сви га звали Жацо; в. џандар.

жар м ‘жишке од дрвета које догорева’. – Еве, згоро се жар, узми ватраљом те 
напуни пеглу па попеглај часком оне кошуље и чаршове; в. отпретати, печењак.

жарити жарим несв ‘додиривати копривом’. – Кад бидне сабајле на Ђурђевдан, 
баба донесе коприву па нас ш њом жари д-устанемо на уранак; изр: Жари и пали 
(каже се за неког ко е силан и обестан).
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жарко у изр. ~ сунце. – Кад наиђе моја баба, ко да ме сунце жарко огрија.
жацати -а[м] несв ‘бости’. – Жаца овај ос од банкута, ко да у зеницу удара; ║ 

жацкати -а[м] несв ‘боцкати’. – Кад смо врли јечам, жацка оно осје и лепи се за 
знојав врат па сврби ко да имаш шугу, далеко било; ║ жацнути -е[м] св 1. ‘боцнути, 
пецнути’. – Кад те онај ос од банкута жацне, ко да те чела жалцом ујела; 2. ‘пригово-
рити, прекорити’. – Жацну га мено Десимир, нако испотија, па му вели: причају да е 
неко Жарку укро влачег оновечери, а он се зацрвење у образима.

жацо м в. жандар.
жбир в. џбир.
жвајзнути -нем св ‘снажно ударити’. – Ондак ти он Младомиру жвајзне шамар-

чину па се исповиједо код попа, а поп му реко да то није добро чинити, ал кад је 
истина посреди, немаш, вели, друге и свети Никола е то учињо.

жвакати жваћем 1. несв ‘ситнити храну зубима’. – Добро жваћи, благо баби, 
немо да с-удавиш; 2. ‘брбљати, причати глупости, будалити’. – Наиђе онај доколи-
чар и поче да жваће коекаке бљувотине док ми преложисмо два-три казана.

жвалавити жвалавим несв ‘брбљати, причати бесмислице’. – Немо дангубити ш 
њим, он је у стању да жвалави љетни дан до подне.

жвале жвала ж мн ‘инфекција у углу уста’. – За жвале ти је најбољи лијек, 
каже баба Мара, д-извадиш некако из твог увета мас и њоме намажеш жвале и 
виђећеш, каже, ко руком одњето; ║ жвалав -а -о ‘који има жвале на устима’. – Онај 
Милосављев истресак изишо на-пут и, нако сав жвалав, не да д-ископамо канал 
според његове башче, запело му за стопу земље, а сва му имовина у трњу и аврику.

жвалити -им несв ‘причати бесмислице, брбљати’. – Чу ли ти како онај говнар 
жвали коешта, а све што е испричо не вреди жуте банке.

жвоцати -ам несв ‘стално приговарати, брбљати без мере и разлога’. – Ништа 
горе нема него кад зла женетина почне да жвоца човеку коешта и временом он по-
стане рђа ко и-она што е.

жврњати -ам несв ‘јести на брзину’. – Немој, дијете, тако жврњати, забољеће те 
стомак, но једи ко човек, полако, најпрво сажваћи па прогуни.

жгадија ж 1. ‘ситне штеточине (пацови, мишеви)’. – Додија ми ова жгадија по 
грађевинама, морам да набавим једну добру мачку; 2. ‘олош, људски талог, отпад’. 
– Сад ти је главна влас ова жгадија, све мој до моега.

жгаравица ж мед ‘горушица, непријатно жарење у једњаку, обично после 
узимања неке хране или пића, pyrosis’. – Не знам да л ме ова жгаравица спопаде од 
оног непеченог љеба. – Појдок повише оне рокве, па ме увати жгаравица.

жгепче -ета с ‘мало дете’. – Васпитано оно Милово жгепче, нема шта да видиш, 
шака јада, ал све зна како шта треба.

жглабак / жглавак -пка / -вка м ‘зглоб’. – Јој, дијете, сваки ме жглабак боли, не 
могу, пуста, ласно д-устанем. – Нешто ме жига у жглавку на овој руци, морам виђети 
шта ли ваља привити да ме умине колко било.

жгољавац -авца м ‘мршавко’ . – Онај жгољавац нашо нешто да паметуе; ║ 
жгољавко м ‘и с т о ’. – Ма јес он, кад га поглаш, жгољавко, ал да-[вид]иш како зна 
да се рве, потури ти ногу и отреска о-ледину док си реко шта би.

жгољавуша ж ‘ситна мршава жена’. – Само док ми дође она моја жгољавуша из 
болнице, мешчини поново би се родијо.

жгољо -а м ‘који је жгољав, мршав’. – Шта он зна о томе, жгољо један жгољави; 
║ жгољав -а -о ‘мршав, танак, слабашан’. – Прије војске он ти је бијо жгољав, мис-
лили смо да ће бити чкарт, ал да-виш јада, тамо се раскрупња, није само израсто но 
и податко.
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ждерати ждерем несв ‘халапљиво јести, гутати крупне залогаје’. – Дотрча, реко 
би га ветар доње, поче да ждере ко да е из апса изашо и отпарла некуд, не-рече ђе.

ждеро -а м в. ждероња. – Онај ждеро ждере ли га ждере.
ждероња м ‘халапљива особа’. – Онај ждероња мож да појде целу ћурку, каку 

ћурку, мож да појде по прасета.
ждрака ж ‘зрак сунца’. – Згодно ме преćече очима кое су пламћеле, цаклиле се и 

ćактиле, коно кад ждрака удари у огледало.
ждракнути -нем св ‘накратко погледнути, севнути оком; намигнути’. – Ждрак-

нем је, нако кришом, да неко не премети па ми се учини ко да и она непреметно 
сину оком.

ждребак -ака м ‘млад коњ’. – Ацо стално обучаво понеког ждребака па га про-
звали Ацо Ждребак; ║ ждребац -пца ‘млад некастриран коњ’. – Одгаијо е ждрепца, 
ко слика, и добијо на изложби коња диплому: иć, милшије му било но ишта, па се 
поноси ко свитац гузицом.

ждребе ждребета ж ‘младунче кобиле’. – Ождријебила кобила ждребе ко Шарац 
Марка Краљевића.

ждребица ж ‘млада кобила’. – Изгледа да ждребица тражи пастува; ║ ждребна 
‘бременита ждребетом’. – Немо кобилу да претовараш, грота е, знаш да е ждребна.

ждрепчаник -ика м ‘полуга на колима за коју се везују запрежни ланци’. – 
Ждрепчаник закачиш за кола одовуд, а одонуд запрежнице качиш на куку.

ждријебити се ждријеби се ‘доносити на свет ждребе (о кобили). – Ене иг у шта-
ли, ждријеби нам се кобила.

жђенути жђенем св ‘сложити сено у пласт, стог, саденути’. – Жђенули смо девет 
сијена, ако да Бог – биће нешто и од отаве.

жега ж ‘топло време, спарина’. – Бијаше данас жега, одавно није волика, меш-
чини све изгоре.

жедан жедна -о ‘који нема довољно воде у организму’. – Е, мое дијете, не дај 
Боже да ви прођете ту страоту рата кад смо били и гладни и жедни.

жедњак м ‘украсна биљка’. – Жедњак расте ко пузавица и прекрије све око себе.
жеђ ж ‘мањак течности у организму, потреба за пијењем воде’. – Кад стигосмо 

Савиној води, нисмо знали колко нам је доста, ко није прешо планину по вакој жеги, 
тај не зна шта е жеђ; ║ жедан жедна -о а. ‘коме недостаје вода у организму’. – Му-
чио се цео дан и гладан и жедан; б. ‘који жуди за нечим’. – Тај ти је жедан власти, 
скапава веселник.

жеђовати -уем несв ‘трпети жеђ’. – Не би мого сад нолико жеђовати, колко су 
нас мучили у логору; ║ жеђовање с гл. им. – Богме смо и жеђовали и гладовали у 
зло време.

жежен -а -о у изр. ~ злато ‘чисто злато, суво злато’. – Не би то кабулијо д-урадим 
па да ме платиш жеженијем златом.

[жеља] жеље ж. – Беше му е жеља да дочека да му се ожени унук; ║ жељица ж 
дем. – Оди, жељицо бабина, да ти баба љуби косицу; ║ жељан жељна -о ‘који нешто 
жели’. – Није жељан млијека.

[жена] жене ж. – Ђе није жене, туј није ни куће; ║ женетина ж пеј. – Зауздала га 
она женетина, ни онај човек ни помози Боже; ║ женица ж дем. – Нашо е, вала Богу, 
ону меродавну и вредну женицу, куш љепше; ║ жентурача ж пеј ‘зла жена’. – Била 
е то млого гадна жентурача, Боже ме прости; ║ жентурина ж пеј ‘и с т о’; в. по-
гужвати, шмекер; ║ женче женчета с дем. од жена. – Добро му оно женче, ко љеб, 
потревила се меродавна и кућевница кака није скоро дошла у наш џемат; ║ женски 
-а о ‘који се тиче жене’. – Кад је пуцњава утишала, чу се женски јаук.
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[женидба] ж. – Синови му били за женидбу кад је избио рат.
женидбина ж в. женидба. – Викаше онај старац: женидбина – прва трговина.
женити (се) женим (се) несв ‘ступати у брак (о мушкарцу)’. – Ја му велим, жен-

се, сине, јел ко рано рани двије среће граби, ништа од тог базвркања нема, него ти 
лепо и згодно савијај свое гњездо за времена.

женскариње ж мн ‘женскиње, женска деца’. – Породијевала се пуна кућа 
женскариња, па им је, како су стасавале, требало навасати опанака, везениг чарапа и 
кошуља и још коечега; в. повозит.

женскарош м ‘заводник, мангуп, швалераш’. – Тај ти је бијо женскарош у свое 
време, ал све биде и прође, ене ти га сад, нико га не види ко усмрђо сир, што викала 
баба Драгиња: млад делија, стар сирома.

жетва ж ‘сабирање стрног жита’. – Кат почне жетва, најпрво жетелице са српо-
вима жњу и руковедају, потље везиоци за њима оно што е поруковедано везују врбо-
вим прушћом у снопове, па се ондак снопље потрпа у крстине, па кад се то добро 
исуши прегони се на гувно и пођене у стогове или на камару и тујнак бидне док не 
дође вршалица.

жетелица ж ‘жена која жање’; в. жетва, једаред, пругло.
жетеоц м ‘посленик који жање (жито)’. – Колко сам пута одњела ручкова ко-

сачима, копачима, жетеоцима, пластијоцима, ни броја му нема; ║ жетелачки -а -о 
‘који се тиче жетелаца’. – Јој мене, како е то згодно било кад запјевају: жито жањем 
– познае се нажањ; изр. ~ песме ‘песме које се певају о жетви’; в. завичај, рабаџија.

[жети] / жњети жањем / жњем несв. – Па ти оне запјевају: ваздан жњесмо, краја 
не виђесмо; па ону: жито жњела Марица ђевојка и коешта још.

жив жива -о изр. жива згода ‘добро, угодно, корисно’. – Наиђоше лепи дани да 
се збере љетина – жива згода; ~-а ми мајка ‘каже се кад се, улазећи у нечију кућу, 
домаћини затекну на ручку’. – Не надак се да ћу ударити на пуну собру, жива ми 
мајка – да вам бидне пријатан ручак; ~ мука ‘кад је нешто тешко, мучно’. – Ударио 
мраз, а нестало дрва – жива мука; ║ ~ живцијат -а -о. – Је л ти још жив ђед? – Жив 
живцијат, не-било му урока, још заповиједа и то не мож бити боље; ║ ~ живцит 
живцита -о ‘и с т о’. – Прецркла сам жива живцита кад је гађо гром у багрен.

живина -ине ж ‘домаће пернате животиње’. – Имаду живине пуну башчу 
кокошију, ћурки, патки, гусака и мисирки.

живинче -ета с ‘јединка било које животиње’. – Мораш свако живинче да нара-
ниш и напојиш нако како треба, јербо и то е створење Божје.

живљети -им несв ‘живети’. – Живљо е вође ко бубрег у лоју, сад отишло у 
варош да бидне слуга другом мешто да бидне свој на свом ко што су му сви преци 
бивали; живели ‘узв. уз здравицу’. – Кад он подиже чашу и одржа беседу, узвикну: 
Живели!, а пријатељ му одговори: Жив био, срећан био, куд год одио! – Живијо и 
Бог те веселио! – Жив ми и здрав био! – Бог те живљо! – Живи просто – живљећеш 
сто; изр. живи се безл. – Добро смо и здраво, живи се некако и саставља дан и ко-
мад; живе се ‘бити у ванбрачном односу’. – Њиг дво ти се живе годинама, то скоро 
сви знају сем њеног човека и његове жене.

живнути -нем св а. ‘опоравити се, побољшати се (о здрављу)’. – Зауварице му 
бијагу они чаеви, мало е, мешчини, живно; б. ‘тргнути се, постати жустрији’. – 
Мено е предано и са-ће да живне.

[живот] -ота м. – Није њој више било живота с оним зликовцом; изр. Један је 
живот.

животарити -отарим несв ‘некако састављати крај с крајем’. – Животари се не-
како, од данас до ćутра, боље нема, а горе не може.
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[животиња] ж 1. – Не мучи животињу, и она има душу; 2. ‘лош, зао човек’. – Ис-
псова га баба на пасја уста: животињо једна, како те није срамота да тако нешто рек-
неш оцу; ║ животињица ж дем ‘појединачни представник неке животињске врсте’. 
– Немо никад, благо баки, да мучиш животињице, и оне су, ко и ми, Божја створења.

живчо -а м ‘раздражљив, љутит човек, који не може контролисати своје поступ-
ке’. – Онај живчо гађо оном лудом главчином у врата и разбијо иг очи славе, узо га 
ђаволчина под-свое, ил му е она вештица дала неку манђију.

жигавац -авца м ‘болни пробади’. – Мал мал па оćетим неки жигавац војнак, ко 
да си ми забијо шило.

жигати -а безл несв ‘осећати пробаде, жигавце’. – С опроштењом, вођенак ме, 
у мошницама, згодно жигало, одем доктору, он каже да сам се просо; ║ жигнути -е 
безл св ‘осетити бол, пробад’. – Јој, што ме жигну нешто по-дну стомака.

жидак житка -о 1. ‘мале густине’. – Најволим кад у жидак качамак турим старог 
кајмака и преврелог сира. – Што ти је вако жидак пасуљ: ниђе грашку д-уватим не 
могу, ко да се не ваља, само сама чорба; 2. ‘танак, савитљив’. – Оно несно дијете 
се закољуждило и тера по свом, а она узе жидак прутић па га опаучи по гузи, те се 
смири; 3. ‘неразвијен, мршав’. – Добро е ижџигљо, још је неподаткан, касти жидак, 
ал се види да ће да бидне крупна људескара, ако Бог да.

жижак жишка м 1. бот ‘ситан инсект што улази у дрво, пасуљ или жито’. – 
Ако дрво оćечеш у младини, обро си зелен бостан: напане га жижак и изрешета ко 
грудњачу; 2. ‘фитиљ за жижалицу ’. – Промјенде жижак, оће да се истули жижали-
ца; ║ жижљив жижљива -о ‘што је напао жижак (жито, брашно, дрво)’. – Ако ти је 
пшеница жижљива, није ни за шта.

жижалица ж ‘петролејска лампа без стакла’. – Земајле смо према жижалици 
вечеравали и рано ишли на спавање, а ан зора заруди, ми смо устајали.

жикинац -инца м фолк ‘Жикино коло’. – Коло прво крене с повозитим док се до 
момака не поватају ђевојке, ондак коловођа намигне свирачима и они ударе ужич-
ко, па чачак, па жикинац и тако редом до чарламе и заврзламе, а свирачи још и 
запјевају: ала волим заиграти, кад се мала до мене увати.

жила ж 1. ‘део корена, коренски огранак’. – Пуштијо дуд жиле оће д-извале цо-
клу на мекару; 2.а. ‘тетива’. – Кад је рипијо уз обалу, истегла му се она жила изнад 
пете, па не може стопе; б. ‘крвни суд, жила куцавица’. – Кад се наљути, избије му 
на челу она жила и ти глај ку-ћеш побећи; изр. из петнијег ~ ‘из све снаге’. – Ђаво 
њима сад управља, они раде за њега и то дан-ноћ, ко да су погодили ђутурице, за-
пели из петнијег жила, са свију дваес ноката, и ћерају од зла на горе, коно да им је, 
што викала моја покојна баба Драгиња, свракељица попила мозак; ║ жилица ж дем 
‘мала жила’. – Кад окопаваш младу садницу, води рачун да јој не поćечеш жилице; 
в. табати; ║ жилав -а -о ‘чврст, издржљив, отпоран’. – Виш каки е жилав ко да си 
конопце укрстијо преко њега, мож д-издржи каки ош терет.

жилавити жилавим несв ‘досађивати, мучити, гњавити’. – Виђа ли ти, Добро-
саве, како онај гузоња жилави брез везе неке ствари о коима нема појма, он ће да 
помогне село и сељаке, а не зна ђе му е дупе а ђе глава.

жилити се -и се несв ‘пуштати жиле, укорењивати се’. – Узмеш, ћеро, видиш 
вако, оченеш пелцер и ондак га забијеш у ову фину земљицу па озго преврнеш те-
глу, ондак редовно заливаш по мено, и он ће се полако жилити и кад се ожили – ете-
ти нове саднице.

жими реч. ‘за разјашњење могућег неспоразума’. – Жими, шалијо сам се, јесмо 
купили Славово имање. – Жими, нисам потораво, него сам шћео да видим шта би 
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ми реко да јесам. – Немо ти, жими, њиг слушати, но ради нако како си од оца и ђеда 
научијо.

жир м ‘плод храста’. – С јесени попуштамо свиње у жир, знаш како се поправе: 
боље но да си иг ранијо житом.

житељски -а -о ‘животни’; изр. ~ згоде ‘животни догађаји’. – Е таке су ти биле 
наше житељске згоде и незгоде: таки ти је живот – колко низбрдица, нолико узбрди-
ца; в. постигнути.

жито с ‘кукуруз’. – Он није ишо у Банат у бербу за-паре, но радио за жито, нако 
у клипу; изр. Вуна за жито. – Земајле су Ерцови нудили трампу њине вуне за наше 
жито па вичу путом: вуна за жито; ║ житанце -а с дем; в. благо.

жица ж 1. ‘танка метална нит’. – Купде мало жице да д-ударимо свињама 
брњушке; 2. ‘нит коју преља извлачи из предива’. – Кад се плете, има жица на клот а 
има на вркет; 3. ‘мали подземни водени ток’. – Бијасмо батли кад смо копали бунар 
у авлији, нађемо жицу у шестом метру: бије вода аман с-прста; изр. имати жицу 
‘бити довитљив, спретан’.

жиш! узв ‘упозорење детета на ватру’. – Тек јади проодало па грмачуе на шпо-
рет, а ја ти викнем: жиш, жиш, те оно стаде.

жишка ж а. ‘жеравица’. – Ђедо узо жишку машицама те запали дуван. – И он, 
нако шашав, погледне кроз прозор па вели: јој, људи, кад би се она качара запалила 
– колика би то жишка била; изр: избацити жишку (из-куће) ‘отерати зло’; надати 
жишку ‘поплашити’; бацити жишку под пете ‘довести пред свршен чин, у опасну 
ситуацију’.

жљицкавица ж ‘житко блато’. – Није никако чудо што су се ђеца искаљала по 
ноликој жљицкавици, ниси требала да иг нолико псуеш.

жмарци жмараца м мн ‘трнци’. – Јој, кад га уватим за руку у колу, све ме жмарци 
подиђу, од пета до увета, коно да уза ме гмижу неки врели мрави. – Стресе се од 
онијег жмараца.

жмиралица ж в. жижалица. – Она жмиралица трепће, ил нестае гаса ил је до-
горо витиљ.

жмирити -им несв ‘гледати једним оком или кроз полузатворене трепавице’. – 
Кад вари с онијем швајс апаратом, он жмири мешто да тури цвикере ил неки за-
штитник; ║ жмиркати -ам несв ‘повремено трептати, због дима, ветра‘. – Кад дуне 
ветар, оно вењер почне да жмирка. – Шта жмиркаш ко свракељица на југовину; ║ 
жмирнути -нем св ‘трепнути, погледати кроз трепавице’. – Жмирне он на њу, ко да 
неће да га виде.

жмурити -им несв 1. ‘држати затворене очи’. – Ништа не вреди што жмурим, 
ниђе сна и готова ствар, вата ме нека струја у ногама; 2. ‘беспосличити, губити 
време’: в. зврк.

жмурка ж ‘дечја игра’. – Немој иг сад дирати, почели д-играју жмурке, нека иг.
жњети в. жети.
жрвањ жрвња м ‘ручни млин’. – Земајле је пођеко имо жрвањ, ал ту е требало 

млого снаге и дангубе да самељеш џак жита, све смо на смену окретали.
жубор м ‘звук воде на потоку’. – Код Цвелове воденице чуе се само жубор воде.
[жуборити] -и несв. – Знаш ли ти, благо баки, ону: кад чу у гори да поток жубори, 

висибаба мала спремати се стала. – Кад смо били мали, па ослушкуемо како шушти 
слама, како шумори дрвеће, како жубори поточић, како уји ветар, како пјевају тице, 
блеје јагњад, мекећу козе, ричу телад, њиште коњи и коешта, а ова данашња ђеца 
ко да су повантрзала, Боже ме прости, само ћоре у она говна, нит шта чују, нит шта 
виде нит имају мај каког оćећаја коно што треба д-има иксан, будибокснама.
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жугнути -нем св ‘сркнути’. – Жугнемо мало чорбе (1).
жуђети жудим несв ‘жудети’; в. завичај.
жуја ж ‘керуша жуте длаке’. – Дошла жуја, не знам ђе била три-дана; ║ жујка 

ж 1. ‘керуша’ ж дем. – Оштенила жујка седморо – сви ко јајце јајцету; 2. ‘кокош 
жућкасте боје’. – Однесе ми лисица ону жујку, дабогда јој приćело; 3. ‘стара ракија 
која се ужутела у бурету’. – Е, ову влашу жујке да ми понесеш куму и кажи му да е 
одлежала пе-шес година у растовом бурету; ║ жујкица ж дем ‘жута кокица’. – Оста-
ви жујкицу, а држде оног пјевчића.

жу[ј]ица ж ‘начин причвршћивања врата на брвнари’. – Није досле било шарки 
ко-во сад но се правила округла рупа доље на подвали, а на вратима испупчење кое 
је налијегало на ту рупу и на томе се окретала врата и та врста шарке ти се зове 
жуица.

жуљ м ‘задебљање длана или табана услед напорног рада или трења’. – Кад цео 
дан тучеш мацолом ил радиш мај којом алатком, ако ниси утрвен, искочи жуљ, то 
ти је коно кад обуеш нову обућу па кренеш на сабор неђе диље, још ако е потијесна, 
ете ти жуља; ║ жуљан жуљна -о ‘жуљевит’. – Завичај шапуће пуцкетањем бадњака, 
догоревањем свеће, ујањем развигорца, благородним капима кише, завичај рани 
жуљном очевом руком, завичај те буди, у разасвит, мајчиним пољубом (7: 33).

жуљати жуља(м) несв. – Направијо ми Сатара тесне кондуре, жуљају ме, 
додијаше.

жуманце -анцета с ‘средишњи жути део јајета’. – Беланца одвоим за шенокле, а 
жуманца умутим и пошећерим па прелијем озго преко; в. шенокле.

жуња ж зоол ‘птица слична детлићу, Picus’. – Оćетила жуња мушице под малте-
ром на симсу па се навадила те кљуца сваки дан, оби сав малтер.

жупно прил ‘са блажом климом’. – Доље кода њиг, у Лозници, је млого жупније, 
зато има нолико винограда.

жустар жустра -о ‘хитар, оштар’. – Не ваља бити ладноклеп, ал није добро ни 
кад је иксан млого жустар и заумит, златна е средина.

жут жута -о. – Жут ми нешто ђедо и безвољан; ║ жућкас -ста -о ‘бледожут’. – 
Имадијаше Руменка неку жућкасту блузу ко јагорчевина; ║ жутикав -а -о ‘блед у 
лицу, ужутео, бледуњав’. – Ма јес он мено жутикав у лицу, ал не бој се, знаш како е 
казано: жути жутују – румени путују.

жутнути -не(м) св ‘мало пожутети због суше или болести’. – Богами ако ова су-
вовица настави, неће д-изиђе на добро, погледни како су жита већ жутнула. – Пше-
ница е жутнула, даће Бог да дочекамо добар род; ║ жутовати жутуем (не)св ‘бити 
жут у лицу, изгледати болесно’. – Не бој се ти за њега: он жутуе нако откад га тувим, 
ал не заборави да није тек нако казано да жути жутују, а црвени путују, надживљо е 
он млоге кои су се румењели у лицу; ║ жућети жути(м) ‘постајати жут’. – Почело 
лишће жућети, стиже јесен. – Жуте се сунцокрети око њиве ко да си поређо мала 
сунца.

жутоглав -оглава -о ‘који је жуте главе’; в. плиска.
жутокљунац -нца м ‘неискусан, балавац; тек излегнут птић који има жут кљун’. 

– Кад ови жутокљунци заврше школу, мисле да од њиг све почиње. – Мене је отац 
говорио: Још си ти жутокљунац, тек ћеш виђети шта е живот.

жутуља ‘крава жуте длаке’. – Чија је оно жутуља у нашој ливади? – Имали ми у 
оно време Жутуљу, Рујку, Видруљу, Цветуљу и Шаруљу.

жућо -а м а. ‘човек изразито жуте косе’. – Онај жућо Богосављев ти је ишо с нама 
на мобу, није имо више од дванес-тринес година и он ти бијо водоноша косачима; 
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б. ‘кер жуте длаке’. – Мота нам се око авлије нечији жућо, ћерајте га да нам се не 
припитоми; ║ жућко с дем. – Неко ми пребијо жућка, геља у предњу десну ногу.

жуч ж ‘жут, горак сок који лучи истоимена жлезда’. – Не мож да ти бидне само 
мед и млеко, знаш како се каже: чашу меда још нико не попи док је чашом жучи не 
загрчи; ║ жучан жучна -о ‘љут, бесан, срдит’. – Млого си жучан бијо, не иде то тако; 
║ жучно прил ‘љутито, срдито’. – Они туј почну нако жучно да се расправљају, не 
зна се ко е од кога загуљенији.

З
заалењети се -еним се св ‘поцрвенети, зацрвенети се’. – Кад јој рекоше да долазе 

просци, заалењеше јој се образи.
забадава прил ‘џабе, бесплатно, јефтино; узалуд’. – Продаде онај ветропир наку 

парцелу забадава.
забадати забадам несв 1. ‘заривати’. – Ишли смо сабајле, на Ђурђевдан, да заба-

дамо крстиће од љесковине по њивама, ливадама и вотњацима; 2. ‘бити знатижељан’. 
– Немојде да забадаш нос тамо ђе ти није место; ║ забости забодем св према забада-
ти. – Само да забодем ова два кочића и долазим.

забаптати забапће[м] св ‘почети газити по нечему што одаје потмуо звук’; в. 
клипити.

забарак -арка м ‘подбарни део њиве, ливаде’. – Кад је кишна година, од оног 
забарка немамо никаке вајде.

забасати -ам св ‘залутати, скренути с правог пута’. – Њиг двије, баба Драгојла 
и мајка, пођу с вечери на конак у Трнаву код бабе Станојле, па да поране на пијац у 
Чачак, ал иг увати ноћ и оне забасају у Небошу, шћућуре се више неке букве и туј 
освану, над оним безданом; в. сајман.

забаталити -аталим св ‘запоставити, напустити неки посао’. – Што си забаталијо 
наки виноград, тако ти Бога?

забацити забацим св 1. ‘затурити’. – Забацили ови моји неђе киланце, никако 
да га нађем; 2. ‘попити ракију једним гутљајем’. – Ајде, Иџо, сврати, да забацимо 
по једну; ║ забачен -а -о ‘изолован, удаљен од главног пута’. – Она ти се уда у Бре-
зовице, то ти је забачено тамо с оне стране планине, што би рекли – Богу иза ногу.

забашуривати -уривам несв ‘избегавати одговор, намерно заговарати, мењати 
теме разговора’. – Никако он да каже како е било, но све забашурива и прелази на 
друго; ║ забашурити -ашурим св ‘заташкати, прикрити’. – Не би му право што 
запођенусмо разговор о-томе, па шћадијаше да забашури.

забезекнути се -езекнем се ‘изненадити се, зачудити се’. – Веле да се сав онај 
народ, који се тујнак затеко, забезекно кад је чуо да е убјен краљ.

забиберити -им св 1. ‘зачинити бибером’ – Додајде ми мено бибера да забибе-
рим ову супу; 2. ‘напакостити неком, осветити се’. – Ан се здомчо власти, ома е 
забиберијо свима нама који смо му говорили поштено, нако како јес.

забибити се забибим св ‘несвесно се загледати у нешто, забленути се’. – Чим је 
она уишла у салу на забави, он се забибијо у-њу, не трепће; в. биба.

забиљежити -им св ‘записати’. – Ми у црквени календар забиљежимо кад краве 
воде, а на брвнима угарком забиљежимо кад преложимо лампек, тако што за сваки 
лампек ударимо рецку.
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забит -и ж ‘неприступачан терен, беспуће’. – Добра е шума, ал у забити, не мош 
ни ш чим д-извучеш дрва сем да носиш на леђима.

забити забијем св ‘убости’. – Забијо трн у здраву ногу; изр. ~ главу у песак 
‘избећи суочавање с проблемом’. – Јок, не воли он да зна истину, ко да забије главу 
под губер и прави се да не види оно што и ћорав види.

забленути се -нем се св ‘упиљити се, загледати се’. – Шта си се то заблено, ко 
да ниси виђо женско.

забољети -оли св ‘жигнути, заболети’. – Иć, што ме забоље глава, прште начи-
сто.

забравас -ста -о ‘својеглав, тврдоглав’. – Пушти га у бестрага, видиш да е забра-
вас, нит се да повести ни поћерати.

забравити -им св ‘закључати, замандалити’. – Кад бидне пред спавање, ми 
кључаницом забравимо обадвоја врата на-кући; в. кључаница.

забрадити се забрадим се св ‘везати мараму под брадом’. – Кад се умијемо, ја 
и моја јетрова, најпрво забрадимо мараме, па онда прилазимо к руци свекру и све-
крови.

забраздити забраздим св 1. ‘заорати прву бразду’. – Ан сам забраздијо, виђо сам 
да е орно, ни млого влажно ни пресуво, таман како треба; 2. ‘задрети, тврдити нешто 
упорно и непопустљиво’. – Тај кад забразди, не вреди му говорити, он ћера по свом 
ко јуне у плас, па куд пукло да пукло.

забран м ‘парцела под шумом’. – Изгледа да се продае Ерића забран на-Јелици, а 
каки је то домаћин бијо, није тек тако казано чије није било, чије бити неће.

забрекнути забрекне(м) св ‘покуцати обруче и налити воду у расушено буре’. 
– Пред изручивање шљива закиселимо каце, сипамо воду на данце и квасимо дуге 
док не забрекну.

забрентити забренти св ‘бити захваћен отоком, отеклином’. – Ударијо се Владе 
у кољено кад је стоваро трупце, забрентила му нога ко ступа.

забриђети -иди св ‘утрнути од ударца у тело’. – Ударик ногом о троношку, 
забриђе ми ћеваница ко да није моја.

забрисати -шем св ‘одбити, пригрнути метлом’. – Забриши пепо на ону страну.
забркати забрчем св ‘направити напој за свиње мешањем сурутке или сплачина 

са јармом’. – Ја ти ондак сперем судове па у оне сплачине додам сурутку и забрчем 
мено прекрупе те даднем свињама.

забркатити -им св ‘пустити бркове’. – Он виђо од ђеда па и он забркатијо.
забркљачити -им св в. забркати. – Забркљачи мећу свињама, ене ти сурутке у 

мекару, а јарма е у амбару па им изручи у корито да не грде, пробише главу.
забрложити -им св ‘направити неред’. – Кад се завршило комишање, уњесмо 

жито у-салаш, ал не-стигосмо да склонимо шашину, смрче се, те нам нако заноћи 
авлија; кад би иzутра, бану тета из Трнаве, шћела сам да цркнем од-бруке, кашће: 
кака е ово млада кад је дозволила да јој вако бидне забрложена авлија; ║ забрложен 
-а -о ‘неуредан, не(ра)спремљен’. – Ни с ким се она није покарабасила, нит је, далеко 
било, неки звијук, ни, да рекнем, нека ђубруша, чисте ђеци оне прњице, ђеца изми-
вена и гледна, авлија никад забрложена ни закоровашена, нема ништа растовржено 
ил заломатано но све на свом месту.

забројати се забројим се св ‘погрешити приликом бројања’. – Кад је исплаћиво 
волове, забројо се и севијо, дао три иљаде више, ал онај човек му вратијо ćутрадан.

забрусити забруси св ‘добити отеклину, натећи’. – Кад је цијепо дрва, удари га 
ћепаница по нози па му то саднак забрусило и помодрело, строба погледнути, а ја 
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му велим: иćецкај црног лука, мено поуљи и приви на убој, биће ко руком одњето. 
в. забрентити.

забуљити (се) забуљим (се) св ‘загледати’ – Забуљијо се у њу ко да ниђе више 
женско нема. – Шта си се забуљила у њега ко да мимо-њега ниђе мушко нема; в. 
глуп.

забуна ж ‘омашка, грешка, заблуда’. – Упадосмо у забуну, што јес, јес, кадар се и 
обрукасмо, ал, веле, ко признае – пола му се прашта.

забунити се забуним се св. ‘заплести се, помести се’. – Кад на прошевини ђедо 
рече: ајде да чуемо шта веле момак и ђевојка, нас двое се бијасмо забунили, ни да 
бекнемо.

забушавати -ушавам несв ‘избегавати посао’. – Нико наш никад ниђе није за-
бушаво, јок, и на кулуку одрадиш нако човечански, јел забушант може да бидне 
свака рђа.

забушант м ‘онај који забушава, избегава посао’.  ̶ Боље да сам запнеш но да 
плаћаш оног забушанта, само гла кад ће д-увати за влашу и да тропи у-лад. – За-
бушант ради ко од беде.

забушити забушим св ‘извртети, пробушити рупу’. – Однеси ову даску код Ра-
доице нек ти војнак забуши једну рупу сврдлом.

забушити -им св ‘преварити, подвалити’. – Кад су премеравали компире, он му 
забушијо за једну вагу.

завада ж ‘неслога’. – Знајте, ђецо, у кући у којој, далеко било, дође до заваде од 
те куће ништа нема, ома ти ето деобе, а тамонак ђе је слога, туј и Бог помаже.

завадити се -им се св ‘посвађати се’. – Па запјеваше ону: ајде, мила, да се за-
вадимо. – Кад су се браћа завадила, вели Вујана Миљојци: нема ти, друго моја, душ-
манина док не роди мајка; изр. Завадијо би два ока у глави; ║ завађати -ам несв 
‘изазивати свађу’. – Никад немо, благо ђеду, да се завађаш ни с ким, јел од заваде 
ништа горе нема.

завалит -а -о ‘сметен, несналажљив’. – Није, касти, завалит, но дошо утржан и 
устаоц и басташан, све му иде од руке.

завалити -и св ‘недостати’. – Свега смо набавили довољно, једино нам завалило 
бијелог вина, ал имало е црвеног колко ош.

завалити1 се завалим се 1. ‘спустити се, увалити се на удобно место’. – Завалијо 
се у фотељу ко сваки дрматор, ништа не-ради, а добро живи; 2. ‘пасти, скљокати се’. 
– Не знам шта му би, згодно смо ишли и разговарали и одјампут он ушуће, преблеђе 
и завали се, нојнак, за-прошће.

завалити2 се завалим се св ‘захвалити се’. – Јеси ли се завалијо човеку што ти 
причетвори?; ║ заваљивати се -аљивам се несв ‘захваљивати се’. – Бозна како се 
заваљива, ко да сам му учињо не знам шта, а ја би то толико учињо и неком ког не 
познаем а камо ли њему.

заварити заварим св ‘саставити металне делове варењем’. – Ово мора да се за-
вари, има човек, доље у Чачку, швајс апарат.

заваровати -ујем св ‘понашати се у нескладу с неким правилима која одређује 
црква’; в. варовати’. – Они заваровали и не раде на Огњену Марију и на Прокопље 
ијако није црвено слово.

завасати -шем св ‘стећи, заимати’. – Мораш да запнеш, дан ноћ, да завашеш 
колко било.

заватати заватам несв ‘захватати воду, снабдевати се водом’. – Док нисмо иско-
пали бунар, заватали смо воду на извору код Бреста и носили у тестијама и буцама; 
║ заватити -им св ‘захватити’. – Ја пошла на извор да заватим воде за вечерас.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина140

завежљај м ‘замотуљак, смотуљак, нешто завезано у платно’. – Узек онај 
завежљај, испоздрављак се ш њима и одок полагано навише ус-планину.

завезак -ска м в. чвор. – Кад начиниш завезак с узицом, ил конопцом, ил пертлу 
на ципелама, немо никад везивати чвор намртво, но на замку да мош лако потље 
д-одријешиш.

завезати завежем св 1. ‘везати’. – Завежи теле тујнак навр ливаде; 2. ‘прекинути 
причу, умукнути’. – Завежи кад говорим, иначе ће мотка да ради! ║ завезивати 
-езивам несв ‘везивати’. – Стоку смо завезивали за јасле, свако говече је имало свое 
место и сваком смо у бучуку давали мекиње.

завести заведем св 1. ‘погрешно усмерити, преварити’. – Заво га на рђав пут; ║ 
заводити заводим несв ‘одводити у страну, у пропаст’. – Ништа црње нема но кад 
они кои воде народ, не воде га но га заводе; 2. ‘навести, назначити, именовати’; в. 
заворањ, ćедок; ~ се ‘изгубити равнотежу, једва се одржати на ногама’; в. ргати.

заветрина ж ‘место заклоњено од ветрова’. – Ви сте закорачили у живот и дош-
ли пред раскрсницу са кое воде два пута, један, коим иде већина, широк је и напод-
ногу, њиме се стиже у раскошну заветрину, ђе је топло и мекано, заклонито, удоб-
но и богато, а други пут је тесан, безводан, оскудан, успорит, чапорновит, каменит, 
трновит, он води навише, на ветрометину, ђе шибају олује и ветрови, ђе ćевају муње 
и ударају громови (7: 218).

завидан -дна -о ‘завидљив’. – Није бијо рђав, ал му манишем што е завидан и 
љубоморан ко пашче, кад види да е неко бољи ода њ, сав позелени од злобе.

завиђети -дим несв ‘бити завидљив, љубоморан’. – Немој му ништа завиђети, 
џаба ти његов газдинлук кад је оженијо ону аброношу.

завијати завије св ‘нанети снег, навејати’. – Некако се и пробисмо до Забоја кад 
тамо завијо ветар намете у вр врзине, сем тице ништа тудије није могло проћи, а 
јадно ти ми.

завијати1 завија(м) несв ‘оглашавати се високим, монотоним звуком’. – Кад је 
било глуво доба ноћи, застадосмо да мено оданемо кад се озго од Црне стене чу 
курјак како завија. – Не знам што ли су керови ноћас завијали до пред зору. – Сву 
ноћ су завијале свирене.

завијати2 завијам несв ‘стављати завоје, умотавати’. – Кад су га аперисали, по-
чеше му завијати ногу завоима. – Они дуван завијали у новину; ║ завити завијем св 
‘увити, умотати’. – Помози му завити оно јагње на шиљку у чаршов; изр. ~ у црно 
‘учинити велико зло’. – Прокоцко, несретник несретни, пола имања и завијо кућу у 
црно.

завиљчати -ам св ‘зауздати, ставити коњу узду са чампаром’. – Завиљчајде ти 
ђецу на време, кад смотају ђем на зуб, доцкан је.

завиривати завиривам несв ‘загледати, погледивати’. – Већи ти је његов динар 
но нечија кућа, он ти, неке јаде, сваки-час завирива у новчаник ко сиђелица у ону 
ствар, да простиш; ║ завирити -им св ‘погледнути, осмотрити’. – Добро завири, 
сине, да се није испатила златица у компиру.

завис -сти ж ‘завист’. – Завис ти је погана болес, радуј се, благо баби, да свак 
има и да му добро бидне.

зависити -им несв ‘бити зависан од неког’. – Давно би му он окрено леђа да не 
зависи од-њега; изр. Ко зависи од другог и његовом керу се умиљава.

завитлавати (се) -итлавам (се) несв ‘шегачити се, комедијати’. – Није ти се она 
завитлавала ни с ким, нит је завиривала у туђе ствари, јок, но е глала своја посла и 
своју бригу бригала; в. троножац.
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завитланција ж ‘шегачење, комедијање’. – На комишању се попије по која и сви 
пређу на завитланцију.

завитлати -ам св ‘бацити нешто из руке далеко’. – Кад је завршио посо, он за-
витла чекић у ћошак; ║ завитлити -им св ‘и с т о’. – Кад је изоро неку рипу, он је 
завитли наниже у врзину.

завитуљити -итуљим в. заврљачити. – Он му узе ону крушку што е укро и 
завитуљи наниже у поток.

завичај м ‘родно село, родни крај’. – И зец ти се врне да липше тамо ђе се 
окотијо, тако и иксан под старос жуди за завичајом. – Завичај ти дарује дуњу и 
мушмулу, караманку и беросавку; завичај те грије ватром испод лампека и зрном 
пшеничним у златном класу; завичај те враћа песми орачкој и копачкој, рабаџијској 
и косачкој, жетелачкој и сватовској; завичај те позивље на мобу, на прело и поćело, 
на комишање (7: 33)

завлачит -а -о ‘примамљив, на шта се лако навикне’. – Све ђавоље преваре су 
завлачите, ласно упанеш у замку ко што е пушење, пијанство, коцкање, курварство 
и коешта; ║ завлачито прил ‘примамљиво’. – Најприје му било завлачито, а потље 
испало зајадито: виђо у шта је упо.

завлачити завлачим несв према завући. – Чуем ја, ономад на вашеру, како 
разговарају два коштаплера и онај један вели: дошло, каже, гадно време да не смијеш 
више своју руку да завлачиш у туђи џеп; ║ завући се -учем се св ‘шћућурити се, 
прикрити се’. – Кад је виђо да е густо, завуко се у мишју рупу, бијо е мањи од мако-
вог зрнета.

заводити заводим в. завести.
завојица ж ‘кривина’. – Кад је било код Веселновића завојице, пуче ступац и 

сијено се стровали под-обалу у Цолову ливаду.
заворањ -орња м ‘спојни метални клин између јарма и плуга или кола’. – И он 

ти поднесе преко двоката тужбу и ондак заведе лажне ćедоке како га е баксем Жарко 
ударијо заворњом.

заврањети -ни св ‘смрачити се, поцрнети’. – Заврањело небо, пред ону арлауџу, 
и скоро се смрче усред дана.

заврачати заврачам св ‘нешто учинити врачањем’. – Онај јадни Васо прича како 
га неко бајаги заврачо, ко да га е врачар мого нагнати да краде народну воду с водо-
вода, па почо нешто нако да манта.

заврзан -рзана м а. ‘неспретњаковић’. – Еда ли ђе оног мог заврзана; б. ‘изазивач 
нереда и свађе’. – Ајде, ајде заврзане један, смири се мено и глај своја посла.

заврзивати (се) -рзивам / -рзуем (се) несв 1. ‘саплитати се, ломатати се (у мраку, 
по лошем путу)’. – Почесмо да се заврзуемо п-оној помрчини, мало е валило да се 
скрџумамо низ онај рид; 2. ‘задржавати бесмисленом причом, замајавати’. – Давно 
би дошо, ал наиђе Цоле и поче да ме заврзуе ш његовом причом; в. старудија, тура, 
шедрња; ║ заврсти се -рзем се св ‘саплести се, запети о нешто, заплести се’. – Завр-
зе се баба о партосару и испаде јој ћаса из рукуј и прште у парампарчад; изр. Заврзо 
се ко пиле у кучине; в. одржати, пиле, простирати.

 заврзлама -аме ж фолк 1. ‘народно коло’; в. жикинац; 2. ‘гужва, неред, русвај’. 
– Тако ти је то кад неко здомча влас, а није кадар да е понесе, он ондак начини завр-
зламу у којој се не зна ко пије а ко плаћа. – Упаде веселник у ону заврзламу ни крив 
ни дужан.

заврљати заврљам св ‘залутати, поћи погрешним путем’. – Ми баксем кренули 
краћим путем и заврљали: стигли кући у разасвит.
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заврљачити -им св ‘бацити далеко’. – Кад је чула шта е синоћ било на забави, 
она ти скиде онај веренички прстен и заврљачи га Бога питај доклен.

заврнути заврнем св 1. ‘усукати, увити’. – Он га смота за-руку, заврну е подобро, 
док овај не признаде шта е и како е било; 2. ‘зашрафити, навити’. – Заврнде добро 
шајтов на-бурету да не начиниш зијан; 3. ‘преварити’. – Заврно га Радојко за четири 
иљаде; ║ завртати -ћем ‘превијати, савијати’. – Не могу сад да ти дам кљешта, ви-
диш да заврћем ш њима овај плек.

завући се -учем се в. завлачити се.
загадити -им св запрљати’. – Забога, Ђорђе, што си пуштијо стоку да мокри и 

баљега крај бунара, да загади воду.
загасан -сна -о ‘таман, тамне боје’ – Он бјелоперас па му згодно приличи она за-

гасна кошуља; ║ загасит -а -о ‘и с т о’. – Млого ти загасито то плетиво за ђецу, узми 
неке ликтије рудице па прошарај мено. – Старијима сам плела џемпере у загаситу, 
касти дунклију, боју, а ђеци у ликтију.

загиликати -чем св ‘почети голицати, шкакљати’. – Загилико чиле дијете, а оно 
се згодно заценуло од-смија.

загинути -нем св ‘задржати се, остати дуго’. – Те ти ноћи загинусмо у кавани 
код Коза до пред зору.

заглабати -ам св ‘ослабити, сморити се’. – Цео Божји дан вукок оно попријеко 
тестере, заглабак начисто, не оćећам руке, ко да нису мое. – Ишчиље снага, ђецо 
моја, заглабак начисто.

заглавак -авка м ‘дрвени клин којим се утврђује нешто расклимано’. – Начинде 
ми неколко заглавака од стржевине да поткајлуем алатке, иде пролеће, ваља да бид-
ну азурне.

заглавити заглавим св 1. ‘учврстити заглавцима нешто што је расклимано’. – 
Виђи те ми некако заглави ону мању ćекиру, нешто ми се расклимала; 2. ‘неочекива-
но се наћи у тешкој ситуацији’. – Некад не знаш је л боље заглавити у болницу јал у 
бувару; в. испаличавати, несретник, пршњак; ~ се а. ‘уклештити се’. – Заглавило се 
прасе у-прошће и поче да скичи ко да га дереш;

загладити -им св а. ‘угладити, поравнати нешто’. – Није ми добро загладијо бе-
тон кад је изливо басамке па не мош ласно да иг опереш; б. ‘решити спор, помирити 
се’. – Бијагу се њиг двојица мено замерили, ал напане Драго прво једног, па другог, 
да се измире и они ти њега послушају те загладише односе, ко да ништа није било.

загледати се -ам се св ‘заљубити се’. – Мешчини да су се наш Саво и она Алек-
сина ћер загледали; ║ загледати загледам несв ‘завиривати’. – Иде оздо, па мало-
мало нешто загледа преко врзине; ║ загледавати -едавам несв ‘и с т о’. – Стално сам 
загледавала да л је јуница почела да зачиње; ║ загледнути загледнем св ‘загледати, 
пажљиво прегледати’. – Узми стубе, загледни добро да није случајно нека црепљика 
спала с грађевина од оне номадашње олује.

заглибити се заглибим се св 1. ‘упасти у блато’. – Заглибисмо се у локву ис-
под Јаковљевића кућа, кад смо вукли спомен тати, да не би четвора – не би могли 
предријети; 2. ‘поћи погрешним путем, упасти у невоље, проблеме’. – Заглибијо се 
у дугове, не зна ни ку[д]-ће, ни шта-ће, ни како-ће. – Заглибијо му син у ту ђавољу 
партију, никаке вајде више кућа нема ода њ, само дангуби ш њима поваздан; изр. 
Заглибијо се до гуше.

заглунути заглунем св ‘одједном оглувети’. – Кад је гађо гром у Давидов багрен, 
мене ти заглуну увета: нисам три дана ништа чуо; в. гумараба.
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загнојити се загноји се св ‘компликовати се упалом проузрокованом гнојним 
бактеријама (о повреди, рани)’. – Тако сам се гадно утрнијо да ми се загноијо табан, 
нисам мого стопе неколко дана, док ми нана није иглом извадила трн.

заговарати -оварам несв ‘задржавати нечију пажњу на некој теми с циљем да се 
сазна или постигне нешто друго’. – Видим ја да ви мене заговарате, мора да сте не-
што решили да забашурите; в. пенџер; ║ заговорити се -им се св ‘задржати се због 
неважних послова, замајати се’. – Нас двије ти се заговорисмо и мене ти, пустој, 
покипље млијеко.

заговнати -ам св ‘направити недопустив прекршај, осрамотити се’. – Мора да е 
онај Властимиров говноваљ јопет нешто заговно ан је долазила милиција.

загољаштити се -ољаштим се св ‘задићи сукњу до изнад колена’. – Загољаштила 
се, реко би је певаљка.

загорети -и св ‘пригорети за дно посуде приликом кувања’. – Ђеца најарила ва-
тру више но што треба и загоре ми ручак, ку[д]-ће моја брука.

заградити заградим св ‘направити ограду, оградити’. – Решили смо да загради-
мо онo имање што смо лани купили, повадили смо старе шљиве, има да се нацијепа 
коља колко ош, а прушћа има по потоку, све врба до врбе.

загра[ј]ити -им св ‘загаламити’. – Перо послужитељ узе звоно и поче да звони, 
а ђаци заграише и покуљаше напоље ко рој чела.

заграктати закракће[м] св према грактати; в. гавран, славуј.
загребати -ем св 1. ‘направити огреботину, оставити траг гребањем’. – Дедер да 

видимо ко је од вас с нечим нако загребо нова врата; 2. ‘брзо побећи, нагло отрча-
ти’. – Кад је њен тата наишо, он је загребо ко зец и стуштијо се наниже Цвеловој 
воденици; ║ згребати -бем несв ‘остругати кашиком’. – Згреби ове компириће што 
су мено загорели и уватили за данце, то е најљепше; ║ загрепсти -бем св ‘огребати 
нечим’. – Узело овo несно дијете те повукло мачку за-реп, она се окрете, замаука и 
загреба га по руци. – Ко е ово загребо ексером по брвнима?

загрижљив -ижљива -о ‘провокативан, склон свађи и нереду’. – Поштен јес, ал 
је загрижљив начисто, за трен ока плане и почне кавгу и не смируе се док не ишћера 
ствар на чистац.

загризнути загризнем св ‘загристи’. – Загризни колко мош да прогунеш; ║ за-
гристи -изем св 1. ‘и с т о’. – Не мож знати кака је јабука док не загризеш; 2. ‘упу-
стити се у ризичан подуват’. – Богме је загризо мушки, свака му час: да су могли, 
поцијепали би га ко свиња масну торбу, ал човек имо три чисте, стисо петљу и стрпо 
им све на камару.

загријати се -јем се 1. ‘огрејати се поред ватре’. – Бане јампут, уз месојеђе, 
Мићо Ћурчија, по некој арлауџи, кода нас у млин да се мало заклони и загрије; 2. 
‘заљубити се’. – Изгледа ми да се наш старији син загријо за Обрадову ћерку, све ми 
се чини да мирише на свадбу, ако Бог да.

загрмити / загрмљети -ми св безл 1. ‘загрмети’. – Кад загрми, ете ти кише; 
2. ‘завикати, разгаламити се’. – Кад је он загрмљо на том збору, народ поче да му 
пљеште длановима, а они дрматори се само згледнуше.

загрнути загрнем св 1. ‘окопати усев и уз стабљику пригрнути земљу’. – Д-идем 
да загрнем мено краставце кад је вако орно после јучашње кише; 2. ‘набацити на 
рамена, обући топлији комад одеће’. – Загрнде ти, тата, ову гуњу, бојати се да те не-
пробије ветар; 3. ‘мало задићи сукњу (да се не покваси на јутарњој роси или ако се 
хоће прегазити поток или речица’. – И она ти загрну сукњу изнад кољена и загази 
у-ријеку; ║ загртати -ћем несв ‘окопавати усеве’. – Заборавили људи како се загрће 
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муруз; ║ загртање с гл. им. – Не питај више шта је загртање кад се земља труе, а не 
окопава, неће више нико д-узме мотику ко да се не ваља.

загрцнути се -нем се св ‘закашљати се кад мрвица хране зађе у душник’. – Ја 
му вичем: полако, дијете, ал он пожуријо да појде што-прије па се, итајући, загрцну.

загуђети -ди[м] св 1. ‘почети гуслати, запевати уз гусле’. – Земајле је у Драгаче-
ву било подоста гуслара, ја сам слушо неке од њиг кад загуде, милина ти бидне, а 
највољо сам да слушам Миљка Цогоља, Рада Петковића, па његовог унука Драгана, 
па Миленка Вукајловића, па Јована Симеуновића, па Животу Милоевића, па Божа 
Раденковића; 2. ‘захладнети’. – Љетос ćеди поваздан, питаћу га кад загуди тамонаке 
о Божићу шта ће да раде без дрва и коечега.

загулити се загули(м) се св ‘тврдоглаво задрети, непаметно инсистирати на 
неважној појединости’. – Загулијо се Владе, а загулијо се и Миле, неће да попуш-
ти ниједан, ни лијек, једва иг смирисмо да се не-поватају за-гуше; ║ загуљивати 
-уљивам несв ‘терати по свом, неразумно инсистирати на неважној појединости’. – 
Немо више загуљивати, ако Бога знаш, но једном, брате, и ти попушти колко било, 
шта си навро ко луд на тоцило; в. потргнути; ║ загуљен -а -о ‘пргав, својеглав, 
задрт, незгодан’. – Нема од тог посла ништа, ш њим здоговора нема, тај је загуљен 
начисто, ћера мак на конац; в. жуч[ан].

загуљенко м ‘незгодан човек’. – Онај Пићинац ти је прави загуљенко, нит га 
мош повести ни поћерати, кад задре, не оступа ни за живу главу.

загустити -и св 1. ‘повећати густину, згуснути’. – Млого си загустијо малтер, 
додај воде те га ражиди мено; 2. ‘наћи се у неприлици, у опасности’. – Кад је загу-
стило, ни трага ни гласа од оног његовог клинчења и валисања, збрисо е главом без 
обзира. – Ан је загустило он се посо пепелом; ║ загушћети -усти[м] св ‘и с т о’; в. 
заждити, клиснути.

задавати задајем несв ‘давати, наметати задатке, обавезе’. – Имају бејаги неки 
распус зимус, а учитељ им задо некијег задатака, немају кад јадничад да се грудају 
и возе на соницама; ║ задати задам св ‘дати задатак, наметнути обавезу’. – Немо, 
молим те, око мене да дангубиш, треба још и ја да ти задаем посла.

задајати задајам несв ‘помагати тек рођеном младунчету сисара да се привикне 
на сисање’. – Пођекад мораш да задајаш јагњад и телад док само мено не одвркну, 
потље сами ватају за-сису и тучу у виме док им мајка не-спушти млијеко; ║ задо-
ити задоим св ‘нахранити младунче првим млеком по рођењу’. – Са[д]-ће она, оста 
у-штали да задоји теле; ║ задоен -а -о ‘задојен нечим (мајчиним млеком, мржњом, 
идеологијом)’. – Задоено то мржњом од малиг ногу, а да га човек пита што мрзиш 
Србе, не зна да ти рекне, а и не зна пусник да му е наврнђед бијо Србин и славијо 
светог Ђорђа ко-и-ми.

задигнути -нем св ‘подићи’. – Задигниде мено те вратнице да испод њиг про-
крешем зeмљу да не каче кад се отварају; ║ задизати -жем несв ‘подизати’. – Оне 
задижу сукњу и кад не газе преко потока; ║ задићи -гнем св ‘заврнути’. – Задигни 
мено ногавице кад газиш преко-баре; в. загрнути.

задијевати задијевам несв 1. ‘стављати нешто на ревер, цвет у косу, за појас’. 
–Ђевојке сватовима задевају рузмарин, а они њима врате уздарје турајући у ону 
корпицу с рузмарином неку пару; 2. ‘изазивати, подбадати; шалити се’. – Ми смо 
ти се задијевали мимогред, мај шта да радимо, и кад копамо, и кад жњемо, и кад 
комишамо, тако нам лашње прође дан; ║ зађенути зађенем св према задијевати. – 
Сваком свату се у ревер зађене стручак рузмарина; изр. Засвири па за појас зађени; 
║ зађести -нем / -дем. – О Ђурђевудне треба зађести на капију крс(т) од љесковине.
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задирати -ем несв према задријети. – Немојте, ђецо, задирати тамо ђе вам није 
посо; ║ задријети задрем св ‘одступити од теме, правца или тока приче’. – Ми 
шћели да се нако браски здоговоримо да начинимо мено пута, да можемо ко људи 
да приђемо кућама и да пригнамо коешта и кад је кишовито време, ал Рашко задро 
ко јуне у плас, те ко ми је поćеко врзину, те ја нећу да калдрмим, те мене пут не 
треба ни за шта, и ет после волико година испаде да му стварно не треба: ене га сам 
ко пуштињак чами; ║ задрвен -рвена -о ‘тврдоглав, неразуман, који остаје при свом 
схватању и кад се покаже да није у праву’. – Задрвен је, дабоксачувај, ко мазга, не 
мош ш њим да разговараш ко ш човеком, он ћера свое и то ти је, туче нако ко ован у 
криву шљиву; ║ задрт -а -о ‘и с т о’. – Задрт ко да га е правијо Шиптар, ш њим нема 
здоговора.

задоцнити задоцним св. в. одоцнити. – Задоцнили сте ви тријес година да се 
равњате ш њим, кад је он говоријо шта ће да нам се збуде, ви сте се правили невеш-
ти, сад вам крив Јанко и Марко.

задрибанда м в. надрибанда. – Она задрибанда Драгослављева кад нешто задре, 
немо ни покушавати да га одговориш, он ће ишћерати његовски па да си још толики.

задријемати задријемам св ‘уснути на тренутак, задремати’. – Задријемо 
Мијодраг на гумараби, Врањо му сам иде, ал му неђе успут спала шајкача; изр: За-
дремо ко сојка на југовини.

задрктати -им св ‘почети дрхтати, трести се од узбуђења’. – Кад су наишли 
његови коњи у галопу, мешчини да е земља задрктала, а и ђеца задркташе од стра-
сти.

задрмати -ам св ‘затрести, заљуљати’. – Задрмајде ову крушку, јачи си, нек опа-
не која да се мено засладимо.

задруга ж ‘већа породична заједница’. – Да смо задружни, ко што има задруга, 
па да се шурка, неко око-стоке, неко око оваца, неко планинкуе, неко робаџија, а ми 
пусти неокосни, не знамо ку-ћемо прије, знаш како ти дође: више рукуј, већа е и 
снага; ║ задружни -а -о ‘који припадају великој породичној заједници’. – Ондак ти 
је било млого задружниг кућа од по дваес-триес душа.

задувати се задувам се св ‘задихати се, гласно дисати’. – Што си се, синко, за-
дуво тако, ко да су те јурила керад.

задудњати / задудњети -и св према дудњати / дудњети; в. строба.
задужбина ж ‘оставина за душу, тековина (или њен део) коју човек оставља на-

роду из кога је потекао за спас душе и сећање међу потомцима’. – Наши свети преци 
су подизали свое задужбине Богу у славу, прецима у час а потомцима у аманет. – Кад 
су они дошли на влас, опљачкали су све задужбине. – Неки ко задужбину оставе 
цркву ил имање, а ови ништаци – два милиона гробова.

задужбинар -ара м ‘оснивач задужбине, ктитор’. – Србљи су одвајкад имали за-
дужбинаре кои су за свој народ подизали задужбине; ║ задужбинарски -а -о ‘који 
се тиче задужбине’. – То ти је задужбинарска грађевина.

задужбинарка ж ‘жена која је подигла задужбину’. – Новка Вилипова била права 
задужбинарка: родила и сподигла тринесторо ђеце

задужбинарство с ‘доброчинство које је усмерено племенитим циљевима’. – 
Земајле су виђенији људи гаили задужбинарство, ко е бијо могућнији начинијо е 
или цркву или неку другу грађевину и оставијо народу.

задушни -а -о ‘који се тиче душе, који се односи на душу’; изр. ~ баба ‘особа за 
све, сваком послушна’. – Није моја Славка задушна баба, откандерте се ње, не може 
она више да бидне мешаја кадгој неко умре, па ашчија кадгој се неко жени ил удае, 
па бабица кад се која порађа.
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задушнице ж мн ‘дани посвећени помену мртвима’. – Ми о задушницама од 
памтивијека излазимо на-гробље, палимо свеће, кадимо гробове и износимо прилоге 
да се свак, ко приђе гробовима нашијег стариг прекрсти ил запали свијећу, нешто 
почасти, појде и попије, а оне ти стално падају у суботу. – Наша чељад изоде на све 
четворе задушнице и на миољске, очи Мијољдана, и на митровске, очи Митровдана, 
и на оне очи сиропусне неђеље пред васкршњи пос и дуовске кое падају у суботу очи 
Троица; у те дане преча посла немамо, јел су то наши стари, Бог да им душу прости, 
заслужили и то нам у аманет оставили, и ко би то прекршијо, тај би изгубијо благо-
слов предака и наудио би својој кући и своим потомцима.

зађевица ж ‘спор, неспоразум, мања свађа’. – Ма оставте, људи, те зађевице, 
имадете ваљда преча и паметнија посла, кумим вас Богом јединијем.

зађевојчити се -им се св ‘развити се у девојку, стасати, приближити се пунолет-
ству’. – Док дланом о длан, зађевојчик се, а кад сам се удомила, пита ме моја ујна: 
очију ти, вели, је л ти жао ђевoвaња?

зађељати -ам св ‘зарезати ножем, направити шару на дрвету . – Ђедо није мого 
докон код оваца, узо ведимистер и зађељо шаре на оној његовој мачузи, да се не 
мош наглати.

зађенути -нем в. задијевати.
зађеравати -еравам несв ’уочавати, запажати’. – И каже како е и он после зађераво 

у Ужицама, кад је ишо код своијег другова, како и-њине мајке имају зидњаке и реши 
да прескаче доручак док не саштеди да ми га купи за обетину; ║ зађерити -им св 
‘загледати, уочити, запазити’. – Нико ко ђедо Младомир није мого да зађери у-шуми, 
јал у врзини кое дрво ваља за рогуље, кое за криваицу, сонице, срчаницу или ђеци 
за скије.

зажагрити зажагрим св ‘добити посебан сјај у очима’. – А она, пуна среће, за-
жагрила оним очицама, оће да полети.

заждити заждим св ‘брзо отићи, побећи’. – Е, ти тртомуди, коно што е он, ми 
дођоше главе, данима се јуначи, а виђе ли га данас: чим је мало загушћело, заждијо 
колко га снага носи те побего.

зажмурити -им св а. ‘затворити очи’. – Прозор кои назирем на окреченом зиду 
бијаше зажмуро; б. ‘намерно нешто »превидети«’. – Зажмуро на једно око и про-
гледно му крос-прсте.

зазвечати -и св в. звечати.
зазепсти -ебем св ‘назепсти’. – Кад прасад зими зазебу, остану крџава, не вреди 

иг потље ранити.
зазимити -им св ‘оставити да презими (о стоци)’. – Решијо Станое да зазими и 

волове и бикове; ║ зазимљавати -имљуем несв. – Козо комендија па га пита: шта си 
решијо: оћеш ли и оца да зазимљуеш?

зазинути -нем св ‘загристи’. – Не могу да зазинем ни овићка, све ми однемилило.
зазирати -ем несв ‘устезати се, стидети се’. – Он образли па зазире неке јаде, 

није од онијег што су пенџетирали образ.
зазор м 1. ‘стид, осећај недостојности’. – Од зазора не шће да се послужи; 2. 

‘мало растојање’. – Оставијо ми мали зазор између врата и перваза и чим мено врата 
набрекну, кад наиђе магла ил киша, не мош ласно да иг затвориш.

зазубице ж мн 1. ‘запаљење десни’ (о коњима). – Нешто ми се чини да е левак 
добијо зазубице ; 2. ‘жеља изазвана посматрањем неког како нешто чини’. – Глам 
како макљају оно врућо печење, па згодно добик зазубице и поточа ми вода на уста.

заиграти се заиграм се св ‘занети се у игри и заборавити на време’. – Ова несна 
ђеца се заиграла и стока им отишла у зијан.
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заимати (се) -ам (се) св ‘стећи иметак, изаћи из оскудице’. – Бог вам дао здравље, 
млади сте, живот је пред вама, брзо ћете ви да се заимате и да станете на здраве ноге, 
само напред.

[заинатити се] заинатим се св. – Заинатио се, не вреди му зборити, ћера по свом 
док јампут не-лупи главчином о-зид; ║ заинтачити се -им се св ‘остати тврд у свом 
убеђењу иако сви разлози говоре да је то непаметно’. – Не мож да му се здоговори, 
заинтачијо се и не одустае док не ишћера, не пита колко кошта.

заискати заиштем св ‘затражити нешто’. – Кад ти чоек заиште нешто, ако мош – 
подај му ко чоек, немо да га циједиш, тако ти Бога, јел није ласно искати; ако не мош, 
кажи му бар лепу реч. – Ни мајка не дае сису ђетету док оно не заиште ил не заплаче.

заитити -им св ‘захватити’. – Заитиде ми жита у ову шерпицу да бацим кокош-
кама.

заићи заиђем св ‘доћи наоколо, крадом’. – Он, колко е веш, заишо озго кроз 
вотњак па сишо јаругом да га нико не смотри.

зајадиковати -уем св ‘изненада гласно заплакати’. – Зајадикова, пусница, камен 
би заплако: јој, сине, рано моја, што остави и уцвели мајку твоју!

зајадит -а -о прил ‘који доноси јад, мучан, тегобан’; в. завлачит.
зајажљив -ажљива -о ‘који се лако задовољи’. – Неке јаде није ни лијек зајажљив, 

но начисто незајажљив, ко да му е зинула нека ала, дај Боже да му се то о-главу не 
обије.

зајазити зајазим св ‘направити напер ради навраћања воде на воденицу’. – Кад је 
зајазијо воду за воденицу, Даринка е испод јаза, у подјазици, наредила башчованлук 
те заливала кад треба.

зајапурити се -апурим се св ‘поцрвенети од узбуђења, зацрвенети се’. – Одигра-
ла ш њим у колу, па кад су се претпостављали, она се зајапурила ко мајска трешња.

зајаукати -аучем св ‘гласно закукати’. – Зајаука пуста Перуника коно гуја љута, 
оста кућа без раниоца, ко ће њене сиротане љебом изранити.

зајмати -ам (не)св ‘позајмљивати, узимати на вересију или у зајам’. – Навикло 
то да зајма, никако да се опамети, да заваше, па да распореди како треба, да се опру-
жа према губеру; ║ зајмити зајмим (не)св ‘узети у зајам’. – Кад зајмиш, врати дан 
раније но што си обећо, немо да дозволиш да онај ко ти позајми рукама, потље иште 
ногама, а кад узајмиш каку алатку ил мај шта, чувај боље но свое, јел ко не чува 
туђе, неће никад имати свое.

зајно прил ‘заједно’. – Па, ет, навршило се преклани педесет година откад смо 
ја и мој човек зајно, било е мука и невоља, ал, вала Богу, и радовања, изродисмо и 
сподигосмо ђецу и еве, вала Богу, сад имамо пуну кућу унучади.

зајогунити се -огуним се св ‘наљутити се, застранити’. – Знао сам да е јогунас, 
ал да може толико да се зајогуни – нисам мого ни замислити.

закаведати -ам св ‘онемоћати, једва се кретати’. – И весели Десимир ти је за-
каведо начистo, једва е изишо од Такиша горе кад је пошо Илији на-сарану и вели: 
оде Иџо, сад сам ја на реду; и тако и-би.

закајловати -уем св ‘поправити, учврстити, поткајловати (в.)’; в. расклимата-
ти.

закајмачити -и(м) св а. ‘формирати покорицу млечне масти на прокуваном и 
охлађеном млеку’. – Кад млијеко спјенимо, ми га разлијемо у карлице и оно се до 
ујутру закајмачи, ондак салијемо кајмак, а онo млијеко подмлачимо и турамо сириш-
те и кад се потсири, завијемо га у грудњачу и озго притиснемо да се ицједи сурутка; 
б. ‘намазати кајмак на хлеб или га ставити у јело’. – Ништа слађе од врелог бабиног 
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колача закајмаченог старим кајмаком. – Кад буранија сташе, ја е зачиним с онoм 
мљечавином, а ђеци одвоим у ћасу па озго закајмачим.

закачињати -њем несв ‘качити’; в. кабас; ║ закачити -им св 1. ‘везати нешто 
и вући’. – Закачијо Векиша букву за трактор и извуко е на влаку до на Дјелове; 2. 
‘изружити, изгрдити неког’. – Закачио га подобро, све му е скресо како јес, а он 
промијенијо боју и заћуто ко заливен.

закачка ж 1. ‘замерка, несугласица’. – Не знам око чега им изби нека закачка те 
се свадише; 2. ‘кука којом се нешто качи’. – Дајде ми, дијете, ону закачку да савијем 
грану да појдемо коју трешњу, виш кака е: руи се ко крв.

закекечити се -чим се св ‘устурити се, осилити се, погордити се, уобразити се’. 
– Откад се закекечијо, горе у фотељу, не види нас ниђе ко лањски снијег. – Виђи како 
се закекечијо ко пијано Циганче.

закерало с ‘који се спори због ситница, цепидлака, ситничар’. – Он је поштен, 
нема шта да се каже, ал је, брате, закерало, у стању е да цијепа длаку начетворо.

закерати закерам несв ‘ситничарити, досађивати бесмисленим питањима’. – 
Немојте, људи, закерати, него ајд да се здоговоримо, свима нам пут треба и сви 
треба нако човечански да учествуемо у градњи, колко е ко могућан.

закивати закивам несв ‘спајати ексером два дрвена елемента’. – Ај да ми по-
могнеш закивати летву на авлији, па ћу ти или вратити или платити, ти само држи 
летву и чап, а ја ћу д-укивам ексере; ║ заковати закуем св ‘учврстити једно за друго 
закивцима (ексерима, кламфама, пишљацима)’. – Одок доље да закуем онe летве 
што су се отковале; в. трлац.

закидати закидам несв према закинути. – Како да закидају ништаци лако науче, 
а никад не забораве; ║ закинути -нем св ‘украсти приликом мерења’. – Највећа 
проклештиња ти је закинути на кусуру, на кантару, ил на мај какој мери јел знаш 
како е казано: како мериш, нако ће ти се мерити.

закиселити -им св 1. ‘ставити сирће у јело’. – Узми, благо баби, сирћета те за-
кисели ову салату од купуса, па е ондак мено посони и поуљи; 2. ‘наливати воду 
у расушен дрвени суд’. – Закиселијо сам кацу, сад могу да се изручују шљиве; в. 
расушити.

закишњавати -ишњава несв ‘излагати се киши’. – То ми је сијено већ једном 
закишњавало; ║ закиснути -не св ‘постати мокро од кише’. – Не стигок д-увршим 
сијено па ми ноћас закисло; морам да га батаљуем све док не дођем до сувоте, да га 
пресушим јел ако се убуђа – мож да га бациш на-ђубре.

заклањати -ам несв ‘штитити, чувати од нечега’. – Не заклањајте ђецу од по-
сла јел ако се обнераде, целог живота ће бити богаљи, јел доконе руке ђаво упосли; 
║ заклонити (се) заклоним (се) св ‘склонити се од невремена’. – Срећом неком, 
наиђосмо на једну кошару, горе у планини, те уиђосмо у-њу да се заклонимо од оне 
арлауџе; ║ заклонит -а -о ‘скровит, у сигурном заклону’. – Oнај наш башчованлук 
згодно заклонит: озго брдо, тамо и вамо они велики грмови, а доље до потока врбе 
и њему ветрови никад не могу да науде.

заклапати заклапам несв ‘закључавати’. – Заклaпај врата кад пођеш некуд, немо 
да ти бидне тешко, јел онај куси не оре и не копа; ║ заклопити заклопим св према 
заклапати. –Заборавик заклопити подрум.

заклапусати -ам несв а. ‘запричати се, разбрбљати се не водећи рачуна ни о 
чему се ни како говори’. – Заклапусали обадвојица, нит се зна који горе галати и 
изговара штогој му на уста дође, ни који се више дере, нити слушају један другог; 
б. ‘пенити на уста при парењу (о вепру); пуштати пену на уста у бесу’. – Заклапусо 
ко вепар кад букари крмачу.
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заклетва ж ‘свечано обећање, изјава оданости’. – Кад смо у војсци полагали за-
клетву, бијаше дошо тешки народ да то посматра.

заклети се закунем се св ‘обавезати се, заветовати се’. – Они су се заклели једно 
другом на вернос. – Заклела се земља рају да се тајне све сазнају; ║ заклињати се 
-њем се несв према заклети се. – Он се заклињо само онима који су давали више; ║ 
заклет -а -о ‘који се заклео да ће нешто (у)чинити’. – Латини су наши заклети душ-
мани, сатирали су нас кад гођ им се пружила прилика.

закликтати закликће св ‘почети кликтати’. – Јутрос сабајле закликта жуња 
више-куће; в. оро.

[заклон] м. – И пилад беже у заклон квочки под крила да би се сачувала. – Знаш 
како е казано, ко се у Бога узда у најбољем је заклону.

заклонити в. заклањати.
заклоп м ‘направа за заклапање, закључавање’. – Земајле су на грађевинама биле 

дрвене кључанице па е заклоп бијо калауз, тек потље су почеле да се кују браве и да 
се за заклоп користе ковани кључеви.

заклопац -пца м ‘поклопац на лонцу или другој посуди’. – Шта му вали, знаш 
како е казано: спрам лонца и заклопац ил, како лика имадијаше обичај да рекне, 
сваки лонац нађе заклопац.

закљештити се закљештим се в. укљештити (се). – Закљештило се прасе 
у-прошће па скичи ко да га дереш.

закмечати -им св ‘огласити се плачем’. – Кад би пред зору, закмеча дијете: еј, 
вала ти, Боже, на твом дару, прекрсти се баба Драгиња ијако није знала да е мушко.

заковрнути -оврнем св а. ‘црћи, угинути’. – Заковрнуло ноћас оно крџаво прасе, 
шта мош да радиш, у његову главу; б. ‘онесвестити се; умрети’. – Није шћео он оцу 
Саву да наплати онај плек, каже: нек то бидне мој прилог за ту твоју грађевину, ал 
ако заковрнем, вели, да се помолиш за мене.

заковчавати -овчавам несв ‘закопчавати’. – Кажи ђеци нек заковчавају џокице по 
овој ладноћи, а јок д-иду нако раздрљени, испробијаће иг ова ветрина; ║ заковчати 
-ам ‘закопчати’. – Исплела сам, обадвоици, џемпер на заковчавање, па кад се враћају 
из-школе, кад угрије сунце, да могу д-отковчају, а ако залади, да могу да заковчају; ║ 
заковчавање с гл. им. – Исплела сам обадвоици џемпере на заковчавање.

закокати закокам св ‘зарити, забити (об. оштар предмет, нож)’; в. скокати.
заколутати -ам св ‘почети колутати очима’. – Кад му ја показак црно на бијело, 

он ништа не рече, само заколута очима.
закољак -ољка м ‘део врата где се свиња коље’. – Oнај закољак добро испери, да 

не остане крвав, а гркљан баци керу.
закољуждити -ољуждим св ‘бити претерано брбљив и тврдоглав’. – Ђе доведе 

оног закољужденог човека, не могадијаше нико од њега једне једине да прозбори; в. 
жидак, млатарати.

закопати закопам св 1. ‘покрити земљом’. – Закопајде овај дроб од свињчета 
у-ђубре да не развлаче керад по башчи; 2.‘помирити се, изгладити неспоразум’. – 
Откад су закопали ратне ćекире и измирили се, од ондај су млого згодно, што-но се 
каже: грло и глава.

закопиштити -им св в. ‘стећи иметак’. – Радили смо дан-ноћ еда би закопишти-
ли и скућили колко било, сад, вала Богу, имамо свега, ал здравље попуштило.

закопрчити (се) -им (се) 1. ‘бити својеглав’. – Оно Мијово закопрчено мудо не 
шће да помогне на путу ко да он тудије не-иде, срам га било од гузице кад об-
раза нема; 2. ‘направити, извити необичну линију (об. у краснопису или при 
потписивању); в. краснопис.
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закоровашити -овашим св ‘запустити, допустити да се направи неред’. – Немо 
да дозволите да вам бидне закоровашено по авлији и грађевинама, нисте у Циганима 
расли.

закоровити -им св ‘зарасти у коров’. – Ниси требо, благо течу, да дозволиш да ти 
ђедовина бидне нако закоровљена: ако не мож да стигнеш, подај неком нек ради јел 
су твоји стари сила муке виђели док су куповали и крчили оно имање; в. изумирати.

закорушити (се) -орушим (се) св ‘ухватити покорицу услед хладноће’. – Богами 
ноћас зацинцо мраз па се закорушило оно блато, млого рђава ођа.

закрати закра(м) св 1. ‘нагазити на трн; забити’. – Ја му вичем: не иди бос у онај 
трњак, он не шће да послуша и закра глоговак, једва иде; ~ се ‘закашљати се’. – Кад 
се закро, мишљо сам да ће д-издане.

закратити закратим св ‘забранити, ускратити’. – Паметан Драго, закратијо ђеци 
д-излазе касно, вели: само неваљала ђеца лурају ноћом, ко глуве кучке.

закрвавити -рвави св ‘подлити се крвљу, зацрвенети се (о беоњачама)’. – 
Правећи се да спава, Надомир га кришом, жмиркајући, скрозира, види људескару, 
на ногама му гумене чизметине с дугачком саром, горе бунда од цираде с кранглом 
ко да е турио јагње, ма како јагње, ко двизан, а бунда раскопчана, па се види да е с 
унутарње стране овнујско руно, а доље пала преко чизама, пед изнад чукљева, на 
глави шубара по којој се уватило иње а очи му закрвавиле (7: 172).

закрвити се закрвим се св ‘завадити се’. – Стеван се, због зулума кои не 
могадијаше више трпљети, закрви с Турцима и, пошто освети убјеног оца, побеже и 
насели се, вођенак, у Горачиће, на месту кое данас зовемо Башчине, горе испод Са-
вине воде, и туј изроди синове Петра, Радована и Радосава, који се прозваше, по оцу 
им, Стевановићи, а прича професор Предраг Руж(и)чић, да су они, Руж(и)чићи, по 
Стевановој ћерци Ружици. – Кад се људи закрве на крв и нож, кад им пукне тиква, 
ништа горе. – Закрвили се, очи да поваде; в. развадити.

закривити закривим св ‘искривити, повити’. – А наш комадант, на коњу дорату, 
исука ону његову закривљену сабљу, подиже је увис и викне: За мном, браћо!

закркати закркам св ‘дубоко забити, забости’. – Закрко му бик рог у стомак и 
није му било спасенија.

закркљати -ам св ‘почети кркљати у настојању да се нормализује дисање’; в. 
гуша[т].

закрмачити -им св ‘забрљати, испрљати’. – Имали ми млого добру учитељицу, 
Љубинку, ал она није вољела неред ни да имаш закрмачену свеску.

закрмељати -ам св ‘добити крмеље у угловима очију; поболети’. – Што си 
закрмељо, благо ђеду, да ниси мено назебо? – Богами, нешто ми баба закрмељала, 
од Мратиндана никако да се коварне.

закрпа ж ‘парче тканине којим се крпи поцепана одећа’. – Неко веселом Пињу 
ушијо закрпу на оне ицјепане пантолоне, ал ваљда није имо друго него рудицом 
зејтинли бое; изр. Нашла врећа закрпу.

закрчити закрчим св ‘разбацати разне предмете по дворишту или просторији 
где сметају’. – Што си закрчијо кодник овим лампаријама, очију ти твојиг, не мож 
нико д-увиђе у кућу ко човек.

закудрати -а(м) св 1. ‘закржљати, заостати у расту и развоју’. – Ово тринесто 
прасе закудрало начисто, тешко да претекне; 2. ‘имати кудраву неошишану и не-
уредну косу’. – Ид-де код Млађа те се уљуди, виш да си сав закудро; в. коврџав.

закукати -ам св ‘почети кукати’. – Знаш како е казано: ко зна запјевати, зна и 
закукати.
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закукуљити -укуљим св ‘прикрити’. – Он врда да погледне истини у очи, па све 
нешто нако, около наоколо, закукуљи и замумуљи.

закукурикати -уриче св ‘почети кукурикати’. – Кад би пред-зору, закукурикаше 
пјевчеви; в. залепршати.

закупити закупим св ‘узети земљу под закуп’. – Њиг двоица браће закупили ону 
величку парцелу у Јоксимовини те посијали компир; ║ закупљивати -упљивам / 
-упљуем несв према закупити. – Нана е сваке године закупљивала тезгу на пијацу 
ђе се продае бијели мрс.

закутак -тка м ‘запећак, мирно месташце’. – Кад смо од Корената кренули горе, 
поред Савине воде ка Иверју, у једном закутку видимо: заладиле се нечије овце.

закућити -им св према кућити; в. дометнути, ђебрати, сила.
закучити закучим св ‘закачити’. – Неко закучијо тулцом за трешњу поред пута 

те јој ољуштијо кору, идидер те замажи баљегом, лашње ће да преболи.
зал реч. ‘зар’; в. говедо, лакрдијати, погача.
заладак -тка м ‘хладовина’. – Њиг двое се посклонише у заладак и почеше не-

што тијо шапутати, а румен им ударила у образе; в. откивати.
заладити залади[м] св ‘захладити’. – Немо да дираш квочку јел ако залади јајца, 

све ће да бидну мућкови. – Она Гвозденова шума нам заладила пола њиве; ~ се за-
ладе се св ‘смирити се у хладовини у време подневне жеге, запландовати’. – Овце се 
по врућини заладе и на пашу изоде тек кад сунце накрене онамо к Овчару и Каблару; 
║ заладњети -дни св ‘захладнети, постати хладније’; в. превирати, спрљити.

залаз у изр. орати на залаз ‘орати само у једном смеру’. – Њима имање у страни, 
па се земајле ралицом орало попреко, ал откад су набавили саковац, ору на залаз: уз 
брдо коњи вучу плуг нако, а низ брдо се ћера бразда, ал дубоко.

заламати заламам несв ‘уклањати заперке са биљака’. – Цео боговетни дан сам 
заламо заперке у винограду, згодно почеше прсти да ми бриде; в. прочевље; ║ зало-
мити заломим св 1. ‘откинути нешто, одломити’. – Морам д-идем да заломим запер-
ке на патлиџанима, да се не издае на гору. – Заломи та два-три заперка па д-идемо; 2. 
‘запасти у део, наметнути се као обавеза’. – Тако ти се на мене заломи сав тај посо 
око стоке.

залежати се -им се св ‘одмарати се, ленчарити’. – Готованчина једна, залежо се 
и обнерадијо, ништа да привриједи ко да се не ваља.

залијепити залијепим св ‘залепити’. – Што он залијепи ти мош само д-ицијепаш; 
║ залјепљивати -епљуем несв; в. гумерабљика.

залепршати -ам св 1. ‘размахнути крилима’. – Кад би пред зору, чук ја како 
залепрша пијевац крилима и закукурика; 2. ‘почети провејавати (о снегу)’. – Зале-
пршаше нам прве пауљице снијега, а ђеца почеше да кликћу од радости.

залетати се залећем се несв ‘јурити; нападати’. – Кад ован почне да се залеће 
на човека, брзо ће стићи на шиљак. – Стално сам ђеци говорила: не залећте се, но 
полако, трипут мерте, једном ćецте, трпљен спашен; ║ залећети се -тим се св ‘за-
летети се, затрчати се’. – Залећо се ован и, нако истрке, груну Сава у леђа и обали 
га ко ништа.

залећи -жем св ‘налећи квочку на јаја’. – Ајде, сеице, да ми поможеш залећи 
квочку.

залећи залегнем св ‘заузети лежећи положај при осматрању терена’. – Викаше 
ђедо Радосав како су на Колубари ископали ровове и залегли док није пала команда: 
Јуриш! – и ми ти онда јурнемо и тујнак ти мене покоси, једва ме извукоше, еве ти 
један гелер осто војнак, у глави, у гроб ћу га однијети. – Почеше се оздо прикрадати 
ка бостану, па кад виђеше да неко промаче путом, залегоше у-траву; ║ залијегати 
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залијежем (не)св 1. ‘легати’; в. брежуљак; 2. ‘јемчити за неког’. – Знаш да је писа-
но: не залијежи ни за ког, не јемчи, нек се свак опружа према губеру, а јок да прави 
рачун без крчмара.

заливати заливам несв ‘наводњавати’. – Немамо ми долап ко ови доље под пла-
нином па да заливамо нако, но све, пусти, ковама носимо па сунемо по лонче за 
сваки струк те залијемо по мено, колко да г-обдржимо до кише; ║ залити залијем 
св. – Да л си се ćетила да залијеш цвијеће; 1. ‘окрепити тешког болесника, дати 
му нешто да овлажи језик, уста’. – Залили смо ђеда заслађеним млијеком, једва на 
једвите јаде прогуну мено.

зализати (се) залижем (се) св ‘зачешљати и науљити косу’. – Зализо косу, ко да 
га е крава олизала. – Виђе ли оног нашег делију како е намазо косу чичковим уљом 
па се зализо ко да се провлачијо испод сланине.

залијечити залијечим св ‘поправити здравље, оздравити’. – Да-[вид]иш, вала 
Богу, поможе јој Слатинска бања, згодно е залечила ногу и зарасла јој рана, а тамо 
јој испричали како се открило да е то лековита вода; каже, неком човеку оболи 
кљусе, сво у ранама, а њему бидне жао да га убије, но га одведе у онај поток и оста-
ви, и оно живљело од брстине и ваљало се у овом виру и кад је после неког времена 
нудије наишо комшија тог човека, он позна коња начисто здравог и тако се разгласи 
да ова бања лечи.

залог м ‘уложена роба или друга вредност при каквој погодби’. – Еве, даћу ти 
овај џепни сат мог ђеда у залог.

[залогај] м. – Ајде да узмемо по кои залогај, да пијемо воде, да мено данемо, па 
ћемо онда да притиснемо док не искосимо; ║ залогичак -чка дем ‘мали залогај‘. – 
Узе на брзину комадић љеба и залогичак сирца, немаде кад да једе, вели: чекају га 
људи код ћуприје.

заложити заложим св ‘потпалити, наложити ватру’. – Кад бидне пред-ноћ, ћери, 
ти заложи ватру, ене ти потпале под треном и намакни шерпу нек се подгрије вече-
ра; ~ се св ‘појести мало и делимично утолити глад, презалогајити’. – Дај да се мено 
заложимо, дуго е до вечере.

заломатати -ам св ‘направити лом, неред’. – Немо нешто да заломатате по-кући, 
може неко банути, па да се осрамотимо.

залудан -дна -о ‘беспослен, докон’. – Мани се тиг залудниг људи што поваздан 
доколиче, ко ш њима другуе – неће далеко догурати. – Ете ти њега, он је и-нако за-
лудан, не ради ништа но само продае зјале. – Ма ласно е њој то рећи, она је поваздан 
залудна, само води аброве, питала би је ја д-има она седам крава, ко-во ја, па свиње, 
овце, пиљеж и коешта; ║ залудно прил ‘беспосличећи, беспослено’. – Врља по селу 
залудно, има д-израсте у доброг ништака.

залудник м ‘беспосличар, докоњак’. – Онај залудник поваздан доколичи пред 
задругом.

залудњак м в. залудник. – Ласно е бити залудњак, треба бити домаћин, а разлика 
међ-њима ти је ко од земље до неба.

залудница ж ‘беспосличарка’ . – Била она Микаилова залудница јопет, не мош 
никако да е се отресеш.

залудничити -им несв ‘беспосличити’. – Само ти залудничи, једног дана ћеш све 
то искијати на-нос.

залуђети -дим св ‘залудети, испрати мозак, свест’. – Не знам само како ову 
млађарију залуђеше вако. – И ови наши учитељи залуђени начисто, ко да им сврака 
попи мозак откад дође ова гологузија на влас.
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залуђеник -ика м ‘човек који је залуђен неком идејом, фанатик’. – Е, мој брале, 
који си ти залуђеник, зар не видиш да нас ови воде у бестрагију.

залупити -им св ‘затворити с треском’. – И онда чук: трас! – погледнем, имао 
сам шта и виђети: она му залупи врата пред носом.

залурати залурам св в. заврљати.
залучивати -учивам / -учуем несв према залучити; в. одбити; ║ залучити залу-

чим св ‘одвојити јагњад од оваца да више не сисају’. – Једнога дана, јаком се помо-
лило Сунце, одонуд од Голупца, само што е спала роса, ја изагнала овце горенак на 
ћувик, без јагњади, тек иг бијасмо, тијег дана, залучили, кад одјампут бану Славка 
(7: 206).

заљоскати (се) заљоскам (се) св ‘упрљати (се) преко сваке мере’. – Очију ти 
твојиг, дијете, кудије си ово ишо те се вако заљоска до-за врат, коно како прасе?

заљуљати заљуљам св ‘снажно зањихати’. – И ондак ти се један од-нас испуза 
на Миломиров дуд те пребаци влачег преко оне гране што се пружила онамо ка 
Манојловој кући, па онда закачи други влачег и баци доље, па кроз бијончуг про-
вучемо пармак на који ćеднемо па се с оне обале заљуљамо небу под облаке, скроз 
летимо изнад оне беросавке, реко би смо тице.

заљуштити заљуштим св ‘зарезати по површини, оштетити кору на дрвету’. – 
Неки ми јади заљуштили онај калем што сам јесенас посадијо.

замаглити -и св ‘затамнити, замутити, замрачити’. – Кад је напољу ладно, а уну-
тра гори ватра, ондак замагле прозори па ти се чини да се смрачуе ијако е јаком 
подне.

замазати -жем св 1. ‘окречити, прекречити’. – Ђе ми доведе оног пелвера да кре-
чи, замазо ми и прозоре и врата, попрско по партосу онај креч, сила муке сам виђела 
док сам све то изрибала и довела у-ред; 2. ‘описати нешто у бољем светлу него што 
јесте’. – Дошли пред изборе те извукли мало шодера д-окрпимо рупе по путу, бејаги 
мисле о-нама сељацима, па обећавају брда и долине, а ствари оће да нам замажу очи, 
ко да не знамо ми њиг.

замајавати -ајавам несв ‘обмањивати’. – Нашли нас да замајавају, реко би смо 
ми никли ко печурке; ~ се ‘губити време’. – Замајавају се брез икаке везе, само им 
време пролази улудо, за ниђе ништа.

замакнути замакнем св ‘заћи за нешто, изгубити се из вида’. – Таман да е зов-
нем, она замаче у кућу; ║ замаћи замакнем св . – Гледо је за њом док није замакла 
н-ону страну потока; ║ замицати -чем несв ‘залазити, улазити’. – Преметим ја да 
он мало-мало па замиче у-подрум и ја уковчам да он тамо гуцне помено ракије; в. 
разасвит.

замал прил ‘умало’. – Јанпут замал вратове не сломисмо кад смо попријечили 
наниже низ онај сајман, паметно е говоријо мој ђедо, вели: преко прече, наоколо 
ближе; в. сломити, смијанција.

замамити замамим св 1. ‘намамити, преварити’. – Води рачуна, благо ђеду, немо 
да дозволиш да те неко замами на каки неваљалук; 2. ‘домамити, довабити’. – Узми 
мено мекиња те замами овце тамо на пашњак док ми потоваримо јагњад овом чове-
ку што иг је купијо.

замандалити -им св ‘закључати врата’. – Виђе Крстина да сам ја љут, па побеже 
у качару и замандали врата, одонуд док мене прође љутина.

заманути заманем св ‘замахнути’. – Замане он на њега, а овај га увати за руку 
и усука док не закука; ║ замањивати -ањујем несв. – Није он ни на ког замањиво.
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замаријати (се) -ам (се) св ‘забавити се неким неважним послом’. – Замаријак 
се око ђеце и не чук кад је свекар уишо у авлију д-изиђем преда њ, да му приђем 
к-руци, каки је ред; в. надути се.

замастити -астим св према мастити; в. одмастити.
замашан -шна -о ‘гломазан, велики’. – Замашан је то залогај за њега, требо е да 

почне мању кућу, знаш како е казано: угризни колко мош да прогунеш, иначе ћеш 
да с-удавиш.

замашит -а -о ‘подесан, којим се лако може замахнути’. – Начинијо ми Живорад 
држалицу за мацолу, па ми дошла замашита, не мож бити боље.

замерак -рка м најчешће у изр. на замерак ‘што је приметно, што се непосред-
но запажа’. – А напредују ми јагњанцад, вала Богу, на замерак, оће до Ђурђевадне 
д-изгурају на по-тријес кила.

замеравати -еравам несв ‘сукобљавати се, изазивати спор’; в. заоштрити; ║ 
замерати замерам несв ‘и с т о’. – Он му замера оно што и сам ради; ║ замерити 
се -им се св ‘наљутити се’. – Он ти се замери на ону веселницу и помоћу лажније 
ćедока доказа да је од ње купио и исплатио јој ту и ту парцелу, ијако није, и туј ти 
је њиг стигла на наплату казна Божја у трећем и четвртом кољену; в. домаћинство.

замерка ж ‘приговор, жалба, примедба’. – Тунак, на комишању, сви комендијају, 
свак сваког мено пецне ил уједе, ал туј нема замерке, нико се на никог не-љути ни 
лијек.

заметак -тка м ‘клица, млад плод’. – Краставци избацили заметак на љепоту, ис-
китиле се врјеже ко китина.

заметан -тна -о ‘забачен, удаљен; тешко доступан’. – Удала се у домаћинску 
кућу, не могу губаво да кам, ал јес им некако цело село заметно, кад зими навију 
сњегови, нит мош изићи ни увићи од сметова, што викала јадна баба: оде нам Олга 
Богу иза леђа.

заметати -ћем несв 1. ‘почети расти, заметати клицу’. – Паде она кишица ан сам 
посијала, потље угрија сунце и еве за неколко дана почело да замеће клицу, не мож 
бити боље; 2. ‘изазивати сукоб, свађу’. – Свуј су они заметали свађе; ║ заметнути 
-нем св према заметати 1. ‘развити плод’. – Заметнуло ми на љепоту све што сам 
посијала; 2. ‘започети сукоб, кавгу, свађу’. – И ондак ти она браћа Зимоњићи замет-
нуше кавгу.

замиловати (се) -уем (се) св ‘заволети се’. – Преметијо сам ја да су се њиг двое 
бегенисали још прије но што су се замиловали.

замирати -ем несв ‘нестајати, умирати’. – Мора да смо Богу млого згријешили 
кад смо вако почели замирати, опушћеше нам авлије, затријеше се стада, крдисаше 
се вотњаци, не чуе се песма копачка и косачка, рабаџијска и жетелачка, све замуче; 
║ замријети замре св према замирати. – Замријеше нам млоги наши дивни обичаји. 
– Сви ти наши стари што су замрли били су побожни, то видиш по спомењу кое су 
сподизали очевима и кое су њима дизали њини млађи.

замка ж 1. ‘петља’. – Стално вежи конопац ил мај шта на замку, а јок на-мртво, 
да мош потље олајле д-одријешиш; 2. ‘направа за хватање дивљачи’. – Уватила се 
лисица на замку; 3. ‘план да се неком нанесе штета’. – Спремили они њему замку да 
га навучу на танак лед, па га питали: шта ти, чича, мислиш о нашем владару, а он им 
рекне: гори нема, бољег наћи не мош; ║ замчица ж дем. од замка – Да те баба научи 
како да вежеш обућицу на замчицу.

замлата м ‘занесењак; залудник’. – Јес добричина, нема шта да се каже, ал је, 
брате, замлата, ко да живи у неком другом времену.
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замомчити се -им се ‘постати момак’. – Богами ти се синови згодно замомчили, 
оће л скоро бити свадбе у твојој кући? – Згодно ти се Јован замомчијо.

замотавати -отавам несв 1. ‘умотавати, увијати’. – Замотавала ми нана у бошчу 
да понесем дарове кумовима о-слави; 2. ‘причати надугачко с циљем да се нешто 
забашури, сакрије’. – Он кад почне замотавати, не мош д-ишчекаш кад ће да рекне 
оно што е наумијо; ║ замотати -ам св ‘превити’ (по рани). – Замотајде ми ову крпу 
преко огреботине да ми се не дадне на-зло.

замотуљак -љка м ‘завежљај, смотуљак’. – Ма ниси требала, тето, да ми спре-
маш тај замотуљак; ║ замотуљчић -ића м дем. – Спремила сам по замотуљчић сва-
ком унученцету, да им се баба, проćутра, одријеши на материце, ако Бог дадне да 
дочекам.

замочити замочим св ‘уквасити, ставити нешто у течност; ставити хлеб у со’. – 
Кад се испече прасе у пржуљи, ми узмемо погаче па замочимо у ону моцу и сити се 
наједемо.

замркнути -нем св ‘не стићи кући за дана’. – Реко сам ја да ће замркнути, ал он 
није верово.

замрсити замрсим св ‘запетљати, заплести’. – Играла се ђечица па јој замрсила 
рудицу, једва е размрсила. – Знаш како ти дође: оно што луд замрси – стотину му-
дриг не могу д-одмрсе.

замртвати -ам св ‘изгубити снагу, кувет’. – Време учињело свое, некад смо мог-
ли коњу реп д-ишчупамо, а сад замртвасмо начисто.

замужен -а -о в. забравас.
замука ж ‘муком стечено (имање, иметак)’. – Не дирај његову замуку ко да се 

не ваља, јербо е он то крваво зарадијо, и није само он, него и његови ђедови, а ви 
ако мислите д-имате ко он, засучте рукаве и потурте леђа јел док се муке не намучи, 
памети се не научи. – Стани, бре, велим ја њему, ово е моја замука и мој зној.

замукнути -нем св ‘ућутати’; в. минути; ║ замући замукнем св ‘и с т о’. – За-
мукла рика и блејање, све се утишало, не чуе се како пљешту пракљаче, ни како лају 
трлице, како шкрипе ђермови, не чуе се песма ђевојачка ни момачка, ни сватовска, 
нит фруле гором одјекују, нит меденице брује, само поред пустиг стреа ветар кида 
мук.

замумуљити -умуљим св ‘заћутати и ћутањем крити тајну’. – Кад гој сам га не-
што о томе пито, он све нешто закукуљи и замумуљи, нит говори нит ромори.

занавијек прил ‘заувек, за цео живот’. – То ти је тако било одвајкад и тако ће 
остати занавијек, док је вјека и свјета.

занадничити -им св ‘почети надничити’; в. изнадничити. – Од малиг ногу е 
сирома занадничијо и најзад се мено скућаријо.

[занат] -ата м. – Они су најбоље знали оне занате кое образли људи нису ни по-
кушали; ║ занатић -ића м дем; в. шлосер.

занемљети -мим св ‘занемети, ућутати’. – Кад је Нада чула да јој је ћерка по-
бегла за неког Ерцова, занемљела е начисто и ондак јој је отишла штитаста жљезда.

занемоћи -емогнем св а. ‘онемоћати (од старости, болести)’; в. клисар; 2. ‘осети-
ти изненадну слабост, колапс; умрети напрасно’; в. мањкати.

занеобријанити се -ијаним се ‘престати се бријати, обрадатити’. – Откад му е 
умро отац, он се занеобријанијо, није шћео да се брије док не прекаде четресницу.

занимати се занимам се несв ‘бавити се лакшим пословима’. – Откад су ђедо 
и баба прегурали седамдесет, занимају се око пиљежи, овчица, башчице, колко да 
нису докони; ~ се ‘забављати се’. –Занимо се он с Обрадовом ћерком кад је бијо 
момак, ценили смо да е ствар озбиљна.
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занимација ж ‘лаки ситни послићи’. – Још нешто раткам, шуркам у башчици, 
ранкам стоку, лошкам ватру, крцкам орасе мимогред, те тако зимус имам занимацију 
колко да не биднем докон.

занијети / зањети занесем св 1. ‘затруднети’. – Чим се удала, није прошло два-
три месеца, ома е зањела, вала Богу, и потље родила сина; 2. ‘осетити љубав према 
вољеној особи’. – Зањела га њена љепота; 3. ‘померити у страну’. – И кад бијасмо 
на завојици, код Млађовиг вратница, запе ми тулац за багрен, те сам моро да уватим 
за срчаницу да занесем кола, умал не искилавик; ~ се 1. ‘уобразити се’. – Зањо се, 
реко би ми не знамо колко он вреди; 2. ‘затетурати се’. – Стару човеку најлакше 
је да се и на равном занесе; ║ заносити заносим несв према занијети. – Мучили 
се с расточеним колима па су на свакој оштрој завојици морали да иг заносе; ~ се 
1. ‘спотицати се, тетурати се, бити несигуран на ногама’. – Заноси се, ноге га не 
држе, а мочуга не помаже; 2. ‘бити заокупљен неком идејом’. – Немој се заносити 
тим будалаштињама, то су празне приче, јел, синко мој, благо ђеду, нема љеба без 
мотике; ║ заносит -а -о ‘уображен’ – Ма има он добро имање, ал некако е, брате, 
млого заносит.

зановијетало с ‘брбљивац, причалица’ – Он ти је једно обично зановјетало, од 
његовог зановијетања нико вајду није виђо ни овићка; в. одрод.

зановијетати -овијетам / -овијећем несв ‘придиковати, причати неповезано, пре-
коревати’. – Зановијета ваздан, ко баба у болести, мешто д-узме нешто да ради, он 
исправља криве дрине, те ништа не ваља, те он би вако, он би нако; в. одрод.

заноктице ж мн ‘пуцање коже иза ноката’. – Говорила нам баба да не отресамо 
мокре руке на шпорет, оће, вели, да вам порасту заноктице.

заносити заносим в. занијети.
заноћијевати -оћијевам (не)св ‘ноћити, ноћевати’. – Наше мисирке ти пред вече 

излете на грану од дуње и тујнак стално заноћијевају.
зањиштати -и св ‘огласити се њиском, њиштањем (о коњу)’; в. окаменити се, 

пропети се.
заобадати се -ам се св ‘потрчати нагло као кад стоку напада обад’. – Глај, глај 

како се заобадаше ђеца ко да иг љошти обад.
заокренути заокренем св ‘променити правац’. – Кад су стигли до Пићине воде-

нице, они заокренуше навише ка Поротинама.
заокупити -им св ‘натерати стоку некуда’. – И она ти заокупи краве наниже, у 

Луку, вели: оћу мено да иг припуштим у отаву; в. трешњовак.
заопколити заопколим св ‘опколити’. – И тујнак ти они заопколе Новицу Цогоља 

и његове четнике, неке поубијају, а неке заробе и стрпају у Сремску Митровицу.
заорати заорем св ‘поорати земљу на коју је нешто бачено (об. стајско ђубре, 

иситњена трава)’; в. одгонити.
заорити се заори се ‘почети се орити (о песми)’. – Земајле смо се позајмичили да 

срадимо и шта гођ смо радили, кад ćеднемо да се одморимо, заори се песма.
заоставштиња ж ‘оставинска расправа’; в. сеструшина.
заостајати -аем несв ‘посустајати’. – Није имо снаге и почо да заостае. – Он је 

виђо да стижу године кад је почо да заостае за копачима. – Он ти, полако, клај клај, 
заостане иза њиг и ни абера; ║ заостати -нем св 1. ‘посустати, изостати иза других’. 
– Пуко му опанак па е зосто иза њиг. – Види он да не може ш њима укорак и он ти  
полако заостане; 2. ‘бити затуцан, непросвећен, васпитно запуштен’. – Пушти буда-
лу, зар не видиш да е заосто ко азманова муда.
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заочити заочим св ‘приметити, уочити; проценити’. – Ђедо Младомир је умљо, 
боље но ико, да заочи како е јасеничак стасаво за рогуље, брестић за срчаницу а 
јасика за стубе; в. зађерити.

заоштрити заоштрим св 1. ‘наоштрити’. – Кад је бијо ђак, најљепше је умљо 
да заоштри оловку бритвом, а кад је вамо стасо, најуметније је заоштраво коље 
ćекиром; 2. ‘сукобити се, изазвати спор’. – Оће он за ситницу да заоштри, да се 
посвађа; ║ заоштравати заоштравам ‘замерати се, свађати се с комшијама’. – Саде-
нак је излапљо па се замерава и заоштрава са комшијама за ниђе ништа.

западњак -ака м ‘ветар који дува са запада’. – Кад удари западњак, одонуд од 
Овчара, знај да ће времиште.

запалити запалим св ‘упалити’. – Кадгој им запалим свијећу, скотрља ми се суза 
низ образ јел помислим колко су муке виђели, која су страдања претрпљели, да нама 
бидне боље; ~ се ‘заинтересовати се, узбудити се’. – Кад је виђо кака е та парцела 
што му е чоек понудијо да прода, запалијо се начисто, испродае сву ракију и стоку 
и купи је.

запањити се запањи се св ‘зачудити се’. – Нађе се у чуду и нако сав запањен 
ćеде, згодно му припану тешко.

запаприти -им св 1. ‘зачинити јело паприком’. – Додај још мено алене паприке, 
те запапри мено боље; 2. ‘жестоко запретити’. – Богами он њима запапри љуцки, 
нису смели да писну.

запарати запарам св ‘задерати, озледити по површини’. – Кад су се почерупали, 
она му ноктима запара образ и остаде црвена прокрвављена данга.

запарложити (се) -им (се) св ‘престати обрађивати земљу’. – Сва нам је земља 
запарложена, нит ко оре, нит сије; ~ се ‘запустити се, престати водити рачуна о свом 
изгледу’. – И он се запарложијо, необријан, неподашишан, гужвав, не знам шта би 
наком човеку да се сав рђоше, ко неки Радиша Вуга, Бог да му душу прости, он ти је 
ишо по селу сав аљав и нако никаки.

запасати запаса(м) несв према запасти; в. рудина; ║ запасти / запасти -асе(м) 
‘добро опасти траву (о стоци)’. – Запасле овце рудине навише ка Торлаку ко да си 
ошишо траву на нуларицу; в.утрина.

запасати -шем св ‘заденути нешто за појас’. – Он се опреми у народну ношњу, 
запаса двоенице за појас и оде на сабор.

запатак -тка м 1. ‘стока за приплод’. – Испродаво овце до једне, није оставио 
ни за запатак; 2. ‘семе за сетву’. – Сва ова стара ćемена сијем по мено, чувам сорту, 
нек-има за запатак, ово модерно ће изићи из моде, ја кад ти кам.

запатити -им св ‘одгајити, умножити (о стоци)’. – Запатисмо, вала Богу, и сто-
чице, и овчица и пиљежи, и тако миц по миц, мено заимасмо, па решисмо да чекле-
ишемо кућу.

запатрљити -атрљим св а. ‘полако, помало посејати, посадити’. – Ја и баба 
полаганчиц запатрљимо мено компирића, лука, шангарепе, буранице, неку тачку 
патлиџана, зауварице е; б. ‘ставити цигару у уста’; в. мангуп, цигар.

запаштати запаштам несв ‘почињати пост’. – Прије но што запаштамо, на по-
кладе се добро почастимо и измиримо ако се неко с неким нешто замеријо.

запепелити -им св ‘посути пепелом; потамнети’. – И вели онај мудар човек: за-
пепелиле се ведрине над нашим главама.

заперак -ерка м ‘неродни изданак на стаблу биљке’. – Отишли у виноград 
д-обијају заперке јел то ако се не уради, гиџа се изда на гору и грожђа нема ко на 
врби, а само се шашав нада да ће на врби да роди грожђе.
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запети запнем св 1. ‘уложити велики напор’. – Омркни, освани, запни, Богу се 
моли и не бој се: имаћеш свега што ти треба; изр. ~ из петни жила ‘из све снаге’. 
– Богме ако човек оће да бидне домаћин, мора и он и чељад његова да запну из 
петнијег жила, пуном снагом јел само се тако кућа кући. – Ђе гој помаже, он запне 
љуцки, не штеди се ни лијек. – Они су запели са свијег дваес ноката; 2. ‘затегнути’. 
– Запни та гвожђа, а за мамац тури сланине еда би уватили ту лисиченду, ђаво е 
одњо; 3. ‘понестати’; в. досијати; ║ запињати -ем несв према запети. – Не вреди 
запињати џабе кад је закучијо тулац за пањ, но морамо да нађемо палију да занесемо 
кола.

запетљавати се -етљавам се несв према запетљати. – Што гођ је више копери-
ро ш њима све се више запетљаво док није доћеро до ничега; ║ запетљати -ам св 
‘замрсити, закомпликовати’. – И он ти се с том њином коперацијом запетља до гуше, 
одрали му кожу; изр. Запетљо се ко пиле у кучине.

запећак -ћка м 1. ‘ћошак, угао поред пећи’. – Ћушнули му бритву неђе у запећак; 
2.‘незавидно место у друштву’. – Кад је сишо с власти, није га вутиро нико ни за 
шта, него е бијо у запећку, мањи од макова зрнета.

запећи запечем св ‘накратко допећи јело’. – Кад је јело аман готово, ја га озго 
прелијем јајцима и кајмаком па јопет вратим у рерну да се запече и ондак има прсте 
да појдеш колко е то згодно; ║ запечен -ечена -о. – Подварак ти је најљепши кад је 
добро запечен.

запињача ж ‘штап којим се затеже вратило разбоја’. – Запињача ти је једна 
ођељана мотка којом се поткочуе вратило на разбоју, има кратка а има и дугачка. 
в. кратак.

запирати -ре несв према запријети. – Сваки јој је залогај запиро поред оног 
злотвора; ║ запријети запре св ‘застати у грлу, не моћи прогутати (велики залогај)’; 
в јадан.

запирати (се) запирам (се) несв према запрати се. – Ако се љети не запираш, 
онај те зној убије; ║ запрати се -рем се ‘овлаш се опрати’. – Љети кад су оне жеге, 
кад наиђемо на поток, ми се мено заперемо.

запискати -штим св ‘дунути у писак на дувачком инструменту’. – Кад Десимир 
узе трубу па записка, а за њим ударише штрументи и бубањ, проломи се село.

запити се запијем се ‘остати дуже са друштвом уз чашицу’. – Згодно се запише, 
па запјеваше: ој, ракијо, рако, ја те волим јако, ти ћеш мене, рако, у ендек полако.

запишљачити -ишљачим св ‘ставити пишљаке’. – Кад смо слагали брвна, иско 
сам од мајстора да свако брвно запишљаче макар на два-три места јел онда не мож 
да ти се брвно врчи ко бабини зуби.

запјевати -ам св ‘почети песму’. – Ајде да искренемо још по једну па да 
запјевамо.

заплакати -чем св ‘почети плакати, расплакати се’. – Кад је виђо ону пропас, 
заплако е ко мало дијете. – Знаш како вели баба: док дијете не заплаче, мајка му не 
прилази. – Глај се посла, дијете, њој је лашње заплакати но пијаном запјевати.

запламћети -ти св ‘сукнути у висину (о пламену)’. – Кад је врзина запламћела, 
ја се поплашик да се не рашири, ал срећом брзо се смири; ~ се ‘зацрвенети се у лицу, 
планути’. – Запламћели му се образи, поцрвењо ко булка; в. штипати.

заплатити заплатим с в ‘рђаво проћи, настрадати’. – Увати нас она сапанђела те 
заплатисмо ко никад.

заплести заплетем св 1. ‘запети језиком, не моћи јасно изговорити неку реч’. – 
Кад тако заплете језиком, не питај је л пијан него ка-ће се отријезнити; 2. ‘почети 
плетење’. – Вечерас ћу на прелу да заплетем ђеверу џемпер; ~ се ‘занети се, посрну-
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ти’. – Заплеток се у оно грање и падок потрбушке колко сам дугачак; ║ заплитати 
-ћем несв 1. ‘једва ходати, заносити се; тешко говорити (због пијанства)’. – Не зна се 
да л горе заплиће ногама, да л језиком, нако пијан, ко мајка. – То ти је оно што ђеца 
пјевају: сами себе заплићемо, сами себе отплићемо.

запливати -ам св 1. ‘почети пливати’. – Кад је мој чико Милош виђо да се ја 
давим, он скочи с обале, заплива, смота ме за-косу и извуче у плићак; 2. ‘изгубити 
равнотежу и прострети се на земљу’. – И ондак ти ја Зори, кад смо се нође пред ко-
пачима порвали, ијако е она била трипут тежа ода ме, потурим ногу, и она пане ко-но
плас сијена, бокте мили сами, пода ме, а ја запливак озго по њој (7: 124).

заповиђети -дим св ‘наредити’. – Не могу у неђељу доћи, ђедо ми заповиђо 
д-идем у Лозницу д-обиђем виноград. – Додајде ми, снајка, штап, не било ти 
заповиђено.

заподијевати -одијевам несв ‘(за)почињати’. – Они су почели да заподијевају 
свађу; ║ запођенути -нем св ‘започети’. – И туј ти се они сретише и запођенуше 
разговор.

запомагати -омажем несв ‘тражити помоћ јаучући’. – Кад је виђо да се бик на-
дуо, оће да прсне, он поче да запомаже: „Ај, помагај, ако Бога јединога знаш, јој 
мене и до Бога шта ме снађе, сињег кукавца.“

запоњац -оњца м ‘испечена јагњећа натколеница’. – Узмите, ђецо, по запоњац 
док поставе ручак.

запопити (се) запопим (се) св ‘рукоположити се, постати поп’. – Долазијо вла-
дика те му запопијо сина.

запоставити -им св ‘занемарити’. – Откад им је отац умро, све су запоставили, 
нит прскају зими вотњаке, нит крче врзине.

запостити -им св в. запаштати.
започети започнем св. – Кад се поломе главе, није важно ко е започо свађу; ║ 

започињати -ем несв. – Немо започињати да зидаш док не солтираш све што ти 
треба од материјала.

запратити -им св ‘испратити, отпратити донекле’. – Тог дана њега ђедо запрати 
до на-планину па му вели: нек те срећа прати и нек те срећа среће, поведи рачуна 
шта радиш, све што не би вољо тебе неко д-учини не чини ни ти другом, и утуви, 
благо ђеду: ко е луд не бидни му друг.

запрашивати -ашуем несв ‘посипати прахом’. – Земајле смо компир, кад га на-
пане златица, запрашивали, сад су изумили неке шпеције кое туриш у-воду и попр-
скаш кропећом кантом: ║ запрашити запрашим св ‘посути прахом’. – Ондак смо 
морали да запрашимо ђецу споради ушки, једва смо се отаросили те гамади.

запрега ж ‘пар волова или коња’. – Ондак ти је свака кућа имала запрегу, јал во-
лове, јал коње; ║ запрежни -а -о ‘који се односи на запрегу’. – Запрежна кола смо 
држали под треном а вијакер у магази.

запрежница ж ‘ланац којим се коњски ам везује за ждрепчаник’. – Тујнак ти ја 
заглавик кола у-локву, а весели Брњо удари из ћустека и откиде запрежницу.

запрепастити се -епастим се ‘наћи се у чуду’. – Кад виђе каки зијан свиње на-
чинише, запрепасти се.

запретати -тем св 1. ‘прекрити жар пепелом да би се сачувао’. – Увече пепелом 
запретемо жар, иzутра распретемо: он читав, туримо озго љушчица ил коју гранчи-
цу и ватра очас плане; 2. ‘ставити нешто у црепуљу или под сач, па загрнути жаром 
на огњишту да се пече’. – Закувај, ћеро, тијесто па кад нарасте, тури у црепуљу и 
запрети озго жаром.

запријети запре в. запирати.
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запријетити запријетим св ‘упозорити, забранити; запретити’. – Уватијо га и 
запријетијо му ако јопет уцвијели ђевојчице да ће ш њим имати посла и још му казо: 
немо потље да каш да ти нисам сопштијо, па да ти ђаво бидне крив.

запржавати -ржавам несв ‘стављати запршку у јело’. – Откад знам за себе, за-
пржавам јело с брашном, алевом паприком и машћу, сем кад је пос, онда мешто 
масти турим зитин; ║ запржити -им св ‘ставити запршку у јело’. – Кад јело обаври, 
ти га ондај запржи; изр. Запржити чорбу ‘напакостити некоме, вратити »жалос за 
срамоту«’.

запријечити запријечим св ‘подупрети, блокирати’. – Запријечи, синко, благо 
ђеду, прошцом вратнице да не изиђе стока у зијан.

запросити запросим св ‘понудити девојци брак’. – О Васкрсу е Урош запросијо 
и здоговорили се да наесен бидне свадба.

запршка ж ‘додатак јелу у облику брашна пропрженог на масноћи’. – Тешко 
лонцу који чека из села запршку.

заптивка ж ‘средство за затварање пукотина кроз које отиче течност из бурета’. 
– Земајле ти није било овијег диктунга но се заптивка правила од кучине, од рогоза 
или тијеста.

заптјети заптијем св 1. ‘затворити, зачепити’. – Мора да заптијеш крпом ону 
рупу на кориту да не изоди вода. – Кад се прошупљи корито, ми га заптијемо неком 
крпом, а кад неђе понесемо влашу ракије, ми је заптијемо с кочанком; 2. ‘гушити’. 
– Заптило ме, дијете, војнак, не могу да се надишем; ║ заптијевати заптијевам несв 
према заптјети; в. кочанка.

запупити -и(м) св ‘почети пупити, пупољчити’. – Запупило воће на љепоту, да да 
Бог да не стисне каки позни мраз.

запупољити -и ‘пустити пупољке; најавити пролећно буђење природе’; в. 
брстина.

запутити се запутим се св ‘поћи на пут’. – Тако ти се они запутише у Ерску да 
тамо потраже ђевојку за Радована.

запуцкетати -а несв ‘почети пуцкетати (кад се распаљује ватра)’. – Потпалик 
ону гомилчину, запуцкета оно суво грање, а пламен, мешчини, поче да лиже небо.

запушити -им св 1.а. ‘задимити’. – Кад дуну западњак, поврати дим, кућа за-
пуши д-изданеш; б. ‘запалити цигарету, почети пушити’; в. половче, пуор; 2. ‘за-
чепити’. – Запуши чепом ону рупу на кориту да не изиђу сплачине; изр. ~ уста 
‘ућуткати’. – Кад му е реко да зна ко е Жарку укро влачег, моментално му е запушијо 
уста.

запуштити (се) -им (се) св ‘постати неуредан, необријан, погужван’. – Не знам 
шта му би те се нако запушти, а бијо е стално затегнут и доћеран.

зараван -вни ж ‘равничица у брду’. – Ајде да се нађемо на оној заравни код Лозе, 
кад превали подне; ║ зараванак -нка м дем. – На оном зараванку више Љубомирове 
куће смо се сабирали на скуп о губеревачкој обетини; ║ зараванчић -ића м дем. – 
Стално полијежу овце на оном зараванчићу, кад биднем правијо најмлађем сину 
кућу, нође ћу да е градим јел ђе овце леже, знај да е тујнак млого здраво.

зарајберити -им св ‘затворити, закључати (рајбером). – Зарајберидер та врата, да 
се не ушуња како кериште д-испогани божитњаче.

зарана прил ‘рано, за дана; на време’. – Све послове око стоке он ти нареди за-
рана, док још нису сви кућани ни дошли с рада.

заранак -анка м ‘време пред залазак сунца’. – Кад бидне тамо на заранку, чобани 
полако савијају овце и крећу наниже ка кућама.
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заранити зараним св ‘одојчету дати храну уместо мајчиног млека’. – Некако она 
изгуби млијеко те они заранише дијете с крављим млијеком и оно, вала Богу, одврже.

зарасти -е(м) св 1. ‘обрасти’. – Зарасле су у коров стазе и богази кудије смо кад 
бијасмо ђеца ишли у школу. – Он зарасто у браду ко калуђер, једва га познадок; 2. 
‘залечити’. – После аперације брзо му, вала Богу, зарасте рана.

зарђати зарђа ‘кородирати, бити нагризен рђом’. – Ан с алатком дуже не радиш, 
она зарђа; в. рђа.

заређати заређам несв ‘ићи редом’. – Заређаше, о обетини, Цигани от-куће до-
куће, напунише торбе и буђеларе и одоше кући певајући.

зарежати -и св ‘огласити се режањем (о псу)’. – Кад сам пролазијо изнад Гишине 
куће зарежа њен Гарин кроз прошће и искези зубе, не би ми баш сведно, немадок 
никаку мачугу при руци.

зарезак -ска м ‘знак обележен зарезивањем’. – Заби шипку у буре, па нође докле 
је мокро начини бритвом зарезак да знамо колко има ракије.

зарезати -жем св ‘наоштрити (оловку)’. – Купијо ми тајо резаљку, сад очас заре-
жем оловку кад се иступи; ║ зарезивати -езивам несв 1. ‘правити зарезе’ – Зарежи 
ми један рабош; 2. ‘ценити, указивати поштовање’. – Не зарезива тај никог но мисли 
да е он најпаметнији и најважнији, а не зна ни на колко места е шупаљ.

зарећи се зарекнем се / заречем се ‘обећати, обавезати се, заветовати се’. – Заре-
ко сам се да нећу да зајмам ништа ни от ког ни лијек, па да би гладово; ║ зарицати 
се заричем се несв према зарећи се. – Немо да ми се ништа тујнак заричеш, но глај 
да испуниш што с-обећо.

зарзати зарже св ‘огласити се рзањем (о коњу)’. – Кадгој прилази штали, Врањо 
га оćети и зарже.

заринглати -ам св ‘ставити резу, поткочити врата тако да се не могу отворити’. – 
Журим да не одоцним па да ме заринглају у бувару, баксем, боз непоштовања суда; 
в. љутина.

заријевати заријевам несв према зарити; в. балчак; ║ зарити заријем св ‘забити, 
стерати, убости’. – Кажу да му е заријо нож до балчака, Боже сачувај, није зијевно.

зарогозити -им св ‘ставити лист рогозине између дуга’. – Ми смо каце и бурета 
зарогозили, ниђе једну кап да смотриш да цури; в. капљати.

зародити се зародим се св ‘родити прво дете’. – Вели, дако дадне Бог д-останеш 
носећа, па да се зародиш и да чекаш човека ш ђететом кад ослужи свое; в. прочевље.

зарозати зарожем св ‘наборати (се), изгужвати’. – Сав је зарозан и гужвав ко 
да су га краве жвакале; изр: Зарозан кo чарапа ‘заплакати’. – Стално нам је отац 
говоријо да биднемо јунаци, а јок да се зарожемо ко каке женетине.

зарубити зарубим св 1. ‘скратити, засећи до краја’ – Кад коси, он заруби до црне 
земље, то е косач, а јок ко поедини што бију с траве па пола остане; 2. ‘стругањем 
поравнати’. – Узмидер бичкију те ми заруби овај подупорањ да бидне раван.

заруђети -ди св 1. ‘почети сазревати (о воћу)’. – Кажу за оног надничара да зими 
ради по педесет банки за надницу, еда би се огријо и преранијо, али чим отопли, он, 
вели, напише на дашчици пред његовом колибом: заруђеле трешње и дудиње, без 
сто-банки не буди ме; в. затрнити; 2. ‘показати прве знаке свитања’. – Ајде, Циго, 
ону: заруђела зора на Морави; в. жижалица.

зарујити -и ‘заруменети се’. – Ан заруји зора, ми поустаемо и свак на свој посо, 
ко стоци, ко свињама, ко овцама. – Кад заруи небо у заранак, знај да ће ујутру да 
промијени време.

заручити заручим св 1. ‘испросити, прстеновати девојку’. – Бивало е млого слу-
чаева да родитељи заруче ђевојку за свог сина, а да она одрекне и кријући побегне 
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за другог; 2. ‘заузети посуду нечим’. – Не могу да ти даднем вучију, заручена ми, 
стои ми вино у-њој.

засвирати засвирам св ‘почети свирати’. – Онда свирачи засвираше, ми се по-
ватасмо у-коло, ал, човече, никако да се зуставе, оћемо д-изданемо нође, све нас зној 
облијо; ║ засвирити -им св ‘и с т о’.  – Кад они засвирише, ми сви поскакасмо и 
поватасмо се у-коло; изр. Засвири па за појас зађени.

засељак -ељка м ‘заселак, део села са кућама, »џемат«’. – Некад се у том засељку 
пушило четрес шес оџака, а сад да те строба увати, дође ти да зајаучеш, ал не вреди, 
мора да е то казна Божја, јел смо педесет година Богу окренули леђа.

засиктати -тим св ‘проговорити у љутини, повишеним гласом’. – Засикта ко 
љута гуја.

засладити засладим св ‘учинити нешто слатким’. – Ја сам ђедову каву само мено 
засладила; ║ заслађивати -ађивам / -ађуем. – То мое немо да заслађуеш; ~ се в. сулц.

заслуга ж ‘уочена врлина, признање’. – Није то моја заслуга, све је то ђедо 
приправијо; ║ заслужан -жна -о ‘који који има заслугу’. – Можда смо и заслужни 
што вако стрвињамо кад нисмо боље ни научили.

заслужити заслужим св ‘добити право на награду, признање, постати достојан 
нечег’. – Знаш како е казано: народ има наку влас каку заслужуе. – Ти си заслужијо 
да ја ово урадим за тебе; изр. Ко не туви прошлос не заслужуе будућнос.

засмијавати -ијавам несв . – Он је, ђе гој се нашо у друштву, засмијаво сваког; ║ 
засмијати се засмијем се св ‘засмејати се’. – Кад је он испричо како е то било, сви 
се засмијасмо, умал не поцркасмо од-смија.

засоница ж ‘водоравна мотка (има их неколико) којом се, између два пара стубића 
повезаних пречагама, запречује пролаз кроз ограду’. – Мешто врата туре се два пара 
колаца са пречагама, а у њиг увучене мотке, касти засонице, па е пролаз затворен, а 
кад ти треба, извучеш иг и ућераш кола и волове ил стоку.

[заспати] заспим св. – Он ти је тврдосан, мож да заспи мешчини и на дрљачи; 
изр: Срце ми заспало (преуморан).

застати -нем св ‘стати, зауставити се на тренутак’. – Кад смо избили до испод 
Стржевице, застасмо мено да преданемо, па јопет нагаримо навише уз Годидово.

застирка ж ‘прекривач за кревет, патосаре по поду’. – У собама им застирка по 
партосу.

застријети / застрети застрем св ‘прекрити застором’. – Она застрије ћилимачу 
у-лад и ми поćедасмо тујнак, под крушку, а њејзина ћерка нам ижње слатко и воду.

заструг в. чанак.
засукати засучем св ‘подвити рукаве на кошуљи, џемперу’. – Остави ти причу и 

засучи рукаве.
засушити засуши св 1. ‘назначити почетак дугог периода суше’; в. једар, прерас-

тати; 2. ‘престати давати млеко’. – Кад бидне пред тељење, престае се мусти крава 
и она ондај засуши, па тамо пред тељење она јопет зачне.

заćеда ж ‘заседа’. – Она двоица браће Радосавчевића, код Извора у Давидовића 
потоку, начине заćеду и убију веселог Драгића Поповића, а иза њега остане Перу-
ника са шесторо ђеце и седмо у стомаку; јес, јес, онај чича Милоица ти је Драгићево 
посмрче; в. сазнати.

заćести -днем св ‘седети дуже у гостима, у кафани, на функцији’. – Они кад 
заćедну на влас, глај кад ће да сјашу.

затајити -им св ‘нешто прикрити, задржати у тајности’. – Свашта ми је поверијо, 
ал ту ствар је затаијо и одњо е у гроб, па ми Илија осамнес година после његове 
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смрти откријо како е то било кад су Крстомир и Мијодраг удавили Радмила, а он 
побего код ђеда Радосава и бабе Драгиње да не-удаве и-њега.

затандркати -андрчем несв ‘кретањем стварати буку’. – Кад је заокупио коње, 
затандркаше кола по оној калдрми ко да грми.

затандрљати -ам св в. затандркати. – Затандрља неки ђаво нис-пут.
заташкавати -ашкавам св ‘променом теме у разговору одвраћати пажњу са не-

чега другог’. – Видим ја како он вешто заташкава да се о том не би причало, но би 
рад бијо да се пређе на-друго; ║ заташкати -ам св ‘прикрити’. – И после свега, они 
лепо и згодно заташкаше ствар и ником ништа, појо вук магарца.

[затвор] м 1. – И тако ти милицајци њега уапсише и одведоше у затвор; 2. 
‘предња и задња страница на канатама запрежних кола’. – Кад товаримо жито ил 
тикве, туримо обадва затвора на канате; 3. ‘застој столице, опстипација’. – Није 
излазијо споради себе три-дана, снашо га затвор.

затегнути затегнем св 1. ‘повући дизгине кад се заустављају коњи’. – Затегни 
те дизгине мушки и викни: оо! – мора да стану моментално; 2. ‘опружити жицу, 
конопац’. – Кад се надвлачимо конопца, једни затегну вамо, други тамо и ко над-
вуче носи победу; ║ затећи затегнем св ‘и с т о’. – Није више мого затећи, бојо се да 
не пукне шав; ║ затезати затежем несв. – Ја почнем да затежем ону мотку да боље 
притисне снопове, кад она, нађавола, пуче.

затетурати се -ам се ‘завести се, посрнути’. – Богами, кад виђек да се он зате-
тура, не би ми сведно, знаш како: старији човек, а она сунчаница бијаше припекла.

затећи затекнем св 1. ‘изненада угледати, срести (се) у последњем тренутку’. – И 
он бане кући изненадно и тујнак затекне оног њеног што се гуцка да се живе, те на-
стане грдни џумбус; 2. ‘стићи у последњи час’. – Кад су му дојавили да му је мајка 
на умору, он моментално оде на воз те једва на једвите јаде стиже да е, веселницу, 
затекне живу; кад га виђе, она се осмену и престави се; ║ затицати -чем несв према 
затећи. – Ти пожури, ал не веруем да ћеш је затицати живу.

затијок м ‘потиљак’. – Нешто ме, има неколко дана, с времена на време жигне 
у затијок.

затискивати -искивам / -искуем несв према затиснути; в. пампур; ║ затиснути 
-нем св ‘зачепити’. – Ућути, реко, да ти не би ја затисно уста. – Затисниде, дијете, 
ону рупу на брвнима, да нам се не увуља миш; в. аспида.

заткати заткем несв ‘започети ткање’. – Јуче сам заткала срџаду, решила сам 
д-изаткем двије исте, да бидну у пару.

затомити затомим св ‘присвојити, не вратити позајмљену ствар’. – Преврно сам 
све живо, ниђе шила нема и ондак се ćетим да сам га даво комшији, па е он ил смет-
но да ми га врне ил га е затомијо.

затоп м ‘испржено месо преливено врелом машћу као облик конзервирања да 
би се сачувало за каснију употребу’. – Није ти ондак било овијег врижидера па кад 
љети закољемо како бравче, део поедемо, а део испржимо па га у ћупу прелијемо 
врелом машћу и тај затоп чувамо у подруму; в. затопити.

затопити затопим св ‘прелити месо врелом машћу и сачувати га за каснију упо-
требу’ – Кад земајле није било струје и овијег врижидера, ми закољемо бравче, ис-
пржимо месо, затопимо врелом машћу у канту, туримо у-подрум и потље узимамо 
помено кад устреба.

заторокати -чем св ‘почети брбљати, причати о неважном’. – Право да ти кам, 
изиђок ис куће ан заторокаше ове торокуље што свратише на каву код Цмиљане.

затравити се затрави се св ‘изнићи и обрасти (о трави)’. – Не знам кад се брже-
боље нако затрави њива, морамо да е одма копамо да нам не угуши уćев.
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затракивати -акуем несв ‘заговарати, задржавати неког бесмисленом причом’. – 
Наиђе Цвеле и поче да ме затракуе, а мене гори под ногама, не знам ку[д]-ћу прије 
главом д-ударим.

затраљати -ам св ‘ослабити, онемоћати’. – Ма нешто сам затраљо начисто, да л 
ме закачи нека редња, немам снаге више но неко пиле.

затрапарати -ам св ‘успорити, ићи неуједначено’. – После оног силног пешачења, 
затрапарасмо, сви смо се сморили.

затревити -им св в. потревити.
затријети / затрти затрем св ‘истребити’. – Наиђе једне прилике чича Вељко и 

почне да ми се жали: наишло, каже, неко шашаво време, ова ђеца моја и синовчад 
прегурала тријес година и нит се кое жени нит удае, разумеш ти мене, и ја иг зовнем 
јан дан, салабињам иг у славску собу, закључам је, а кључ турим у-џеп, и почнем да 
вичем колко ме снага носи: Видите ли да ћемо да се затремо? – Затријесмо старинске 
сорте оваца кое су могле саме да се ојагње у снијегу, а запатисмо ове коима треба 
марвени доктор сваки-час.

затрнити затрним св ‘ставити трње да би се предупредила штета (на богаз – да 
не изађе стока, око посађеног усева – да га не рашчепркају кокошке)’. – Кад се Об-
рад вратијо из Америке, вели: ђецо, ја лично не волим ону земљу, ал не би требало 
затрнити пут у њу, па ако неко од вас оће д-иде, ене му куће и покућанства. – Туријо 
Видосав с рогуљама трње у ракље трешње, вели: моро сам да е затрним, оберу е 
ђаци ан заруди.

затрошити затрошим св ‘умрвити, удробити’. – Ајте да ручките, благо баби, за-
трошила сам вам мурузнице у млако млијеко.

затрпавати -рпавам несв према затрпати; в. јабогме, мочило; ║ затрпати затр-
пам св а. ‘убацити у земљу, у воду и закопати’; в. андаћ, црепуља; б. сахранити’. – 
Кад затрпаше меита, попалисмо свијеће и морадосмо да се послужимо, кад су људи 
спремили, за покој душе, не мож да иг сад цвијељаш.

затрчати се -им се св ‘залетети се’. – Нисмо шћели д-обилазимо па д-идемо на 
ћуприју, но се затрчимо и прескочимо поток нако истрке, ко ништа.

затулити затулим св в. утулити. – Затули, благо ђеду, ватру, никад немо у-пољу 
д-оставиш да гори сама, мож да дуне ветар, па да бидне белај, далеко било.

затупас -ста -о ‘туп, затупљен’ – Пушти га у бестрага, виш да е затупас начисто.
затурити -им св ‘забацити, изгубити’. – Виђи да не затуриш ђељку но е тури на 

полицу.
затурати затурам несв према затурити. – Њини су учитељи најбоље знали како 

се образ затура за гузицу; ║ затурити -им св 1. ‘ставити иза нечега, забацити, преба-
цити’. – Затурим поводњике воловима око заворња, привијем винт и тркнем у дућан 
да покупуем марде што су ми кућани накричили; 2. ‘сакрити траг, избећи неког или 
нешто’. – Он ти вешто затури траг да јој отац и браћа не премете да е долазијо.

затући -чем св ‘сатрети, смрвити, докрајчити’. – Била е пшеница поњела на 
љепоту, ал наиђе град те је затуче у црну земљу, нема ни за прекаду; ║ затуцати 
затуцам несв према затући. – Затуцали га у тим школетинама да ништа паметно 
не зна, ни ко е, ни шта е, ни шта е најважније у животу и мисле да ода-њиг почиње 
свијет; ║ затуцан -а -о ‘заостао, ненаучен’. – Само, вели тај брезбожник, затуцане 
будале верују да е Бог створијо човека, а ми, образовани људи, знамо да е човек по-
сто од мајмуна, а ђедо му на ту будалаштињу каже: Тамо ви; ║ затучен -а -о ‘умно 
заостао’. – Ма немо то узимати за озбиљно, виш да е, веселник, дибидуз затучен.

заћерати -ам св ‘отерати иза нечега’. – Заћераше ђеца стоку, тамо неђе иза за-
брана.
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заћи зађе(м) (не)св 1. ‘отићи иза нечега’. – Зађе сунце за облак, те мено залади. 
– Кад сунце зађе за облак, знај да ће да промјени време. – Нашо па зашо ‘кад је неко 
некоректан према жени’; изр. ~ за нокти ‘промрзнути до кости’. – Кад зими перемо 
веш на ријеци, озебу пусте руке, не знаш да су твое, па нам зађе за нокти, не помаже 
ни укати у прсте, боли ко жива рана; 2. ‘проћи и осмотрити (усеве)’. – Зашо сам 
кроз сред њиве, вала Богу, поњело е не може боље бити; в. јаловац; 3. ‘почети нешто 
радити, упустити се у неки посао’; в. титрати.

заћорити -им св ‘заслепити, као ћорав ићи за неким’. – Заћорили за њима ко 
слијепци, не виде да су то празне приче кое им служе само да се здомчају власти.

заувар прил ‘корисно’. – Ајде, ђецо, да попабирчимо по њиви ово што е оста-
ло иза радника, заувар је колко било; ║ зауварак -рка м ‘мала корист, незнатан 
добитак’. – Нема неке велике вајде од мене вако маторе, ал припомогнем колко 
било, зауварак је, што викала нина: боље ишта но ништа; ║ зауварица / зауварица 
ж ‘и с т о’. – Идок те нашламик мено суварака по-шуми, зауварица е, кад загуди 
мећава, свака гранчица вреди злата; изр: Кад нема кише, зауварица е и град.

заударати -а(м) несв ‘имати непријатан мирис, смрдети’. – Ништа горе не мрзим 
него кад се наљоска па заудара на ракичину.

зауздати -ам св 1. ‘ставити узду’. – Зауздај коње и поћерај иг вамо; 2. ‘обуздати 
се, прећутати’. – Зауздај мено језик, не мораш ти да им кажеш све у брк, узеће те на 
зуб.

заузети се св ‘бринути о неком’. – Заузо се око њега, ко да му е рођени син, 
набавијо му све што треба, отворијо му радњу, ал кад је стао на-ноге, он му уда-
ри чивте, не види га ниђе ко да га не познае, ујо га за самосамо срце, што викаше 
покојна баба: рани пашче да т-уједе.

заујати зауји несв ‘захујати (о олујном ветру)’. – Прво се смрачи, небо поврање, 
ондак зауја планина, не прође млого, удари град мено мањи од кокошијег јајцета, те 
нас зави у црно, све уби и у црну земљу саби.

зауктати се / заукћати се заукћем се ‘укључити се у посао с радошћу и 
задовољством’. – Скупе ти се они на мобу, па кад су се зауктали, било иг милина 
поглати.

зауларити зауларим св 1. ‘ставити воловима уларе’ – Иди, благо ђеду, заулари 
волове и поведи иг вамо да иг кошамо па д-идемо; 2. ‘обуздати језик’. – Ја би ти реко 
да мено заулариш ту језичину и да бираш ријечи јел није џабе казано да лепа ријеч 
гвоздена врата отвара.

заумит -а -о ‘бистар, промућуран, упоран у нечему’. – Заумит је бијо целог 
вијека, стално е нешто радијо и гледо како д-унапреди и своју кућу и село и споради 
тога су га сви ценили и поштовали, нико за њега није имо једну ружну ријеч да рек-
не; в. жустар, јапија.

заумити се заумим св ‘замислити се’. – Зауми се мено, ниси ти више мали.
заунути -не св ‘запушити се, зачепити; загушити’. – Заунуло оно цријево од го-

рива и стаде трактор, ни да глоне.
зауставити се в. зуставити се.
заустити заустим св ‘почети говорити’. – Ан је заустијо да говори, народ поче да 

му пљеште и да виче: Тако е! Живијо!
заушци заушака м мн мед. ‘вирусна зараза од које отичу жлезде иза ушију, 

Parotitis epidemica’. – Добило им дијете заушке па су морали д-иду доктору сабајле, 
а оно, веселниче, пишти ко црв.

зафркавати се -ркавам несв ‘шалити се’. – Почеше да се зафркавају, ништа што 
е онај старији човек тујнак.
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заценити заценим св ‘искати велику цену’. – Јес му крава добра, нема шта да се 
каже, ал заценијо, брате, млого и не шће да спушти ни лијек;

заценути се заценем се св ‘изгубити дах (од плача, смеха)’. – Води рачуна: немо 
да дозволиш да би ти се, далеко било, заценуло дијете, јел тако може да добије врас. 
– Кад је то несни Илија испричо, сви смо се заценули од-смија, сузе су нам поточале, 
а трбуси забољели.

зацијепити зацјепим св ‘одредити високу цену’. – Шћео сам да му купим коње 
ал, брате, зацјепијо цену и неће да спушти ко да се не-ваља.

зациктати -им св ‘загаламити високим гласом’. – Зацикта стрина озго, би нам 
прпа.

зацинцати -а св ‘заледити’. – Бијаше те године зацинцала зима, заледијо поток 
да су волови прелазили преко леда, а он се не проламаше. – Бијаше зацинцо мраз да 
ти очи искоче, пуца церић.

зацмиздрити -им св ‘тихо заплакати’. – А она сирота зацмиздри, би јој ваљда 
нажао што се то тако поради ш њином кућом.

зацопати се зацопам се св ‘заљубити се преко мере’. – Зацопо се у Радмилу, па 
не зна ђе је десно.

зацрвењети (се) -еним (се) св ‘поцрвенети, постидети се’. – Зацрвењо се, реко 
би си му истрљо увета копривом; изр. Зацрвењо се ко вински чеп.

зачадити -и св ‘потамнети од дима’. – Бијаше зачадијо дувар и штукатор од 
шпорета па смо морали да кречимо очи славе.

зачамити -им св ‘пасти у чамотињу, депресију’. – Ајде, бре, међ људе, шта си 
зачамијо, живот мора д-иде диље, сви ћемо ми једног дана умријети.

зачеље с ‘доњи крај софре’. – Куме, ćеди војнак у чело собре, не мош ти на 
зачеље јел то само кад комендијају веле: устани, куме, да ćедне свирачова мајка.

зачепркати -а св ‘почети чепркати’. – Зачепркале ми кокоши по башчици, лиси-
ца иг појла, сво су ми ćеме повадиле.

зачети зачне св ‘почети наливати млеко у виме (пре млађења)’. – Зачела Цветуља, 
згодно јој набрекло виме, дабогда да се ноћас не отели; в. засушити; ║ зачињати 
-иње несв. – Почеле овце да зачињу, требало би око Божића да почну да се јагње; в. 
сјагња.

зачикавати -авам св ‘изазивати, провоцирати’. – Роса поче да нас зачикава, 
вели: ко од вас балавандера смије да се порва са-мном, чикам вас; ║ зачикивати 
-ивам св. ‘и с т о’. – Зачикива га и вели: чикам те, само ме пипни прстом једним, па 
ћеш да видиш шта ће да те снађе.

зачинити зачиним св ‘(на)бацити чини, уврачати’. – Знала е она Зоркетина сто 
јада, умљела е и да зачини, да заврача, далеко е било.

зачинити зачиним св 1. ‘ставити зачин у јело’. – Зачинила сам буранију, сипај у 
ћасу и тури на астал; 2. ‘напакостити неком’. – Зачинијо му е чорбу, није знао шта 
га е снашло.

зачкољица ж ‘раздор, неслога, зађевица’. – Једва су изгладили ту зачкољицу: ја 
им кам; немо, ђецо, да дозволите да вам ђаво унесе неслогу, него мено потрпте, па 
се здоговорте, Богу се молте и све ће д-испане на добро, јел није за џабе казано да е 
боље јело од зеља нође ђе је љубав него од вола угојена ђе је мржња.

[зачудити] се -им се св; в. калирати.
зачудо реч. ‘што је неочекивано, што је изненађење’. – Да виш, зачудо, није се 

бунијо кад смо питали да л би нам дозволијо д-идемо на трубу.
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заџепак -пка м ‘мали џеп на оделу’. – Вође у овом заџепку сам држо крупну 
пару кад пођем на вашер, лепо е испресавијам и турим, тујнак јој најсигурније од 
џепароша.

зашатити се -и се ‘догоревати, почети се гасити’; в. чаркати.
зашатрити -и се св ‘утињати, почети се гасити’. – Зашатрила се ватра, додајде 

кое дрвце да се не истули начисто.
зашећерити -им св ‘засладити шећером’. – Ош да ти зашећерим каву ил пијеш 

грку?
зашиљити зашиљим св ‘направити шиљак, заоштрити’. – Зашиљде ми ове прит-

ке, оћу д-идем да попричам буранију. изр. Ђе нађе на мене да га шиљиш.
зашити зашијем св ‘саставити делове тканине шивењем’. – Све сам завршила на 

твојој аљини, још само да зашијем дугмета и д-испеглам и мош да носиш.
зашпарати зашпарам св ‘уштедети’. – Право ти ка(же)м, зашпаро сам мено за 

њену удају, знаш како, није она репа без корена, оћемо да јој спремимо руво за при-
мер.

заштектати заштекћем св ‘огласити се штектањем; залајати’. – Заштекташе ке-
рови горе изнад шумарка и ондак пуче пушка, сигурно су ишћерали зеца.

зашушкати -ам в. ушушкати. – Виђде да л су ђеца поспала па иг добро зашушкај 
поњавама, ноћас ће опасан мраз, изведрило ко стакло.

збацити -им св ‘свргнути, бацити с висине’. – Збацили га с власти ко крпу, ко 
Милорад кад збаци пласку сијена с подине, само зато што није шћео да им кулизи, 
но реко нако како јес.

збијати збијам св у изр. ~ шалу ‘шалити се’. – Он је вољо да збија шалу и сви су 
га, споради тога, призивали у друштво.

збирати збирам несв ‘скупљати, сабирати’. – Кад дође јесен, ондак збирамо 
љетину у амбаре, салаше, качаре и тако спремни чекамо зиму; ║ збрати зберем св 
‘обрати, скупити (летину)’; в. љетина.

збити се збуде се ‘десити се, догодити се’ – Тако ти се то збило, мој унуче, не дај 
Боже да се то никад више збуде. – Дако се и то једном збуде, крајњо е време да се 
жени, да е мене слушо – досад би му ђеца пошла у-школу.

збитије с ‘догађај’. – Е тако ти то збитије бијаше, мој синовче, муке преголеме, 
далеко било, било не поновило се.

збичити -им св ‘сабити, сатерати у нешто, завршити на брзину’. – Ај да ово зби-
чимо часком па д-едемо ко људи јел досад је ручо и ко е козе погубијо.

збогом ‘поздрав при растанку’. – Е, па драги моји кумови, остајте ми збогом! – 
Збогом, куме, и поздрави свијуг.

зборити -им св ‘говорити’. – Имала стрина више шпорета извезену куварицу и 
на њој писало: Куварице, мање збори, да ти ручак не загори. – Што паметан збори 
данас, остали ће зборити ćутра.

збратимити се -им се ‘узети неког за брата, побратимити се’. – Збратимили се 
Јово и Обрад у сремскомитровачком казамату и после робије Јово напише песму 
Пријатељство цементирано патњом.

збрда об. у изр. збрда-здола ‘без реда’. – Претаврља онај посо нако збрда-здола, 
боље да није ништа ни радијо.

збрзати -ам св ‘урадити нешто на брзину и неквалитетно’. – Немојде да ми 
то збрзате, него урадите нако пајатли, да бидне за пример; ║ збрзити збрзим св 
‘и с т о’. – Нешто е збрзијо нако, ко преко кољена, надвое-натрое.
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збрисати -шем св 1. ‘обрисати, почистити’; в. перушка; 2. ‘побећи’. – Кад је 
загушћело, он збриса колко га ноге носе, а од његовог јуначења и клинчења, у при-
чи, ни трага ни гласа.

збрчкати -ам св ‘на брзину спремити нешто за јело’. – Збрчкај нешто за вечеру, 
шта било, цркок гладан, завезаше ми се цријева.

збрчкати се -ам се ‘наборати се’. – Богами гроно Исидор, збрчко се начисто. – 
Збрчкала се у лицу ко растова кора.

збунити збуним св ‘довести у забуну, смести’. – Туј се не зна ко пије ко плаћа, 
туј ти, д-извинеш, луд збуњеног; ║ збуњивати збуњујем несв према збунити. – Не-
моде збуњивати то дијете, пушти га нек сам деклемуе.

званица ж ‘гост позван на свадбу, славу’. – Наше двије куће су у званици, још од 
старина, а са Петровићима нисмо ни земајле били у званици.

[звати] зовем несв. – Пошла ја да зовем Жарка; ║ зовнути зовнем св ‘позвати, 
зазвати’. – Изађде, дијете, напоље, учини ми се ко да неко зовну испред куће. – 
Зовнидер ми, дијете, Жарка да се поздравимо, вели ђедо, вакат дошо да се мрије; ║ 
зовнут -а -о ‘који није чисте памети, који говори неповезано’. – Немо га дирати, виш 
да е читаво зовнут; ║ зивкати -ам несв дем. – Кад су били мали, Јана чувала Јанка 
у авлији па сваки час звала мајку, она после неколко пута каже: немо, вели, више да 
ме зивкаш, морам да распремим кућу; кад је попрошло нешто времена Јана ће: мама, 
нећу да те зивкам, само да знаш да е Јанко упо у кречану. – Немо да ме зивкаш сваки-
час, видиш да нем кад да се окренем.

звездан звездана м 1. зоол ‘једнобојан коњ са белим праменом на челу’ – 
Имадијасмо ондај оног Звездана, био је потегалац за два коња; 2. бот ‘цветна пере-
на’ – Имала е у башчици разнијег перена и мајчину душицу, и веронику и звездан; 
3. ‘сунце, жега’; в. водоноша.

звека ж ‘звук настао ударањем металних или стаклених предмета’ – Кад чу звеку 
тањира, он се нађе у послу да се попримакне кујни еда би га зовнули на ручак.

звекан звекана м ‘човек мале памети, својеглав’. – Немо ми о његовој науци 
ништа причати, то е обичан звекан.

звекет м в. звека, звекетати.
звекир -ира м ‘алка на вратима’. – Ако манастирска капија бидне закључана, 

слободно ударај звекиром док те не чују; в. сковати.
звекнути -нем св ‘ударити’. – Туј ти се они споречкају и вели Млађо Благоју: 

никаки си чоек, а овај му, мешчини још није ни изговоријо, звекну шамарчину да е 
се окрено у-круг; ║ звекнут -а -о ‘луцкаст, ограничених способности’. – Пушти га 
крају, виш да е звекнут у-главу; ║ звекетати звекеће несв. – Кој зна колко е стара 
она пјесма, што вели: ил ћу бити у вајату, дукате низати, дукати ће звекетати по зве-
кету ми дођи; ║ звецкати звецкам несв дем. – Кад коњи касају, прапорци звецкају 
на љепоту; ║ звецнути звецнем св према звецкати. – Чусте ли ви, ђецо, да нешто 
звецну напољу; ║ звечати -и несв ‘оглашавати се звеком’. – Кад почеше да звече 
тањири, мене удари вода на уста, нисам окусијо ништа од-синоћ.

звер ж ‘дивља, крволочна животиња’. – Немо д-идеш попријеко, налећећеш 
на каку звер. – Кад су усташе насрнуле на српску ђецу и њине учитељице Стану 
Арнаутовић и Добрилу Мартиновић, у Пребиловцима, Шарговцу и коеђе, ни звери 
им нису биле равне.

зверати зверам несв а. ‘гледати као дивља звер’. – Унезверијо се па само звера 
очима ко курјак кад га уватиш у гвожђа; б. ‘погледивати очекујући да се нешто до-
годи’. – Видим ја да он нешто звера и ома ми је било сумљиво; ║ зверити -им несв 
‘и с т о’; в. дрљо.
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зверињак м 1. ‘место где има доста дивљих животиња’. – У оном зверињаку 
се чу како замумла међед; 2. ‘место где има разбојника’. – Ђе си ме посло у онај 
зверињак, једва извукок живу главу.

зверка ж 1. ‘дивља животиња’. – За неке ловце и зец је зверка. – Виђели су по 
снијегу трагове, прошла нека зверка; 2. ‘снажан, виталан човек’. – Још је ђедо звер-
ка, не да се и може да се довати за једно кољено с млађима ода се; изр. Не пада снијег 
да покрије бријег, но да свака зверка покаже свој траг; велика ~ ‘моћник’. – Он ти је 
велика зверка; ║ зверчица ж дем. – Ситна е он зверчица, мораш тражити бољу везу

зверокрадица м ‘криволовац’. – Он ти је годинама бијо зверокрадица и ономад 
га уватили, богме ће да награбуси.

звиждаљка ж ‘пиштаљка’. – Онај у униворми подиже неки лопарић и писну у 
звиждаљку, и воз поче да клопара.

звиждати -им несв ‘оглашавати се звиждуком’. – Он је знао да звижди на прсте 
да се чуе горе на брдо; ║ звизнути звизнем св ‘дозвати звиждањем’. – Звизну 
Раде Богданов озго з Годидова, а Илија Живорадљев му се одазва звиждуком одо-
нуд од Жуте земље. – Опричо ми ђедо Сретен шта значи она изрека Прошло бабу 
звиждање, па вели како су земајле биле задруге па пуна кућа народа, па се младенци 
здоговоре да он из кукурузишта звизне, бејаги да ћера орлушину, па се млада искра-
де кода њ, а јампут она вели човеку: Звизну ли ти ил се мене учини; ет тако ти је то 
било са звиждањом, а потље кад су оматорили, нит је он звиждо, нит се њој чинило 
да звижди, прошло иг, каже, звиждање; ║ звиждукати звиждућем несв дем ‘тихо 
звиждати’. – Ћера Бранко волове ćедећи у канатама и звиждука.

звиждук м ‘љубавни зов звиждањем’. – Кад чу његов звиждук, нађе се бејаги у 
послу и отутња низ башчу у мурузе.

звиз оном ‘нагао и брз ударац’. – Само чук »звиз!« – и виђек како се Чокин за-
несе и како му спаде капа з главе.

звизнути -нем св ‘снажно ударити’. – Звизну му шамарчину, све су му свици 
ćевнули пред очима.

звјерати звјерам несв ‘гледати с узбуђењем, нападно’; в. иксан.
звијук м ‘ветропир’. – Прође путом онај Микаилов звијук са још неколко њиг, 

нешто чаврљају и кикоћу се; в. покрпати се.
звон м ‘звук звона’. – Ан чуем звон наше меденице, ома могу да оценим ђе нам 

је стока.
звона ж ‘овца која носи звоно’. – Прва преко врзине ђипи звона, а ондак одоше 

све за њом.
звонар -ара м ‘црквењак који звони на црквена звона’. – Ристивое Бурђо ти је 

бијо звонар све док је мого д-иде до цркве.
звонара ж ‘грађевина у којој су окачена црквена звона’. – Млого е згодну звона-

ру сподиго у манастиру, а доље наредијо продавничицу за продају свећа, тамљана 
и коечега.

звонити -им несв ‘љуљати звоно да би се огласило’. – Пошљу мене да звоним 
кад је било Достојно јес.

звоно с ‘направа која при ударцу бренцета производи звук’. – На вођу стада оба-
везно окачимо звоно и тако по звуку ласно нађемо овце у планини; ║ звонце -ета 
‘врста мањег звона’. – Има велика меденица, има клепетуша, а има и мало звонце 
и прапорац; ║ звончић -ића м 1. ‘сићушна звона која се у цркви деле деци’. – Моја 
унучад, на Врбицу, у манастиру исподобијала врбове гранчице и звончиће; 2. ‘цвет-
на биљка’. – Набавила сам расад од звончића, млого згодно цвијеће, наликује на 
звонце.
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звоцати -ам несв ‘гунђати, зановетати’. – Ма вредна е ко чела, туј нема шта да се 
каже, ал неке јаде н-умије ништа д-уради док не звоца.

зврјати -им несв ‘лутати без циља, зујати ништа не радећи’. – Обнерадијо се, 
ништа не ради, само зврји по селу ко мушица у прозору; изр. ~ празан ‘одјекивати 
тишином, глувилом’. – Пођеш штали, она зврји празна, а некад била препуна стоке 
и коња, па ме од туге неке све вође заболи, па онда узмем те прогунем мено ракије, 
д-ублажим јаде, нек иде све с милим Богом.

зврк м ‘несташан и немаран (обично млађи) човек’. – Онај зврк Станишин јопет 
оде да жмури пред задругом а њиву му пресвоила трава.

звркнути звркнем св ‘тркнути’. – Звркни часком до задруге, благо ђеду, те ми 
добандај кило ексера.

зврндати -ам несв ‘лутати без циља, скитати’. – Сем што зна да зврнда, није ни 
за шта, не би човек мого двије козе да му повери.

зврндов -ова м ‘звекан, неспособњаковић за обављање било каквог посла’. – Он 
ти је један обичан зврндов, ништа не мош да се ослониш на њега ни да му повериш 
неки посо.

зврцати -ам несв ‘ходати бесциљно, лутати’. – Пусте батине вале овим доколи-
чарима што зврцају коекудије, а не привриједе ни за жуту банку.

зврчак -чка м ‘чигра’. – Направимо играчку од половине дрвеног калемчета за 
конац, причврстимо на један зашиљен стубић, тањи од плајваза, па га завртимо на 
трпези ил на асталу и он се окреће задуго; в. калем(че).

зврчати -им несв в. зврцати. – Онај ништак ништа не ради ко да се не ваља, само 
зврчи поваздан.

зврчка ж ‘смицалица, обмана’. – Немоде ти мене д-изводиш коекаке зврчке, но 
засучи рукаве и опљуни дланове ако мислиш да биднеш домаћин човек, а јок неки 
зврндов; ║ зврчкица ж дем. – Мани те зврчкице но на посо.

згадити се згади(м) се ‘смучити се’. – Кад неко лаже, а куне се у ђецу, згади ми 
се за цео живот, то није човек, но рђа од човека.

згазити -им св ‘смождити, сравнити са земљом’. – Кад су се поџавељали, вели 
му Владе: Немо те згазим ко Панто питу, а он њему: Пази да не омакнеш.

згеба ж ‘неспособно, невешто чељаде’. – Она његова згеба никако д-изнесе ту 
пишљиву каву, колко би јој времена требало да спреми ручак за нас пе-шес.

зглајзнути -нем св ‘пасти у немилост, пропасти’. – Знаш ли да е Драго зглајзно, 
смијенили га и кокнули на неко мизерно место, спао, што се каже, с коња на магарца.

згледнути се згледнем се св ‘међусобно се погледати’. – Згледнуше се и 
сашућеше, ко веле: нека га нек меље шта зна: трпљен спашен; в. извешчати, заг-
рмити.

згњечити згњечим св ‘спрштити, смождити, смрвити’. – Води рачуна шта при-
чаш, немо да те згњечим ко гњиду. – Јој, врапцу један, оди вамо да те згњечим и 
заврљачим у Мораву, вели Роса пред свим оним копачима, и увати се са мном у 
коштац (7: 126).

згода ж а. ‘погодност’. – Добро, нема он све згоде коно што има твој отац, ал ви 
сте млади, стећи ћете (7: 69); в. кола, досле; б. ‘прилика’. – Уватио му згоду, па га 
нагно да пристане мимо његове воље, јел није имо куд, што-но кажу: нужда закон 
мења; в. рођак; в. ‘направа’; в. корбач; ║ згодица ж дем. – Прође живот у мукама, ал 
не могу губаво да зборим: било е и коекакијег згодица кад се исмијемо, запјевамо, 
порадуемо и провеселимо; свака ~ ‘имати све што треба у кући’. – Тако ти ми, вала 
Богу, заимасмо и стоке и у кући сваке згоде што човеку треба да не трчи по селу да 
зајма; ║ згодан -дна -о ‘леп, наочит’. – Бијаше твој ђедо згодан момак, ђевојке су 
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се ломиле око-њега; ║ згодно прил ‘лепо’. – Они ти се тујнак згодно измирише и 
ижљубише и од ондај до дањ данас никад се споречкали нису ни око чег.

згодати (се) згодам (се) несв ‘украшавати (се), дотеривати (се)’. – Имали њу 
једну па е навикли да се згода; в. отесак, шашовац.

згодноћа -оће ж ‘лепота’. – Није она била нека згодноћа ко што е имало, ал је то 
била ђевојка на гласу, смерна, часна, имала е просијоца ко ни једна.

згорег у сталном изр. није ~ ‘није на одмет’. – Није згорег имати више ђеце јел 
ђеце и пријатеља никад млого. – Подагнајте, ђецо, та кола ж џаковима пшенице под 
трен, није згорега, нешто се голуба небо, бојати се кише.

згорети се -и се св 1. ‘разгорети се, ражарити’; в. жар, печењак; 2. ‘потпуно пре-
горети, сатрунути (о ђубрету)’; в. жар, пригрнути 2.

зготовити -им св ‘припремити храну’. – Мораш да зготовиш јело за чељад и за 
раднике кад иг има, да усириш, узвариш и сто јада, нема ко други.

зграбити -им св 1.‘шчепати’. – Зграбијо га за ревере, продрмусо и запријетијо: Не 
играј се са животом, ако то учиниш још јампут, држ се добро. – Зграбио му новчаник 
из задњег џепа и збрисо у ону гужву; 2. ‘покупити сено грабуљама, пограбуљати’. – 
Ите, ђецо, те зграбте око рогоџа?

зграда ж ‘вајат, брвнара’. – Ми у авлији сем куће имадемо мекар, амбар, салаш 
и зграду у којој спавају оно двое; ║ зградица ж дем. – Више волим ја ону моју 
зградицу, но да ми даднеш његове дворе, знаш како е казано: своја кућица, своја 
слободица; ║ зградурина ж пеј. – Не знам шта иг привлачи тамо међ оне зградурине 
код ваке љепоте.

згранути се згранем се св ‘изненадити се, запањити се’. – Јој, црна ђецо, ако вам 
отац види каки сте јазук начинили, згрануће се.

згријати (се) -јем (се) (не)св ‘загрејати се’. – Јој, турде још кое дрво да се згрију 
ова ђечица, видиш да е ко у ледари.

згрнути згрнем св ‘збрати, прикупити, нагомилати’. – Ове дрматоре не занима 
како живи народ, они глају како за себе да згрну што више народне замуке, пошто ко 
брезбожници не знају да тиме згрћу жар на главу својиг потомака и да отимачином 
навлаче проклество на потомство; ║ згртати -ћем несв. ‘нагомилавати, стицати’. 
– Ласно е њему да се клинчи кад има оца у Америци кои тамо згрће тешке паре, 
ко лопатом, па му шиље да се он вође галантира, питаћу га кад тај извор пресуши, 
ондак ће се виђети колко он зна и колко вреди.

згромити -им св ‘уништити, сатрти’. Ови зликовци, да могу, згромили би нас, ал 
не даде Бог, зато е и казано: Човек снуе, а Бог одлучуе.

згрувати -ам св ‘набацати, помешати оно што се морало раздвојити’. – Згрувала 
баба са бијелим вешом и онај варбани и све се оварбало, мош да га бациш.

згрушати се -а се св ‘згуснути се’. – Кад туриш мају у топло млијеко, чим се 
згруша, ти га тури у грудњачу и озго притисни да се оциједи сурутка.

згрчити -им св 1. ‘стиснути’. – Згрчијо оне паретине и не да ђеци ни жуте 
банке ко да се не ваља, реко би му е змија у џепу; -се ‘скупити се’. – Зими нас 
покрије мајка добро, ал јопет пред-зору бидне ладно па се ја и мој брат згрчи-
мо, туримо браду уз кољена и покријемо се по глави; 2. ‘скупити се, стиснути 
се најчешће од хладноће’. – Покрила сам ђецу с двије поњаве, ал јопет се згрчили, 
изгледа ми да им је зима, мораћу мено да логнем ватрицу д-убије студ у-соби колко 
било.

згубидановић м ‘беспосличар, скитара’. – Он ти је згубидановић који никад 
ништа озбиљски није урадијо.
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згужвати -ам св ‘набацити на гомилу’. – Мешто д-узме да попегла и сложи, она 
онај веш згужва и ћушну нако у шивоњер, не зна се часног крста.

згузице прил ‘седећи’. – Викаше весела нана, Бог да јој душу прости, не може, 
вели, ништа да с-уради згузице, но мораш да пораниш и омркнеш, да с-озноиш, да 
запнеш па д-имаш.

згулити згулим св ‘огулити, оштетити кожу’. – Иć што е гадно згулијо кожу кад 
је пао с коња; в. поткољеница.

згурити се -им се св ‘повити се у леђима’. – Знаш ли ти, ћеро, ону песмарицу: 
године су млоге а леђа нејака, године су тешке згурила се бака.

згуснути -нем св ‘учинити гушћим’. – Ако ћеш чорбу мено да згуснеш, кувај 
дуже и мешај, а мож да дотуриш и мено брашанца; ║ згуснут -а -о ‘сабијен, густ’. – 
Кад скувам пиктије, ја иг разлијем у тепсије и турим на ладно да се згусну.

згучити -им св ‘повити се (од старости)’. – Бијаше се баба Зорка попримак-
ла стотој, ал се није предавала: узме онај њен љесков штапић и нако згучена до 
црне земље иде до башчице д-оплијеви траву и коешта.

здемпати се здемпам се св ‘угојити се’. – Нисам одавно виђела Миљку, богами 
се здемпала добро, мешчини да е дошла шира но дуља.

здерати здерем св ‘огулити, сљуштити’. – Ми шуримо свињче, а ови њини му 
здеру кожу.

здимити -им ‘побећи; отићи’. – Здими сва омладина у варош и кое ђе, остасмо 
само ми гемаљи у селу, да муку мучимо и мука нас.

здипити -им св ‘украсти и побећи’. – Она ти је вољела да здипи мај шта, то јој 
била душевна рана, и њу су ти прозвали Здипа.

здоговарати се -оварам се несв ‘договарати се’. – Ене иг тамо у соби, здоговарају 
се да доведу воду; ║ здоговорити -оворим св а. ‘рећи, објаснити, одговорити’; в. 
бризнути; б. ‘договорити се, споразумети се’. – Кад поштени људи нешто здогово-
ре, то ти је све и свја; ~ се. – Ми ćеднемо ко људи и здоговоримо се за трен ока, а 
јајцаре кад се здоговоре, онда само глају ко ће кога да заврне.

здоговор м ‘договор, споразум’. – Ми отишли на здоговор, а они нешто почеше 
д-усукују, те и би, и не би, док ђедо не преćече: Људи, нисмо ђеца, треба ли нам пут 
ил јок? изр. Здоговор кућу гради.

здола прил, в. збрда.
здомчати -ам св ‘приграбити нешто, освојити, дочепати се нечег’. – Ан се здом-

чо власти, ни онај човек, ни помози Боже.
здрав -а -о у изр. ~ ко дрењ ‘доброг здравља’. – Млого е радијо, ишо е сваке 

јесени у бербу жита у Банат, кад се врати, киријо с лампеком, крајом зиме ћеро 
компир коеђе, мучијо се, ал, вала Богу, бијо е здрав ко дрењ; ~ разум. – А то е човек 
здравог разума, ш њим нико није мого да влачи, на њега су се сви угледали и од њега 
често тражили савет; ~ си! узв кад се подиже здравица – Здрав си, куме! Од-Бога ти 
здравље!; Здраво-свано! ‘поздрав при јутарњем сусрету’. – Бог ти здравље и свако 
добро дао! (отпоздрав).

здравити се -им се несв ‘руковати се, поздрављати се руковањем’. – Кад су се 
сретили на ћуприји, здравише се и за јуначко упиташе здравље.

[здравље] с. – Весело срце ти је пола здравља, зато е и казано да вeсело срце 
куђељу преде. – Здравља ми мог, тако е било. – Здрав просјак је богатши(ј)и од 
болесног цара, зато, каже баба, здрав човек има ваздан жеља, а болесан само једну 
једину: д-оздрави.

здуше прил ‘радосно, од свег срца’. – Еве, oво сам ти доњо од руке, нако здуше.
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зевзек зевзека м ‘доколичар, беспосличар’. – Зевзек остае зевзек, од њега никаке 
вајде нема.

зевзечити -им несв ‘доконисати, досађивати се’. – Нећемо више да зевзечимо, 
доста е било, од данас окрећемо лис.

зејтинли прид непром ‘маслинаст’. – Кажу стари да Турци маслињак зову 
зејтинлик, па смо ваљда тако ми ту сиво-зелену боју прозвали зејтинли; в. закрпа.

зекан зекана м ‘коњ беле длаке’. – Имадијагу Миленинци зекане, није им било 
равне на-далеко; ║ зекас -ста -о ‘беле боје, белац’. – Имадијаше зекастог коња. – 
Наш коњ беше зекас а Властимиров врањац, па кад иг упаримо – ко слике!

зекоња м ‘во беле длаке’. – Чи је онај зекоња виш-наше ливаде? – Шта си запо 
ко Бошков Зекоња.

зекуља ж ‘крава беле длаке’. – Кад се облизнила Зекуља, звао тајо цео џемат на 
алвалук. – Оће га посо ко његову зекуљу батина.

зекуша ж ‘бела кобила’. – Имадијагу Јевремци зекушу, није таке кобиле имало 
надалеко.

зелен -ена -о у изр. ~ ко окријек ‘јарко зелене боје’. – Окријек ти је oна жабокре-
чина у-бари, од њег нема ништа зеленшије. – Зеленшије су јој очи од зелене траве; 
║ [зеленкас] -сто -о. – Кад се потље рата спремало руво ђевојкама, били су модерни 
креденци зеленкасто-беле бое, а таки је бијо и астал и коклице.

зелениш -иша м ‘поврће које се ставља у супу’. – Што гођ више врста зелениша 
туриш у-супу, бидне љепша и здравија.

зеленкада ж ‘нарцис, мирисно бело цвеће’. – Имала баба Драгиња зеленкаде у 
башчици колко о(ће)ш, оне цветају рано у-пролеће.

зеленко м ‘коњ зелене длаке’; изр. Вришти ко Дамљанов зеленко.
зелењаш -аша м 1. ‘млад, незрео човек’. – Не мож зелењаш да води кућу а 

јадно ти задругу; 2. ‘лихвар, зеленаш’. – Јадно ти његово богаство кад га е стеко ко 
зелењаш дајући паре под интерес, колко е људи завијо у црно, ни броја нема.

зељаница ж ‘пита од зеља’. – Моја ђеца су млого вољела кад им начиним 
зељаницу, развучем коре, начиним смешу од сира, јајци, бареног зеља и уља, савијем 
кору у плек ил тепсију и турим у-вруну да се пече.

зељов -ова м ‘пас сивкасте боје’. – Остаријо зељов, једва лае, закаведо к-ово и ја.
земајле прил ‘некада, давно’. – Земајле се знао ред, јок к-ово сад ђе се не зна 

часног крста.
земан -ана м ‘време, доба’. – Дошо таки земан да нико никог не зарезуе ни за 

шта.
зембил -ила м ‘врста корпе од прућа’. – Турише ми даровнину у зембил и ја 

бацик пут под-ноге.
[земља] земље ж. – Газиш по земљи док ти се не отвори. – Имадијаше баба 

обичај да каже кад неко пине: пијан ко земља, а за способна човека – јак ко земља; 
║ земљица ж дем. – Он ти oно мено земљице што има узирати да ти је милина 
једна поглати; в. одгрнути; ║ земљуждина ж аугм пеј ‘земља, имање’. – Има oве 
земљуждине млого, ал онеачала леђа; ║ земљан -а -о ‘намазан, облепљен земљом’; 
в. тупити; одр. земљани -а -о ‘који је од земље, који се односи на земљу’; изр. ~ ло-
нац ‘дубок земљани суд за кување’. – У великом земљаном лонцу се кува свадбарски 
купус поред ватре, у њега се сложи ред купуса, па ред меса, па се баци мало слани-
нице па јопет тако до вра; ~ судови. – Земајле су ти били земљани судови, и лонци, 
и ђувечаре, и ћасе, и солири, па чираци и коешта; ║ земљав -а -о в. земљан. – То ти 
је сено земљаво, немо га турати у плас.
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земљак -ака м ‘човек из родног краја’. – Волим земљака сретити кад одем неђе 
у-туђину, неш ми веровати, ко да сам рођеног брата виђо.

земљарина ж ‘дажбина на земљу, порез’. – Ударе oни коекаке даџбине, те 
земљарина, те трошарина, те коларина, те порез, те прирез и ваздан коешта.

земљоделац -лца м ‘земљорадник’. – Земљоделци су oву земљу одржали кад је 
најтеже било.

земљосати се -шем се св ‘потпуно се опити, бити пијан »као земља«’. – Земљосо 
се весели Иџо, не може стопе; ║ земљосан -а -о. – Сви били земљосани и не знају 
ђе су им куће.

зенгија ж ‘метална направа на седлу у коју јахач умеће ногу, узенгија’. – А од 
седла наниже виси кожно ремење на кое су окачене зенгије у кое увучеш ноге кад 
јашеш коња.

зепа ж ‘лака собна обућа, плетена од вуне, сашивена од сукна или куповна’. – 
Немоде у тијем зепама д-изодиш напоље да иг упрљаш, јазук је, оне су за по-кући.

зепсти зебем несв ‘мрзнути се’. – Немојдете, ђецо, зепсти на том ветру, ајте у 
кућу да се згријете.

зера ж ‘мрвица, трунчица, нешто сасвим мало’. – Вала ти ко брату, ал не могу 
више д-окусим ни зере, живота ми мога, баш сам добро јео.

зерли прид непром ‘оштар, плаховит, ревностан’. – Млого е добар, ал је претера-
но зерли, стра ме да се не преоптерети и претргне. – Ово дијете је млого зерли, треба 
га стишавати, бојати се да се не испуца прерано; ║ зерли прил ‘нагло, силовито, 
енергично’. – Он је крено млого зерли, поглај ка-ће да с-ошљига.

[зет] м; в. баба 3, тазбина; ║ зећо -а ‘зет (одм.)’. – Зећо, ред је да појдемо пијевца 
кад си ми дошо, а да сам знао да ћеш доћи – закло би теле; ║ зетов -ова -о ‘који 
припада зету’. – Ово ти је зетов сестрић: ║ зетовљев -а -о ‘и с т о’. – Доћи ће нам 
зетовљеви рођаци на-славу.

зец м зоол ‘глодар Lepus’; в. слабић, тврд; ║ зечина м аугм. – Уловијо номад 
зечину и звао да и ми омастимо брк; ║ зечић -ића м дем; в. искашати, логало; ║ 
зечји -а -о ‘који се односи на зеца’; в. искашати, легло, тишња; ║ зекан зекана м 
дем хип; в. скакутан.

зивкати -ам ‘звати често, сваки час’. – Немо ме зивкати сваки-час, видиш д-имам 
стотину послова; в. звати.

зивт ‘црн, таман’. – Кад је бијо млад, он је имо зивт косу ко гавран, а сад објељо 
ко ова моја овца.

зид м ‘тврда грађевина или део грађевине’. – Виђи колко е дебо онај манастирски 
камени зид, може да вјекуе; ║ зидић -ића м дем. – Онај преградни зидић није дебљи 
од једне педи; ║ зидина ж ‘масиван стари зид’. – Јеси виђо оне зидине горенаке на 
Градини, то е зидано Бога питај кад; ║ зидни -а -о ‘који се тиче зида, који се односи 
на зид’. – Вели нана како е виђела код докторкине мајке, дољенак у Чачку, ђе имаду 
зидни сат, кои се пођекипут огласи коно црквено звоно.

зидар -ара м ‘грађевински мајстор’. – Доћи ће зидари у понедјоник, почињемо 
у име Бога да зидамо нову кућу; ║ зидарски -а -о ‘који се тиче зидара’. – Драган, 
звани мајстор Лацо из Граба, е стално носијо и зидарски конац, и зидарски плајваз и 
сав зидарски алат, код њега није могло нешто да завали.

зидати зидам несв ‘правити, градити зид; бавити се зидарским послом’. – Ово 
су ти, реко би, зидали неки пелвер-мајстори. – Стално е говоријо ону: За постанак 
манастира кажу / Српски су их зидали владари / Наши славни Немањићи стари.

зидњак -ака м ‘тканица, таписерија или везено платно којим се украшава зид’. – 
Он од уста одвајо да купи мене зидњак; в. зађеравати.
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зијан -ана ж ‘штета’. – Немо да ти стока оде у ликин купус да направимо жени 
зијан.

зијанћер м 1. ‘несташко’. – Онај мали зијанћер ми с клисом сломијо најљепшу 
мушкатлу; 2. ‘штеточина’. – Јазавац ти је невиђен зијанћер, опушћо ми њиву; ║ 
зијанћерас -ста -о ‘који прави штету’. – Добар је он, ал зијанћерас, мало-мало па 
оде у туђи вотњак.

зијати -ам несв ‘наметљиво гледати, пиљити, буљити’. – Поваздан зија у њену 
башчу еда ли ће је смотрити.

зијев м ‘растојање између нити кроз које се провлачи основа, зев’. – Од зијева ти 
зависи којим чунком мош да проткиваш потку.

зијевалица ж бот ‘зељаста цветна биљка Antirrhinum’. – Зијевалица млого добро 
помаже ко има крајнике. – Баба млого вољела зјевалице и минђушице.

зијевати зијева несв ‘зевати’; в. протегнути, сањивос; ║ зијевнути зијевнем св; 
в. зарити, скљокати се, срце; ║ зинути -нем св ‘отворити уста’. – Ја доље у котару 
збацуем сијено с подине да положим кравама, а она зинула озго и нешто богоради. 
– Не могу ни да зинем, а не јадно ти да шта прогунем; изр. Зини да ти кажем ‘не 
схватати шта је речено, о чему се говори’; ~ ко ован о Миољдану ‘понашати се не-
разумно’. – Кад се о Мијољдану паре овце, ондак наш ован повилани, е тако су ти 
зинули ови што укћу за властољупцима; зинула му ала ‘незајажљив, похлепан’. – А 
може бити да им е зинула ала, ко онима што су отимали нашу замуку.

зикераш -аша м ‘зихераш, који не ризикује’. – Неће он да ризикуе, воли да бидне 
зикераш, код њeга ти важи оно: трак роба, трак пара; ако има паре – купуe, ако нема 
– трпи; исто и кад продае; јампут га пито купац колко може да га чека за-паре, а он 
му реко: могу да те чекам док изброиш!

зикернадла ж ‘закачаљка, спајалица два дела тканине, зихернадла’. – Кад одеш 
на пробу, шнајдер зикернадлама спаја рукаве, с предњицом и озади и обиљежи кре-
дом како пасуе па тек потље шије.

зима ж а. ‘годишње доба’. – Кад дође зима, ако си навасо дрва, ако имаш доста 
сијена и ако си спремијо добар поćек, не бој се; б. ‘хладноћа, студен’. – Богами, 
бијаше ноћас зима иако е покривка била добра; ║ зимски -а -о; изр. ~-о време; ~-о 
орање. – Нема уćева без зимског орања, кад то измрзне и накисне – не бој се.

зимкурас -ста -о ‘хладњикав’. – Време је да се облаче дугачке гаће, постае зим-
курасто, јутрос објељела слана ко јајце.

зимовати -уем несв ‘проводити зиму на неком месту’. – Вољадијаше ђедо Дра-
гиша, кад пине, да запјева ону: Медна росо, ђе си зимовала / У ђевојке под грлом 
бијелим.

зимогрожљив -ожљива -о ‘неотпоран на зиму’. – Јуначан је по све, ал 
зимогрожљив ко неко дјете. – Гоца ти је зимогрожљива начисто: ан заладни, она 
дркти ко прут.

зинат прил ‘намерно, заинат’. – Није шћео зинат д-иде да е проси кад је виђо да 
се загледала у Добривоја.

зинути -нем в. зијевати.
зиратити зиратим несв ‘обрађивати земљу’. – Е, кад су они то почели да зирате, 

нико није верово да тамо ишта може родити; в.прочевље; ║ зиратан -тна -о ‘обрадив, 
родан’. – Зиратна нам она њива, штагој да бациш у њу расте ко из воде, вала Богу.

зитин м ‘биљно уље, зејтин’. – Купили смо за Никољдан и рибу и зитин, даће 
Бог да нам се искупе гости да иг участимо како доликуе; ║ зитинли прид непром 
‘сивомаслинаст’. – Купила ми бака аљину, дошла нако зитинли, са браон кранглом 
и каишом; ║ зитињав -а -о ‘упрљан, замазан зејтином’. – Мораш опрати и овај 
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чаршов, видиш да е мено зитињав, неко кано зитином на њега; ║ зитињас -ста -о 
‘направљен са зејтином’. – Бијагу јој они компири добро зитињасти.

зјалe у изр. ватати ~ ‘лутати, скитати, беспосличити’. – Ништа не ради, реко би 
варуе, само вата зјале, питаће га старос ђе му прође младос.

зјалити -им несв ‘ништа не радити, хватати зјале’. – Нема то да он нешто пред-
узме, јок, само зјали поваздан тамо пред задругом.

зјапити -и несв ‘бити широм отворен намећући непријатно осећање пред праз-
ном просторијом у коју се не улази’. – Зјапе оне грађевине, нако опушћеле, ниђе 
живе душе, па те обузме нека туга.

зјати / зијати зјам / зијам ‘лутати, скитати’. – Зија поваздан, никаке вајде од-
њега да видиш.

златити се -и се несв ‘пресијавати се као злато’. – Злати се пшеница, прича ђедо 
баби и вели: вала ти, Господе, на твом дару.

златица ж ‘инсект тврдокрилац који једе кромпиров лист Doryphora decemlineata’. 
– Кад не би попрско компир, златица би га обршћела до трске, то е напас каке нема.

злато с ‘драгоцени метал’; изр.Није злато све што сија. – Ђе злато господуе, 
разум се не чуе. – Ђе је злато, ту е и невоља; жежено ~ ‘чисто злато, суво злато’. 
– Чува га ко очи, ко да га е платијо жеженијем златом; ║ златан -тна -о ‘добар, 
марљив’. – Бог му дао златну ђецу, не зна се кое је од ког боље; ║ златас -ста -о 
‘који је боје злата’. – Насочијо му Десимир ђевојку, ко ружа румена, да е по једном 
образу шинеш, други би, мешчини, прсо, има очи плаве ко ћетен кад уцвета, а коса 
златаста сплетена у кике.

златовез м ‘вез концем боје злата’. – Знаш како се оно каже кад ђевојка спрема 
вез за дарове: везак везла везиља златном жицом, е то ти је златовез.

златоња м ‘во златно-жуте боје’. – Упаријо Јовић Златоњу и Рушка ко два цвијета 
у ливади.

 златуља ж ‘крава златно-жуте боје’. – Златуља е била мљечна, ал је имала ману 
– бастало јој д-узмане роговима.

[зликовац] -овца м. – Та рђа што е запријетила да ће оном честиту човеку да 
сломи кичму је зликовац каког мајка родила није.

зликовштво с ‘злодело’. – Зликовцима е посо зликовштво, они мисле о злу, ни-
каког добра од њиг нико никад виђо није ни за лијек.

зликуша ж ‘зла жена’. – Ма он је добар ко добар дан, ал налеће на ону зликушу 
и сад нема куд.

зло с ‘оно што је лоше, што човек не жели да га снађе’. – Нема већег зла но кад 
неко не зна, а учити се не да. – Зло не долази од Бога, но од нашијег греова. – Каже: 
удри зло да бидне и горе. – Стално е баба накричивала: ни у гори о злу не говори. – 
Знај, синко, да и од зла има горе, и још знај: ако неће зло од тебе, бежи ти ода њ, а ако 
бидне стани пани, од два зла бирај оно мање; ~ и наопако ‘двоструко зло’. – Сваки 
Марко ради наопако, а наш Марко зло и наопако; изр. Ко пјева зло не мисли.

злоба ж ‘пакост’. – Чувај се злобе, она једе душу ко рђа гвожђе.
зловремје с ‘зло, тешко време’. – У овом зловремју, што вико неки, паметни 

шуте, будале вичу, а багра отима народну замуку.
злоеб м ‘свађалица’. – Тасо – то ти је злоеб каког нема надалеко; он ти је ко му-

шица из оне приче о огромној ливади у којој су милијони цвјетова, а неко се у њој 
унередијо, па челе лете од цвијета до цвиијета, а мушица сво то цвијеће прескочи па 
право на оно једно једино говно; в. чкартав.

злопамтило с ‘који памти зло и спрема освету, који не прашта’. – Никад, благо 
ђеду, немо да биднеш злопамтило, шта е било, било е и нека га тамо.
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злопатити се -им се несв ‘мучити се’ – Злопатимо се, вала, дијете, ко нико наш, 
ал шта ћеш, таки нам усуд; ║ злопаћење с гл. им. ‘страдање’. – Злопаћење га није 
чинило несрећним, он је гуро диље, јел је знао да се бори за поштену ствар и да ће 
истина кад-тад изићи на виђело.

злопатник м ‘паћеник, страдалник, невољник’. – Велики је злопатник бијо, ал 
никад није кукумако него е стално благодаријо Богу на његовом дару; ║ злопатнич-
ки -а -о ‘страдалнички’. – Свака га је злопатничка невоља тукла; ║ злопатнички 
прил ‘злопатећи се’. – Злопатнички је прово живот, жртвујући се за сваког.

злопатница ж ‘страдалница’. – Велика е злопатница била, млого е споради дру-
гиг испаштала, што би реко ђедо, она ти је, веселница, била жртвено јагње, вазда е 
испаштала због коеког.

злоран злорана -о ‘који слабо једе’. – Ма добар је и вредан, ал злоран, брате, 
не мош ласно да га нагнаш да нешто појде, ко да се не ваља, а и то што узме, узме 
назор, ја му стално причам: једи, дијете, снага на уста улази, знаш како е вико ђедо 
– каки на јелу наки на делу; в. истурити, јести.

злослутница ж ‘птица која најављује несрећу’; в. слутити.
злосретник м ‘који нема среће, несрећник’. – Бијо е злосретник, ал је трпљо и 

стално говоријо да свак мора да носи свој крс.
злосретница ж ‘несрећница, мученица’. – Она ти је, веселница, права злосрет-

ница, умрије јој човек рано, из наднице је ђецу одгаила, изгоре јој она кућица, права 
мученица.

злосрећа ж ‘зла, рђава срећа, несрећа’. – Злосрећа никад не долази сама.
злосретан -тна -о ‘који је рђаве среће’. – Она ти је, сирота, злосретна откад се 

ш њим састала; ║ злосретно прил. – Све му е злосретно почело: остави га мајчина, 
отац му рано умрије, ал уз ђеда и бабу одврче и, вала Богу, стаде на-ноге.

злотвор м ‘што твори, чини зло’. – Не свети се злотвору, но чекај на Бога.
злоћа м / ж ‘препредењак, смутљивац’. – То е злоћа једна, препредењак, у сто 

боја оварбан.
злочинац -нца м ‘који чини зло, убија’. – Злочинцу е место иза решетки а јок у 

државној или црквеној власти, ал наишло тако време, што вико онај: некад су зло-
чинци висили на крсту, а сад поединим злочинцима виси крс о врату.

злурад злурада -о ‘који се радује злу, несрећи’. – То е злурадо, да Бок сачува, ко 
да му је зло отац а мајка несрећа.

злурадовати се -уем се несв ‘радовати се злу’. – Никад, благо ђеду, немо да се 
злурадуеш нечијој несрећи, но помози човеку јел је казано да е у добру ласно добар 
бити; ║ злурадовање с гл. им. ‘радовање нечијој несрећи’. – Њима се злурадовање 
пробрцну: упадоше у јаму коју су њему копали.

злурадос -ости ж в. злурадовање. – Злурадос ти је велика мана, тог се чувај ко 
од змија.

змија змије ж зоол ‘гмизавац Vipera’. – Од такиг бежи, благо ђеду, ко-но од змија. 
– Виђе ли ти како га дави, ко змија жабу; ║ змијица ж дем. – Виђело дијете змијицу 
и грмачуе да е увати, једва му објасник о чем се ради; ║ змијурина ж аугм. – Кад смо 
били у оном шишљаку, провуља се змијурина, имала е близу два-метра; ║ зми[ј]-
ски -а -о ‘што припада змији’ – И ко што се змиски траг види по свлаку, тако се и 
нечовештво љуцко познае по злим делима; ║ зми[ј]ин -а -о ‘који се тиче змије’. – По 
оном кршу, мало-мало па преметимо зми[ј]ин свлак.

змијарник м ‘место где има много змија’. – У онај змијарник не иди без чизама, 
а млого би паметно било запатити мисирке, оне су за гмизавце шедит.
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[знати] знам /знаднем. – Поручијо му да како знадне и умљедне дође код њега 
ради здоговора; изр. Ко знадне боље – широко му поље; ~ у главу ‘распознавати 
појединачно’. – Чобан Љубивое Милинковић из Горњег Дупца има двеста и нешто 
оваца и, неш ми веровати, сваку зна у главу: и кое јој је име нађено, и колко има 
година, и колко е јагњади ојагњила, чудом да се чудиш и крстом да се крстиш; ║ 
знање с. – Нама е баба пођекад говорила да е боље знати но имати јел је, вели, знање 
имање, а ти, вели, синко, што не знаш питај оног ко знаде.

[зној] зноја м. – Тај кошуљу није сушијо од зноја ни кад је остаријо; ║ знојав -а 
-о ‘ознојен, обливен знојем’. – Немо знојаве волове да поиш, прво иг добро одмори; 
в. гужва, ос2, осје, поветарац, покровац.

зоб зоби ж бот ‘врста стрног жита Avena sativa’. – Зоб смо давали коњма сваки 
дан у бучуцима, а кад пођемо неђе диље, обавезно смо носили зобнице из којиг би 
они позобали свое исе; ║ зобен зобена -о ‘који се односи на зоб’; ~ брашно ‘брашно 
од зоби’. – Зобено брашно смо ђекад користили и ода њ правили љеб и коешта и 
могу ти казати да е оно млого добро и здраво.

зобеница ж ‘хлеб од зоби’. – Зобеница нас је одранила.
зобити -им несв ‘давати коњима зоб’ – Ми смо коње зобили сваки боговетни дан.
зобиште с ‘њива с које пожњевена зоб’. – Оћерај овце у зобиште, има понека 

травка, ал има и понеки клас што е осто иза везиоца нек попабирче.
зобница ж ‘торба, обично од кострети, из које коњ једе зоб’. – Зобницу бесиш 

коњу о врат и он иж-ње једе зоб кад смо неђе диље от-куће, на вашеру, свадби ил 
пољском раду; изр. Коња не ћера бич, но зобница.

зовнути в. звати.
зокна ж ‘кратка чарапа, сокна’. – Чекни д-обуем зокне и одма ћу отрчати да 

видим; ║ зокница ж дем. – Ми, кад смо биле ђевојчице, с пролећа нам мама обуе 
зокнице и сандалице.

зоља ж 1. зоол ‘оса, Vespa vulgaris’. – Уједе ме зоља, боли ко шилом да си ме 
набушијо; 2. ‘тешка непријатна особа’. – Она зоља кад те спопадне, не мош ласно 
да е се отресеш.

зор зора м обично у сталном споју на зор ‘уз огроман напор, напрезање’. – И ово 
мено што урадим, урадим на зор, ишчиље снага, мој Драгићу; ║ зорно прил ‘тешко, 
напорно’. – Млого нам је зорно било док ђеца не одвркоше. в. скупоћа.

зора зоре ж ‘расвит, свитање’. – Одуљила се ноћ, једва ишчекак зору; изр. Ничија 
до зоре није горела; ║ зором прил ‘рано изјутра, у зору’. – Сваки боговетни дан је 
зором зорила.

зорити -им (не)св ‘устајати рано, у зору’. – Знаде ли ти, Анђелија, ону, никад ја 
нисам зору зорила.

зорњача ж ‘јутарња звезда’. – Ан се појави зорњача, ми устаемо.
зорт м ‘страх, зебња’. – Богами, кад наиђе она сила, увати нас зорт, што јес, јес; 

изр. Надо му зорт. – Утеро му зорт у-кости.
зортуља ж ‘жена која бурно реагује на приговор’; в. солир.
зрак м ‘трачак светлости’. – Њиг ће први зрак сунца наћи на њиви; ║ зрака ж. – 

в. ждрака; ║ зрачак -чка дем. – И кад је то чуо, у њему се пробуди зрачак наде да 
ће јопет да прекостане.

зрелити -и(м) / зрије несв ‘сазревати’. – Све већ почиње да зрели чему е време 
– само њему никако да се то деси. – Најљепше воће ти зри на овом присоју. – Кад 
зрије грожђе, знаш да наилази време свадби и весеља; ║ зрео зрела -о ‘који је ушао 
у зрелост, који је сазрео’. – Човек полако, з годинама, постае зрео и кад добро узрели 
– он почне да кући кућу.
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зрика ж ‘оглашавање зрикаваца’. – Са[д]-ће зрикавци да нас својом зриком 
уљуљкају и успавају.

зрикавац -авца зоол м ‘врста инсекта, попац Gryllus campestris’. – Љети отац 
изнесе сламњачу у авлију и ја и Саво спавамо ш њим: горе звијезде, зрикавци зричу, 
онамо од Језерине крекећу жабе, милина једна.

зрна ж ‘бела овца са црним пегама по губици’. – Сјагња ми Зрна.
зрнка ж в. зрна. – Зрнка се скоро сваке године близнила.
зрња ж в. зрна. – Баба највољела једну зрњу и чим је викне – она долети до ње.
зрно -а / -ета с 1. ‘семенка’. – Знаш како е казано: зрно по зрно погача, камен 

по камен палача; 2. ‘метак’. – Зрно га погодило у десну ћеваницу. – Викаше маја 
Стојанка кад тура шећер, со и мед на бадњак да кућани лизну, колко зрна соли ноли-
ко парица у-кући; изр. маково ~. – Били мањи од маковог зрна, Бог те молово сами; 
║ зрнце -а / -ета дем. – Покупили нам злотвори и последње зрнце жита и оставили 
ђецу да помру од глади.
[зуб] м анат. – Богме он ти њима показа зубе; изр. ~ за зуб ‘освета без праштања’. 

– Око за око – зуб за зуб; ║ зубат зубата -о ‘великих зуба’; изр. зубато сунце 
‘(варљиво) зимско сунце’ – Добро се обуци, благо баби, немо да те превари ово зу-
бато сунце; ║ зубић -ића м дем. – Оди да ти баба кончићом извади зубић кад ти се 
тако разљуљо.

зубац зупца м а. ‘кратки дрвени клин на грабуљама којима се граби, скупља 
сено’. –Такмичили се ми у грабљењу и ја ти запнем грабуљама неотице за неки ча-
пор и сломијем два зупца; б. ‘гвоздени зуб дрљаче’. – Колко сам уморна, заспала би 
на дрљачи само да су зупци на доље окренути; в. ‘делови од којих се састоји брдо 
на разбоју за ткање’. – Дође сејица и распали да тке и сломи ми неколко зубаца на 
брду; ║ зупчић -ића м дем. – Начинијо ми ђешо грабуљице са воишним зупчићима 
да ш њима грабуљам башчицу кад садим цвеће.

зубља ж ‘боров ивер за потпалу ватре, луч’. – Додајдер ми ту зубљу луча д-одем 
у-избу да наточим расола, не могу у мраку.

зубнути -нем св ‘мало појести, презалогајити’. – Ајте, ђецо, да мено зубнете, 
пропадосте данас гладни, стићи ћете с Божјом помоћи; в. прженица.

зубоња м ‘човек који се издваја по неким обележјима својих зуба’. – Онај зубоња 
е добар домаћин и честит човек. – Милован Зубоња је бијо добар ловац, а умљо је 
ловину да спреми прсте да појдеш.

зубун -уна м ‘део одеће без рукава који се носи преко кошуље’. – Ништа љепше 
него кад ђевојке обучу зубуне преко везенијег кошуља, па пођу на сабор, ко цвеће 
у ливади.

зуј м ‘зујање’; в. липар, процвасти.
зујати -им несв 1. ‘оглашавати се зујањем (попут неких инсеката). – Ова нес(срет)

на ђеца само зуе поваздан ко бумбари; 2. ‘лутати, скитати’. – Зуји по путу поваздан, 
никаке вајде од њег да видиш ни за лијек један.

зуква ж бот ‘барска биљка Heleocharis, Juncus’. – Ђе је подбарно туј расте зуква, 
па ми, кад бијасмо у чобанији, од ње плетемо кикице и коешта јел она е савитљива, 
опште се не ломи.

зулув зулува м ‘прамен косе поред ушију, зулуф’. – Бијагу ондак у моди бркови 
и зулуви.

зулум зулума м ‘насиље, тиранија, терор’. – Доста ми је његовог зулума, нећу то 
више да трпим и готова ствар.

зулумћар -ара м ‘насилник, злотвор’. – Е он ти је ко онај зулумћар што е попалијо 
село у ком је рођен.
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зумба ж ‘ситна обућарска алатка за бушење рупица на кожи, гуми’. – Пошла 
у-Гучу д-узмем неке марде и узгредно да свратим код обућара да ми зумбом про-
зумба каишеве на сандалама што смо набавили ђеци.

зумбул м ‘гроздасти цвет јаког мириса Hyacinthus orientalis’. – Оćети ли ти ми-
рис зумбула из Марине авлије?

зунзара ж зоол ‘велика бучна мува Callyphora erythrocephala’. – Кад је улећела 
зунзара у кујну, баба вели »удри баксуза«, ја ти смотам неки џемпер па потегнем да 
е убијем и обалим бокал и двје-три чаше с астала пукоше у парампарчад, а мушица 
настави да зунза.

зунзати -а(м) несв ‘зујати’. – Кад би неко отеро ову муву да ми не зунза; ║ зун-
зарати -ам несв ‘бити досадан као зунзара’. – Не зунзарај више, дошо си ми главе с 
том истом причом; ║ зунзурати -ам несв ‘и с т о’. – Дошо си тујна да ми зунзураш, 
ко да ја не[ма]м преча посла.

зурлати -ам несв ‘лутати без циља, тумарати’. – Има неколко безјака у овом на-
шем крају од коиг нема никаке вајде, само зурлају поваздан.

зурле з мн ‘дрвени дувачки инструменат’. – Ко зна да свира у свиралу он вришко 
научи и у зурле.

зурлити -им несв 1. ‘свирати у зурле’. – Милутин је знао да свира у свиралу, ал 
неко му доњо зурле и он свико да зурли у њиг за неколко дана; 2. ‘цмиздрити, кмеча-
ти’. – Немојде да зурлиш тујнак за ништа, да не би ја узо каиш, да не кмечиш за џабе.

зуставити се -им се св ‘стати, зауставити се’. – Доста си јурцо, зустави се, чове-
че, време је да се жениш, да почнеш кућу да кућиш.

зуцнути -нем св ‘рећи нешто непожељно за власт’. – Дошло време да не смијеш 
да зуцнеш, ома те узму на зуб.

И
ибреновати -уем несв ‘овлаш састављати концем тканине, ради пробе, пре 

шивења’. – Вришко сам научила да ибренуем, да крајштикуем, д-опшивам рупице 
и све што треба; ║ ибреновање с гл. им. – Ибреновање ми није било тешко свићи.

ибрик -ика м ‘посуда у којој се кувају кафа или чај’. – Нека ибрика при крају 
шпорета да се теј не олади кад они дођу.

ибришим м ‘конац у боји (за везење)’. – Имала сам ибришима свијуг боја, кад на 
блузу пришивам дугмета, упарим исту боју конца ко што е оно лице.

ива ж бот ‘варијетет врбе Salix’. – У Ивовцу све ива до иве, ваљда зато што има 
доста извора, а ива иште воду; ║ ивов ивова -о ‘који је од иве’. – Ивов пањ се дуго 
црвени после ćече.

ивовина ж ‘грађа од иве, ивово дрво’. – Ивовина ти је лакорадна и од ње се пра-
вили бучуци, коекаки сандуци, преćеци и тако то.

ивер м ‘одсечено парче дрвета, отпад приликом тесања’. – Остала је реч да не 
пада ивер далеко од-кладе; ║ иверје с зб. – Причагу наши стари да е наш праотац 
Сретен бијо млого добар пинтор и дунђер и да е он, да не би грађу сагонијо доље 
кући, све тесо и израђиво горе повише Савине воде, па ондак готова брвна, дуге и 
коешта превлачијо вамонаниже, и да се споради млого тог иверја кое је отпадало тај 
бријег прозво Иверје; ║ иверка ж дем ‘ивер‘. – Накупде ми наруче иверки, требаће 
ми за потпалу.
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[игла] игле ж. – Додај ми иглу да пришијем овај дугмић што е отпо; ║ иглица 
ж дем. – Виде да л има у оном јастученцету на машини забјена која мала игли-
ца д-извадим ђетету трн; ║ иглетина аугм од игла. – Једва чекам ка-ће празник, 
додијаше ми ове иглетине поваздан; ║ иглени -а -о ‘који се тиче игле, који се односи 
на иглу’. – Провуко се кроз иглена увета да не запане у апс; ║ игличас -ста -о ‘који 
личи на иглу’. – Окитило се оно игличасто иње по грању, ко натруковано.

иглара ж ‘јастученце у које се забадају игле’. – Имадијаше мајка според машине 
на зиду иглару у облику срца.

игра игре ж ‘забава, игранка’ – Оћемо ли д-идемо довече на-игру; ~ дечја – Пуш-
ти то, то ти је ђетиња игра; ║ игрица ж дем. – Пушти ђецу, нек уживају у њиним 
игрицама, скоро ће и њима клечка за-врат.

играрија ж ‘неозбиљност, шала’ – Они од државе праве циркус, веле да ону 
играрију што раде посланици ни недотавна ђеца не би чинила.
[играти] играм несв. – Још се прича како се играло кад он повоза коло; изр. ~ 

се главом ‘ризиковати, изазивати судбину’. – Реко му је да се не игра главом, ал он 
није мого да шути; ~ пипиревку ‘облетати око неког, полтронисати’. – Глај како игра 
пипиревку око ониг гузоња, да га види његов ђед, Солунац, преврно би се у гробу.

играч -ача м ‘који учествује у игри’. – Над Раденком није било играча у-колу. – 
Кажу да е Цветин син играч у неком фузбалу, неђе тамонаке у Београду.

играчка ж ‘средство за играње’. – Кад је дошо поп да свети водицу, дијете по-
чело да плаче што смо му склонили пуваћ, а поп вели: дајте ђетету играчку.

игуман м ‘старешина, настојатељ манастира’. – Кад је игуман Георгије пошо 
на-пут, реко: чувајте ми манастир: ако неко дође да нешто иште, не дајте, рецте 
не смијете без благослова, ако неко нешто донесе, узмите; изр. Путуј, игумане, не 
брини за манастир

игуманија ж. ‘настојатељица женског манастира’ – У овчарском Ваведењу упоз-
нам игуманију Февронију, она ти је била рајска душа, она е толико помогла да убла-
жимо бол за тајом да ти не-могу опричати.

идобога узв очајања, запомагање. – Јој мене, идобога, шта ме снађе, сињу кука-
вицу, ку-ћу пуста сирочиће мое, како ће иг мајка сама изранити.

ижарити ижарим св ‘прећи копривом по неком делу тела’; в. подмијурати.
ижђељати -ам св ‘завршити дељање, издељати’. – Ижђељо ми Микан на абрик-

теру ону лужњакову даску за сандук, ко политирана; псују ме ђеца, веле: шта ће ти 
то, забога, тајо, а ја им кам, доћи ће тај дан, нека га, не иште љеба.

иженити се иженим(о) се св ‘поженити се’. – Сви се момци иженише, само Ра-
денко јок.

ижљећи / изљећи ижљезем св ‘изићи’. – Причај ми како е било кад сте ижљегли 
из ровова. – Виђде да л она пилад изљегоше на пут.

ижљубити (се) ижљубим (се) св ‘изљубити’. – Туј ти пријатељи изиђоше преда-
нас и ми се тујнак ижљубисмо како ваља и требуе. – Они се мено снебиваше, 
поцрвењеше, па кад би напошљетку – ижљубише се.

ижњедрити ижњедрим св ‘створити, измислити’. – Овај народ је ижњедријо 
млоге славне синове и шћери и неће иг они моћи поримити.

ижњети изнесем св ‘изнети’ – Кад је почо народ да пристиже, ижњеше покојника 
у авлију, туј настаде јаук и лелек, мешчини и земља е заплакала. – Кад је он ижњо 
шта мисли о данашњици и онима што, бејаги, воде земљу – не воде но заводе – по-
диже се велика ларма и то га згодно кошта главе.

ижџигљати -ам св ‘нагло израсти’. – Још мено д-издржимо док ђеца ижџигљају 
и здомчају се снаге, па смо ондак, ако Бог да, рат; в. жидак.
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иза предл а. ‘после’. – Иза њега се родило још трое женске ђеце; б. ‘позади’. – 
Земајле, кад је клозет бијо у башчи, на мало поље се, кад је помрчина, шмугне иза 
куће.

изабати се -а се св ‘истрошити се од ношења, употребе; похабати се’. – Вала ми 
се изабаше ове кондуре начисто, изишо им уврстак.

изабриктовати -уем св ‘обрадити, изравнати даску на абрихтеру’. – Мајсторе, 
изабриктујде ми часком ову даску на то твое ћересло.

изагнати -ам ‘истерати’. – Кад су га изагнали отуд из Комитета, вели му отац: 
ијако су, вала Богу, јајцаре су то, ш њима и не треба д-имаш посла, проћи ће њино, а 
ти образ чувај, благо тају, сад си га опро.

изамиљати изамиља(м) несв 1. ‘завршавати млевење’. – Еве, само што није 
готово, изамиља последња зрна; 2. ‘бројити последње дане, приводити крају неки 
временски одсечак’. – Изамиља и ово њино, ал се бојим да ће доћи гори од њиг; 
в. јужњак; ║ изамљети -ељем св 1. ‘завршити млевење’. – Са-ће д-изамеље твоју 
врећу; 2. ‘завршити се, стићи до краја’. – Њино ће д-изамеље, ја ти кам, а ови што 
оскудијевају ће д-испливају јер ђецу уче да раде, а јок ко-во ови што су попуштали 
млађе да доконишу. – Изамље и његова војска, још двије неђеље и ослужи свое.

изамити изамим св ‘скинути амове коњима’. – Ја изамик мое коње, а он његовог 
раседла, па ćедосмо д-узмемо по залогај љеба.

изанђати -а(м) св ‘дотрајати, остарити; пропасти’. – Глам, човече, доклен смо 
дошли: дувари у болници неокречени, штукатор прокишњава, чаршови изанђали, 
ћебад окрзала, дабоксачувај.

изарумити -им св 1. ‘упропастити, погрешно учинити’. – Него до тог земана ви 
ћете да нам изарумите ђецу са том вашом причом да не може нико толико мало да 
вас плати, колко ви мало можете да радите. – Обнерадише и изарумише ђецу, то ће 
да бидну велики нерадници; 2. ‘преморити коња и учинити га ћудљивим’. – Пре-
товаро коња и изарумијо га; в. арум 1; 3. ‘дозволити да израсте коров на зиратној 
земљи’; в. врзина.

изарчити -им св ‘потрошити’. – Богами смо изарчили више од-пола масти 
а јаком наступијо Петров пос, мораћемо после поста да присмочимо мено, треба 
д-исегне до свињокоља.

изасути изаспем св ‘изручити’. – Изасусмо орасе из котобања по тавану, боље се 
суше. – Изаспи, дијете, ту сурутку у сплачињару.

изаћи изађем св. – Кад је виђо да ће се посвађати, рече им да нису ђеца и изађе у 
авлију; изр. ~ пред очи ‘појавити се’. – И једног дана њему Жарко вели: говорим ти 
очински: ако упропастиш човеку оно златно дијете, не излази ми на очи; ~ из винкле 
‘скренути с ума’. – Ко да е, Боже прости, у неком бунилу, мора да е изашо из винкле; 
в. изићи.

изба ж ‘подрум’. – Ене ти бакрача у-изби, мало га плакни, па пред ноћ наспи воде 
з бунара, те пристави на вериге да се грије.

избабњети -им св ‘истући’. – Избабњо га Жарко мушки, неће му више пасти на 
ум да слаже.

избавити -им св ‘спасти, извести из опасности’. – Ништа ме не питај, једва се 
избависмо од оне пашчадије што лурају путом; ║ избављење с гл. им ‘спас спасење 
из невоље’. – Звиждаше меци преко нас данима, ал ја сам се стално крстијо, молијо 
Богу и надо избављењу.

избајцовати -ујем св ‘премазати бајцом’. – Кад смо начинили намештај трипут 
смо га избајцовали и тако га ем заштитили ем дошо млого личит.
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избаљезгати -ам св ‘избрбљати’. – Свратијо он вође код лампека, попи неку и 
избаљезга, веселник, коешта, све није вређело по луле дувана.

избандати -ам св ‘изненада наићи, банути’. – Кад одјампут избандаше оздо Бу-
гараши и почеше да пале грађевине одреда. – Једва некако успедок д-избандам ва-
могоре.

избатргати се -ам се св ‘изаћи с муком, батргајући се’. – Кад смо запали у онај 
амбис, једва на једвите јаде се избатргасмо оданле; в. нађавола.

избауљати -ам св в. избатргати се. – Једва на једвите јаде избауљасмо вамона-
више уз онај крш.

избезумити се -езумим се св ‘запрепастити се’. – Кад је виђо да поп у васкршњом 
посту доручкуе јајца, избезумијо се, није знао кудије је дошо кући; ║ избезумљен 
-а -о ‘ван себе, запрепашћен’. – Нако избезумљен, поче да виче на оне порезнике, те 
ваки сте, те наки сте, те Турци вам нису равни.

избеуљити се -еуљим се св ‘зачудити се гледајући избечених очију у нешто’. – 
Избеуљијо се, не трепће, не мож чудом да се пречуди.

избечити се избечим се св ‘загледати се широко отворених очију’. – Шта си се 
избечила тујнак, ко печена главуџа?

избијати избијам несв ‘излазити’. – Она пијана несрећа не избија из каване; изр. 
Клин се клином избија.

избијелити / избијељети / избељети св ‘учинити да нешто буде бело’. – Тре-
ба д-избијелимо платно; ║ избијељен / избељен -а -о ‘убељен’. – А платно јој 
избијељено, снијег му није раван.

избистрити се -и се св 1. – Извор се беше замутијо од киша, ал ан је бљенуло, 
он се избистријо; изр. Мудар чека да се извор избистри, па приђе да пије; 2. ‘доћи 
свести, освестити се’. – Нешто га е било ошамутило, кад га попрскасмо водом, он 
се избистри.

избити избијем св 1. ‘појавити се, наићи’. – Кад су сватови избили одонуд од 
Грмова, сви свадбари поустајаше и кренуше ка капији на коју бијаше учвршћена 
дугачка мотка и на њој јабука коју сватови треба да гађају да би могли д-увиђу за 
ђевојку; в. насумице; изр. ~ из главе ‘напустити помисао, идеју’. – Ма изби из главе 
то да ти мош ш њима д-изиђеш у крај, никад шукас није мого с рогатим, дијете мое. 
– Изби ту будалаштињу из главе, крајњо е време и привати се каког посла, боље ће 
ти кока пјевати; 2. ‘извадити нешто на силу; отети’. – Избио му је нож из руке; 3. 
‘изударати’. – Гледо сам кад га е уватила и избила прутићом, све док није реко нећу 
више никад.

изблиза прил ‘из близине’. – Боље је оженити се изблиза но неђе из даљине ђе 
не знаш ни ко су ни каки су; ║ изближе прил ‘из близине, пажљивије’. – Кад мено 
изближе поглаш, виђећеш да то није нако ко-но што причају.

изблијеђети -дим св ‘избледети’. – Кад прођу године, све полакиц изблиједи из 
ćећања; – Изблијеђела му љетос она кошуља од-сунца, није више загасита.

избљувати -уем св 1. ‘повратити (храну)’. – Избљуво е оно што е појо, преладијо 
стомачић; в. гађење 2. ‘испричати гадости’. – Избљува Тасо коекаке ругобе, пашче 
с маслом не би могло појсти.

изборати се изборам се св ‘добити боре’. – Изборо се ђедо, што од година, што 
од брига кое је претуријо преко главе за његовијег осамдесет љета.

изборити се изборим се св ‘извући се из беде, немаштине’; в. скрпити.
избрадвати -ам св ‘обрадити брадвом’. – Избрадво сам оне трупчиће и туријо 

под трен да се суше на промаи.
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избраздати избраздам св ‘направити бразде за сетву’. – Избраздали њиву с копа-
чицом, сад је ласно, потрпамо компире и загрнемо земљом, доскора смо то радили 
мотиком.

избрбљати -ам св ‘одати тајну’. – Ма ниси њему требо да се повериш, знај да ће 
д-избрбља неђе у кавани, јел код њега нема тајни, што на ум, то на друм.

избрбоћати -рбоћам св ‘испричати којешта, избрбљати’. – Избрбоћа Љепосава 
и што јес и што није.

избрзати -ам св ‘учинити нешто на брзину, непромишљено’. – Не знам шта му 
би те тако избрза; ║ избрзан -зна -о ‘нестрпљив, непромишљен’. – Полако, сине, 
немој да биднеш избрзан, јел све што е брзо оно е кусо; в. натенане.

избрежак -шка м ‘брешчић, брежуљак’; в. вијалиште.
избријати се -јем се св ‘добро се обријати’. – Нешто си се згодно избријо јутрос, 

да ниси решијо д-идеш неђе у каку штету?
избрисати -шем св ‘обрисати, склонити нешто што је написано кредом или 

оловком’. – Кад смо ми били ђаци, ондак нису биле свеске, ко-во сад, но таблице 
и легиштери па кад испишемо и учитељ прегледне, ондак сунђером избришемо, па 
пиши Јово наново.

избрстити -и(м) св 1. ‘обрстити лишће са гране’. – Еј, мене идобога, изашла 
ми коза и избрстила оне младе калеме; 2. ‘испричати неку грубу шалу, подвалу’. 
– Избршћо Десимир, ономад на копању, како су они, кад је Раденко купијо кобилу 
Мицу у-Пожеги на вашеру, уплатили и преко радија послали честитку за склапање 
брака Раденку, тобож, с Мицом из Пожеге.

избудити избудим св ‘пробудити’. – Кад је грануло сунце, ја одем д-избудим 
ђецу д-испуште стоку.

избукарити -им св ‘жестоко изружити, испсовати’. – Избукарио га на 
коверенцији, није знао ђе је десно.

избунгурати -ам св ‘самлети крупно’. – Има он онај млин чекичар и на њега из-
бунгура жита стоци очас посла.

избургијати -ам св ‘извртети нешто; постићи циљ на лукав начин’. – Ма према-
зан је он свим варбама, јопет је нешто избургијо код овиг општинара.

избушити избушим св ‘пробушити више рупа’. – Нека рђа од човека му ноћас 
избушила гуме на гумараби.

извадити -им несв ‘оборити, извадити из корена’ – Оћеју д-изваде ону крушку 
више куће; веле: крдисала се, па може да пане и да начини грдну штету.

извалити извалим св 1. ‘одбити, одвојити нешто од целине’. – Једва извалисмо 
ону рипу у ливади, згодно искривисмо ћускију; 2. ‘избрбљати’. – Кад он нешто из-
вали, живи срам да те појде.

извапљети -пим св ‘излапети, посенилити’. – И ми ћемо можда кад оматоримо 
извапљети. – Онај Здравко извапљо начисто, почо нешто да пребацуе.

изватати -ам несв ‘испрезати’. – Ене иг, сад су стигли и изватају волове; ║ изва-
тити -им св ‘испрегнути’. – Кад смо стигли до-куће, изватисмо волове и повезасмо 
у-шталу, положисмо им и почесмо тимарити, кад неко зове; ~ се ‘изаћи из нечега, 
искључити се’. – Знаш како се прича, вели, дала баба банку да с-увати у коло, дала 
би три да с-извати, но не-може док свирачи не-стану.

изведравати (се) -едрава (се) несв ‘ведрити се’; в. патинути; ║ изведрити 
изведри(м) св према ведрити (се); в. зашушкати.

извести -зем св ‘украсити везом’. – Извезла нана асталски чаршав, ко слика.
извести изведем св 1. ‘учинити, урадити’. – Кад би дао Бог д-изведем ову ђецу 

на-пут, па потље како бидне; 2. ‘испилити’. – Извело се испод пирге четрнесторо 
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и једно голошијасто пиле; ║ изводити изводим несв. – Кад би уз купус, изведоше 
ђевојку из-куће и брат је даде ђеверу. – Најбоље су те радове изводили ови грапски 
мајстори, није над покојним Лацом имало бољег.

изветрити -и св ‘нестати, испарити’. – Поклопи ону шерпу с врућом ракијом да 
не изветри; изр. И ветар изветри.

извеџбати се -ам се ‘извежбати се’. – Ја сам бијо најмањи од свијуг, ал сам се 
извеџбо у рвању ш чобанима, није ласно нико мого да ме обали.

извешчати -а(м) несв ‘избледети, похабати се од употребе’. – Кад виђеше њену 
сиједу косу, изборано лице и извешчалу аљину, само се згледнуше, а кака е то вила 
била у свое време не може се опричати; в. рита.

извиждати -им св ‘изразити негодовање звиждуцима’. – Извиждали га ономад 
кад је говоријо у задружном дому, није знао шта ге е снашло.

извијати (се) извијам (се) несв 1. ‘увијати се, чинити покрете телом (обично у 
игри), истезати се’. – Немо да ми се тујнак извијаш да баба не тражи онај прутић но 
да е послушаш и д-урадиш што ти е рекла; 2. ‘шегачити се, препричавати шаљиве 
згоде’. – Он је целог живота извијо шале; ║ извити се извијем се св 1. ‘учинити 
вешт покрет телом’. – Ја ти се некако извијем, потурим му ногу, те га обалим на ле-
дину; 2. ‘подићи фитиљ у лампи, фењеру, повећати видљивост’. – Изви, ћеро, мено 
лампу, слабо се види.

извијати -јем св ‘одвојити плеву (на ветру)’. – Извијо сам јуче сав пасуљ, бијаше 
ветра на љепоту

извикати извичем св ‘разгласити, раширити гласине’. – Можеш и пелвера 
д-извичеш да је добар мајстор, ал то не траје ни док заврши посо. – То ти је извика-
на ствар, нема од тог посла ништа, кад ти ја кам, жив бијо па виђо; ║ извикивати 
-икуем несв ‘викати, узвикивати’. – Почеше д-извикују неке пароле, ко да нису у 
винклу; ║ извикнути извикнем св ‘викнути’. – Он се окрете према њима и извикну: 
срам вас било!

извиксати -ам св ‘намазати обућу ималином’. – Кондуре сам ти извиксала и 
кошуљу испеглала да не идеш међ-људе каконодраго.

извинути извинем св ‘опростити’. – Д-извинеш, свекре, појди овај пасуљ, ја не 
могу д-окусим јербо е прокисо.

извитлити -им св ‘ударити шамар из све снаге’. – Кад му е извитлијо шамарчину, 
слеће му капа з главе, а он се нађе у-чуду.

извитоперити -им св ‘деформисати’. – Нисам згодно увитлијо даске и све се из-
витопериле, нису ни за шта сем за у-ватру.

[извлачити] извлачим несв 1. – Пошли д-извлаче дрва из Думаче. – Кад преде, 
она извлачи једначиту жицу из куђеље. – Некако се извукоше шљиве, преćече иг ова 
сувовица, само почеше да кацкају, ал нису бозна шта; ║ извући -чем св ‘уобличити 
оштрицу на алатки’. – Извуко ријез на коси – може д-обрије; ~ се ‘избећи непријатан 
исход’. – Извуко се кад је загустило, ко потоња кукавица; изр. Извуко дебљи крај.

извољевати -ољевам несв ‘размажено измишљати којешта’. – Пушти га тујнак, 
молим те, само извољева ко нека баба у болести.

извонтати извонтам св ‘изврдати, избећи да се изврши обећање’. – Вонтала га, 
вонтала, и најпосле извонтала, па побегла за-другог.

извоштити -им св ‘изударати’. – Ијако си га извоштијо, заслужијо е то брезо-
бразник један брезобразни.

извраскати -ам св ‘испрскати, испуцати од кише (обично о воћу и поврћу)’. – 
Откад себе није било кише, сва трава изгорела, а земља извраскала, ал, јопет, кад 
има млого кише – ондак ти воћке извраскају, не може баш све да бидне потаман.
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изврдавати -рдавам несв ‘избегавати да се изврши обавеза, обећање’; в. сукати 
2; ║ изврдати -ам св према изврдавати. – Он је изврдо да не постане чоек па му е 
друго све лако.

извријети / извријећи -ршем св ‘довршити вршидбу’. – Дођоше Милорaд и Вла-
де те нам помогоше извријети оно зоби што е остало од јуче.

извркати извркам св ‘смаћи лишће с прућа’. – Ми смо ти сво оно прушће из-
вркали да везијоци не дангубе; в. вркати, овркати, свркати.

изврљати изврљам св ‘поваљати, погазити; направити штету на усеву’; в. башча.
изврљезити -им св ‘лоше урадити, препелверити’. – Није он то урадијо пајатли, 

но само изврљезијо, колко д-отароси. – Не зови оног пелвера, има само д-изврљези.
изврнути изврнем св 1. ‘изрећи неистину, слагати’. – Он све изврне кад нешто 

прича; 2. ‘преврнути, окренути на наличје’; ║ извртати -ћем несв према изврнути. 
– Стално вичем: кад се распремате, немо д-изврћете рукаве и ногавице, но згодно 
сложте одијела; в. гужњак.

изврстати -ам св ‘направити врсте на њиви, у баштици’. – Изврсто ми Перо с 
коњом башчицу, сад ћу ласно да посијем и посадим шта треба.

извршивати -ршуем несв ‘препунити’. – Немо д-извршуеш врећу да мош да е 
вежеш; ║ извршити извршим св ‘напунити до врха’. – Извршила ми тањир печења, 
једва сам појо; в. сабајле; ║ извршит -а -о ‘пун до врха’. – Напуни Млађо извршите 
канате с наставцима оног жита и још озго тури сва три пуна котобања; в. проћерати.

извући -чем в. извлачити.
изгабељати -ам св ‘с муком се извући из невоље’. – Некако изгабељасмо из оно-

га блата, ал једва на једвите јаде.
изгазити -им св 1. ‘припремити гажењем’. – Изгазисмо оно блато за циглу. – 

Веле да су земајле, док није било муљача, морали д-изгазе грожђе у-каци; 2. ‘изићи 
газећи’. – Једва изгазисмо из оног блата; 3. ‘прегазити, погазити’. – Неко ми изгазијо 
цвеће; изр. Изгазијо га ко пијан расад.

изгањцати -ам св ‘изгланцати’; в. гањц.
изгладити -им св ‘средити односе, превазићи неспоразум’. – Они то некако из-

гладише и почеше ономад да зборе.
изгладњети -ним св ‘огладнети’. – Бијасмо изгладњели ко курјаци, ништа окуси-

ли нисмо ваздан; изр. Изгладњо ко гладна година.
изгласа прил ‘гласно, колико грло подноси’. – Кука весела Радосија изгласа кад 

јој се крава удавила, чуе се до у-планину.
изгледа реч. ‘чини се, вероватно’. – Изгледа ми да ће да промијени време. – Из-

гледа да се загледо у Милевину ћерку.
изгледати изгледам несв ‘бити сличан, личити’. – Изгледа исто ко његов млађи 

брат; ║ изгледан -дна -о ‘пријатне спољашности, згодан’. – Знаш каки му е синчић, 
изгледан, ко упис.

изгнати -ам св ‘истерати, изагнати’. – Помогоше ми ђеца изгнати овце горенави-
ше у пашњак; ║ изгонити изгоним несв ‘истеривати’. – Свако јутро се изгоне краве 
на пашу; в. опасти1.

изгријавати -ијава несв ‘појављивати се (о Сунцу)’; в. објаати; ║ изгријати 
изгрије св према изгријавати; в. смркнути се.

изгрлити (се) -им (се) св ‘изљубити, грлити се дуго’. – Нисмо се виђели дванес 
година и кад се сретисмо, изгрлисмо се и ижљубисмо ко рођена браћа.

изгубити изгубим св ‘остати без нечега’. – Изгубијо ништак ливаду на карте.
изгурати изгурам св ‘завршити неки посао’. – Изгура и он ту школу, ми изгурас-

мо вршидбу и сад можемо мено д-оданемо.
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изгустирати -устирам св ‘престати на нешто гледати с вољом, симпатијом’. – 
Откад је ону глупоштињу начињо, изгустирали смо га начисто, а она не мож да га 
види с-очима.

изгутати изгутам св ‘бити преварен, остати на цедилу’. – Кад су га преварили, 
изгуто е муку ко нико.

издаванција ж ‘давање; намети, државна пљачка’. – Нисмо ту издаванцију више 
могли д-издржимо и ондак решимо д-идемо да се бунимо.

издавати (се) издаје (се) несв ‘развијати неродне изданке’; в. бик 2; ║ издати се 
изда се св према издавати се. – Жали се Перо да му се компир издо на гору, а да не 
замеће; в. заперак.

издајати издајам св ‘помагати младунчету да се навикне на сисање’. – У прве 
руке мораш да поведеш рачуна да л јагњад издајају сво млијеко, па оно што не издое 
мораш д-измузеш, да не дође до упале вимена, е кад јагњад мено одвркну, не бој се 
ондак; ║ издојити издоим св. – Ово теле јешно, и првог дана издоило сво млијеко. – 
Одријешило се теле и издоило сво млијеко.

издајство с ‘издаја’. – Бивало е случаева кад они од коиг се најмање надаш по-
чине издајство.

издалека прил ‘из даљине’. – Кад гој наиђе иксан издалека, ми га свратимо, на-
ранимо и напојимо јербо су тако и наши стари чињели; ║ издиље прил ‘издаље’. – 
Кажем ја њему: не прилази одма, но прво издиље осмотри ситувацију.

издангубити -им св ‘изгубити време’. – Идок да платим порез, тамо бијаше гуж-
ва, издангубик, пуче ми дан у-ништа; в. одбити.

изданак -анка м ‘млад ластар, гранчица’; в. брс.
изданути -нем св 1. ‘испустити ваздух из плућа’. – Не могу д-изданем ласно, 

поткочило ме нешто вође; в. засвирати, приптити; 2. ‘умрети’. – Бијо сам тујнак 
кад је весели Рале издано, Бог да му душу прости; в. кец, засвирати; ║ издануће с 
‘умирање’. – Примиче нам се издануће, мој исписниче, ваља поћи Богу на истину; 
в. кец; ║ издисати -шем несв ‘умирати’. – Доћи ће време кад ћемо и ми издисати и 
за тај дан се треба спремати јер ништа тамо нећемо поњети сем прекрштене руке и 
дела своја.

изданција ж в. давањција. – Не мож ласно издржати све те њине изданције, а ако 
се пожалиш – они деру још горе.

издашан -шна -о ‘дарежљив; обилан’. – Вала Богу, ове године би издашна жетва.
издеветати -ам св ‘истући, испребијати’. – Издевето га, неће му пасти наум више 

да краде док је жив, упамтијо е кад је мајку за-сису уватијо.
издегењати -ам св ‘измлатити’. – Памтим кад га е отац издегењо зато што е реко 

мајци нећу, и од ондај је љубијо мајци руку до гроба; в. повећи.
издер издера м ‘неподеривост, комад одеће који се не може подерати ношењем’. 

– Кад од сукна сашијеш гуњу, нема јој издера.
издијелити (се) издијелим (се) св ‘поделити се’. – И кад је ђедо умро, ондак 

се издијелише браћа фино и згодно да се нико с никим не замери јел су се на дну 
њиве здоговорили да најстарији брат дијели на равне части, да прво бира најмлађи, 
п-ондак средњак, а најстаријем што остане, таки им је аманет отац оставијо.

издирати -рем несв према издријети. – Кад смо ми пошли, они су већ издирали 
уз Врањачу; ║ издријети издерем св ‘с напором се успети уз дугу стрму страну’. – 
Једва, на једвите јаде, издријесмо горе уз Врањачу, по оној врућинчини; ~ се ‘викати, 
галамити’. – Немојде, море, да се издиреш на мене, нисам ја с тобом чуво овце. – 
Ајде се ти издери на свог оца, а мене заборави.

издисај м в. издиханије. – То нећу учинити до потоњег издисаја.
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издиханије с ‘смртни час, наступање смрти’. – Молили га да поједе мало млијека 
с погачом, кажемо му: болеснику е опроштено, а он вели, Бог да му душу прости, 
нећу пос да прекршим до потоњег издиханија.

издоити издоим в. издајати.
издржати издржим св ‘претрпети, поднети, преживети’. – Иди дан-ноћ, те 

ово, те оно, не мош д-издржиш више, поспадасмо с ногуј. – Издржасмо и ратове и 
немаштињу и глад, даће Бог д-издржимо и ову напас што нам је узјала на грбачу.

издрљити (се) издрљим св (се) ‘погледати раширених ужагрених очију’. – 
Издрљила очи ко коза на грмљавину; в. бечити се.

издрндати издрндам св 1. ‘гребенањем и чешљањем спремити вуну за предење’. 
– Одњела нана вуну у дрндару д-издрнда па да е на-зиму опреде; 2. ‘нарогушити 
се, бити приправан за свађу’. – Она његова женетина се помоли на врата нако сва 
издрндана и поче да какоће; 3. ‘стара, похабана посуда’; в. копања.

издробити издробим св ‘изломкати, уситнити’. – Ми смо највољели кад нам баба 
издроби мурузницу у врућу варенику.

издрпати издрпам св према дрпати (в.)
издрцати издрцам св ‘поцепати’. – Кад сам се пео на трешњу, закачи ми кошуља 

за чапор и сва се издрца, стрепљо сам шта ће ми мајка рећи, кад она, кад је виђела да 
сам се уплашијо, каже: нек си ти мајци жив и здрав, док је главе, биће капа.

издурати издурам св ‘издржати велику муку’. – Једва некако издурасмо и ову 
зиму, омалило жита, понестало сијена, муке, не питај.

изигравати изигравам несв ‘имитирати’. – Немоде тујнак д-изиграваш блесу, но 
се узми у-памет.

изимити изимим св ‘преживети зиму’. – Омалило ми сијена, једва изимик стоку.
[изићи] изиђем св. – Изиђе сунце, а њиг још нема д-изиђу из куће; изр. ~ у сус-

рет ‘испунити неком молбу или жељу’. – Изишо им је тај човек у сусрет кад им је 
најтеже било. – Нисмо могли изићи из дућана док не стаде онај пљусак; уп. изаћи; 
‘појавити се у употреби’; в. гумараба.

изјадати се изјадам се св ‘поверити се неком и изнети му своју муку’. – Јој, моја 
друго, нем ком ни да се изјадам пуста, а велика ме невоља снашла. – И туј ми се она 
изјада, пусница, кое су е све муке спопале.

изјаловити се -и се св 1. ‘побацити плод (о животињама)’. – Немојде ту краву 
ватати у јарам, бојати се да се не изјалови; 2. ‘не испунити надање’. – Шћедијагу да 
га ожене миражинком, ал им се изјалови.

изјармати -ам св ‘самлети жито за прекрупу, јарму’. – Ене вам у амбару јарме за 
краве, изјармо сам пуно корито, а ја одок у име Бога.

изједна / иzедна прил 1. ‘из једног дела’. – Сашила сам јој горњи и доњи део 
изједна; 2. ‘непрестано, стално, непрекидно’. – Откад сам се удала, иzедна сам била 
мешаја, тако ми припануло у исе; ║ изједно / иzедно прил ‘заједно, истовремено’. – 
Одондак ти, како нам покрадоше алат, изедно држимо кера и заклапамо грађевине, 
да не изазивамо врага.
[излазити] -им несв. – Кад је излазила и[с]-штале с оном ковом, спотаче се, паде 

и ишчевиљи ногу; ║ ижљећи -жем / -егнем св. – Ижљегоше ђаци и[с]-школе ан је 
звонило, ко рој чела.

излајати се -јем се св ‘неопрезно се изрећи, рећи нешто што није требало’. – 
Није мого да се не излае, а потље трпљо што га е снашло; ║ изланути се -нем се 
св ‘неопрезно открити нешто што се таји’. – Лако се изланути кад је језик бржи од 
памети.  –  Излано се у кавани и нека рђа га оцинкарила те га звало у милицију, муке 
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је виђо, једва се спасијо, после причо да е прошо ко онај зец што е доказиво да није 
магарац зато што има велика увета.

излампарати -ам св према лампарати. – Излампарале жене на пијацу и што јес 
и што није.

изландарати се -ам се св ‘разгласити, избрбљати’. – Изландаро се Божо неотице, 
те умал не дође до замерке међ људма.

излапити -им св ‘постати сенилан, дементан’; в. заоштрити.
излапрдати (се) -ам (се) св ‘избрбљати, изблебетати’. – Чусте ли ви шта све онај 

човек излапрда док испи литрицу ракије.
излемати излемам св ‘истући’. – Кад је клисом разбијо прозор стрини, излемо 

га отац и то љуцки.
излемезати -ам св а. ‘измлатити’. – Боље би ти кока пјевала да шутиш, да те не 

би излемезо; б. ‘ставити лемезове на стогове’. – Увршик сијена, излемезак иг и ту 
сам бригу пребрино.

излепшати се / изљепшати се излепша се св (безл.) ‘изведрити се, пролепшати 
се (о времену)’. – Чим излепша време, морамо д-оремо. – Изљепшало се време, та-
ман да посијемо уćеве.

излешити -им св према лешити. – Немојде га више чикати, излешиће те.
излијегати се излијеже се несв ‘излегати’. – Она граорка само устане да пије 

воде и да кљуне неко зрно и ома се враћа те лежи на јајцима и већ су јутрос почела 
да се излијежу пилад.

излокати се -а се св ‘оштетити се, постати неупотребљив (о путу)’. – Излоко нам 
се пут, све рупа до рупе, кад пане киша – не мош да прођеш од локви.

изломити изломим св ‘поломити’. – Изломисмо и канате и руду по оним локва-
ма, морамо да поткивамо пут, вако више не може да се опстане; – Преродило воће, 
изломиће се гране ако не испоткочуемо.

излупати излупам св ‘разбити, поломити’; в. прочварити.
излуђети -дим св ‘полудети, обеспаметити се’. – Знаш како викаше ђедо: боље, 

вели, з губитком опаметити се, него з добитком излуђети.
измагањити -им св ‘испоганити, испрљати; лоше урадити’. – Не би га звао више 

да ми он, бејаги, мајсторише, ни за каке паре, погледни како ми је ово измагањијо, 
ни на шта не личи.

измаглити -им св ‘отићи неприметно, изгубити се’. – Само измагли некуд, ко 
ветар.

измајсторисати -шем св ‘завршити неки мајсторски посао’. – Е јеси ми ово 
измајсторисо, свака ти час ђе чуо и ђе не чуо, дабогда ти се позлатиле обадвије.

измакнути се измакнем се св ‘померити се, повући се у страну, у позадину’; в. 
тандркати; ║ измаћи измакнем св ‘и с т о’; в. пришућети; ║ измицати -чем св 
према измакнути / измаћи. – Ђедо је, вели, виђо да е његово прошло кад су копачи 
почели да му измичу.

измамити измамим св ‘добити нешто лукавством, на превару’. – Никаки то чо-
век није кад је мого д-измами старим људма паре, баксем, до ујутру, па им никад 
није вратијо.

измастити (се) -астим (се) св ‘испрљати (се), умазати (се) машћу’; в. тас.
измаушке прил ‘из замаха’. – Гледам га како удара мацолом измаушке, пршти 

камење на све стране.
измерати измерам св ‘пригњечити, нагњечити’. – Немо да притежете те 

патлиџане да иг не измерате.
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изместа прил ‘из места’. – Ондај ти се бацало камена с рамена, скакало на утри-
ни изместа и истрке.

изметнути се изметнем се ‘дегенерисати се, постати лошији од предака’. – Сви 
су му били часни и поштени људи, само се он однекуд изметно, ко да није од тог 
соја.

измешати измешам св ‘промешати’. – Измешајде мено ту чорбу да не загори.
измештити (се) / измјештити (се) -им (се) св ‘преместити се, преселити се’. – И 

мој ђед ти се, потље поплаве, измешти вамогоре у-брдо, зато што е дољнак водо-
плавно. – Нама кућа некад била чак горе у Башчинама па се наши стари измјештили 
вамодоље.

измигољити се -љим се св ‘извући се из какве тескобе, невоље’. – Миц по миц, 
он се некако измигољи из немаштиње и, вала Богу, заима се.

измиљети -ли(м) св ‘изаћи полако из склоништа’. – Измиљела мушица на топло-
ту однекале.

измирити (се) измирим (се) св ‘помирити (се)’. – И туј ти се они, на очевом гро-
бу, измирише и од ондај гае и чувају љубав међ собом, нако како иг је отац заветово.

измити се измијем се св ‘окупати се, умити се’. – Вече пред долазак гостију из-
мила се, опрала косу и спремила стоеће одијело.

измодити / измођети -ди(м) св ‘изаћи из моде’. – Дошло неко погано време да 
ће и образ брзо д-измоди. – Он ти је давно и давно то измођо: продо наке коње и узо 
ону тракторчину. – Сад су ти ови брезбожници измођели и славу и прекаду, а поеди-
ни славе, Боже им прости, у кавани; в. изнутрица.

измотавати се -отавам се св ‘пренемагати се, шепурити се; прсити се‘. – Дошо 
вође да се измотава и пренемаже.

измрвити -им св ‘уситнити, направити мрве’. – Измрвде мено љепца пиладма.
измрзнути -не(м) св ‘промрзнути’; в. лука, мразиште, одгрнути.
измркачити -им св ‘измалтретирати, измучити’. – Звали га у милицију и тамо га 

измркачили: није знао ђе му е дупе а ђе глава.
измудрити измудрим св ‘смислити, досетити се’. – Наш народ је измудријо мло-

ге изреке и пословице и то се чувало и преносило с кољена на кољено.
измудрица ж ‘мудрост’. – Има у нашем народу ваздан измудрица, то ти је велика 

школа.
измунтати измунтам св ‘преварити’. – И тако ти њега измунташе мангупи те 

оста краткијег рукава.
измусти -узем св а. ‘помусти’. – Ти мораш д-измузеш оно што теле не издои; б. 

‘потрошити све до краја’. – Он ти богами измузе државу згодно: њега су ти оправи-
ли у пуковничку пензију прије педесет и нешто година.

измучити -им св ‘претрпети муке, препатити’. – Баш је бијо измучен човек, така 
му судбина.

измуштрати -ам ‘натерати у ред, научити муштрањем’. – Јесу га измуштрали у 
војсци, ал су, брате, и направили од њега човека; в. кудије.

изнадничити -им св ‘зарадити надничењем’. – Све што е заимо, изнадничијо е, 
нема дана да није ишо у-надницу.

изнапијати се -апијамо се св ‘поопијати се’; в. кокати, марисати.
изнебуа прил ‘неочекивано, изненада’. – Одједном се, изнебуа, сручи јака киша 

да су се створили потоци воде за трен ока, било ми је мокро и потпазом. – Таман се 
сијено осушило и ми да почнемо пластити, изнебуа се помоли облак од Овчара и за 
тили час се замрачи небо и пљусну киша.
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изнемоћати -ам св ‘изгубити снагу, ослабити’. – Изнемоћо скроз-наскроз, на-
чисто сагубијо кувет; в. саџгати.

изнијети / изњети / ижњети изнесем св 1. ‘подићи нешто на висину’. – Изње 
орасе на калкан да се суше, а за то време жене изњеше јело на астал; 2. ‘послужити 
неког’. – Нана ижње каву, а ђедо ракију; 3. ‘најавити, саопштити одлуку’. – И тујнак 
ти он изње како неће у задругу да би се, вели, за гркљане ватали; изр. ~ живу главу. 
– Једва изњесмо живу главу из оне гужве; ║ износити -им св 1. ‘дуго носити неки 
комад одеће’. – Износила сам вала ову аљину, нема јој издера; 2. ‘носити из низине 
уза страну’. – И ондак ми почнемо оздо из орнице износити паприку у котобањима 
вамонавише.

изнутрица ж ‘унутрашњи органи закланог живинчета’. – Досле се и изнутрица 
користила, сваки лијек, сад јок, измођели па бацају сав цубок.

изобаљивати -аљуем св ‘пообарати, испревртати’. – Згодно сам био пођено 
ђетелину на рогоџе и дуне она сапанђела и изобаљуе иг све до једне.

изобећава   ти -ећавам св ‘обећати много шта’. – Ове, оне и оне онамо неђеље не 
могу да ти стружем грађу, изобећаво сам људма, а потље бани да се здоговоримо, 
имаћу те на уму.

изобича(ј)ити -ичаим св ‘прекинути традицију, обичај’. – Земајле се славила обе-
тина у свакој кући без разлике, сад млоги то изобичаили па праве неке будалаштиње 
ко-но што су осамнести рођендани са неколко стотина гостију и музиком и ондак, 
колко су шашави, пале свијеће живој ђеци, буди-бок-с-нама, ваљда наишло неко 
друго време и други обичаји.

изобла прил ‘у облици, неотесано (о дрвету)’. – Он ударијо рогове од самаца, 
нако изобла, само тесно мено ону страну одозгор да боље налегну баскије, то не мож 
да се врчи ни лијек.

изобличити -обличим св 1. ‘представити у правој светлости, разобличити’. – 
Вала иг је изобличијо пред онијем народом начисто, алал му петља; 2. ‘променити 
изглед’. – Изобличијо се, не личи на себе.

изодити изодим несв ‘излазити’. – Ми изодимо на-гробље за све четворе задуш-
нице, то ти је закон.

изокола прил ‘заобилазно, неприметно’. – Поче он да прича заобилазно, нако 
изокола, а ђедо му вели: слободно ти, синко, реци шта си шћео.

изорати изорем св ‘избацити из земље неки предмет приликом орања’. – Изоро 
Игрутин у Брекињи неку старинску чапару и доњо Миломирци д-опере.

изравњати -ам св ‘поравнати’ – Ови њини изравњали авлију, дошло млого 
љепше но раније кад је била страна; изр. ~ рачун ‘направити обрачун’. – Ајде да ми 
изравњамо рачуне јел што веле наши стари: чис рачун дуга љубав.

израдити се израдим се св 1. ‘измождити се радећи без мере и одмора’. – Изра-
дили смо се и ја и ова моја мученица ко нико наш; 2. ‘преварити’. – Израде мангупи 
Миломира те му узму овце јевтино.

изражавати се -ажавам се несв ‘говорити ружне речи, псовати’. – Онај Лисо е 
душа од човека, ал се, брате, изражава, да-бок-сачувај, свака друга му е галатна; ║ 
изразивати се -азивам /-азуем се несв ‘и с т о’. – Млого е добар човек, ал има погану 
језичину, изразива се да-бок-сачувај, свака друга му е грдна да не може бити грђа.

израз м ‘ружна реч, псовка’. – Његове изразе ниси мого подњети; ║ изразан -зна 
-о ‘који говори непристојне и грубе речи, псовач’. – Нико од њиг није изразан, нит је 
ко икад чуо да они галате, ил да нешто шолапе.

израније прил ‘раније, за времена’. – Наши су почињали да спремају за славу 
израније, набављали шта треба, кречили и коешта.
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изрезилити -езилим св ‘изгрдити, избрукати, изружити’. – Изрезилијо га на паćа 
уста, пред свима.

изрећи се изрекнем се ‘несмотрено одати неку тајну, истрчати се’. – Ту ти се 
он изрекне, неотице, и ондак су сви сазнали, ваљда тако то бива, јербо није за џабе 
казано да ће све што е тајно да бидне јавно.

изрибати изрибам св 1. ‘темељито очистити, опрати рибањем’. – Кад салијемо 
кајмак, ондак оно млијеко подмлачимо и сипамо мају да се сири, а карлице изрибамо 
дрпаром и врелом водом и туримо на полицу пред мекар да се осуше, па ćутра јопет 
у њиг разливамо млијеко; 2. ‘изгрдити, изружити’. – Изрибо га учитељ пред свим 
ђацима, бијо се зацрвењо ко булка.

изриљати изриљам св ‘дубоко ископати земљу за садњу винограда’. – Земајле, 
кад смо садили виноград, изриљамо по три аршова у-дубину, аман до кука.

изрод изрода м ‘дегенерисани представник људске врсте; дволичњак, 
превртљивац’. – Није то никако чудо јел није џабе казано: ни жита без кукоља, ни 
народа без изрода.

изружити изружим св ‘оштро укорити’; в. одјецати.
изручивати -учуем несв ‘сипати, усипати’. – Изручивали смо џакове с пшени-

цом у пријеćеке, ако е добро сува, а ако није, онда распремимо собу па е изручимо на 
партос, отворимо прозоре и лопатамо, сваки дан по неколко пута, док се не исуши; ║ 
изручити изручим св ‘изасути’. – Са-ћу доћи само часком д-изручим мећу свињама; 
║ изручивање с гл. им; в. забрекнути.

изубијати изубијам несв ‘испребијати’. – Тујнак ти ми Југослава, што нас је 
стално шамаро јел је потораво па бијо јачи ода нас, сачекамо у заćеди и изубијамо на 
мртво име и презиме, није могла ни мајка да га позна ласно, и више нас никад није 
пипно ко да се не ваља.

изударати -ам св ‘истући’. – Изудараше оно весело дијете ни криво ни дужно, 
опањкаше га она Милосављева пашчадија на правди Бога.

изумирати -ем несв ‘затирати се, нестајати’. – Ми, ко што видиш, дјете, полако 
изумиремо; кад поглаш: млого е мало онијег што могу д-ископају раку кад неко 
умре; ║ изумријети изумрем св ‘затрети се, остати без потомства’. – И ет, они ти, 
далеко било, изумријеше, оста нака имовина пуста и закоровљена, шта ћеш, тако им 
суђено.

изумити изумим св ‘измислити нешто ново’. – Па ниси ти изумијо рупу на 
саксији.

изумица ж ‘мудрост изникла из народног искуства’. – Те су ти науке да е дуг 
рђав друг, да ко носи не проси, да ко умије њему двије – изумице нашијег ђедова.

изустити изустим св ‘отворити уста и нешто рећи’. – Ма нисам још изустио да 
кажем праву правцату истину, судија каже: доста!

изути се изуем се св ‘скинути обућу’. – Ђедо изу кондуре, свуче чарапе и тури 
ноге у шавањ с водом.

иzедно прил ‘редовно, стално, увек’. – Иzедно е он навраћо да нас обиђе кад гој 
му се укаже прилика; в. уранити, шлањав.

иzелица м / ж ‘који је прождрљив, који много једе’. – Он ти је бијо, веселник, 
велика иzелица.

иzутра прил ‘рано јутром’ – Иzутра најпрво намирим стоку и пиљеж п-онда 
попијем ракију и вруштукуем с чељадма, па ондак свак свој посо.

ијако св. ‘упркос’. – Она се удаде ијако смо јој говорили: немо још је рано, ал 
ет, младос – лудос.
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ијед м ‘горчина, отров, бес, велика љутња’. – Каже: добро, нек буде како ви ве-
лите, једва савлађујући ијед што га е џарно у самосамо срце.

икад прил ‘било кад, у било које време’. – Боље икад него никад.
икона ж ‘слика светитеља’. – Баба е стално пребрисивала иконе у славској соби; 

║ иконица ж дем. – На славску свијећу смо турали иконицу Светог Николе.
икра ж ‘рибља јаја’. – Кад чистимо шаран, ми икру препржимо и туримо у сарму, 

прсте да појдеш.
иксан -ана м ‘људско биће, човек’ – Наиђе онај иксан поред њене куће и само 

звјера ко ован о Мијољдану; изр. И Бог узима добра иксана.
ила1 ж в. иловача. – Иди, дијете, доље у-поток испод Милинковог чаира, у-обали 

има оне плаве иле, накопај и донеси по-кове да подзидамо шпорет.
ила2 ж ‘злоба, пакост’. – Нисам неком нешта иле неке начинила (1).
илињача ж бот ‘сорта јабуке која сазрева о Илинудне’. – Кад бидне о Илинудне, 

ондак стасава она јабука више салаша, ваљда се споради тога и зове илињача.
иловача ж ‘врста земље, глина’. – Каже: замирисо Чедомир на иловачу и, неш ми 

веровати, ćутрадан умрије веселник, Бог да га прости.
иљада ж ‘хиљада’. – Некад је на џематским утринама пасло по иљаду оваца, кад 

ови дођоше на влас, отеше нам утрине и сад не мош ласно да видиш овцу ниђе, ко 
да се не ваља.

иљадарка ж ‘новчаница од хиљаду динара’. – Даде он трубачима иљадарку, а 
они оће да поисправљају трубе колко иг је задовољијо.

иљадити се -и се ‘умножавти се хиљадама’. – Продадок ти ове овце с алалом, 
дабогда ти се иљадиле, а он њему вели да паре потроши на радос и весеље. – Он по-
диже чашу па вели: Здрав си, домаћине, прасиле ти се крмачине, краве ти се телиле, 
овце ти се јагњиле, снае ти се порађале, њиве ти рађале, паре ти се иљадиле.

[имање] с; в. залаз, закоровити, настојавати; ║ имањце -а / -ета с дем, в. кана-
тити, лијек, уђерезити.
[имати] имам / имадем несв – Ма полако, бре, рођо, вратићеш ми кад имаднеш, 

није о главу; често у сталним спојевима: имадијаг – не знадок, изгубик – познадок; ~ 
бубе у глави ‘обележен необичним понашањем’. – Ма није он тачан, реко би човек да 
има неке бубе у глави; ~ више у пети но он у глави ‘бити неупоредиво паметнији’. – 
Мош ти да причаш шта гој оћеш, ал морам да ти ка[же]м: он има више у пети него и 
ја и ти у глави; ~ дугачке прсте ‘склон крађи’. – А он ти има дугачке прсте, сви знају 
да воли да дрпне; ~ златне руке ‘способан, вешт, вичан послу’. – Дуле ти је млого 
басташан, нема шта он н-умије д-уради, има златне руке, што очима види умије; ~ 
неку валинку ‘имати ману, недостатак’. – По све је за пример, има само једну валин-
ку, још га није позвало у војску, веле да има равне табане; ~ тешку руку ‘бити опасан 
у тучи’. –Тај има тешку руку, ђе он удари – туј трава не ниче; ~ у глави ‘знати’. – Она 
то све има у глави: кад је питаш – ко да чита из књиге; ~ усијану главчину ‘бити занет 
неком мишљу, идејом, идеологијом’. – Не вреди, не мош да му договориш ништа, 
има усијану главчину; ~ чисте руке ‘поштен, честит’. – Е он има чисте руке: за њега 
се може касти да е све што е створијо – одзноијо часно и поштено; ~ пик ‘имати при-
кривену мржњу на неког, стално тражити прилику за освету, да се учини пакост’. – 
Целог живота они имају пик на нашу кућу, ни-бош-чега; ~ рачуна ‘бити исплативо, 
вредети’. – Има добру њиву, лакорадна, имало би рачуна да се узме напола.

иментовати -уем (не)св ‘именовати, помињати по имену’. – Неке није иментово, 
ал по оном што е причо – знало се који су; ║ иментовање с гл. им. – Јес му псово 
све по списку и мајку, и сестру и, д-извинеш, иментово у-шта, и то му е иментовање 
окрвавило нос.
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имућан -ћна -о ‘богат, добростојећи’. – Они су имућни од памтивијека, радни и 
честити, сложни и предузимљиви и имају, штоно се каже, од тице млијека или, што 
би реко ђедо, не знају шта имају.

инако прил ‘иначе’; в. уротити, ћошак; ║ [иначе] прил; в. сувопаран, такнути.
инат ината м ‘пркос’. – Од ината нема грђег заната; ║ инатан -тна -о ‘који се 

лако заинати, који се понаша неразумно’. – Није добро бити инатан јер зид је тврђи 
од главе.

инатити се инатим се несв ‘пркосити, љутити се, не сарађивати’. – Немој се, 
дијете, ни с ким инатити, сто пута сам ти рекла, но сваком реци лепу реч јел лепа реч 
и гвоздена врата отвара.

инаџија м ‘који је склон инаћењу и свађи’. – Остави инаџију, он ће из ината по-
ести оно што се нејде.

инаџинка ж. – И није ти она нека инаџинка, нит аброноша, но дошла нако смер-
на и лепе памети.

иновера ж ‘страна, туђа вера’. – То што неки раде може само иновера; ║ инове-
ран -рна -о ‘који је туђе вере’. – С иноверним мош све да радиш ко човек ш-човеком, 
ал ш њим у цркву не иди.

инџињер -ера м ‘инжењер’. – Није се он либијо никаког посла ијако е инџињер.
[иње] с атм; в. закрвавити, игличас, штенара 2.
ипсовати ипсуем св ‘изгрдити, изружити, испсовати’. – Ипсово га на пасја уста, 

реко му: ваки си, наки си, никаки си, срам те, вели, било.
иран ирана м ‘декоративни ткани покривач’. – Изаткала ми нана зимус два ирана 

и двије срџаде.
исе с ‘део’. – Кад иг је отац дијелијо, њему у исе припане воденица. – Дао му део 

свог иса; изр. Дошо ђаво по свое исе.
исећи исегне св ‘показати се довољним, досегнути’. – Стра ме да л ће ово браш-

на исећи до нове жетве, морамо мено присмочити.
исказати се искажем се св ‘показати се, открити идентитет’. – Ондак се он ис-

каза ко е и шта е, одаклен је и споради чега е дошо.
искалити искалим св 1. ‘окалити, исковати каљењем’. – Одњо у Поповиће бу-

дакове да му Вито и Милосав искале; 2. ‘излити љутњу, бес’. – Колко се ражљутијо, 
сав бијес искалијо на веселу Емилију, која ни лук јела, ни лук мирисала.

искаљати (се) искаљам (се) св ‘испрљати (се) блатом’; в. четкати, шљицкавац.
искамчити -им св ‘с муком измолити, изнудити’. – Једва е искамчијо неки динар 

од оног маторог, ко да му е гуја у џепу.
искапити искапим св ‘попити до дна, испити’. – Богами искаписмо ми влашу 

ракије начисто.
искати иштем (не)св ‘тражити, молити’. – Ишли да ишту руку ђевојке и она се 

обећала. – Није срамота искати, знаш како е казано, иштите и даће вам се.
искашати искашам несв ‘приводити крају кошење ливаде’. – Кад смо искашали, 

угледнемо тамо поред врзине зечје легло и три мала зечића, ми иг обиђосмо да иг не 
дирамо, грота е; ║ искосити1 искосим св ‘довршити кошење’. – Једва на једвите јаде 
сам до-мрака искосио ливаду у Раичевини; в. тренути.

исквасити -им св ‘попрскати водом, поквасити’; в. отрести се, пљускати.
искезити се искезим се св ‘направити гримасу показујући зубе’. – Шта си се 

искезијо ко печена главуџа.
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искидати -ам св ‘покидати, прекинути’. – Искидасмо запрежнице кад се загла-
висмо с колима у оном сајману; ~ се ‘насекирати се’. – Весела мама се искидала на 
комаде: шта ме, вели, снађе, кукуј мене идобога; изр. ~ се од смија ‘заценути се од 
смеха’. – Кад је он то опричо, ми се искидасмо од смија.

искијати искијам св ‘наћи се пред озбиљним последицама због неког поступка’. 
– Јес он њиг јуначки опло на том збору, ал му они неће остати дужни, све ће он то 
искијати на-нос.

искилавити -илавим св ‘добити килу услед претераног напрезања’. – Прењесмо 
лампек њиној кући, згодно искилависмо; в.занијети, затезати, потегнути.

искиснути -не(м) св ‘добро покиснути’. – Искиснуло ми сијено у откосима, није 
ни за шта сем за простирку.

искобељати се -ам се св ‘извући се из тешкоћа, изборити се с проблемима’. – 
Искобељаће се они кад им се ђеца здомчају снаге, жив бијо па виђо. – Некако се 
искобељасмо у ове гладне године, вала Богу, претекосмо, како тако.

искобити искобим св ‘обесправити’. – Њему отац додијелио нешто мено, колко 
да га не искоби, а све друго преписо оном старијем.

исковати искуем св ‘урадити нешто ковањем’. – Исковали смо код Добривоја 
шарке за капију, он кад нешто пропушти испод његовог чекича, знај да е вековечно; 
– Знаш како веле: без муке се песма не испоја, без муке се сабља не искова; ║ ис-
кивати искивам несв. – Гледо сам како Милосав и Вито искивају коњске потковице 
са зимским штуловима.

искокати се искокам се св 1. ‘изударати се, помлатити се’. – Искокаше се у оној 
помрчини, не зна се ко кога и за шта; 2. ‘припремити кокице, »јаглице« (в.)’. – Узела 
баба оно велико сито па нам, над прочевљом, искокала доста јаглица.

искокећити се -окећим се св ‘отегнути се, укочити се од ленствовања’. – 
Искокећијо се и лежи под дудом ко нека дандара, а кућани поцркаше од-рада, не 
знају ку-ћеју прије.

исколачити -олачим св ‘широко отворити очи’. – Кад му то рекок, он се запре-
пасти, исколачи очи и поцрвење ко паприка.

[ископати] ископам св. – Отишло нам село у тандарију, нема ко д-ископа раку 
кад се неко престави, а јадно ти д-ископају бунар, д-ицијепају и испобијају прошће, 
д-истешу јапију за бурад или мај шта, д-ископају мочило, д-изгазе блато, ко земајле, 
и да у калупима направе циглу па пошто се она сушне на гувну, да е сложе у банкете, 
д-испечу креч и да га потље погасе у кречани, д-изваде рипе у мајдану и да иг ис-
тешу за цоклу на какој грађевини, д-обале шевар и да г-истружу за кровну грађу и 
коешта што се радило рукајле (7: 95).

ископњети -ним св 1. ‘истопити се (о снегу)’. – Ископњо снијег, прошла е зима; 
2. ‘убледети, измршавити’. – Ископњо весели чиле и уведријо, види се да му излази 
уврстак, дабогда да дочека Божић; 3. ‘превише узрети, наћи се на почетку труљења’. 
– Ископњела лубеница, није ни за шта, мош да е бациш свињама.

ископрцати се -ам се св ‘извући се, ослободити се кратким трзајима испод не-
каквог терета’. – Оно прасе поче да се гица испод ониг снопова што су се сручили 
на њега и мало помало ископрца се некако.

искоритити се -и се св ‘искривити се, деформисати се’. – Није згодно увитлијо 
даске и оне му се, нође на-сунцу, искоритиле, све до једне.

искосити искосим в. искашати.
искосити2 искосим св ‘поставити укосо; померити (се) из тежишта’. – Згодно му 

се искосијо оџак, ако дуне нека сапанђела – обалиће га, мора да се презида.
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искочити искочим св ‘нагло истрчати, излетети из места’. – Искочи зец из врзи-
не право преда нас.

искошити искошим св ‘испрегнути волове’. – Реко: ђедо, што се ти крстиш кад 
кошиш ил кад ћеш д-искошиш волове, а он вели: кад кошим, молим се да Бог помо-
же, а кад оћу д-искошим – благодарим Богу што поможе те урадик оно што наумик.

искрадати се искрадам се несв ‘неприметно, кришом, одлазити некуд’. – Ис-
крадала се она и док се није удала, а сад би се искрала да с-одмори и од човека и 
од ђеце; ║ искрасти се -адем се св ‘кришом отићи’. – Кад је била ђевојка, она ти се 
искраде и побегне за тог момка иако га њени нису баш нешто нарочито бегенисали.

искратити искратим св ‘исећи на више делова’; в. доћерати,
искренути искренем св 1. ‘нагнути на страну, накренути’. – Кад прелажемо лам-

пек, чим искренемо казан и изручимо џибру, бацимо вруће воде ис табарке те сапе-
ремо сваки лијек да случајно не увати за данце; 2. ‘попити, наћефити се’. – Кад ис-
кретоше по пе-шес врућиг ракија, тајо поче: чобан Раде крај Бјелице спава, будила 
га чобаница Рада, а кад грунуше басови – истули се вењер; ║ искретати искрећем 
несв ‘нагињати на страну, на бок’. – Не може шивоњер друкчије да с-унесе на врата, 
него моро да га искреће полошке и на кант.

искресати искрешем св ‘сасећи, исећи’. – Све гране искреште д-остане само 
дебло па га закачте на влаку и извуцте горе на-пут; ║ искресивати -есуем несв 
‘сећи, одсецати гране’. – Ене иг у багрењаку, искресују лисник.

искривити искривим св ‘учинити да нешто буде криво’. – Кад је бијо са шпарта-
чом горе при вру, мено врдно те искривијо врсту.

искрљештити се -рљештим се св ‘нарогушити се, бурно реаговати’. – А он се 
искрљешти моментално, смота батину и вурну га по гузици.

искрмачити -им св ‘упрљати, замазати’. – Стално му млађи брат, ко нека напас, 
узме те искрмачи свеску.

искро(ј)ити искро(ј)им св ‘исећи, по мери, по потреби’; в. ртеница.
искрпити -им св ‘запрпити, покрпити’. – Искрпила сам ђеци све чарапе и пан-

толоне.
искрсавати -рсава несв ‘појављивати се изненада’. – Стално ми искрсава једна 

по-една невоља: таман саранисмо тату, разбоље се мама, тек што е изведосмо из 
болнице, удари овај град те нам опустоши уćеве; ║ искрснути -не(м) св ‘изненада 
се појавити’. – Прољепша се време, вала Богу, искрсну ваздан послова кое треба 
ота расити за љепоте.

искрупендати -ам св ‘крупно исећи, самлети’; в. наситно.
искрупњати -ам св ‘крупно исећи’. – Млого си искрупњала овај лук, требало е 

ситније.
искрцати -ам св в. накрцати. – Искрцали смо доста ораса, требаће нам за 

Никољдан
искрчити искрчим св ‘очистити терен крчењем’. – Развуче се ђубре, искрче 

врзине, попрскају шљиве и јабуке креозаном, нацијепа се дрваци, окруни се жито и 
то ти је од посла зими, не рачуњам оно око стоке и пиљежи.

искрчмити -им св ‘распродати на мерење’. – С прољећа ћеро компире у Сплит 
и продаво, после подне по кућама на џак, а прије подне искрчми по неколко џакова 
на пијацу.

искршити -им св ‘изломити’; в. прерадити.
искупити се -имо се ‘сабрати се, наћи се на окупу’. – На мобама се земајле ис-

купи по дваес тријес косача, па кад загрме: Кад косачи шором запјевају / Прозори 
се сами отварају / То иг мала отворила широм /Јел јој није од косача с миром; ║ 
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искупљати се искупљамо се несв ‘сабирати се у групе’. – Мобе на каке су се Драга-
чевци земајле искупљали неће више нико ни искупити ни виђети.

искупити се искупим се св ‘окајати грех, морални преступ’. – А он му вели: е, 
мој брате, колко си ти женетина имо, не мош се искупити сем д-одеш у манастир, и 
то у каку испосницу да се каеш.

искушати -ам св ‘ставити на пробу, изложити искушењу’. – Искушаће они њега 
и наћерати га да призна и оно за шта није ни чуо; ║ искушавати -ушавам несв. – Не 
играј се главом и не искушавај несрећу; ║ искушење с гл. им. ‘стање које доводи чо-
века пред избор између добра и зла’. – Ет, паде у искушење, ијако е он добро водијо 
рачуна шта ваља а шта не ваља.

искушеник -ика м ‘човек који улази у манастир с циљем да се замонаши’. – По-
што е бијо искушеник три године, замонашијо га владика и нађено му име Кипријан.

искушеница ж ‘жена која улази у манастир с циљем да се замонаши’. – Сад 
кода-њиг има још пе-шес искушеница.

исмијавати -ијавам св ‘подсмевати се на нечији рачун’. – Исмијавали су га, ал 
се он није на то обрто; ║ исмијати (се) исмијем (се) св ‘подругнути се’. – Исмијаше 
веселог Илију, а он ни абера. – Исмијали смо се на комишању да ме и сад боли трбу 
од смија.

испадати -а(м) нес в према испасти. – Њему не испада ласно банка иж-џепа; ║ 
испасти -днем св ‘пасти из нечега губећи ослонац’. – Испало нам неђе успут ćекирче 
из каната, морадок да се вратим натраг да га нађем како знаднем и умљеднем. – Ис-
пало ми узгредно да обавим обадва посла, што се каже: да једним метком убијем два 
зеца. – Испало е млого грдно то што си учињо; изр. Да си ми на око испо.

испалити испалим св 1. ‘испуцати, лансирати’. – Кад је наишо онај црни облак, 
Љубиша Цогољ ти испали три ракете, ал не би вајде – обијеље град; 2. ‘изневерити 
некога, преварити’. – Они ти испалили веселог Обрена: обећали му брда и долине, 
он дадне паре, а од њиг ни трага ни гласа.

испаличавати -ичавам несв ‘извлачити палице из јарма, испрезати волове’. – 
Таман ја испаличаво волове, кад ете ти Младомира: јој, вели, Радосаве, да л би шћео 
да ме ишчетвориш, заглавик кола у локву ономо у Питомачама и не могу волови 
д-извучу, не вреди ни бити, ни молити; ║ испаличити -им св. – Туј под кленом 
испаличимо волове, бацимо преко њиг покровце да иг не бије ведрина и положимо 
оно сијенца што смо поњели, да предану, има још да запну веселници до на-планину.

испармачити -им св ‘изударати пармаком’. – Он смота онај пармак па га љуцки 
испармачи, неће му више пасти на ум да лаже.

испаручивати -учуем несв ‘празнити какву посуду, ослобађати је садржаја који 
се у њој налази’. – Немо то испаручивати, доњећу ти ону другу канту; в. прочевље; 
║ испаручити -аручим св ‘испразнити какву посуду (чабар, кацу, ћуп); испити’. – 
Баба Зорка из два-три цуга испаручи шољу срчући ону каву без снебивања.

испасати се -шем се св ‘извући кошуљу из панталона’. – Што си се, сине, тако 
испасо, благо баби, назепће ти трбу? ║ испасивати -асуем – Кад огрије сунце. ми 
смо испасивали кошуље, лакше копати.

испасти -днем св в. испадати.
испатити1 -им св в. запатити. – Испатисмо оваца, вала Богу, пуна башча; в. 

травуљак.
испатити2 (се) -им (се) св ‘намучити се’ – Вала смо се испатили ко нико наш.
испаша ж ‘напасање стоке на пашњаку’. – Давали смо овце, љети, Ерцовима на 

испашу.
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испелверити -им св ‘рђаво урадити’. – Ма боље да га нисам ни звао да ми по-
маже, кад ми је вако испелверијо.

испентрати се -ам се ‘испети се’. – Што си се толико испентро, ако пукне грана, 
сломатаћеш се, црни сине.

испетљавати (се) -етљавам (се) ‘извлачити (се) из невоље, шкрипца’. – Из 
невоље пођекад ће те испетљавати пријатељ, ал од луде главе неће моћи нико; ║ 
испетљати се испетљам се св према испетљавати. – Ако Бог да да се испетљам из 
дугова, неће ми више пасти на ум да се задужим да би на кози оро.

испећи испечем св ‘завршити печење’. – Баба испекла погачу у црепуљи, а ђедо 
прасе на шиљку прије но што су се гости искупили. – Оће д-испече јагње на шиљку 
код наке љебне вруне; изр. Испеци па реци.

испијати испијам несв ‘пити полако’. – Испија он ону ракију и вели да посо није 
зец па да побегне, а не зна да после неће бити ни зеца ни посла; ║ испити испијем 
св ‘попити до краја’. – Кад су запјевали први пјевци, они испише задњу и запјеваше 
ону бекринску: Пићу, пићу док је у бурићу / Кад нестане, ја ћу из каване.

испилити (се) -и (се) св а. ‘извести пилад лежећи на јајима’. – Испилило се два-
есторо пилади, само један мућак бијо; б. ‘родити се, бити пореклом’; в. куропецати 
се.

испипавати -ипавам несв ‘опрезно, изокола покушавати да се нешто сазна’. – И 
они нашли њега да испипавају шта мислим о њиним лоповлуцима; ║ испипати -ам 
св. – Видим ја да он нешто оће д-испипа, ал не знам шта; ║ испипкати -ам св. – Мо-
рам д-идем некако д-испипкам да л би дали њину ћеру за мог сестрића, па тек онда 
д-идемо да правимо питање како требуе и доликуе; ║ испипколити -им св дем. – Ма 
испипколиће он и ђе ђаво коња веже.

испирати испирам несв ‘прати веш у чистој води, после првог прања’. – Код куће 
откувамо у цијеђу, па ондак натоваримо на кошуљару и носимо у поток д-испирамо; 
║ испирање с гл. им. – Кад се то откува, носиш на испирање; ║ испрати исперем св. 
према испирати. – Испере се то па се рашири да се суши; изр. ~ уста ‘оговарати’. – 
Немају паметнија посла него испирају уста с мојим укућанима, то ти је оно кад свој 
љеб једу, а туђу бригу воде.

исписник м ‘истогодишњак, врсник’. – Шта да ти кам, мој исписниче, још се ми 
не дамо, да шурнемо и спомогнемо ђецу још који дан док не-добијемо позив озго.

испит испита м ‘веридба’; изр. узети на ~. На веридби свештеник испитуе ве-
ренике да л иг је неко нагно на зор да се узму, да се нису другом обећали, да нису у 
крвном или дуовном сроству и тако то.

испичутура м ‘бекрија, пијандура’. – Ма није ти он од ријечи, обична испичуту-
ра: кад је пијан – обећа, кад се отријезни – нема појма шта е обећо.

исплазити -им св ‘истурити језик из уста’; в. врућина, јара, припека.
исплакнути -нем св ‘мало, површно опрати неку посуду’. – Исплакниде мено 

ову кову, оћу д-идем у-шталу да помузем краве.
исплести исплетем св ‘завршити плетење’. – Исплеток ђеци чарапе и џемпере, 

још рукавице и нема зиме за њиг.
испливати -ам св 1. ‘изићи из воде, дохватити се обале’. – Испливаће он из сва-

ког вира; 2. ‘извући се из тешкоћа’. – Једва на једвите јаде испливасмо из невоља, 
беше се уротило све спроћу нас.

испљунути -нем св ‘с пљувачком избацити нешто из уста’. – Мијодраг испљуну 
опушак који је догоро до усне и на трк, између трмки и трлице, шмугну, преко пре-
скакала, у свињску башчу (7: 165).
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испобијати -обијам св ‘побости у земљу’. – Богме се неколко дана згодно борис-
мо те испобијасмо прошће око башче, сад ће ђедо полагано да поплиће, прушће смо 
наćекли и пригнали, све му е на мети; в. откивати.

исповезивати -езуем св ‘све повезати’. – Дођи кода нас да исповезуемо патлиџане 
ус тачке.

исповрчавати се -рчава се св ‘искривити се, из[у]ви[ја]ти се, извитоперити се’; 
в. сувота.

исповршивати -ршуем св ‘завршити увршивање’. – Исповршивасмо сијена и 
полемезасмо, сад смо скрдили кабасту рану за стоку.

испоганити -им св ‘загадити, испрљати, унередити’. – Отерај ту мачкетину да 
не испогани јело; в. ранилица; ~ се ‘испрљати, загадити; укаљати образ’. – Млоги 
су се потље рата испоганили, одрекли се славе и прекаде, не крштавају ђецу, не 
освештавају водицу, зато нам и-јес вако наопако.

исподоказивати -азивам св ‘доказати све’. – Ђе ћеш ти ђавољој управи то да ис-
подоказиваш кад они мисле да од њиг почиње свијет.

испозаборављати -ам св ‘заборавити све (што се знало)’; в. шегачити се.
испоздрављати се -ам се св ‘поздравити се са свима’. – Ми ти се испоздрављамо 

ш њима, они се попеше на кола и одоше, вала Богу, задовољни и расположни.
испоклањати -ам св ‘изделити све поклоне’. – Кум и кума доњели дарове и свој 

ђеци испоклањали понеку ситничицу.
испоковати -уем св према поковати. – За вечеру ћу да им испокуем паприке, 

турим сира и кајмака, погаче и шта-ш љепше.
испонабављати -ам св ‘набавити све што је неопходно’; в. балирка, ćеме.
испонакретати се -акреће се св ‘испомерати се из равнотеже’. – Испонакретало 

се спомење, само што се није испретурало и ја велим: ајде, људи, да један дан одемо 
да поисправљамо биљеге и д-уредимо гробље, грота е да нам то бидне у небризи.

испородијевати се) -ородјевамо (се) св ‘израђати (се)’. – Јопет, вала Богу за све, 
испородјева ову ђечицу па муке заборави ко да иг није ни било.

испостити испости(м) св а. ‘издржати цео пост’. – Ет, вала Богу, сви укућани 
испостише овај пос и с радошћу дочекасмо Божић; б. ‘осиромашити’. – Откад по-
чеше д-уводе туђе ријечи по новинчинама, радију и телевизији, испостише нам и 
испоганише и језик.

испотекар прил ‘испочетка, поново’. – Попалише нам Бугараши грађевине, па 
почесмо испотекар да кућимо, а сва она пређашња замука пропаде, ђе си бијо – ниђе, 
шта си радијо – ништа. – Ајде, издеклемуј ону деклемацију испотекар да чуе и ђедо.

испотија прил ‘тихо, без буке’. – Киша испотија ромиња, ђедо поред прочевља 
поче да нам приповиједа, а ми, ђеца, се претворили у уво, упијамо сваку ријеч.

испоткочивати -очивам / -очуем св ‘поткочити све што је процењено да треба на 
тај начин обезбедити’; в. подупирач, премлого.

испоузимати -ам св ‘узети све’; в. шиће.
исправити -им св ‘учинити правим нешто што је било искривљено’. – Ене га под 

треном исправља оне ексере што су повађени из дасака; изр. Исправља криве дрине.
испразнити испразним св ‘ослободити садржаја, оставити празно’. – Испраз-

нисмо бурад, наиђе купац и узе сву ракију одјампут.
испрати исперем св в. испирати.
[испратити] -им св. – Ка[д] смо пошли, испратио нас до капије, а ујутру јавили 

да се преставијо; ║ испраћати -ам несв . – Земајле нас испраћали у војску да бидне-
мо људи, сад испраћају у школетине да бидну кокштаплери и ништаци.
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испрашити испрашим св 1. ‘истрести прашину’. – Изњели поњаве да иг испра-
ше и да иг на ову љепоту довати сунце; 2. ‘изударати, избити’. – Испрашијо му тур 
боз неваљалука, сад је мено смернији но што е бијо.

испрве прил ‘из првог покушаја’. – Сви смо пробали да прескочимо, а само је 
Микоја прескочијо испрве; в. омашити.

испрдак -тка м а. ‘позно дете’. – И онај Мијов испрдак почо нешто да тупи 
зубе и да ћера мак на конац, те не да да се прошири пут, те све му нешто смета; б. 
‘последње јаје’. – Ово ти је Пиргин испрдак.

испребијати -ебијам св ‘истући, измлатити’. – Испребијали мангупи веселог Пе-
ришу, ни-бош чега; изр. ~ на мртво име ‘добро истући’. – Ма шути, дијете, виш да 
ови ништаци испребијају на мртво име сваког ко нешто шукне противу њиг.

испревијати -евијам св ‘савити, увити се под теретом’; в. ру(ј)ило.
испревртати се -ћем се св ‘оборити гране под тежином рода’. – Родна година, 

вала Богу, глам како се испревртале шљиве од рода, моро сам да иг поткочуем, оће 
да се изломе.

испрегнути испрегнем св в. испаличити, искошити. – Испрегнусмо коње, уве-
досмо иг у шталу и таман почели да иг тимаримо кад крену крава да се тели; ║ ис-
презати испрежем несв. – Ене га пред-шталом, испреже коње.

испрежати испрежам св ‘сачекати у заседи’. – Данима га е прежо док га не ис-
прежа, те га увати у крађи, а кад га е уватијо, ондак му е приćело и мајчино млијеко 
што е подоијо, а јадно ти бостан што е покро.

испресавијати -авијам св ‘савити више пута’; в. заџепак.
испрескакати -ескачем св 1. ‘прескочити све препреке’. – Он ти се ондак залети 

и испрескаче оне врљике, и оде путом; 2. ‘жестоко изружити’. – Испрескако га наш 
Драгић, није знао куда е отишо, неће му пасти на ум више да проба да нам потури 
мућак.

испретурати -етурам св ‘пообарати, испревртати’. – Од оне олује све крстине се 
испретурале; в. испонакретати.
[испржити] -им св. – Испржде ми пешес јајци на сланини да се презалогајим.
испречити се испречим (се) св ‘пружити отпор, супротставити се’; в. узмицати.
испријечати испријечам св ‘набацати без слагања’. – Испријечо оне ломатаније 

по качари, мош да сломиш врат. – Испријечали се мурузи ко никад, не мош ласно да 
прођеш кроз-њиву.

испрсити се -им се св ‘шепурити се, ићи истурених прсију’. – Видим ја њега, 
шетка по вашеришту, па се испрсијо ко да није одавле; изр. Испрсијо се ко маче на 
џигарицу.

испрскати -а(м) св ‘испуцати’. – Све им руке испрскале од ветра.
испрскати испрскам св ‘попрскати водом, течношћу’. – Видим да ће трава 

д-изгори, те узек цријево да е испрскам, да не-увене начисто. – Нема те воде која 
може добро земљу д-испрска док не пане с неба.

испузати се -ам се св ‘изверати се уз дрво’. – Испузо се Крле у вр Милинковог 
бора да батали свракељици гњездо јел ако се ту налегне, покупиће нам сву пилад. – 
Испуза се уз-трешњу ко јеверица, за трен ока.

испупуљати -а св према пупуљати. – Испупуљо дрењак најпрви, а ка-ће да ста-
шу за јело његови плодови, виђећеш на-[ј]есен.

испушити -им св ‘попушити цигарету’. – Ајде ćеди мено д-испушимо по (ј)едну 
цигару, па ћемо да грунемо јово наново.

испуштати испуштам несв ‘пуштати’ – Ене га испушта пилад напоље; ║ ис-
пуштити -им св ‘пустити из ограде’. – Овце најволе кад иг испуштим у сампас; изр. 
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~ из руке ‘изгубити нешто’. – Тако ти је то кад јуриш голуба на грани па испуштиш 
врапца из руке.

истабанати се -ам се св ‘подбити табане од дугог пешачења’. – Вала ако се ико 
истабано, ми смо, не стаемо поваздан, ко да се не ваља.

истабати -ам св 1. ‘изгазити’. – Истабали ђаци траву и згодно направили путању 
посред ливаде; 2. ‘ишибати, истући’. – Истабо га ко Панто питу.

иставити -им св ‘склонити јело од ватре када је печено или кувано’. – Еве само 
што е истављено јагње, још се пуши; в. вруштук; оданути.

исталпати -ам св ‘истругати трупац на брвна, талпе’. – Слушај, вако, мајсторе: 
исталпај ми ове трупце на седмицу и окрајчи.

истандарати -ам св ‘испричати неповезане и неважне ствари, избрбљати’. – 
Дође те истандара коешта, кад нема паметнијег посла.

истандрљати -ам св в.истандарати. – Наиђе поштар те остави решење за порез, 
истандрља нешто о неком гласању и оде.
[истесати] истешем св. – Погодим се ш њима д-исцијепају и д-истешу прошће 

од ониг багреновиг трупаца што сам зимус зготовијо и богме ти они шуркаше скоро 
целу зиму. – Ондак ти је за једну истесану и уграђену рипу ишла мајсторска надни-
ца, из утра мајстор објаше рипу, ваздан теше шпицом и пред-ноћ угради; ║ истеси-
вати -есуем несв према истесати. – То се истесуе ćекиром

истија прил ‘тихо, полако, постепено’. – Рекла ти нана да повучеш шерпу са 
сармом украј шпорета, вели, нек се крчка истија; в. испотија.

истимарити -имарим св ‘отимарити стоку’. – Све сам краве истимаријо, још 
коња и долазим.

истимати се -ам се несв ‘држати се надмено, прсити се’. – Јес он најмањи, ал 
почо згодно да с-истима.
[истина] ж. – Реко он давно да ова заебанција не може да се истрпи више и да се 

кад тад мора истини погледнути у-очи; изр. бити на истини ‘бити мртав, упокојити 
се’. – Он је, Бог да га прости, на истини; в. истиновати; ║ истински -а -о ‘који 
одговара истини, истинит; честит’. – Он ти је бијо истински пријатељ; ║ истински 
прил. – Истински ти кам нако ко брату да то није требало да продаеш.

истинитос -ости ж ‘неспорна чињеница’. – Они веле да се истинитос мери само 
оним што они брбљају.

истиновати -уем (не)св ‘говорити истину, бити у истини’. – Они нек лажу, а ми 
ћемо д-истинуемо па куд пукло да пукло, само да знају: није џаба казано да истина 
највише боли.

истићити се -и се св ‘раширити се, овладати’. – Истићијо се аврик, не мош ласно 
д-уиђеш у гробље; в. риљевина.

истоварати -оварам несв ‘склањати терет с превозног средства’. – Ене иг 
истоварају дрва с кола, брзо ће доћи; ║ истоварити -им св. – Ај час д-истоваримо 
ово па ћемо ондај д-едемо.

истовенац -нца м (обично мн.) ‘који слави исту славу’. – Нисмо за-славу у зва-
ници јел смо истовенци.

истоврљати -ам св ‘избрбљати нешто, испричати неку будалаштину’. – 
Истоврљаше коешта, а све не вреди жуте банке, попише по двије-три ракије и одоше 
мили мои куд кои. – Истоврља веселник оно што није требо.

исторокати -орочем св ‘избрбљати, испричати нешто неразумљиво и неповеза-
но’. – Наиђе Стојко, исторока коешта, сто јада он зна.

истотрљати -ам св в. истоврљати. – Требало је чути и издржати шта они све 
тамо истотрљаше.
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источити -и(м) св ‘изаћи, исцурити’. – Мене је то што рекок источило из срца, па 
куд пукло да пукло, а ти ради како те Бог научи. – Источи ракију из вучије и преспи 
је у онај двестак те га допуни.

истресак -ска м ‘дете рођено у позним родитељским годинама’. – Онај 
Милосављев истресак стасо и он једини оста д-обдржи кућу, а ником није било пра-
во кад се родијо, јел браћа му већ били момци.

истресати истресам несв према истрести. – Она е редовно истресала поњаве 
и стављала иг на прошће, да се просунчају; в. силаџија; ║ истрести -есем св 1. 
‘тресењем уклонити мрве, труње’. – Са-ћу, само часком д-истресем крпаре; 2. ‘из-
викати се на неког, изгаламити се’. – Прије но што одговори милицајцу, он погледну 
у оца, а овај се истресе на њ дајући му знак да шути.

истријебити истријебим св ‘уништити, искоренити’. – Не мош ти истријебити 
глупос, она има три жиле тамо ђе памет има једну. – Све смо гријали воду и нако 
врелу сипали у одијела у парјоницу еда би истријебили ушке.

истрке прил ‘трчећи, трком’. – Ми смо ти ишли попријеко у-школу и испод 
Оџаклије нема ћуприје, но ти се залетимо истрке и прескочимо поток ко ништа.

истрпљети -пим св ‘истрпети, издржати’. – Он ти је таки, тијачан, није тркопиш, 
јок, мож да те истрпи ако си дрнован ил нешто накриво насађен тај дан, да ти не 
каже ни црне су ти очи у глави; изр. Не дај, Боже. што се истрпљети може.

истртљати -ам св ‘несвесно одати тајну, нехотице учинити нажао’. – А мене 
потље би криво, што сам то морала баш д-истртљам и да га ćекирам, доста му е муке 
и без-мене (7: 213).

истругати истружем св ‘завршити стругање’. – Истругасмо рогове, још 
д-истружемо баскије и мож да се диже кров.

иструћати иструћам св ‘избрбљати, испричати мноштво бесмислица’. – Ишо он 
тамонаке ђе живе наши пријатељи па иструћо коекаке бљувотине, да ти се слоши.

истулити (се) истулим (се) св ‘угасити (се)’. – Лошкај ватру по мено, немо да ти 
се истули. – Никако чудо није што им се истулило огњиште и што им је опушћела 
кућа јел су били узвијонули и кршили оно што казано; ко псуе оца свог или матер 
своју, његов ће се жижак истулити у црном мраку.

истумезати -ам св ‘изударати’. – Е, нашта: да е мое оно дерле, истумезала би га 
па да ми је на очи изишло.

иступити1 иступим св ‘изаћи из неког посла, подухвата; издвојити се’. – Брзо е 
он иступијо ис тога јел је виђо кои су се ништаци тамо нашли. – Причо нам ђедо 
како е мајор позиво војнике д-иступе из строја и да им комадант прикачи орден.

иступити2 иступим св ‘упропастити, затупити оштрицу, рез на алату’. – Превари 
га команда те закачи кртичњак косом па е иступи и морадне д-изиђе из откоса, те 
Мијодраг Јевремац изби на чело и поста козбаша.

истурити -им св ‘ослободити се, отарасити се’. – Млого ми злорана ова крава и 
тврда на сиси, морам да е некако истурим о Јереминдану.

истутњити се -им се ‘изиграти се’. – Јеси ли се добро истутњо са твоим друга-
рима, бабина срећо и кућо?

истући -чем св 1. ‘претући, пребити’. – Није мислио да ће се наћи неко ко ће и 
њега д-истуче; 2. ‘излупетати, напричати бесмислице’. – Глам како истукоше поеди-
ни посланици коекаке будалаштиње, згодно ме би срамота од њине срамоте јел тучу, 
брате, ко ован у криву шљиву.

исукати исучем св ‘извадити, извући’. – Онда он исука сабљу из корица и викну: 
за мном, јунаци, и ударисмо јуриш.
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исцрпити се -и се св ‘истрошити се’. – Исцрпили га зидови на робији, не мож 
ласно да се поврати у живот.

исушити исушим св ‘осушити’; в. малтерити.
иć узв их! – Јој, Мике, волим што си ми дошо, [з]на[ш]-шта, иć!
иćек м ‘део испеченог бравчета око бубрега’. – Ćекниде нам кило и по, ал од 

иćека и дај нам бокал вина, да не помисли печење да га једу пашчад.
иćећи иćечем св ‘уситнити неким сечивом’. – Узми нож те иćеци мено пршуте 

ђеци, а ја одок д-иćечем дрва па да наложим ватру. – Треба, ђецо, иćећи врзину да е 
мраз исцрпи па на пролеће запалити, има да гори ко луч; ║ иćецкати -ам св ‘исецка-
ти’. – Није шћео да погази ријеч и да им откаже гостопримство, што су му наредили, 
па да га иćецкаш на комаде.

итар итра -о ‘хитар, брз’. – Игрутин ти је итар ко ветар, ако неко прави весеље, 
он је туј, ако неко умре, опет он, ни мања човека ни вреднијег створа; ║ итро прил. 
– Он итро отрка у-подрум и ижње влашу ракије.

итати итам несв ‘хитати, журити’. – И тако итам ја, еда би стиго за-дана, да ме 
не увати мрак преко планине по оној арлауџи, а он напо те ме затракуе, не могу да га 
се отресем. – Ćеди мено, што иташ ко да си дошо за-ватру; в. пасти.

ић, ућ узв за дозивање свиња. – Ић, ић. – Цк-цк, ић! Ућ!
иће с ‘јело, храна’. – Више иг, веле, помре од ића и пића, но од-глади.
[ићи] идем несв. – Идем путом песма с ори/ са мном миле не говори; изр. ~ руке 

‘бити успешан’. – Иде му руке школа, не мож бити боље; ~ низ брдо ‘пропадати (о 
домаћинству). – Чим је он преузо старешинство, ома све иде низ брдо, што викали, 
нашла се вила у чем није била; ~ с милим Богом ‘одбити нешто што је дозлогрдило’. 
– Кад си мого то д-урадиш, иди с милим Богом, да те мое очи више не виде и далеко 
ти лепа кућа; ~ на руку ‘помоћи’. – Није ти он нешто болећив, ал јес ми ишо на руку, 
не могу криво да рекнем, згодно ми припомого кад гој сам бијо у невољи; ~ у раско-
рак ‘бити у несагласју између речи и дела’. – Ма он ти је цео вијек бијо у раскораку, 
једно мисли, друго прича, треће ради, од такијег се чувај, синко; ~ нечијим стопама 
‘имати узоре, поштовати традицију’. – А, он ће да бидне честит Србин, иде ђедовим 
стопама, сунце га гријало.

ициједити ициједим св ‘оцедити’. – Не мош д-ициједиш воду из крпаре, како би 
ко Марко Краљевић ициједијо суву дреновину.

ицијепати ицијепам св ‘исцепати’. – Наши људи решили д-ицијепају мено дрва 
овиг дана за-зиму и да иг туре у сувоту, да на зиму биднемо рат; ║ ицијепан -а -о ‘по-
цепан, исцепан’. – Ицијепане му панталоне начисто, ко да е бијо на Кајмакчалану; ║ 
ицјепкати -ам св ‘иситнити комишину, потпалу’. – Баба цјепка шашину за у јастуке 
па вели ђеду: ако те не мрзи, вели, ицјепкај потпале и тури у сувоту, нек-има, требаће.

ич ‘нимало, ништа’. – То што е он ишепртљо ти је, нако, начисто без ич везе. – 
Црно без ич бијелог.

ишакетати -ам св ‘ишамарати’. – То е безобразно ко глиста, треба га ишакетати 
и привести памети.

ишарати ишарам св ‘украсити разним бојама’. – Све смо, у време оно, вољели 
д-украсимо и д-ишарамо: и капију, и кола, и двоенице и преслицу, и штап што се 
поштапљемо, и ћилиме и коешта, све нам украсно и љепотно било, и споменове на-
гробљу смо шарали па смо зато гробље звали шарено село.

ишибати -ам св ‘истући притом, шибом’. – Увати то неваљало жгепче те ишибај, 
да-ви[ди]ш како ће да бидне добар. в. шибати.

ишијак м мед ‘ишијас, ишијалгија’. – Уватијо га ишијак, не-мож стопе, кад га 
жигне – пишти ко црв.
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ишколовати -уем св ‘упутити на школовање, омогућити деци да заврше школу’. 
– Ономад смо ми укућани разговарали, обртали, окретали и вако и нако и најзад 
решисмо д-ишколуемо старијег сина, па макар одвајали од уста, а млађи д-остане 
код-куће. – Није ласно ишколовати ђецу у ово време кад ти је све што произведеш 
на земљи пошто пото.

иштркљати -ам св ‘нагло израсти’. – Онај ти старији иштркљо, мешчини ко из 
воде, не-било му урока; в. раскрупњати се.

ишћерати -ам св ‘истерати, изагнати’. – Ишћерај ту керадију из авлије. – Ћеро 
лисицу – ишћеро курјака. – Ишћеро му бубе из главе; ~ ред ‘завршити са обрадом, 
окопавањем једног реда неке културе’. – Кад ишћерамо ред, ондак мено ćеднемо 
да данемо, пијемо воде, ко пуши запали и прокомендијамо мено; ║ ишћеривати 
-ерујем несв ‘истеривати’. – Иzутра ишћеруемо стоку на пашу, а у заранак догонимо 
кући.

ишчапрљати -ам св ‘ишчепркати’. – Кокошке поваздан чапрљају и ишчапрљају 
неку бубицу, црвића ил каку ćеменку.

ишчашити -им 1. ‘изврнути зглоб руке или ноге’. – Неко наследи тетку из Аме-
рике, а неко ишчаши ногу; 2. ‘пореметити памећу’. – Виђе ли ти да е он згодно 
ишчашен, Боже ме прости.

ишчеврљити -еврљим св ‘померити, изглавити, ишчашити’. – Појтам ти пуста 
за овцама и ишчеврљим ногу кад сам прескакала преко ендека.

ишчекати -ам св ‘дочекати’. – Имо он жену и неколко шћерију, једва су ишче-
кали сина; ║ ишчекивати -екуем несв. – Ишчекивали су иг цео дан и не дођоше, 
даће Бог да су добро.

ишчекичати -ам св ‘обележити дрвеће за сечу’. – Шумар најпрво мора да ти 
ишчекича, пошто поднесеш молбу и уплатиш дијурину, па тек потље мош да ćечеш.

ишченути ишченем ‘ишчашити’. – Потрчим преко орања и ишченем ногу, ни-
сам мого стопе, морали да зову Милоја Бабића из-Виче да ми намешта.

ишчеречити -им св ‘исећи целог брава на комаде’. – Ако мош да ми поможеш 
само д-одеремо и ишчеречимо бика, потље ћемо ми сами да ти не дангубиш.

ишчетворити -етворим св ‘упрегнути други пар волова, удвостручити запрегу 
да би се извукао неки велики терет’; в. испаличавати.

ишчетвртати -ам св ‘исећи на четвртине’. – Само ишчетвртај патлиџане и мало 
посони, тури мено сира и лука, ваља уз ову ракицу.

ишчеткати -ам св ‘очистити четком’; в. скорушити.
ишчешљати (се) -ам (се) ‘уредити косу, очешљати се’. – Ишчешљала се баба, 

сплела кике и убрадила стоећу мараму, вели: оћу д-идем цркви, данас је Крстовдан 
и, каже, добро тувте, ђецо, шта вам баба каже, а то сам ја научила од мое покојне 
бабе: ко се крстом крсти, на Крстовдан пости!

ишчиљети -ли св ‘истећи, истрошити се, пресахнути’. – Шта сам, пуста, терета 
прењела на обрамачи, колко сам пута назебла и покисла, ни броја му нема, а сад не 
могу ласно у авлију д-изиђем, ишчиљела снага, мој Драгићу, вакат дошо да се мрије.

ишчистити -им св ‘потпуно изведрити’; в. косити.
ишчудити се ишчудим се св ‘начудити се’. – Нисмо могли да се ишчудимо кад 

смо виђели колике су градљике падале, веће од јајцета; ║ ишчуђавати се -уђавам 
се несв ‘чудити се; дивити се’. – Кад су сазнали да е он најбољи студент у Београду, 
сви живи у селу се ишчуђавали.

ишчуљити се ишчуљим се св ‘напрезати се да би се нешто чуло’. – А он се 
ишчуљијо и вата сваку ријеч у лету да би мого да нас оцинкари, а Ћопо бијаги шапће 
Каргану: дођи, вели, ноћас играмо карте на Нешовој штали у Милатовићима, па кад 
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је било поноћи, они ćеде код Споменке у кавани и коцкају сербез, а милиција опко-
лила Нешову шталу чак тамо, јел онда ти је било забрањено коцкање.

ишчупати ишчупам св ‘извадити, извући на силу’. – Кад комарцу ишчупаш 
ногу, одоше цријева. – Може коњу реп д-ишчупа.

Ј
ја реч. ‘да’. – И, велиш, ви после јурнете на Швабе? – Ја! – А они отворе паљбу 

по вама? – Ја. 
јаач јаача м 1. ‘јахач, коњаник’. – Он ти је бијо у жандармерији и тамо јао коње, 

зато е нако добар јаач; 2. ‘љубавник, швалер’. – То ти је њејзин јаач.
јабогме реч. ‘дабогме, него шта’. – Па, јабогме, ко пита жабе кад се мочило 

затрпава.
јабука ж бот ‘дрво и плод Malus’. – Имали су двое ђеце ко двије румене јабуке; 

║ јабучица ж 1. дем. – Ту смо јабучицу мој унук и ја посадили прије десетину дана; 
2. ‘грло, гркљан’. – Мораш вала ручати с нама, па да би се за јабучице ватали; ║ 
јабуков -ова -о ‘који је од јабуке’. – Е пробај овај јабуков компот, виђећеш како е 
добар.

јабукача ж ‘ракија од јабука, јабуковача’. – Пробај ову јабукачу, није ко шљивова, 
ал ваља: кад нема кише, заувар и град.

јабуковина ж ‘јабуково дрво’. – Она јабуковина е такша од шљивовине за ћумур.
јабучар м ‘земљиште засађено јабукама’. – Онај страњански јабучар с будимка-

ма има преко осамдесет година и још рађа млого добро.
јабучара ж ‘пита с јабукама’ – Развије нана коре па нам начини јабучару и по-

труси озго с менко цимента.
јавашлук -ашлука м ‘неодговорност, немар, нехат; неред’. – Немо да ми правите 

јавашлук по-кући.
јавити јавим св ‘послати поруку, обавестити’. – Јавио се Јово и реко да не може 

доћи у неђељу. – Оправили ме да ти јавим, да си ти жив и здрав, умро нам наш 
врсник Раде Чаура; ║ јављати јављам несв ‘обавештавати’. – Јављају се сваки дан 
и веле да ће кућа, акобогда, брзо под кров; ║ јавкати се -ам се несв дем ‘јављати 
се кратко’. – Јавка се тек да јој чуемо глас; ║ јавнути -нем св јавити. – Замолила ме 
Анка да ви јавнем да ће ви доћи просци у неђељу; в. допадати (се)

јавор -ора м бот ‘листопадно дрво Acer, Platanus’. – Знаш ли ти ону: ој јаворе, 
јаворе, ти си дрво најбоље; ║ јаворић -ића м дем ‘млади јавор’. – Кад биднеш крчијо 
врзину, онај јаворић до Станише остави, нек расте, ваљаће некад неком за нешто; 
║ јаворчић -ића м дем ‘и с т о’; – Онај јаворчић расте ко из воде; ║ јаворов -ова -о 
‘који је од јавора’. – Гусле мое дрво јаворово, а гудало дрво шимширово.

јаворовина ж ‘јаворово дрво’. – Ову јаворовину ћу по неђељи д-оћерам на стру-
гару.

јаглица ж, об. мн, ‘кокице које се добијају од зрна кукуруза кокичара чија љуска 
при загревању прска, па распуцано зрно има изразито белу боју’. – Са-ће баба вама 
д-искока јаглица. – Има зубе ко јаглице; ║ јагличица ж дем од јаглица. – Оћете ли 
ви, благо баби, да ви баба искока мено јагличица.

јаглук јаглука м ‘везена марамица’. – Слушамо ми како Љепосава горенаке 
запјева: чувам овце у зеленом гају, везем јаглук по свом обичају; ║ јаглучић -ића 
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м дем. – Извезла сестричиници мали јаглучић;║ јаглуче -ета с дем. – Виђи како е 
јаглуче извезла моја унукица.

јагма ж ‘отимање, присвајање неке вредности, грабеж’. – Кад се нешто дае на 
распродају, настане јагма, све једно мимо друго.

јагмити се -им се несв ‘отимати, грабити’. – Никад се, благо ђеду, немо јагмити 
око нечег што није поштено зарађено јел све што е отето оно е и проклето, то ти је 
отров.

јага ж хип ‘јагње’; в. шака; ║ јагње -ета с ‘младунче овце до 6 месеци узра-
ста’. – Знаш како е казано: умиљато јагње двије овце сиса; ║ јагњенце -ета с дем. 
– Немојдер то јагњенце јурити. – А кад јагњанцадма однесем мекињица, она полижу 
па почну да скакућу и да с-играју да ти је милина поглати иг; ║ јагњанцад зб – Да-
иш само кака су му јагњанцад – ко упис; ║ јагњадија ж мн пеј јагњад, јагањци. – 
Изишла она несна јагњадија и слистила ми башчицу; ║ јагњиште -ета с пеј. – Виђде 
што оно јагњиште бле[ј]и; ║ јагњећи -а -е ‘који је од јагњета’. – Од јагњеће коже 
Миљојку начинили шубару, млого згодна испала.

јагњетина ж ‘јагњеће месо, печење’. – У месецима кои у имену имају слово [р] 
једе се прасетина, а у оним другим јагњетина, то ти је, синовац, неписано правило, 
разумеш ти мене шта кажем ја тебе.

јагњити се јагње се несв ‘младити се, доносити на свет јагње’. – Овиг дана би 
требало да почну да се јагње овце зато што су се мркале око Мијољдана.

јагода ж бот ‘ниска зељаста биљка Fragaria vesca’; в. бабица, слатко; ║ јагодица 
ж дем 1. ‘мала јагода’; в. сладити1; 2.а. анат ‘испупчени део лица испод ока’. – Нага-
рила веђе, а нарумењела јагодице и усне, једва е познадок; б. ‘ткиво на врху прста’. 
– Оћерали га доктору, смако му абриктер јагодицу.

јад м ‘бол, туга, жалост’. – Пресвисла е од туге и јада кад су е за другог удали, 
да јој бар није реко да е воли, па ни по јада; изр. шака јада ‘ситно, неугледно’; на 
једвите јаде ‘изузетно тешко, уз огромне напоре’. – Једва, на једвите јаде, стигосмо 
д-овршемо оно мено пшенице те нас не увати ова кишовина, да окаснисмо један 
једини дан, све би проникло; ║ јадан јадна -о ‘несрећан, кога су тукли сви јади’. – 
Није јадан ни кору љеба мого да прогуне да му у грлу не запре.

јада ж ‘јадна, ојађена жена’. – Е, јадо моја, шта ћеш, трпи, има и-горе, не дај, 
Боже, шта се трпити може.

јадати се јадам се несв ‘жалити се, исповедати се жаљењем’ . – Дође весела Ру-
жица, па се пуста поче јадати, шта е све снађе.

јадац ‘кост у предњем делу живинских груди’. – Кад испечемо нешто од пиљежи, 
ми ломимо јадац и гламо ко ће кога да превари да би добијо оно што е здоговорено; 
изр. Споља гладац, изнутра јадац. – Знам за јадац.

јадиковати -уем несв ‘гласно плакати, јаукати’. – Не вреди јадиковати, моја сејо, 
него напред.

јадити -им несв ‘кукати, нарицати’. – Весела Перуника е кукала и јадила кад гој 
је с кравицом пролазила според-гробља.

јадни -а -о ‘покојни’. – Јадни ђедо Сретен, Бог да му душу прости, је говоријо да 
нема смрти без суђена дана.

јадник -ика м ‘несрећник, невољник, страдалник’. – Весели Тасо, јадник, неђе 
закачио бунику и почо да булазни коешта; ║ јадниче -ета с, зб јадничад ‘јадна деца’. 
– Нису она, јадничад, крива што се родише у ово зло и брезбожно време; в. крчони-
ца; ║ јадничак -чка м дем. – Шта ће он јадничак, није он крив што му е отац таки.

јадница ж ‘несрећница, невољница’. – Ту е јадницу и сунце тукло више но што 
е гријало.
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јадо -а м ‘јадан човек, невољник, несрећник’. – Е, мој јадо ојађени, шта те снађе.
јаз м ‘прокоп, канал којим се вода доводи до воденице’. – Кад је Милинко копо 

јаз за воденицу, ондак ти је надница била кило жита.
јазук м ‘штета’. – Немо да начиниш човеку јазук него полако и пажљиво. – Јес 

јазук што црче ваки бик, ал шта ћеш, у његову главу, нек су ти чељад жива и здрава; 
изр. Ни мањег јазука ни веће ćекирације (кад се неко секира што му је брачни друг 
учинио прељубу).

јајцара м 1. ‘скитница, ситнији лопов; шићарџија’. – Пушти ту јајцару дођавола, 
тај у једној руци држи ватру, а у-другој воду; 2. ‘пас који се навадио да купи јаја’. – 
Оћерај ону јајцару, покупи ми сва јајца.

јајце -ета с 1. ‘јаје’. – Она моја ћубаста кокошка носи двожучна јајца; 2. ‘тег на 
кантару’. – На кантару ти је они тег ко јајце, зато га тако и зовемо; изр. ~ на око ‘јаја 
пржена уцело’. – Испржде ми пе-шес јајци на око, да доручкуем па д-идем стоци; 
║ јајченце -ета с дем. од јајце. – Проњела она ћубаста пилица, ене колишно јој је 
јајченце. – Надгорњавају се ђедо и баба па ће ђедо њој: ласно е квоцати, треба јајца 
носити, а она њему: ијако н-умијем да снесем јајце, знам шта е мућак.

јак јака -о 1. ‘снажан’. – Она Чедова жена способна и јака ко неки мушкарац; 2. 
‘концентрован (о алкохолном пићу)’. – Ух, ал ти је јака ова ракија.

јака ж ‘велика крагна на гуњи, оковратник’. – Ја волим кад је већа јака: кад дуне 
мећава, ја е заврнем горнак и она ми чува затијок.

јакна јакне ж ‘кратак капут’. – Обуцде јакну, још је ово време ровито.
јаком прил непром ‘тек, тек што, чим’. – Ово пролеће доцни, ене ти јаком ниче 

жито, а бивало е пођекад у ово доба да сташе за првокоп. – Јаком заруђеле трешње; 
изр. Јаком иду Мара и сватови.

јакуљача ж ‘капуљача’. – Навуци јакуљачу на-главу, ви(ди)ш како удара ćеверац.
јал св. ‘или’. – Бијаше тајо строг, код њега нема врдања, вели: јал учи школу и 

бидни добар ђак, јал се врати вамо д-оремо и копамо, нема џабољебарења; в. лицка-
ти, одаткати, претатлити.

јалов -ова -о ‘неспособан за оплодњу; кастриран’. – Кад је ован јалов, млого га 
лакше угоити.

јаловац -вца м 1. ‘дрво, воћка, биљка која не рађа, која не носи плод’. – Зађи и 
ђегој смотриш да е струк жита јаловац, да се није оćеко, оćеци га и баци стоци – онај 
според њега ће боље да напредуе; 2. ‘бездетан човек’. – Ет, нама усуд таки да остас-
мо бежђетни, шта ћу кад сам јаловац.

јаловица ж 1. ‘крава, овца, коза која остане неоплођена, јалова’. – Е ову јаловицу 
ћемо д-испечемо и да понесемо на свадбу код пријатеља. – Јаловица није за друго 
сем за шиљак, неш је џабе ранити кад није за приплод; 2. ‘нероткиња’. – Није згодно 
да жени каш да е јаловица, то е грота и срамота јел није она крива што е нероткиња.

јаловиње с ‘стока која се не музе’. – Ондак се изгонила стока на испашу горе у 
планину, углавном јаловиње и овце, а теглећа стока и музаре јок.

јаловити -им ‘кастрирати’; в. ујаловити.
јама ж ‘дубока рупа у земљи, обично у камењару’. – Они који су бацали српску 

ђецу у јаме неће се усрећити, ја ти кам. – Кад слијепац слијепца води, обадвојица 
ће у јаму упасти. – Ко другоме јаму копа сам у њу упада; ║ јамица ж дем. – Ако-ш 
да посадиш воће, прво поореш парцелу, па ондак ископаш јамице у кое иг садиш; 
║ јаметина ж аугм пеј. – Кад би могле оне јаметине прозборити, тек би знали шта 
нам почини брат Рват; в. поримити; ║ јамурина ж исто. – Има тамо иза његове куће 
нека јамурина и у њу бацали коекаке ломатаније.
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јаман прил ‘једанпут’. – Јаман су њиг двије зајно ишле чак у Студеницу на служ-
бу.

јамац / јемац јамца / јемца м ‘који за нешто гарантује’. – Никад, благо ђеду, не 
јемчи за другог, свак нек зине колко мож да прогуне, јел ако он ушепртља – пуче по 
леђима јемца.

јамачно реч. ‘свакако, сигурно’. – То ти је, јамачно, тако и никако друкчије, еве 
ти, вође сам најтањи.

јамити -им несв ‘копати јамице за садњу воћа и поврћа’. – Јамимо ćутра за орасе, 
с Божјом помоћу.

јампут / јанпут прил ‘једном приликом, једанпут’. – Јампут смо ишли зајно о 
Тодорици у Љубић на вашер; изр. Трипут мери, а јанпут ćеци.

јамство с ‘јемство, гаранција’. – Казано е: зло пролази ко се јамчи за другога; а 
ко мрзи на јамство, без бриге је.

јамчити -им (не)св ‘гарантовати’. – Ја ти јамчим за њега, ако он не испуни 
обећање, ја сам туј.

јанија ж ‘јело од меса и пиринча’ – Више волим ђувече но ову јанију.
јапија ж 1. ‘дрвена грађа, обрађена или у обловини’. – Давно је он прибавијо 

јапију за кућу, ал још не зна ђе ће та кућа бити; 2. ‘човек одређених особина’. – То 
ти је та јапија: контраши, бунџије, дошли нако упорни, заумити и, д-извинеш, кур-
чевити.

јапунџе -унџета с ‘кишна кабаница’. – Да ми не би оног чикуниног јапунџета, 
покисо би до голе коже.

јара ж ‘жега, спарина, врућина’. – По оној јари кокошке опуштиле крила и 
позијевале, керад се отегла, исплазила језике и дакћу, волови брекћу, баш је жишка.

јарак јарка м ‘канал, јаруга’. – Док нисам ископо јарак изнад њиве, стално ми 
додијавала вода кад наиђу кише.

јарам јарма м 1. ‘дрвена направа за упрезање волова ради вуче’. – Когој дође на 
влас, нама наш јарам не гине: озго јарам, оздо подјармица, с једне стране рамењача 
а с друге палица и, што викаше онај, тегли и вуци и у јарму скапај; 2. ‘дрвце од 
бадњака које се ставља у божићни колач’; в. чесница.

јарац јарца м зоол јарчина м аугм пеј. – Она Манојлова јарчина се оćећа на 
прчетину до Такиша; ║ јарчић -ића м ‘мушко јаре’. – Овог јарчића ћу д-оставим за 
приплод.

јаре -ета с ‘младунче козе’ – Окозила Белка једно мушко и једно женско јаре; зб. 
јарад. – Јарад се играју ко нека ђеца, милина иг глати како скачу; ║ јаренце -ета с 
дем. – Јаренце ми млого умиљато; ║ јарећи -а -е ‘оји се односи на јаре, који се тиче 
јарета’. – На вашеру куписмо јарећег печења те се најдосмо ко људи.

јари -а -о ‘који се сеје у пролеће’. – Ми сијемо озима жита, ал ако у-јесен не дад-
ну кише, ми ондак ан спане снијег, у марту, посијемо јару пшеницу ил јечам.

јарик -ика м ‘врста пролетњег кукуруза’. – Није лош јарик, ал су стакларац и 
осмак још бољи.

јарина ж ‘јагњећа вуна, прва стрижа јагњади’. – Није стрина код-куће, одњела 
д-уреди јарину.

јарити се јари се несв ‘младити се (о кози), козити се’. – Ово ти је Белки друго 
јарење и обадва пута се облизнила.

јарица ж ‘женско јаре’. – Виђа ли, очију ти твојиг, куд ми побеже јарица?
јарица ж ‘пшеница која се сеје у пролеће’. – Не стигок јесенас, беше кишна 

јесен, зато морам јарицу да посијем чим прођу Младенци.
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јарка јарке ж ‘ојачање на коси које се пружа паралелно са оштрицом, резом’. – 
Измако нам Саво у откосу петнестак корака, па кад оштри косу, он чукне брусом по 
јарци и зебава: вође, бато, вели.

јарма јарме ж ‘прекрупа као сточна храна’. – Дадни стоци по по бучука јарме, ал 
прво мено посоли и накваси, лашње им лизати.

јармати -ам несв ‘хранити (стоку) јармом’. – Добри ти волови, види се да иг 
јармаш домаћински, не жалиш јарму.

јармац јармаца м ‘пречага на коњским колима о којој висе ждрепчаници’. – И 
јармац и ждрепчанике Јеротије начинијо од јасеновине па оково, вечна ствар.

јармењак -ака м ‘сврдло за бушење великих рупа’. – Сваки колар имаде 
јармењак, коим врти рупе на јарму за рамењаче и заворањ.

јарос -сти ж ‘жестока раздраженост’. – Кад њега увати јарос, бежи куд-знаш; 
║ јаросан -сна -о ‘раздражен, набусит’. – Млого е добар, ал зна да бидне пођекад 
јаросан, онда бежи од њега ил шути; ║ јаросно прил ‘раздражљиво, бесно’. – Оно 
дијете паметно ко чела, ал јаросно млого.

јаруга ж ‘увала између стрмих страна којом за кишна времена могу кренути 
бујични потоци’. – Кажу да су бегунци с бојишта викали: ој јаруго, моја мила друго.

јасен м бот ‘листопадно дрво Fraxinus’. – На међи између нас и Дика бијаше 
голем јасен; ║ јасенић -ића м дем. – Кад биднеш ćеко врзину, онај јасенић остави; 
║ јасеничак -чка м дем. – Он је умљо да види како јасеничак расте за рогуље; ║ 
јасенов -ова -о ‘који је од јасена’. – Јасеново дрво је благословено ко и оровина; ║ 
јасење с ‘предео где расте јасен, јасенова шума’ – Певаше Миленија: чувам овце 
доле у јасење, гледај, драги, па дођи до мене.

јасеновак м ‘прут од јасена’ – Он смота онај јасеновак и заокупи ону скучницу 
тамо у јаругу.

јасеновина ж ‘грађа од јасеновог дрвета’. – Јасеновина ти је за астал млого до-
бра.

јасика ж бот ‘листопадно дрво Populus tremula’. – Од јасике се маом праве кана-
те, дође лакашна а дуготрајна и нема ниђе једног чвора; ║ јасичица ж дем. – Немо 
да ćечеш оне двије јасичице, нека иг нек расту, само иг поткреши; ║ јасиков -ова -о 
‘који је од јасике’. – Јасикове стубе са багреновим пречкама су ти најбоље.

јасиковина ж ‘јасиково дрво, грађа од јасиковог дрвета’. – Јасиковина ваља за 
шиндру, млого дуго траише, не може време ласно да јој науди.

јасле -ала ж мн ‘преграда у коју се стоци полаже сено’. – Њему ујак дрматор 
па га прево на државне јасле, живи ко бубрег у лоју, скоро ништа не ради а плата 
редовна.

[јастук] јастука м 1. – У оно време јастуци су се пунили сламом ил ситно 
ицјепканом шашином, а ко е држо гуске пунијо е оним ситним гушчјим перјом; 2. 
‘део запрежних кола (обртни јастук)’. – Обртни јастук ти је за предњи трап споен 
обртним клином; 3. ‘задњи део запрежних кола (задњи јастук); 4. ‘подножје стога’. 
– Испод сијена се обавезно начини јастук, обично од трупаца и мотки или грања да 
сијено не повуче влагу; ║ јастуче -ета с дем. – Направила њему баба јастуче, извезла 
и напунила перјом; ║ јастученце -ета с дем – Виђи како е ово украсно јастученце 
изгледно; ║ јастучић м дем. – Да ми би каки било јастучић да турим под-главу; ║ 
јастучина ж аугм – Глам каке су јој оне јастучине офуцане и када прљаве.

јастучница ж ‘навлака за јастук’. – Јастучнице су се шиле од тежановог ил лане-
ног платна, па смо иг ми после везле.
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јатак јатака м ‘који чува и храни одметнике’. – Његов чукунђед ти је бијо јатак 
ајдуцима.

јати јашем несв ‘јахати’. – Јали смо коње без узде и седла.
јатити се -имо се несв ‘скупљати се у гомилу’. – Кад он поче да виче »Навали, 

народе, још мало па нестало«, поче народ да се јати око његовијег кола и богами 
распрода он лубенице вришко.

јатка ж ‘јадница’. – Наиђе она јатка, душа да те заболи кад чуеш њене муке.
јаторан -рна -о ‘снажан’. – Виш га каки је јаторан, може коњу реп д-ишчупа.
јауд м (мн јаудови) ‘слабо, неухрањено, мршаво дете; ситно чељаде’. – Не знам 

може ли шта да бидне од оног јауда. – Ма јес она, нако кад погледнеш, веретизна, ал 
шта тај јауд може д-уради – чудом да се чудиш.

јаукати јаучем несв ‘запомагати, кукати’. – Јауче пусница, камен би заплако, ал 
не вреди, шта би – би.

јашити -шем несв ‘јахати’. – Још ко ђеца јашили смо коње, нако без седла; ║ 
јашећи гл прил. сад ‘јашући’. – Некад смо ишли у-Гучу ш чезом, а некад јашећи; 
║ јашећи -а -е ‘који је за јахање, јахаћи’. – Имали они чивт волова, теглеће коње и 
једног јашећег.

јашта реч. ‘него, него шта’. – И ми смо ти, у време оно, гладовали почесто, јашта 
смо.

јаштавица ж ‘бубуљица на језику, јаштерица’. – Што ме мучи нека јаштавица, 
баба каже да ме неко, бејаги, оговара.

јевтика ж ‘туберкулоза, сушица’. – Поче Бисенија ону: нисам знала, горела ко 
свећа / да е љубав од јевтике већа; ║ јевтичав -а -о ‘туберкулозан’. – Бијо весели 
Живота Миљојкин јевтичав и рано умрие, тек пресамитијо тријесту, Бог да му душу 
прости.

јевтин -а -о ‘који има ниску цену’. – Дошло грдно време, јевтини компири, 
јевтина стока и што е најцрње појевтинијо и образ – обрали смо зелен бостан; ║ 
јевтино прил. – Јевтино купио – џабе продо.

јевтичар м ‘туберкулозни болесник’. – Он је бијо јевтичар, није му било спаса.
јевтичарка ж ‘зла жена, која натура јефтику’. – И што е то једна јевтичарка, да 

ти је само знати, а вамо се упреподобила, реко би ни лук јела ни лук мирисала, а 
тамо џигарице појде и човеку и свим кућанима.

јеге јегета с ‘тространа турпија за метал’. – Кад разметнеш тестере, онда мож да 
га наоштриш јегетом.

јед м ‘јарост, срдња’. – Отрово га јед и не зна куд удара; ║ једак јетка -о ‘љут, 
горопадан’. – Није ми мило што е нако једак, ко ће више да штреца од-њега; ║ јетко 
прил ‘љутито, с једом’. – Она му, нако јетко, одбруси: Море, иди у бестрага!

једаман прил ‘у једном тренутку, одједном’. – Једаман је и он сватио да не зна 
шта га е снашло, па поче полако да се извлачи ода њиг.

један једна -о ‘најмањи основни број‘; изр. ~ једини ‘само један’. – Само се он 
један једини отуд вратио, а не зна ђе су другима остале кости; ~ једити ‘и с т о’. – 
Млого добро се оćекло жито, нашо сам само један једити јаловац у целој врсти; ~ 
јединцати ‘и с т о’. – Бијо један јединцати кои није шћео да ш њима тргуе.

једар једра -о ‘здрав, напредан’. – Да виш како е муруз једар, да да Господ да 
не засуши. – Знаш каке су ти ондај ђевојке биле једре, румене, пуцале од здравља, 
кад пружи корак земља подрктава, а ове саденаке ко да им је душа у носу. – Једра 
ђевојка, да е по једном образу шинеш, други би прсо.
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једаред прил ‘једанпут’. – Кад смо једаред мобили на жетви, бијаше нас се иску-
пило преко четрес што жетелица што везијоца, па кад ćеднемо у-лад, да преданемо, 
ми запјевамо.

једва прил ‘тешко, мучно’. – Једва се некако саставља крај с крајом, ал, Боже 
здравља, све друго ћемо ласно.

једек једека м ‘уже којим се води коњ’. – Вегнук коња дугачким једеком за кочић 
у ливади да се мено напасе.

јединац -нца м ‘једини син’. – Он ти је бијо јединац, држали га ко мено воде на-
длану и зато е осто целог живота ко килави Радован; ║ јединче -ета с ‘једино дете’. 
– Види се да е јединче, чим је нако размажено.

јединица ж ‘једина кћи’. – Она ти јединица и богме добра миражинка.
једнак -а -о ‘исти као и други’. – Узми коју оћеш, обадвије су једнаке, само су 

друкчије варбе; ║ једнако прил ‘стално, непрестано’. – Једнако викаше мој весели 
отац да чувамо образ.

једначит -а -о ‘уједначен, истих особина’. – Води рачун, ћери, кад предеш да ти 
конац бидне једначит, а јок и вако и нако; ║ једначито прил ‘уједначено’. – Она је 
то радила једначито и другоме ко и себе.

једнолик -олика -о ‘исто, једнако’. – Њиг два брата направили једнолике куће, 
па згодно поглати с пута.

једрати -а несв ‘напредовати, развијати се’ – Згодно једрају ова ђечица да зло 
не-чуе; в. језгра.

јеж м зоол 1. ‘ситни сисар с бодљама Erinaceus’. – Млого е забрљо, ако му отац 
сазна, ебо е јежа у леђа; 2. ‘машина за сабијање терена при изградњи пута’. – Кад је 
наишо онај јеж, земља се податреса; 3. ‘справица за набацивање фасаде’. – Онај наш 
мајстор набавијо неки јеж и ш њим набацуе каменчиће на васаду.

језа ж ‘страва, ужас’. – Који је то брезбожник, језа да т-увати: стра ме за ону 
ђечицу да она, веселничад, не испаштају његове будалаштиње.

језгра ж ‘јестиви део коштичастог воћа’. – Ове године орасима једра језгра, има-
ло кише таман колко треба.

јездити -им несв ‘ићи, брзо се кретати’. – Онамо низ Радашин до језде сватови с 
песмом и прангијама.

језерина геогр ж ‘земљиште са стајаћом водом, бара’. – У језерини ти је велики 
оркестар жаба, а имају и жапца басисту, па не утољевају по целу ноћ. – У Гининој 
ливади она језерина пуна жаба, крекећу по сву-ноћ.

језерити се -и се несв а. ‘подсећати на језеро’. – Запржила лика качамак врелом 
машћу, богато, згодно се језери озго; б. ‘формирати се као језеро’. – Кад дуго пада 
киша, на дну ливаде почне да се језери.

језеро с ‘већа стајаћа вода’. – Тамо у Овчару зајазили Мораву и начинили језеро.
језив језива -о ‘ужасан, стравичан’. – То е језив човек, далеко му лепа кућа, не 

би вољо ни на путу да га сретим.
језик језика м анат 1. ‘покретни мишићни орган у устима’. – Неким људма се мо-

раш чудити како иг језик не заболи; 2. ‘средство комуникације у једној друштвеној 
заједници’. – Гледам и слушам на телевизији како неки оће да нам језик узму ко да е 
срамота зборити нако ко што су нам стари зборили; ║ језичић м дем. – Добра му е 
она женица, једина јој је мана што има подужи језичић; ║ језичак -чка м ‘показивач 
тежине на ваги, кантару’. – Кад мериш муштерији сир ил кајмак, дотури мено да 
превагне језичак у његову корис, то ти је благословено, а проклество е, не дај Боже, 
закинути на мери; ║ језичина ж пеј; в. поган, сунце.

језиковати -уем несв ‘много причати, пружати језик’. – Она језикуе поваздан.
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језичара ж ‘жена која много прича’. – Та ти је једна језичара, та може да над-
говори двоката; изр. Језичари бржи језик од памети.

јеина ж зоол ‘ноћна птица грабљивица Bubo bubo, сова’. – Јеина ти дању куња, 
а ноћом, кад се добро смркне, лови на шта гођ налети: зеца, патку, гуску, врану, гав-
рана, а није гадљива ни на миша, штакора ил жабу.

јек м ‘најпогодније време за нешто’. – У јеку жетве поквари се она Владова дре-
шина, па смо пола дана издангубили док је он то азурисо.

јектати -им несв ‘јечати’. – Кад су иг стисли са свијуг страна, јектали су од муке; 
в. ам.

јектика ж в. јевтика. – Дуго се потље рата умирало од јектике.
јел св. ‘јер’; в. плата, плетара; ║ јербо св. ‘и с т о’.  –  Не може то тако јербо 

никад наши стари нису трговали образом; в.нерадан, правда.
јела ж бот ‘четинарско дрво Abies alba’. – Ондак су ти писма маом почињала: 

здраво смо и добро кое и тебе желимо, а завршавала: вита јела зелен бор, чекам брзи 
одговор; ║ јелов јелова -о ‘који је од јеле’. – Јелова грађа е млого тежа од смрчовине.

јелек јелека м ‘део женске горње одеће без рукава, кратак, носи се преко кошуље. 
– Ђед Вилип јој поклонијо јелек њене покојне бабе Новке; ║ јелече -ета с дем. – Све 
ђевојке обучу везене блузе, а свака озго по јелече па ко цвјетићи у ливади.

јелица ж ‘сорта кромпира’. – Добра е јелица, ал над месечаром нема компира, 
то знај добро.

јело с ‘храна’. – Каки на јелу – таки на делу; ║ јеловни -а -о а. ‘који је за јело’. 
– Има јеловни уćев, а има за стоку кои дае већи принос; б. ‘чиме се једе’. – Кад 
гријемо врућу ракију туримо по једну јеловну кашику шећера на чашу, а кад кувамо 
каву, туримо једну кавену кашчицу каве на шољу; в. преданути.

јеловина ж ‘јелово дрво, јелова грађа’. – Јеловина мож да се врчи, а смрчовина 
јок.

јељен јељена м ‘печени угојени ован с великим роговима на које су набијене 
јабуке, који доноси пријатељ на свадбу као прилог’ – А два зета ижњеше јељена међу 
собом да прикажу пријатељов прилог, док ће неко добацити: не зна се ко е раснији и 
тежи од њиг троице, ал да знадете – оно у средини је ован.

јендек јендека м в. ендек. – Нако пијан заокупи волове и потпушти кола у јендек.
јенђа в. енђа.
јењавати јењава несв ‘слабити, смањивати се’. – Кад почне тамо у марту да 

јењава мраз, ома ваља резати воће.
јербо св. в. јел.
јермоника / јермуника ж. – Кад је Раде реко Перу да би вољо да свира у 

јермонику, Перо реши да прода краву те му купи дугметару.
јермоникаш -аша м ‘хармоникаш’. – На рогоџи карбитуша жмирка, испод ње 

јермоникаш растеже дугметару, а око њега коло само везе.
јероплан м ‘аероплан, авион’. – Очију ти, Вујана, видиш ли ти онај јероплан 

што зуи?
јесен ж ‘годишње доба’. – Те јесени он није ишо у Банат; ║ јесенас прил ‘прошле 

јесени’; в. жутнути, заљуштити, јарица; ║ јесени прил ‘у јесен, током јесени’; в. 
ведрина, попутнина; ║ јесењи -а -е ‘који се односи на јесен’; в. прољеће, шума.

јести једем несв ‘узимати храну’. – Он је стално бијо злоран, а и кад једе, ваља 
залогај у устима, никако да га прогуне; в. љиљан, дољебити; ║ јестив јестива -о 
‘који се може јести, који је за јело’. – Имаш печурку која е јестива, а има отровна, 
далеко било; ако не знаш која е која, не играј се; ║ јешан јешна -о ‘који има добар 
апетит’. – Сви наши су јешни, ал над Зораном нема нико; в. пљуцкати.
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јетко в. јед.
јетрова ж ‘деверова жена’. – Ја и моја јетрова се никад за овијег четрес година 

нисмо споречкале; ║ јетровица ж хип. – Ово ти је, тето, моја јетровица.
јецај м ‘кратко јецање’ – Чу се јецај из-друге собе.
јецати -ам несв ‘тихо испрекидано плакати’. – Немо више јецати, душо бабина, 

доћи ће тата; ║ јецање с гл.им. ‘испрекидан плач’. – Задуго се из њене собе чуло 
јецање.

јечам јечма м бот ‘стрно жито Hordeum vulgare’. – Ове године смо у Станићевини 
посијали јечам; ║ јечмени -а -о ‘који је од јечма’. – Ондак смо више јели мурузни и 
јечмени љеб но пшенични. – Јечмено брашно е млого добро.

јечати -им несв ‘испуштати болне гласове’. – Баба е сву ноћ јечала од болова.
јечменица ж ‘хлеб од јечма’ – Ондак ти се јела мурузница и јечменица, пшенич-

но поретко.
јечмуља ж ‘»кафа« од јечма’. – Земајле ти се испече јечам па се ондак самеље и 

од тога кува, кобијаги, кава. в. кљукопрц.
јогунас -ста -о ‘својеглав, тврдоглав, напрасит’. – Ијако е јогунас, боље но да е 

неки млакоња и килавандер, д-извинеш, него нек се зна да е мушко, а јок нека стрина 
Перса.

јогунити се јогуним се несв ‘љутити се, закерати за ситнице’. – Шта се јогуниш 
тујнак ко неко размажено дерлиште, уљуди се већ једном, ниси ти више мали.

јок реч. ‘не’. – Оћеш ли д-идеш на гласање? – Јок, ја; в. атаљ, брко, буша, велики, 
скрџумати, смандркати.

јокшир зоол ‘раса свиња, јоркшир’. – Каки јокшир, каки бакрачи: нема свињчета 
без моравке.

јолпаз м ‘бадаваџија, скитница’ – То ти је јолпаз један ако-ш да поштено збори-
мо.

јопет прил ‘опет, поново’. – Кад би се поново родијо, јопет би бијо сељак, ако ми 
веруеш, ма бидни, бре, свој на свом, немо нико да те зебава.

јоргованли непром ‘који је боје јоргована’. – Купила сам циц ђевојчицама за 
аљинице, дошо нако јоргованли; в. рекла.

јоште прил ‘још’. – Ми нисмо били јоште окровили кућу кад је пао први снијег.
југ м ‘јужни ветар’; в. млаковина, нолики; ║ југо ‘и с т о’. – Кад удари југо, снијег 

се извуче вришко; ║ југов -ова -о ‘отопљавање, време кад се топи снег’. – Кад је 
југово, млого е рђава ођа, ем мокре ноге, ем шљигаво; в. прогризати; ║ јужни -а -о 
‘који се налази на југу, који потиче с југа’. – Он је дошо неђе из јужниг краева.

југовина ж ‘отопљавање пред јужним ветром’; в. жмирити, пошљигати се, 
трептати.

јужити -и несв ‘најављивати топлије време’. – Почело је да јужи, зима е при 
крају, мада кажу стари људи, умије она пођекад д-ошине репом.

јужњак -ака м ‘топлији, јужни ветар’. – Кад окрене јужњак, глај како зима 
изамиља.

[јунак] -ака м. – Ударијо јунак на јунака; ║ јуначан -чна -о ‘храбар’. – Он ти је 
одувек бијо јуначан човек, он с истином није тргово, јок; ║ јуначки -а -о ‘храбро 
држање’. – Ако Бог да и срећа јуначка; ║ јуначки прил. – Издржали су они јуначки 
све невоље кое су иг стизале.

јунац јунца м ‘мушко јуне’. – Одгаијо Божо млого добре јунце, нема иг у срезу, 
ко двије јабуке; ║ јунчић -ића м дем. – Млого ти добар јунчић, треба да му купиш 
парника; ║ јунчина м аугм. – Није то јунац но јунчина, виш колики је: има преко 
осам товара
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јуначити се јуначим се несв ‘понашати се као јунак у приликама кад се јунаштво 
не тражи’. – Немо се ти јуначити међу ђецом и женама – појуначи се међ људма; 
║ јуначење с гл. им. ‘јунаштво, храброст’. – Његовог јуначења сам сита, све пуче 
преко нашијег леђа.

јуне јунета с ‘младо говече од 6 месеци до године’. – Кад иде јуне, нек иде и уже; 
║ јуненце -ета дем. – Подај мено мекињица и оном јуненцету; ║ јуниште с пеј – 
Ово јуниште ми дође главе, ниђе да се скраси.

јуница ж ‘женка говечета до првог млађења’. – Увате ти они ону јуницу, вегну 
око рогова конопчетом, уведу је између два буквића, а главу јој прибију уз стабло; ║ 
јуничица ж дем. – Изведи ону јуничицу и вегни је туј испод куће.

јупка ж обично мн ‘коре за гибаницу које се развијају оклагијом’. – Кад баба 
пече јупке, она нам дадне нако вруће окрајке да грицкамо.

јурцати (се) -ам (се) несв ‘трчати, трчкарати, никад не мировати’. – Немо ђецу 
тражити по-кући, ене иг јурцају се по-башчи; ║ јурцање с гл. им. ‘трчање, јурњава’. 
– Само јурца поваздан, не зна ку-ће прије.

[јутро] с. – Увече га стегло срце – јутро не дочека, веселник, Бог да му душу 
прости; ║ јутроске прил ‘јутрос’. – Јутроске си поранила, рано бабина; ║ јутром 
прил; в. прочешљати.

јуче с прил. – Он и данас слави ко и јуче: никад ништа не ради; ║ јучашњи -а -е 
‘јучерашњи’. – Ти ћеш ми кажеш, балавче један, нисам ја јучашњи; в. вући.

К
кабадакија м ‘силеџија, разбојник, кабадахија’. – Ове кабадакије баталиле и 

цркву па што не би и олтар, ђе ће им душа пусницима.
кабаница ж ‘огртач са капуљачом’. – Кода нас је само понеко имо, ко е ишо неђе 

диље па однуд набавијо кабаницу, па е обуче преко одијела кад је неко невреме; ║ 
кабаничица ж дем. – Ваљало би ђеци набавити каке кабаничице, кад пођу из-школе 
ђекад им удари киша па награбусе.

кабас -ста -о ‘гломазан, масиван’. – Кад натовариш снопове на-кола, изађе товар 
кабас па све закачиње за грање. – Наиђе милицајац, нако кабас, и крупним гласом ко 
из бадња пита: Је л ти, мали, ђе је кућа Крстомира Живорадљевог?

кабеза ж ‘слатко безалкохолно пиће са аромом поморанџе и лимуна’. – Ондак су 
ти содаџије по саборима продавале кабезу у влашицама.

каблина ж ‘краћа дрвена цев којом се сужава доњи отвор бадња’. – Мораћемо 
д-измијенимо каблину на бадњу, нешто се разлокала.

[*кабл-] -а само у изр. Лије ко из кабла.
кабулити кабулим (обично уз негацију) ‘пристајати, прихватати’. – Не би то 

кабулила ни за каке паре да одам мог човека оним зликовцима, па да би ме одрали 
живу. – Не би кабулила то д-урадим ни за каке паре јел паре су ти ништа: кад одилазе 
– имају стотину, а кад долазе – само двије ноге.

кабуља ж ‘посуда за кухињске отпатке, сплачињара’. – У кујни според шпорета 
смо држали кабуљу у коју смо спирали судове и то потље давали свињама.

кава каве ж ‘кафа’. – Ајде, вели, коне, да попијемо по једну каву, а он ће на то: 
вала, коне, црна ти је кава без ракије; ║ кавица ж дем. – Турде, ћеро, по једну ка-
вицу, па шта-биде.
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кавана -ане ж ‘кафана’. – Кавана е грдна кућа, у њојзи се нико усрећијо није; 
║ каваница ж дем. – Није то, жено, никака каванчина, но каванче, каваница, како, 
бре, не разумеш; ║ каванче -ета с дем. – Да се нађемо у оном каванчету на ћошку; 
║ каванчина ж аугм пеј. – Оће да га упропасти она каванчина и готова ствар.

кавга ж ‘сукоб, обрачун; туча’. – Заметнуше кавгу, ал иг развадише те прође без 
боја.

кавгаџија м ‘човек склон сукобима, свађалица’. – Знадеш ли ону што пјева гус-
лар Раде: у пићу су тешке пијанице / а у кавзи љуте кавгаџије.

кавенисати -шем несв ‘разговарати уз кафу, густирати’. – Ене иг поćедале те 
кавенишу и претресају аброве чим су им људи отишли у-поље.

кавенли непром ‘браон боје’. – Дотркајдер ми ону кавенли шерпу.
кавеџија м 1. ‘кафеџија, власник кафане’. – Кад је Козо кавеџија викно »ајмо 

вајронт«, Брацо каже: Дај пиће целој кавани! – и тако пропаде Козов вајронт, остас-
мо до сванућа; 2. ‘који воли да пије каву’. – Немо мене турати каву, нисам ти ја неки 
кавеџија.

кавеџинка ж ‘власница каване’. – Код Љепосаве кавеџинке су најпрво почели 
д-играју карте.

кавурма ж ‘специјалитет од чварака са додатком млевених изнутрица и зачина’. 
– За нас ти је кавурма била посластица, сад је нико не окуша ко да се не ваља.

кадар кадра -о ‘моћан, вредан, издржљив, способан’. – Нисам ти ја више кадар 
да се рвам са младим људма. – Није ти он више кадар за те послове, издаје снага. – 
Он ти је ко ајдук, кадар стићи и утећи; в. ћерање.

кадар реч. ‘изгледа, као да ће’. – Кадар ће д-удари киша чим је волика оморина.
кадашњи -а -о ‘из ког времена’. – Ко зна кадашњи је овај брес, причају да му е 

преко триста година.
кадгођ / кадгој ‘увек’ – Кадгођ смо ратовали, сељак ти је наебо како окренеш: 

и да дадне коње и волове, и свињче, и љеба и шљеба, и синове д-изгину, и јопет му 
нико никад није реко ни вала. – Кадгој неко наиђе путом, жућо режи ил залае.

кадива ж ‘сомот’. – Млого су боља и очкопернија ова ђеца што су спавала на 
сламњачама, но ова што су иг ушушкавали у свилу и кадиву; ║ кадивица ж бот. 
‘летња цветна биљка из ф. Compositae, кадифица’. – Код лике је пуна башчица ка-
дивица.

кадија м ‘судија’; изр: Кадија те тужи, кадија ти суди.
кадјоница ж ‘посудица у коју се на жар ставља тамјан ради кађења’. – Ми свако 

јутро туримо жишку у кадјоницу, озго зрно-два тамљана, окадимо се, прочитамо 
Оченаш, па доручкуемо; изр. Оченаш ђаволу очи избија.

казан казана м а. ‘направа за пецидбу ракије’. – Колко си ћеро од казана? – Ни-
сам млого, туј одма поред табарке; б. ‘посуда за справљање хране’. – Кад смо били 
у војсци, пасуљ и коешта кувало се у оним великим казанима; ║ казанчић -ића м 
дем. – Има Јева казанчић, није већи од оног лонца;║ казанче -анчета с ‘и с т о’. – 
Један Циго на вашеру продаваше казанче од пе-шес кила; ║ казанчина ж аугм пеј. 
– Набавијо ђедо неку казанчину за кување меће свињама.

казанџија м ‘човек који пече ракију’. – Чича Милорад ти је бијо најбољи 
казанџија у околини.

казати / касти кажем св а. ‘рећи нешто, казати’. – Са-ће и он касти како е било. 
– Е, то ти не могу касти; б. ‘узречица’. – Не мош ти, касти, како ти ош, но како јес; 
~ се св ‘рећи своје име при упознавању, представити се’. – Кад су одиграли коло, 
пружише једно другом руку и казаше се.
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каиш каиша м 1. а. ‘ремен за панталоне’. – Пуче му каиш – спадоше му гаће те 
му се исмијасмо; б. ‘ремен којим се причвршћују кондуре’; в. ‘украсни каиши за 
опанке’. – Ондак преко везениг чарапа ударимо лаковане каише па ти је то милина 
поглати; 2. ‘дуго и уско парче сланине’. – Одвикари он од оног каиша парче сланине 
за једну шаку, тури у торбу според чанка са сиром и мурузницом и оде; 3. ‘народна 
игра’. – Ондак смо ти се играли каиша и коечега.

кајасе / кајаси м мн ‘дизгини, каиши којима се преко узди управља коњима’. – 
Кад оћеш д-уставиш коње, затегни кајасе и викни: ооо!

кајати се каем се несв ‘жалити због неког свог поступка, имати грижу савести’. 
– Човек се кае у два случаја: или кад учини лошо, или кад не учини добро; изр. Чини 
добро – не кај се, чини зло – надај се.

кајла ж ‘клин којим се алатка причвршћује за држалицу’. – Ми алатке кајлуемо з 
дрвеним или гвозденим кајлама и тако бидну добро причвршћене за држалицу. изр. 
Ударити кајлу ‘направити неугодност, довести у неприлику’.

кајловати -уем несв ‘ударати, стављати кајлу’. – Ене га код Јеротија отишо да 
кајлуе мотику.

кајмак кајмака м ‘масноћа на површини куваног и охлађеног млека’. – Ништа 
љепше, кад се оде неђе даље од-куће, па кад добро огладниш, извадиш чанак из 
торбе са сиром и кајмаком, парче љеба и главицу лука – слађе од меда; ║ кајмачак 
-чка м хип; в. чанак; ║ кајмачић м дем хип. – Насула нам баба оног врелог млијека 
у ћасу и турила да се мено ладне, оно се ома почо ватати кајмачић.

кајмачити се -и се несв ‘формирати покорицу кајмака на површини млека’. – Ан 
проври млијеко, спјени га и разли у карлице да се кајмачи.

каки зам ‘никако, нипошто’. – Каки ја да уиђем у туђи виноград, не би то учињо 
да е од-смрти лек; ║ како прил. – Народ је реко како жена мужа на лицу носи, а 
муж жену на кошуљи; ║ каконодраго ‘било како’. – Обуци, човече, чисту кошуљу 
и друге пантолоне, немо ићи међу људе каконодраго.

какити -им несв ‘вршити велику нужду (о детету)’. – Немо га сад дирати, почо 
да каки.

какодакати -одачем несв ‘какотати’. – Реко, немо, жено, само какодакати, ајде 
запјевај једну и она поче: Убиле те моје сузе, што ми моју младос узе – те ми до-
скочи.

какотати какоће несв ‘оглашавати се какотањем (као кокошка)’. – Свак ради свој 
посо, те тако гуска гаче, патка кваче, ћурка кауче а кокошка какоће.

калабука ж ‘халабука, хука, бука’. – Подигли калабуку ни око чега.
калабучити -им несв ‘сређивати, доводити у ред’. – Нешто калабуче тамо по качари, нисам се 

помаљала; уп. раскалабучити.
калаисати -шем несв ‘премазивати бакарне судове калајем; састављати олуке 

калајем’. – Прошупљила ми се цимента, морам да е носим Љубу Душићу да е кала-
ише; изр. Калаисо образ.

калауз -ауза м ‘кључ за отварање браве’. – Ондак су ти биле дрвене кључанице 
с унутарње стране врата, а споља смо кроз рупицу провлачили калауз и ш њим 
закључавали и откључавали врата; в. кључаница, одмандалити.

калашиње с а. ‘неухрањена, мршава стока’. – Изагнали ови Шандранци неко 
калашиње у брстину, једва изимили ону јунад, мршава веселничад ко гране, кос и 
кожа; б. ‘лоши људи, олош’. – Дође у кокањаре неко калашиње, напише се, замало 
човеку не покварише весеље.

калдрма ж ‘каменом подасут пут, макадам’. – Није ти била земајле калдрма по 
путу, па кад пане киша, блато бидне до кољена.
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калдрмаш -аша м 1. ‘камен који се користи за калдрмисање пута’. – Пабирчили 
смо калдрмаше по потоку и извлачили на-пут а оно рес смо ћерали из Радојковог 
рида; 2. ‘човек који калдрмише пут’. – Они су ти били калдрмаши, по ивицама по-
ставе ћенар а унутра слажу камен до камена; 3. ‘човек који живи у граду, вароша-
нин’. – Оставио ваку љепоту и посто калдрмаш.

калдрмити -им несв ‘правити калдрму’. – Испричо би ти неку о том нараштају 
кои се чудом чудијо кад је лектрика почела да с-уводи, да се калдрме џаде, да се 
праве нужници у-кућама, да свира радијо, да с-уносе неки бучуци у собе у кое народ 
гледа, реко би нема паметнија посла, кои се пречудити није мого што се изгустира 
ралица и саковац, што зарастоше у непрођију стазе преко Криваје и Перета, што се 
крдисаше црношљиве и рануше, што се не чуе ларма ђечкадије, што не бучу бикови 
по торовима, што не блеје овце по утринама, што се не држи пос[т], што гробља по-
чеше утањати у бујад и немар, што се сагуби стид од људи и стра од Бога (5: 47); ║ 
калдрмисати -ишем несв ‘и с т о’. – Калдрмише још оно мено пред капијом што му 
је остало од јуче.

калем калема м 1. ‘дрвени ваљак за намотавање конца’. – Купи ми један калем 
црног и један бијелог конца; 2. ‘млада оплемењена садница биљке’. – Сви му се 
калеми примили, да зло не чуе. – Сваког прољећа, благо ђеду, посади понеки ка-
лем, знаш како учи она песма: Ђе гој нађеш згодно место, ти дрво посади, а дрво е 
благородно па ће да награди; ║ калемчић -ића м. ‘мала садница’. – Посади и овај 
калемчић, порашће; ║ калемче -ета дем од калем 1. – Од калемчета смо правили 
зврчкове и такмичили се чији ће дуже да се врти. – Додајдер ми оно калемче из 
вијоке; в. зврчак.

калемар -ара м 1. ‘човек који калеми’. – Радомир је бијо најбољи калемар у на-
шем крају; 2. ‘воћњак’. – Ондак ти је Милорад Мечка имо најбољи калемар, доље 
испод Јасења између Марковића и Јоксимовића потока; ║ калемарски -а -о ‘који 
припада калемару’. – Мој ђедо е имо калемарски первез и он ти је и по врзинама на 
дивљаке калемијо разне воћке.

калемити -им несв ‘оплемењивати младе воћке путем калем гранчице’. – Тебе 
ће ђедо да научи да калемиш, најпрво ћемо шепурке, па потље и воћкице.

калирати калира(м) (не)св ‘(из)губити на тежини или некој другој вредности’. 
– Кад обереш паприку, она ти за два дана калира да се чудом зачудиш, још ако е 
врућина – да ти не-причам.

калкан калкана м ‘шталско поткровље’. – Пун калкан избацимо сијена и ондак 
зими, озго кроз шубер, само ћушнеш наниже право у шталу.

кало ‘губитак на тежини неких производа услед сасушивања, испарења’. – Вели-
ко кало код коечег може да бидне, нарочито кад су врућине, па смо љетину склањали 
у подруме и трапове.

калопер -опера м ‘мирисна, зачинска, лековита биљка Tanacetum balsamita’. – 
Млого е здрав чај од калопера, а пођеко га зове жалфија.

калуп калупа м ‘направа помоћу које се добија одређена форма‘. – Имамо ми 
разнијег калупа ко што ти је онај за прављење бакиног колача, па ондак мушкарци 
имају калупе за циглу, па код пијаца у Чачку има обућар и кода њега има ваздан 
коекакијег калупа за обућу.

калуша ж ‘бела овца са црним ушима’. – Калуша се трипут близнила.
калфа м ‘звање које стиче шегрт, мајсторски помоћник’. – Потље три годи-

не учења заната он ти је посто помоћник мајстора, касти, калфа, јел његов ђедо е 
говоријо: све, све, ал занат и сваки је занат златан.
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каљав -а -о ‘прљав, блатњав’. – Не мош да биднеш чис по воличком блату, ал 
не мораш баш бити ни каљав до увета; в. отирати; изр. Вода све опере сем каљава 
образа. – И сунце пролази кроз каљава места, али се не искаља.

каљати (се) каљам (се) несв према искаљати (в.). – Каљају ми се мено мање 
него прасад.

каљача ж об. мн ‘гумена обућа која се ставља на ципеле или опанке ради за-
штите од влаге и блата’. – Кад пође неђе по блату, он обуе каљаче на баканџе, па кад 
стигне у чаршију, он иг изуе и остави под сијено у канатама, а вамо му обућа чиста.

каљуга ж ‘расквашена земља претворена у блато’. – Заглависмо се по оним 
каљугама доље у Драгачици, да не би Радоша да нас ишчетвори, јади бише; ║ 
каљугица ж дем. – Неко просо кову воде крај бунара и направијо каљугицу.

кам прил ‘камо’. – Кам лепе наше среће да нисмо ни правили ту Југославију; ║ 
камо ‘где’. – Камо те ваздан, кумим те Богом једнијем.

кама ж 1. ‘корице у које се увлачи нож, канија’. – Имадијаше неку војничку 
ножекању с камом и кудгој пође, обавезно тура у торбу поред чанка и сланине, вели: 
злу не требало; 2. ‘бодеж са двостраним сечивом’. – Није имо паметнија посла но 
купијо војничку каму, продали му Цигани на вашеру.

камара ж ‘већа гомила саденуте сламе, сена’. – Ако е пшеница добро исушена у 
крстинама, ми не ђенемо стогове но камару док не бане вршалица.

[камен] камена м. – Ђедо Сретен је у свое време првачијо у рвању и бацању 
камена с рамена; в. камен; у изр. ~ темељац ‘први камен који се поставља у темељ 
грађевине’. – Кад је ђедо туро камен темељац, он је окадијо темељ, па се прочи-
тала молитва и пекло јагње; ~ ћошетњак ‘темељни камен на углу грађевине’. – 
Ћошетњак ти има два лица на „ге“; кремен ~ в. кремен; ║ каменчић -ића /-ића м 
дем. – Ондак смо се играли каменчића, ми смо то говорили пиљака; ║ каменчина 
ж аугм. – Да ми би да ону велику каменчину некако склоним из-њиве, стално ми 
смета кад орем; ║ каменчуга ж аугм – Прескочи преко оне каменчуге; в. разбијати; 
║ камичак -чка м ‘каменчић, мали камен’. – Кад ти је све потаман, убаци камичак 
у опанке да се не понесеш и не осилиш, но да биднеш смеран; ║ камење с зб. – Да 
знаш колико сам пута издрла кољена по камењу; ║ камени -а -о ‘који је од камена’ 
– Око манастира су маом прављени камени зидови; ║ каменит -енита -о ‘који има 
много камена’. – Не знам од чег онај народ живи, да л може ишта да им роди кад им 
је нако каменито; в. заветрина.

каменика ж бот ‘цветна биљка живих боја из ф. Saxifragaceae’.
каменичарка ‘сорта винове лозе’. – Каменичарка ти је млого добра за вино.
каменорезац -сца м ‘мајстор који израђује надгробно камење’. – Најбољи каме-

норезац за спомење ти је бијо Дмитар Ђорђевић, а он ти се ствари презиво Весел(и)
новић, но се по оцу Ђорђу тако писо на његовим рукорадима.

 камењар -ара ‘каменит, кршевит крај’. – Млого су добри људи, ал како живе у 
оном камењару, Бога ти питај.

камењарка ж ‘змија’. – Води рачуна кроз онај рид, нође сам виђо камењарке, 
оне су млого опасне. – Пита е доктор: па ђе те ујела та камењарка, а она вели у 
Цоловој ливади; ама реци ми место уједа, а она каже: баш нође код прескакала; ама, 
жено, за шта те ујела; а она: за ниђе ништа, очију ми мојиг, ништа јој нисам наудила.

камилавка ж ‘монашка и свештеничка капа’. – Одвајкад су попови и калуђери 
носили црне мантије и камилавке, сад поедини увели у моду обоене, ко неке врајле, 
Боже прости, те тегетне, те сиве, будибокснама.
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камиџор м геогр ‘ситно камење које се осипа на стрмој страни, »точило«’. – 
Тамо иза Миленкове куће бијаше онај камиџор, ниси мого ласно преко њега стоку 
да прегнаш; в. прергењати.

камчити -им несв ‘искати, молити, просити’. – Треба ја да камчим од коекакијег 
дандара и вуњара, пошушњара и џабољебароша да они одобре мене д-оćечем ја мој 
лужњак, у мојој шуми, мојом ćекиром (7: 158).

канава ж ‘канап, узица’. – Ондак се канава, која е била умочена у ону оварбану 
воду, затегне увис и пушти те пљесне по трупцу и окончи га, направи траг по ком 
стружеш.

канавлија ж в. бичкија. – Мајстор Војо Шипета из Граба бичкију зове канавлија, 
ваљда зато што јој се на дрвеном раму увијањем канаве затеже метални лис.

канарчић -ића м ‘врста цвећа’. – Млого ти згодан овај канарчић, не било му 
урока.

каната ж ‘бочна страна запрежних кола’. – Кад су коњи почели да галопирају, 
поспадаше канате, а он се једва одржа на душеми затежући дизгине док иг не обузда.

канатити канатим несв ‘потпомагати, одржавати, крпити’. – Има лепо имањце, 
то га канати; ~ се – Ет, посадисмо мено малина и јагода да се канатимо колко било, 
зауварица узети кои динар.

кангар -ара м ‘врста квалитетног штофа’. – Официри су ти носили одела од кан-
гара, то дуби ко саливено.

канда реч. ‘ваљда, изгледа, чини се’. – Канда ће Милорад да продае волове и да 
набавља трактор.

кандилати -ам несв ‘дангубити, скитати’. – Он ти кандила поваздан идући по 
селу ко да иде у литије.

кандило с ‘светиљка с отвореним пламеном на уље’. – Нама код икона виси кан-
дило и баба га пали празницима и неђељом, а пођеко га пали свако јутро.

канити се каним се несв ‘намеравати’. – Цео дан сам се канијо д-одем да га 
обиђем и нешто ми се не даде, а кад сам чуо да се пред-ноћ преставио, би ми кривље 
но-ишта.

каничица ж ‘украсна трака на оделу’; в. ложичица.
каносав -а -о ‘жуто-риђе боје’. – Каносаву боју смо добијали што галицу пото-

пимо у млакушну воду; в. грао.
каносати -шем несв ‘бојити’. – Отишла нана да каноше пређу; ║ каносан -а -о 

‘жуториђ’. – Погледни како ми је испо згодан овај каносани чаршов.
кант само у изр на ~ ‘бочном страном, пљоштимице’. – Није мого шивоњер да 

прође на врата него смо морали да га окренемо на кант.
канта ж ‘метална посуда за течност’. – Имали смо ми виноград у Бањици и све 

што треба и кропећу канту, кацу за грожђе, муљач, винску бурад и коешта; ║ кан-
тина ж аугм. и пеј. од канта. – Опучише свиње ону кантину низ-башчу; ║ кантица 
ж. дем – Купијо ђедо малој Јани кантицу, да и она бејаги залива башчицу с бабом.

кантар м ‘справа за мерење тежине’. – Ми имамо и кантар и киланце, а ови њини 
имају боланџу, а у дућану имаду вагу и теразије; изр. Има га на кантар ‘потежак, 
угојен’.

кантарати -ам несв ‘псовати све по реду’. – Поче да кантара све на гомилу и 
нако љут вели: Далеко вам лепа кућа – залупи врата и оде ко опарен.

кантаријон -она м бот ‘лековита биљка жутих цветова, Hypericum perforatum’. – 
Од кантаријона ти се справљају разни мелеми кои су лековити и боз тога што млого 
помажу ми га зовемо још и Богородичина трава.
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кантаруша ж сорта јесење крушке, слична тегу од кантара’. – Кад с јесени обе-
ремо кантарушу, ми завучемо крушке у сијено ил туримо у пријеćек са пшеницом да 
се усите.

кантати -ам несв ‘досађивати, приговарати, гунђати’. – Он мора нешто стално 
да канта, досаднији је од буве у тијесним гаћама.

канура ж ‘количина пређе намотане у круг, канура’. – Кад се вуна испреде, она се 
с вретена мота на клувчад, ондак се на мотовило смота у кануре и носи код бојаџије.

канути канем св ‘капнути’. – Кад се славски колач запече, премажеш га с мено 
воде у коју канеш уља и он љепше порумени; ║ капати несв . – Почела из оног три-
стака капати ракија, иди одма те намажи сланином, па потље замажи старим сиром 
и ома ће да стане; ║ капкати капка(м) несв дем ‘накапавати кап по кап’. – Није још 
пошла ракија из килера, само капка понека кап.

канчело с ‘свитак вунене, тежинове или ланене пређе намотане уз помоћ мото-
вила’. – Лјепо завежи та канчела – да се не помрси вуница (9).

канџа ж 1. ‘завршни део ноге код живине, птица’. – Глај, молим те, како е кокош-
ка канџама рашчапрљала оџак; 2. ‘кука од кантара’. – Једном нам се прекино ланац 
на бунару и кова нам потоне, онда тајо веже конопцом канџе од кантара, спушти на 
дно бунара, мрд, мрд, закачи он кову и извуче горенавише.

канџија ж ‘бич са дрвеним штапом којим се гоне коњи и стока’. – Ратка су ти 
звали Канџо зато што е стално носијо канџију уза се, остави коње пред дућаном ил 
каваном, ал канџију уноси са-собом.
[кап] ж. – Паде ми кап за врат. – Обиђе нас киша, само паде понека кап. – Нема 

код Шаруље више ни кап да се помузе; ║ капља ж ‘кап; добра ракија’. – Јес капља, 
девет језика збори.

[капа] ж. – Ђедо е стално носијо капу, шајкачу, зими дебљу, љети тању; ║ ка-
петина ж аугм пеј. – Не знам ђе затурик ону капетину; ║ капица ж дем – Оди да 
видиш, купијо ти ђедо капицу, исту ко ова моја само за твоју главицу; ║ капче -ета 
с – Турде ово капче на-главу; изр. Капа доље ‘израз признања за неки поступак’.

капавац -авца ж ‘шљиве које опадају саме кад сазру’. – Ми смо сваког дана 
поткупљали оне капавце.

капак капка м 1. анат ‘покретљиви набор који штити око, palpebra’. – Кад упане 
трун у-око, баша заврне капак и очас га извади; 2. а ‘поклопац на казану за печење 
ракије’; в. капалица; б. ‘поклопац на отвору за излазак у поткровље’; 3. ‘дрвено про-
зорско крило’. – Дуну у ноћ ветар и почеше капци да лупају, реко би се заратило.

капалица ж ‘суд у који тече ракија из казана, постава’. – Лампек има доље вруну 
у коју ложиш грање, а горе казан са рукуницама да мош олајле д-изручиш џибру кад 
испечеш ракију, а озго на казан ти дође ови капак, а од њега до табарке иде лула, у 
табарку сипаш ладну воду па кад кроз килер иде, она се пара тујнак лади и доље у 
поставу, неђе је зову капалица, прво капље па потље точи ракија, а да не би пара ис-
парила, између капка и казана и на обадва краја луле заптјеваш тако што ко тијесто 
закуваш брашно помешано с пепелом.

капара ж ‘новац уложен унапред као залог за договорену куповину’. – Добро, 
погодили смо, еве ти пет иљада капаре да знаш да нећу да се пишманим, а оћу и ја 
да биднем сигуран да смо завршили посо.

капарисати -шем (не)св ‘унапред положити део новца као залог да ће се догово-
рена куповина обавити’. – Капарисо сам Столовину, а здоговорили смо се да му рес 
исплатим кад ми преведе право.
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капелник м ‘шеф, вођа трубачког оркестра’. – Десимир Перишић ти је бијо ка-
пелник горачкиг штрумената и он ти је добијо прву трубу у Гучи, мешчини бијаше 
то шесет прве.

капија ж 1. ‘главни улаз у двориште’. – Ишаро нам Добривое Јованов капију, до-
шла ко ђетлић; 2. ‘отвор (који чине палац и кажипрст) кроз који се протерују пиљци 
у игри пиљака’. – Ондак начиниш вако капију између ова два-прста, палац и ка-
жипрс, кроз коју прогониш пиљке.

капља ж в. кап.
капљати капље ‘помало цурити, излазити кап по кап’. – Морам да зарогозим оно 

велико буре, приметијо сам лани да е капљало помено, па га тајо мазо сланином и 
старим сиром да зауне.

каприц ‘каприс, ћуд, инат, контрирање’. – Е јес имо каприц на њиг и глао е како 
да иг заебе вако неђе кад дођу очи избора и почну да нам потурају куче под лисиче.

карабатак -атака м ‘део живинске ноге до трупа‘. – Нама ђеци баба одвои ба-
так и карабатак од пилета, а наш весели отац каже да он, баксем, најволи шију и 
главуџицу; ║ карабатачић м дем; в. батак.

караконџула ж ‘страшило, ругоба, вампир; ружна и неукусно обучена жена’. – 
Дође она његова караконџула и поче нешто да дрви, а ја joj рекок: ти мош код твое 
куће тако, вође – јок.

карактеран -рна -о ‘честит, поштен’. – Сви знаду да е он ваљатан и карактеран 
човек.

каракуш м ‘болест зглобова код коња’. – Имадијаше млого доброг коња док 
га не снађе каракуш и моро е да га дадне у кланицу; ║ каракушљив -ушљива -о 
‘болестан, слабуњав’. – Ђе нађе оног каракушљивог Радована да товари трупце кад 
знаш да е метиљав.

караманка ж ‘врста крушке’. – Узрелила и замирисала крушка караманка, очи-
ма да е појдеш.

каранфил м бот ‘цветна биљка која се гаји у башти и саксијама, многобројних 
боја и врста Dianthus’. – Ви[ди]ш овај ситни каранфил: он ти цветава све тамо до 
слане и кад бидне с прољећа, ете га јопет, избија и јопет цвета.

карати карам несв ‘поучавати, прекоревати; оштро упозоравати, грдити’. – Ђед 
је и каро и милово. – Не смијеш то да радиш, благо баби, караће те Бого. – Знаш како 
е казано: не карај подсмевача да не омрзне на-те – карај мудра, и љубиће те; и још је 
казано: ко воли сина, кара га за времена; ║ карање с гл. им. ‘грдња, прекор’. – Боље 
карање данас него срамота ćутра.

карбит -ита м ‘врста горива за лампу’. – Набавијо Микош карбит па смо од неке 
конзерве начинили топ: доље туримо карбит и оквасимо и он почне да дими; на то 
преврнемо конзерву од варбе чије данце смо пробушили ексером, доље облепимо 
илом и горе држимо прстом, па потље принесемо зубљу луча на ону рупицу и онај 
гас есплодира а конзерва одлети у вр дуда и пукне ко топ.

карбитуша ж ‘карбитна лампа’. – Сваки свирач је имо карбитушу која се обеси 
на рогоџу око кое игра коло.

карика ж а. ‘алка, обруч’. – Имо он ондак вршалицу на аран мотор, па вели да 
му отишле карике, не мож да врше док то не азурише; б. ‘навлака за оловку’. – Мене 
ти Алекса превари те ми узме ђедову Карађорђеву медаљу за карику коју туриш на 
оловку и ондак не може да се заломи срце оловке у торби.

карикати -ам несв ‘товарити, оптерећивати, гомилати обавезе’. – Они знају 
згодно да карикају ваздан коешта, те порез, те прирез, те трошарину и сто јада.
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каришик -ишика м ‘отпад, нешто што није за употребу’. – Немо да купуеш неки 
каришик, но или ваљано или ништа јел не може пита да бидне од онога што се нејде.

карлица ж ‘дрвена посуда за разливање млека ради кајмачења’. – Сваки дан се 
рибају карлице дрпаром четком и врелом водом пошто се салије млијеко; ║ карли-
чица ж дем а. ‘мала карлица’. – Има велика карлица у којој се мијеси љеб, па имају 
оне у кое се разлива млијеко, а имала е баба и малу карличицу у коју укупља млади 
кајмак за на-пијац; б. ‘направа у дну коша са које пада жито међу камење’. – Кад 
жито није добро суво мож да се заглави у карличици.

карма ж ‘урез којим рог належе на подрожњачу, венчаницу’; в. мертек.
кармовати -уем несв ‘урезивати карму’. – Кад Љубинко направи шаблон за кар-

му, он потље кармуе рогове ко од шале.
карнер -ера м ‘украсни поруб на женском одевном предмету’. – Сашила ми нана 

сукњицу са чипканим карнерима.
карта ж 1. ‘мапа’. – Тај извор има и на карти што онај овицир показиво; 2. 

‘картончић с различитим цртежима за играње, коцкање, гатање’. – Карта ником 
срећу није доњела; изр. лична ~. – Смислили саднак нове личне карте, само д-узму 
паре; возна ~. – Једва искуписмо паре ђетету д-има за возну карту; чланска ~. – Они 
ти њега увате у-школи и дадну му чланску карту.

картарош м ‘особа која се карта, коцкар’. – Ене га, картарош један, у кавани, а 
стари му падају на нос од посла; ║ картарошки -а -о ‘који се тиче картароша, који 
се односи на картароша’. – Бежи, ћери, од-њега, то е картарошка кућа, туј среће 
нема.

картирати картирам (не)св ‘послати какву пошиљку возом’. – Ондај очи Божића 
картирамо возом пакет њему у-војску, туримо пршуте, сланине, сувиг шљива, ора, 
жене намијесе мешпајза да почасти другове, севап је.

картон -она ‘дебела, чврста хартија’. – Ако имаднеш каког картона, узми мено те 
потури под шерпу; ║ картончић -ића м дем. – Нађде ми, сине, мено картончића да 
потурим под ногар астала да ми не-клеца; ║ картончина ж пеј аугм. – Склони ону 
картончину прљаву, што ће ти нође; ║ картонски -а -о ‘који је од картона’. – Онај 
картонски рам ти није ни за шта.

кас м ‘бржи коњски ход’. – Ретко сам кад ћеро коње у галоп, но или одом или 
касом; ║ касом прил ‘каскајући’; в. напред.

касати -ам несв ‘лаганије трчати’ (о коњима) – Кад смо ишли с коњима у Гучу, 
стигли смо касајући за непун сат.

касач -ача м ‘коњ који је привикнут на кретање касом’. – Ацко ти је бијо прави 
касач, а имо Сретен Ружчић неког Путка, бијо лијењ ко крава.

кастиле прил ‘ићи посебно, специјално, с јединим циљем’. – Отишо е кастиле 
(кастом) да донесе ексера из дућана; ║ кастом прил ‘и с т о’. – Дошо е кастом да ти 
то каже; в. обрастати.

кат м ‘слој, ред’; в. свадбар[ски]; изр. кат алал ‘нека је са срећом, благослове-
но’; в. годити се.

катљати -а несв ‘куљати, ваљати се (о непрегледној маси народа)’. – Кад о 
Јереминдану сиђемо у Чачак на вашер, видиш само како онај силни народ катља ђа 
вамо, ђа тамо, ниђе краја нема.

катраница ж ‘посуда у којој се носио катран за подмазивање запрежних кола’. – 
Стално су кад пођу неђе диље качили катраницу на-кола па успут подмажу совине 
и тулце.

каћиперка ж ‘помодарка, накинђурена жена’. – Наиђе она каћиперка путом, 
шушти на њој свила, а и намирисала се ко цвет у ливади.
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каћун м бот ‘љубичасти пољски цвет из рода Orchis (варијетет орхидеје), који 
цвета у рано пролеће’. – Ан спане снијег, процвета висибаба, каћун и јагорчевина; 
║ каћунли непром ‘боје каћуна, лила’. – Бијасмо обадвије сашиле блузе са 
порупчићима, нако каћунли бое.

каукати кауче несв ‘гласати се, оглашавати се (о ћурки)’. – Каучу ћурке чим 
оćете да им нешто носиш.

каца ж ‘велика дрвена посуда, бачва у коју се сипа воће ради превирања’. – Ми 
смо имали кацу од шесет товара и неколко њиг од тријес и четрес; ║ качетина ж 
аугм пеј. – Расушила се она велика качетина, не мож ласно да е закиселиш; ║ ка-
чица ж дем ‘мала дрвена каца за кајмак или сир’. – Качица ти је мала каца у којој 
киселимо купус; в. кољуждина.

кацкати -а несв ‘опадати (од природног сазревања – о воћу)’. – Ми сваки дан 
поткупљамо шљиве, нако како саме кацкају, нити иг млатимо, нити тресемо.

качамак -амака м ‘јело од густо закуваног кукурузног брашна’. – Кад се укува 
качамак, запржиш га с врелом машћу, онда озго туриш кајмака, а ко воли залије 
млијеком или соком; ║ качамакчина ж аугм пеј. – Шта си јопет укувала ту качамак-
чину; ║ качамачић м дем хип. – Оћеш ли да ти баба скува качамачића?

качара ж ‘зграда у којој су смештене каце’. – Имали ми велику качару с треном, 
у њој биле каце у кое се сипају шљиве да превиру па се послен пече ракија под тре-
ном, а једна каца нам била грожђана, у њу смо кључили грожђе муљачом, па потље 
отакали вино; ║ качарица дем хип. – Оћу да начиним мено качарице; ║ качарчина 
аугм пеј. – Глам како му е кљокнула она качарчина, само што се није стровалила.

качити -им несв ‘вешати’. – Чекам да ми бане Саво па да качимо месо у сушару; 
в. катраница; ~ се ‘улазити у сукоб, свађати се’; в. наџак.

качкет -ета м ‘капа са ободом на предњој страни’. – Кад он натуче качкет на 
чело, не мош ласно да му угледнеш очи; ║ качкетина ж пеј аугм. – Натуче ону 
качкетину и оде низ-пут ни збогом не каза; ║ качкетић -ића м дем. – Узе џоку, тури 
качкетић на-главу и оде некуд, не рече ђе.

кашика ж ‘део прибора за јело’. – Ко е бацијо кашику у сплачињару; изр. оста-
вити кашику; бацити кашику ‘преминути, умрети’. – Знаш ли, да си ти жив и здрав, 
да е Бошко оставијо кашику; ║ кашичица / кашчица ж дем. – Дајде, ћери, оне 
кашчице за слатко; ‘кашичица за свето причешће’; ║ кашикица ж ‘и с т о’. – Узми, 
срећо бабина, још ову кашикицу.

квака ж ‘метални рукохват на вратима’. – Ја руку на кваку, да заклопим – кад они 
бануше; изр. Квака! ‘наредба неком да напусти кућу’; ║ квачица ж дем. – Сломила 
се квачица на креденцу.

квакати кваче несв ‘гласати се, оглашавати се као патка’. – Пливају патке по 
јазу, улове понеку жабу и квачу.

квареж ж ‘поквареност’. – Квареж ти је одвајкад долазила од непоштениг вођа, 
зато е и казано да риба од главе смрди, а главешине потље додале да се од репа 
чисти.

[квасац] -сца м; в. гас, оправити, шећеруша.
квасити -им несв ‘прскати водом, наливати’; в. расуши[ва]ти.
квирцати -ам несв ‘ручно прошивати делове одеће за пробу пре штеповања’. – 

Вришко сам свикла да квирцам, отварам и опшивам рупице и коешта.
квит прид. непром ‘готов, завршен’. – Добијо си што си тражијо и сад смо квит.
квоцати квоче(м) несв 1. ‘гласати се, оглашавати се као квочка’; изр. Ласно е 

квоцати, треба јајца носити; 2. ‘стално нешто приговарати, звоцати, говорити про-
вокативно’. – Немојде да квочеш ваздан, него уради то већ једном.
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квочка ж ‘кокошка која лежи на јајима’. – Квочка ми лежи на седамнес јајци.
кврга ж ‘задебљање, гука на телу’. – Скочила ми војнак нека кврга, ђаво е одњо; 

║ квргав -а -о ‘жуљевит’. – Виђи само каке су ми руке, квргаве и избраздане, реко 
би идем са Солунског вронта; ║ квржица ж дем. – Не знам кака ми је ово квржица 
никла војнак.

кврцнути -не(м) ‘сетити се, схватити, решити проблем’. – Одјампут ми кврцну 
у главу и ја се ćетим ко е то мого д-уради, што викала Милена: дође ми из-дупета у 
главу.

кевешљив -ешљива -о ‘слабашан, болешљив’. – Није мого он да дође, нешто е 
кевешљив овиг дана.

кевтати / кевћати кевће несв 1. ‘лајати тихо, с прекидима’. – Чуе се како пашчад 
кевћу уза Стржевицу, мора да су ишћерали зеца ил лисицу; 2. ‘досадно причати, 
брбљати неповезано’. – Немој ме ништа питати шта ради, не ради ништа само кевће, 
што би рекли, додија и Богу и народу.

кезити се кезим се несв ‘кривити уста при говору показујући зубе, смејати се 
подругљиво’. – Немо млого да се кезиш јел не знаш шта мож да те снађе и немо да 
заборавиш да се најслађе смије онај што се пошљедњи смије.

кека ж ‘тетка (одм.)’. – Дошла јој кека и нико од ње сретнији; ║ кекица ж хип. 
– Ене тебе твое кекице; ║ кекин -а -о ‘који се односи на кеку’. – Оди ти код твое 
кеке, срећо кекина.

келерај -аја м ‘део кафане иза шанка где су изложена пића, келнерај’. – Наљољо 
се и полупо келерај човеку, требаће му крава да накнади штету.

кењац кењца м ‘кликер’. – У игрању кењаца није мого нико ш њим д-опепели; 
в. пизгор.

кењкав -а -о ‘болестан, слабашан, безвољан’. – Боље да га водимо доктору, не-
што е од прекључе кењкав, а и рђаво једе.

кењкати -ам несв ‘показивати знаке болести’. – Ма нешто ми ово дијете кењка 
неколко дана, не знам шта му е.

кепец м ‘човек ниског раста и ситне телесне грађе’. – Нашо он, кепец један, да 
ми нешто соли памет.

кер м ‘пас’. – Кољу се ко керови; изр. Бацити коску међ керове ‘изазвати спор, 
свађу’; ║ керад зб. – Јопет нечија керад рашћерала овце; ║ керадија ж ‘пасји чо-
пор’; в. ишћерати, напасти; ║ кере керета с ‘пашче, псето’. – Оно кере или вежи 
ил ћу да ти га убијем, сваки дан ми увати неко пиле; ║ керић -ића м дем. – Оћеш да 
ти да течо једног керића; в. ђевлити; ║ керина ж аугм. – Она Цолова керина ми пре-
паде дијете; ║ керећи -а -е ‘псећи’. – Мешто д-иду на изложбе бикова, приплодниг 
јуница, јок, они воде ону ђумару на неке кереће изложбе, немају паметнија посла; 
║ кериште с пеј. – Оно кериште се јопет одријешило и покупило јајца с полога; в. 
куче; ║ керче -ета с ‘псето’. – Целу ноћ прелаја оно њино керче, мора да е оćетило 
лисицу. – Керче лае, ветар носи, то до-мене не доноси.

керебечити се -ебечим се несв ‘кревељити се, правити гримасе’. – Керебечи се 
брез ич везе, ко да е, Боже прости, недотаван.

керевеке ж мн ‘пошалице, керефеке’. – Никад не знаш кад озбиљно прича а кад 
изводи коекаке керевеке.

кеса ж ‘папирна врећица’. – Земајле смо коешта турали у бошче, потље трговци 
правили вишеке док нису изумили ове артијане кесе; ║ кесица ж дем. – Дај ми и 
једну кесицу нанејак болбоне; ║ кесурина ж аугм. – Добро, бре, баба, докле ћеш да 
чуваш ове кесурине, а баба каже: нека иг, шта ти сметају, не ишту љеба.
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кесав -а -о ‘широк, превише комотан (о оделу)’. – Неки пелвер му сашијо џоку, 
ко да е туђа, дошла начисто кесава.

кесати се кесам се несв ‘надмашивати се, кладити се ко има више пара’. – Кад 
је наплатијо волове, тури паре у-џеп, оде у кавану и пита ко ће са мном да се кеса у 
туру пића за целу кавану.

кесер кесера м ‘ручна дрводељска и столарска алатка, са сечивом на једној и 
ушицом на другој страни’. – Ја најволим ексере д-укивам с кесером, па кад затреба 
да теснеш баскију, само окренеш оштру страну и очас посла идеш диље.

кесерити се -им се несв ‘смејати се нападно искривљених уста’. – Шта се кесе-
риш, који ђаво; в. смијешак; ║ кесити се кесим се несв ‘смијуљити се изазовно’. – А 
он се, нако мангупски, кеси; ║ кеслати се -aм се несв ‘смејати се извештачено и 
гласно’. – Немо да се кеслаш и да ми стаеш на жуљ, и-нако ми је довле свега.

кефало с ‘глава’. – Тај је имо кефало што нико није од малиг ногу, није чудо што 
е догуро до ђенерала.

кец кеца м ‘играч на крају кола’. – Раденко повозо коло, а Десимир игро на кецу, 
ћерали су до изданућа.

кецеља ж ‘део одеће који се врпцама везује око струка’. – Лика е стално у џепу 
од кецеље носила понеку коцку шећера завјену у марамицу па нам дадне кад јој 
приђемо руци; ║ кецељица ж дем. – Сашили малој Миони кецељицу, била е пуна 
среће; ║ кецељче -ета с дем. – Навезла јој баба кецељче.

кеџити -им несв према укеџити. – Кад твој противник удари машком, ти треба 
да кеџиш клис.

кештен м бот ‘кестен, дрво и плод Castanea sativa’. – У Гучи код суда има кештен 
виши од Милинковог цера; ║ кештење с зб. – Накупила кештења у крила и испекла 
у плеку па ижњела ђеци у авлију; ║ кештењас -ста -о ‘који је боје кестеновог пло-
да’; в. чакарас.

кештра ж в. куштра. – Она кештра Јеремина џака поваздан и не утољева; ║ 
кештрица ж дем. – Она њена кештрица цала ко мајчина јој; ║ кештруша ж кеш-
тра, куштра. – Она кештруша додија и Богу и народу; ║ кештрушина ж ‘исто’. 
– Дође нам главе она кештрушина Микаилова.

киван кивна -о ‘љут; осветољубив’. – Нарочито су били кивни на домаћине 
људе, звали иг кулацима, и отимали им на све начине имовину коју су стварали 
њини ђедови, кој зна колко кољена.

кидати1 -ам несв ‘уклањати заперке’. – Данас смо кидали заперке с гиџа.
кидати2 -ам несв ‘бежати’. – Кад је наишла милиција, да виш како су почели да 

кидају свако на своју страну; ║ киднути -нем св ‘побећи’. – То е обична кукавица, 
зна само да кевће, а чим је загустило – кидно.

кидисати -шем несв ‘силовито, бесно нападати’. – А оно керче поче да кидише 
на мене, да немадок штап при руци – јади бише.

кијавица ж ‘прехлада, шмркање’. – Викак ти ја обуци се боље, ти не послуша, 
сад се бори с кијавицом и шмркћи кад не слушаш.

кијак м ‘чвргав трупац, тврд, тежак за цепање’. – Догно ми неке кијаке, не могу 
ćекиром да иг опепелим, морам д-узмем од неког гвоздене клинове.

кијамет м ‘мећава, невреме’. – Вели Јеремија: јој, пријатељу, каки је кијамет, 
ми не можемо отићи кући, а пријатељ њему одговори: иć, пријатељу мој, ишо сам 
ја и по горим; ║ кијаметни -а -о ‘који се тиче кијамета’. – Једног кијаметног дана 
бануше ми просци пред кућу. – Бијаше кијаметно време кад смо ишли о Митровудне 
у Атеницу.
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кијати кијам несв ‘гласно избацивати ваздух из плућа услед прехладе’. – Шта то 
толико, Милостива, кијаш, реко би си ђутурице погодила.

кика ж в. плетеница. – Ондак су ђевојке носиле кике; ║ кикица ж дем; в. зуква, 
доколеница, сплести.

кикот м ‘весео и гласан смех’. – Кад смо се примицали гувну ђе је комишање, 
зачусмо неки кикот.

кикотати се кикоћем се несв ‘гласно се и необуздано смејати’. – Он човек отишо 
тамо у општину и почо им причати његову муку како га жена резили, а оне службе-
нице тамо почну му се кикотати.

кила ж мед ‘брух’. – Имо Обрен килу ко прилошка корпа, сви му говорили д-иде 
да аперише, он није шћео; ║ килав -а -о ‘који има килу’. – Ајде, килави Радоване. – 
Од млого отаца килава ђеца. – Ђе је млого бабица, килава ђеца.

килавандер м ‘који отеже с послом, мрцвари, ради као од велике невоље’. – То 
ти је један обичан килавандер, не мош да га ишчекаш ваздан.

килавити килавим несв ‘отезати са послом, мрцварити’. – Шта то килавиш и 
тењезгаш ваздан, откини то бре, ђе ти је младос?

киландер м в. килавандер. – Ајде, бре, киландеру један, мрдни се.
киланце -ета с ‘врста мале ваге’. – На киланце мож да-измериш вако нешто 

помање седам-осам, девет кила, а за веће ствари узмеш боланџу ил кантар.
килер килера м ‘суд за хлађење паре при пецидби ракије’. – Воду у табарци мо-

раш да разлађуеш јел се тако лади килер кои је у њојзи да би се у њему она пара од 
џибре оладила и претворила у ракију, која доље точи у поставу.

кило с ‘килограм; литар’; – Попише њиг двоица по кило вина ко ништа; ║ килце 
-ета с ‘килограм’. – Богами појдосмо нас двоица килце јагода; в. бубрежњак; ║ кил-
ски -а -о ‘од једног литра’. – Туј на извору е стално окачено о грану килско лонче с 
којим смо заватали воду и сипали у буце ил тестије;

килоња м в. килавандер. – Пушти оног килоњу, молим те, од њега е и Бог диго 
руке.

килостер м в. килавандер. – Килостер остае килостер, никад ти он неће бити 
вредан.

кинђурити се кинђурим се несв ‘претерано се дотеривати’. – Шта се кинђуриш 
ко ерска млада.

кињити кињим несв ‘мучити, малтретирати’. – Немо да га кињиш више јел ћеш 
са мном д-имаднеш посла, ако е млађи од тебе, није он твој посилни, но брат.

кипити -и несв ‘преливати се преко ивице посуде при кувању’. – Трчде, ћери, у 
кућу, кадар кипи млијеко.

киптати кипти(м) несв ‘изливати бес, љутњу’. – Кад је он виђо колко му е 
премеђијо, поче да кипти, не дај Боже да му е бијо туј неђе у близини.

кирајџија м ‘човек који издаје нешто под кирију’. – Ласно е тебе: ђедови ти 
оставили земљу и грађевине и ти ко кирајџија једеш љеба без мотике.

кирија ж ‘закуп за земљу, зграду’. – Није му узо превелику кирију, не могу кри-
во да кам. – Узимо е једне прилике земљу под кирију, ал више је уложијо но што е 
добијо па му то испала већа дара но мера; изр. Џаба ти кирија.

киријати -ам несв ‘плаћати станарину’. – Боље ти је почни да правиш мено 
куће, неш ваљда цео живот киријати.

кириџија м ‘човек који превози робу својом запрегом’. – Кад није имо другог 
посла, он је био и кириџија.

кириџијати -ам несв ‘превозити робу запрегом’. – Сто јада е он радијо, и 
кириџијо, и мајсторисо и ваздан коешта.
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кирнер кирнера м ‘метална бургија, пробојац’. – Дајде ми кирнер да пробушим 
овај лим.

кирнеровати -уем несв ‘пробојцем назначити место на кома се врти рупа’ – 
Само ми мено кирнеруј ђе ћу бургијом д-извртим.

[киселити] -им несв 1. – Данас смо турили купус да се кисели, а ćутра ћемо 
паприку и краставце; 2. ‘стављати конопље у мочило’. – То ти се најпрво почупа 
конопље па веже у снопове, ондак се осуши на сунцу па се потрпа у мочило, па се 
јопет потље суши, па ондак трлиш и добијеш повјесмо, па онда преди, па ткај, па 
бијели платно па јаком онда да шијеш аљинке, а јок к-ово сад: одеш у продавницу и 
купиш готово.

киснути кисне[м] несв ‘натапати се водом, бити изложен киши’. – Нису стигли 
да попласте и ене сад кисне и пропада.

китина ж ‘снег који се нахвата на дрвећу’. – Поњело воће ко китина, милина 
поглати.

китити (се) -им (се) ‘украшавати (се)’. – Никад, благо ђеду, немо да се китиш 
туђим перјом, бидни оно што јеси, свој на свом и никад се неш постиђети. – Барјак 
се китијо везеним стварима, чутура се китила босијоком, капија се китила бршљеном 
и цвећом; ║ кићење с ‘украшавање’; изр. ~ сватова. – Кад се женијо Капелан, 
Андријана е била задужена за кићење сватова; кићени дарови ‘везени, украшени 
дарови’. – Кад је млада почела да дели кићене дарове, сви су се чудом чудили како 
е то згодно и богато изгледало; ~ јабука ‘украшена јабука за чутуру или барјак’; ~ 
барјака. – Барјак бијагу ђевојке окитиле везеним убрусом, везеном кошуљом, везе-
ним чарапама, огледалчетом и ваздан коекаким дрангулијама; ~ чутуре. – Кад су ми 
рекли д-идем да позивам својте на-свадбу, дали ми чутуру чије кићење су урадиле 
момкове сестре са своим везеним и екланим рукорадима.

китњак м ‘варијетет храста’. – Овај китњак, благо ђеду, немо да сијечеш, нек 
расте.

кићанка ж ‘украс од рудице којим се ките коњи’. – Коњи врани, прапорци се 
злате, кићанке рује, фијакер изгланцан, а тата у антерији па не мош да се наглаш 
како е то згодно.

кицош м ‘помодар, лицкало, који воли да се дотерује’. – Немоде ти, ћери, да 
се загледнеш у неког кицоша, па после да се каеш цео живот, но глај ко е честит и 
радан.

киша ж ‘савијени клизајући делови санки или скија’. – Ако не нађе подесно 
савјено дрво, он у прошће запне истесане скије, затегне и остави дуго да стое док се 
кише не предају.

киша ж ‘атмосферска падавина’; в. кљечкавац, уминути; ║ кишица ж дем; 
в. заметати; ║ кишурина ж аугм пеј. – Пада ова кишурина, никако да патине, 
све сатрули; ║ кишетина ж ‘и с т о’. – Ова ће кишетина да нам обере све што смо 
посијали; ║ кишан кишна -о ‘са много кише, кишовит’; в. бујадњача, доља, јарица; 
║ кишовит -овита -о ‘и с т о’; в. задирати.

кишити -и несв ‘благо падати (о киши), ромињати’. – Таман да пластимо, поче 
да прокапљуе, нако испотија да ромиња, да киши, да сипи она права пластара, колко 
само да нас обамете.

кишовина -ине ж ‘кишно време’. – Ништа љепше нема но кад по кишовини на-
мириш стоку п-ондак мено прилегнеш, а ђеца око тебе цврче ко цврчци; в. јад.

клада ж ‘пањ на коме се цепају дрва’. – Ицијепаће он и кладу, а не само оно што 
је поред ње; изр. Ум царуе – снага кладе ваља.
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кладара ж ‘тестера коју вуку двојица при престругивању стабала, трупаца’ – Ми 
са оном кладаром обалимо букву, ондак је искратимо на метар и потље цијепамо на 
ћепанице; в. тестере.

клакер клакера м ‘слатко безалкохолно пиће’. – Кад ме одво први пут на сабор 
купи мене чико од содаџије клакер у оној стакленој влашици, није већа од вртаља, а 
она имала порцулански поклопац са гуменим диктунгом и жичаним држачом.

кламсати -ам несв ‘тешко се кретати због старости, исцрпљености, или боле-
сти’. – Нешто ми кламса она стара волина, све више зостае за говедима, замирисо 
на кланицу.

кламћати кламће(м) несв ‘лупкати при ходу (о комотној обући)’. – Обуо неке 
траље па кад иде, оно кламће – чуе се бозна докле.

кламфа ж ‘гвоздена спојка оштрих врхова искована у облику ћириличног слова 
»П« којом се спајају делови дрвене конструкције’. – Исково ми Вито кламфе па смо 
ш њима повезали стубове с подрожњачама, то не мож да мрдне никуд ни за длаку.

клапина ж ‘зелени омотач ораховог плода’. – Ако е суша, онда клапина не пукне 
сама, но мора да се одвоји ручно од ораса, а онда мош да скуваш клапину и да ш 
њом оварбаш предиво.

клапити1 -и несв ‘пенити на уста у време парења (о вепру)’. – Клапи ко вепар.
клапити2 -им несв ‘скидати зелену љуску (клапину) са плода ораха’. – Клапијо 

ђедо орасе па оварбо шаке.
клапићати клапићем несв ‘причати без смисла, брбљати’. – Он клапиће ваздан, 

а све не вреди једне циганске паре.
клас м ‘плод стрних житарица’. – И раж горе на вру има клас; ║ класић -ића м 

дем. – Заметнула пшеница класиће, на љепоту; ║ класина ж аугм. – Она травуљина 
што е ни стока неће има воличку класину, морам да е покосим док није бацила ćеме; 
║ класје с – Рецитово мој унук на приредби ону: О, класје мое, испод голиг брда; ║ 
класат класата -о у изр. класато жито ‘жито које има класје’; ║ класовит -овита 
-о ‘који је богат класјем, класат; бујан’. – Кад поглаш у ова класовита поља како су 
почела да жуте, обузме те милина нека, само да да Бог лијепијег дана до жетве.

класати -а несв ‘формирати клас’. – Класала пшеница па дријема од милине, 
само да дадне Бог да дође до руке.

класача ж ‘врста траве која има клас’. – Она класача у ливади превладала па ти 
се чини да није ливада но њива са пшеницом.

клацкати -а[м] -несв ‘усправно махати репом’; в. плиска.
клеберити се -им се несв ‘подсмевати се, церити се’. – Ништа озбиљно од њега 

не мош да чуеш, само се, неке јаде, клебери; изр. Клебери се ко луд на брашно.
клеветати клевећем несв ‘ширити неистине, оговарати, вређати некоме част’. – 

Износили су иљаде неистина о њему, клеветали га, оцрњивали, ал џаба: не може се 
дланом сунце заклонити.

клекнути -нем св ‘спустити се, поставити се на колена’. – А ти, синко, клекни 
пред иконе и помоли се Богу да ти опрости сагрешење које учиње према родитељу 
своме; ║ клецати -ам несв ‘ићи несигурно, посртати при савијању колена’. – Ђедо 
вели да још помено клеца, ал да брзо неће умљети ни то. – Од големе уморбе почеше 
ноге да ми клецају, реко-би нису мое; ║ клецнути -нем св према клецати. – Добро 
е кад клецнеш ако се мош усправити. – Он клецну, једном, други пут и паде; ║ кле-
чати -им несв ‘стајати на коленима’. – О Троицама смо у-цркви клечали и правили 
венчиће од оне уњете траве; ║ клечећи прил ‘у клечећем положају’. – Ти треба да 
клекнеш пред оца и клечећи да га замолиш за опроштај; ║ клечећки прил ‘и с т о’. 
–  Баба се иzутра и увече моли пред иконама клечећки.
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клемпа ж ‘ударац подвијеним прстом по уху’. – Наш учитељ је вољо, кад напра-
вимо неку будалаштињу, да нам опали по клемпу.

клемпе -ета с ‘бочни део шајкаче’. – Мој ђедо е држо понеку цигару за клемпе-
том од шајкаче, да му се не издробе у џепу.

клемпо -а м ‘мушкарац са клемпавим ушима’. – Сви смо ону кавану у Котражи 
звали Код Клемпа, зато што е газда имо надимак Клемпо; ║ клемпав -а -о ‘онај који 
има велике уши’. – Јопет је, мешчини, боље бити клемпав но чуљав.

клемпоња м ‘који је клемпав’. – Наиђе онај клемпоња што разноси решења за 
порез; ║ клемпоњица м дем. – Виђе ли ти шта зна онај његов клемпоњица, а јаком 
пошо у-школу.

клен м бот ‘варијетет јавора Acer campestre’. – Насред ливаде у Драгачици има 
клен, туј смо земајле одмарали, откивали косе и, кад жене донесу ужину, туј смо 
ужинали; ║ кленић -ића м ‘млад клен’ – Остави онај кленић нек расте, стићи ће за-
нешто; ║ кленов -ова -о ‘који је од клена’. – Ово ти је кленово брвно.

кленовак м ‘кленов прут, штап’. – Да сам на-твом месту, не би часа часијо, узо 
би овај кленовак па по гузици, не би он тако мене лаваријо.

кленовина ж ‘грађа од кленовог дрвета’. – Кленовина ти је лакорадна и нема 
чворова.

кленути -нем св ‘мало дремнути, уснути’. – Немојдете, ђецо, лармати, да ђедо 
мено клене, млого га сморијо круњач.

клепало с ‘даска и дрвени чекић којима се у манастиру позива на молитву’. – 
Кад гој чуем звоно ил клепало горенак у манастиру, ја се прекрстим.

клепавати клепавам несв ‘оштрити алатку клепањем, откивати’; в. мијови, 
поткајловати; ║ клепати -ам несв ‘и с т о’. – Никад није штета клепати алатку, јел 
ондак млого брже, лакше и отарашније иде посо. – Пред пролеће смо носили алат 
код ковача да клепамо, да на пролеће бидне све азурно; в. азуран.

клепати клепам несв ‘тући, ударати’. – Он ти њега увати и поче да клепа, једва 
га зустависмо; ║ клепити -им св ‘ударити, ошамарити’. – Ако те клепим, показаћу 
ти ја ко е гемаљ; ║ клепнути -нем ‘ударити некога јако; казнити’ – Кад те клепне по 
новчанику, виђећеш твога Бога.

клепетати клепећем несв 1. ‘лупкати ходајући у дрвеним папучама, нанулама’. 
– Шути, иде мајка, чуеш да клепеће нанулама; 2. ‘брбљати, много причати’. – Тај је 
у стању да клепеће ваздан, ко да га е отац правијо у воденици.

клепетуша ж ‘плехано звоно’. – Ко није имо меденицу он је качијо на стоку 
клепетушу, и по њеном звуку се зна ђе му е стока кад је изагна навише у-планину.

клетва ж ‘проклињање, проклетство’. – Каже нама ђедо: водте рачуна и поштујте 
родитеље свое јел благослов оца чува огњиште потомака, а клетва га тули за вјеки 
вјеков

клети кунем несв ‘бацати на некога клетву, проклињати’. – Ко га е клео – дочеко 
е. – Ко га је клео – није дангубијо.

клецати -ам в. клекнути.
клечка ж ‘дрвени рам који се свинчету ставља око врата да не прође кроз огра-

ду’. – Туриш крмачи клечку и она не може кроз ограду. – Кад се ш њима уватиш, 
присто си да ти туре клечку на врат, потље ћеш виђети да е њино обећање – лудом 
радовање; ║ клечкица ж дем. – Набациће они и њему клечкицу – само да му се 
примакну.

клиберити се -им се в. кесерити се. – Шта се клибериш тујнак ко луд на брашно.
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клизиште с ‘одрон’. – У Милићевића Питомачама се појавило клизиште, ниси 
мого преко ониг урвача да пређеш ласно ни пешке, а јадно ти са запрегом; в. урвине, 
суљиште.

кликнути кликнем св према кликтати; в. лађан; ║ кликтати кликћем несв ‘ра-
досно подвикивати’. – Нешто Богдан кликће, горе на брду, сабајле, ко жуња.

климати климам несв 1. ‘померати главу горе-доле, као знак сагласности с оним 
о чему се говори или то чинити невољно (у тренуцима сањивости)’. – Ђедо клима 
главом и спава, а они мисле да им поверова; 2. ‘ићи полако, ногу пред ногу’. – Кли-
мамо ми полако уз Кривају и запођенусмо разговор о невољи која снађе сељаке; ~ се 
‘померати се из тежишта и опет се у њега враћати’. – Он се климо на столици док 
се није превалио уназад; ║ климнути -нем св према климати. – Лако је њој да га 
климне кад га држи на поводњику.

климоглавац -авца м ‘полтрон, улизица’. – Оном климоглавцу треба везати узи-
цу за ногу: кад се увуче овим дрматорима у-дупе, да можемо да га ишчупамо. – Што 
гој би одборник паметно предложијо, због онијег климоглаваца, све ти је џаба.

клин м ‘затесано дрво или комад гвожђа који су на врху уски и постепено шире’; 
в. врба, избијати, подбити.

клинар м ‘балавац, жутокљунац, клинац’. – Ма он је клинар, млад, пикљав, из-
ашо из ђеце а није стасо у људе; ║ клинарски -а -о ‘који се тиче клинара’; изр. ~ 
-а посла.

клинчурка ж ‘клинка, девојчурак, шипарица’. – Прође она Сретенова клинчур-
ка и лепо нам назва Бога.

клинац клинца м 1. ‘дечак, клинар’. – Клинац ко клинац, ђе си ти виђо ђетињу 
кућу; 2. ‘ексер за поткивање волова и коња’. – Купидер кило клинаца, треба да пот-
куемо коње у зимски ков; ║ клинчић -ића м дем од клинац. – Наиђоше нека два 
клинчића вамо кроз-башчу.

клинчити се -им се ‘понашати се разметљиво’. – Сад може да се клинчи, питаћу 
га по-старос шта-ће и ку-ће. – Немојде тујнак да се клинчиш, ко да ми не знамо од 
кое си ти сорте.

клинџав -а -о ‘висок и танак, танковијаст’. – Ма још је он клинџав и зелен ко 
трава, нема човека док не служи војску.

клип клипа м ‘плод кукуруза’. – Клипови се разрасли на љепоту.
клипак клипка м ‘дебљи штап која се ставља говечету у уста кад се надује’. – 

Дајде брзо клипак да јунцу притиснемо језик да не пане док га залију бикарбон со-
дом, па ако видимо да не може да претекне, морамо да гађамо трокаром.

клипан клипана м ‘несташан младић’. – Немо да се качиш с оним Јереминим 
клипаном.

клипета м ‘неозбиљан младић’. – Прође онај клипета с још једним па се нешто 
измотавају и клебере.

клипити клипим св ‘нагло скочити’. – Кад је коњ наишо на ону дрвену ћуприју 
и забапто, препаде се и клипи – замал не падок ш њега.

клис м ‘штапић од тридесетак сантиметара који служи у игри клисања’. – Кад он 
удари клис машком, ти глаш да га укеџиш.

клисар -ара м ‘црквењак, црквени служитељ, звонар’. – Ристивое ти је бијо 
клисар све док је мого д-иде нако згучен са штапићом, потље, кад је он занемого, 
смијенијо га Игрутин Цогољ.

клисати се клисам се несв ‘играти се клиса’. – Ми смо се код оваца клисали 
поваздан. – Нисмо ми ондак имали некиг играчки па смо се клисали, надвлачили, 
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рвали, тркали и било нам згодно; в. укеџити; ║ клисање с гл. им. ‘играње клиса’. – 
Наша ти је забава била клисање, надвлачење, скакање удаљ и увис.

клиснути клиснем св ‘нагло побећи са неког места’.– Кад је загушћело, он клис-
но ко свака кукавица.

клицкати -ам несв ‘понекад мало »обојити« пелене, гаће, помало се понекад 
унередити (о малом детету)’. – Ваљадар се заигра па се заборави, мало-мало па е 
клицко у-гаће; ║ клицнути -нем св ‘мало се унередити’. – Баба Јула брани Рада да 
га не бију говорећи: Није се усро, очију ми мојиг, но само мено клицно.

кличак -чка м изр. вући (се) кличка ‘игра надвлачења’. – У кличку нисам бијо 
баш мајстор, млоги су ме побеђивали, ал у рвању нису могли д-опепеле јел код клич-
ка двоица ćедну један спрам другог, одупру ногама један другог и увате мотку нако 
ко оклагија што е и ко надвуче, он је победијо и туј обично победи онај што е тежи.

клобук м ‘плик на кожи (од ватре, сунца)’. – Превари ме команда те скинем 
кошуљу кад сам косијо и кад би пред ноћ – све ми по леђима поискакаше клобуко-
ви; ║ клобучић -ића м дем. – Мено ме доватило сунце и по леђима искочијо понеки 
клобучић.

клобучити се -и се несв ‘добијати пликове, мехуриће по кожи (од опекотина)’. – 
Кад би пред-ноћ почеше се леђа клобучити.

клозет -ета м ‘пољски нужник’. – Јесте клозет бијо у-башчи, диље од куће и 
бунара, ал није бијо далеко ако се пође на време.

клокет м ‘начин плетења’; в. вркет.
кломпав -а -о ‘већи него што треба (о обући)’. – Добри су ти опанци, само меш-

чини да су ти мено кломпави.
клонити се -им се несв ‘избегавати неког, чувати се нечег’. – Клонте се, благо 

ђеду, нераднијег људи јербо њине руке ђаво упосли.
клонути -нем св ‘изгубити снагу, опасти духом’. – Не вреди му причати, само 

шути и неке јаде клоно начисто.
клопарати -ам несв ‘лупати, пуштати уједначене звуке’. – Идемо тако зајно нас 

повише целу ноћ с воловима навише уз-планину и само чуеш како клопарају кола и 
дакћу волови.

клопка ж ‘замка’. – Спремили му клопку, мисле да е он ко-но што су и они па ће 
да се појагми, ал он није од њине грађе, па се не полакоми.

клот 1. ‘просто, равно плетење’. – Ово ти је клот плетња, а има и вркет; 2. ‘јело 
без меса’. – Ми копамо, а она нам доњела само клот пасуљ за ручак, мечку смо 
угледнули до заранка.

клубе -ета с ‘лопта коју направе пчеле скупивши се зими у кошници’. – По ци-
ковини се челе скупе у клубе и тако се бране од ладноће; ║ клувче -ета дем ‘клуп-
че, смотуљак пређе у облику лопте’. – Кад опредемо вуну, ми је ондак смотамо на 
клувчад.

кљакав -а -о ‘инвалидан, неспособан у руку или ногу’. – Кад је вамо зашо 
у-године, бијаше окљакавијо па га прозвали Кљако, споради тога што е, веселник, 
кљакав.

кљакати -ам несв ‘храмати’. – Смири се, немо кљакати док ти не зарасте нога.
кљаколити -им несв ‘радити нешто невешто, неспретно’. – Није вична да то 

згодно умијеси но нако кљаколи понешто, ни на шта не личи, ал није рђаво кад про-
баш.

кљас -ста -о ‘сакат, оштећених руку и ногу’. – Леко ти је бијо кљас у једну ногу, 
а Микаило у обадвије, далеко било.
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кљечкавац -авца м ‘житко блато’. – Идте, ђецо, преко ливада да не трапате по 
оном кљечкавцу, пљуштала е целу ноћ киша из-дрвета, из-камена.

кљечкати -ам несв ‘газити по блату, гацати’. – Немојдете, ђецо, кљечкати по том 
блату више, искаљасте се до-за-врат; в. локва, бушан.

кљешта с мн 1. ‘клешта’. – Кљешта су ти млого корисна алатка која ти треба 
сваки-час, било она обична која има свака кућа, па ондак имају армирачка, па ком-
бинована, па циврије, па мотоцангле и шпицангле, а Савко Лазаревић је у џепу стал-
но носијо зубарска кљешта, и кад неког заболи зуб мај ђе да се задеси, на плаштењу, 
у копању, он га извади док си реко чибуљица; 2. ‘греда у кровној конструкцији’; в. 
подрожњача.

кљокнути -нем св ‘пасти, срушити се, стропоштати се; онемоћати од старости’. 
– Гроно начисто, само глаш ка-ће да кљокне неђе за прошће; в. рабатан.

кљокче -ета с ‘мало дете’. – Шта ти ради оно твое кљокче, је л проодало?
кљук кљука м а. ‘млаз воде који избија на површину (обично на извору)’ – На 

атеничком врелу бије кљук ко да ври вода у неком величачком казану; б. ‘превирање 
џибре’. – Чим џибра избаци кљук, мож да се пече ракија; в.‘провирање течности’. 
– Ан видиш да е ракија избацила кљук, запржи је и преćеци са зашећереном водом.

кљукати -ам несв ‘трпати преко мере храну у уста; присилно хранити’. – Баба 
сваки дан кљукала ћурана са житом и нагнала га на дваес једно кило.

кљукопрц м ‘слаба кафа од јечма’. – Каки ти је, дијете, ово кљукопрц, ово каве 
није ни виђело.

кљуцати -ам несв 1. ‘узимати храну кљуном’. – Бацик пиладма мено жита па 
глам како кљуцају; 2. ‘приговарати, досађивати неким захтевима, звоцати’. – Данима 
му кљуцала у главу, док јој није пошло за руком да иг свади; изр. Кљуца пиле у гвоз-
дене виле; Кљуца у главу; ║ кљуцкати -ам несв дем ‘помало кљуцати’. – Кљуцка 
квочка оне веће комаде д-уситни пиладма, а она неће да појде; ║ кљуцнути -нем св 
‘једном лагано ударити у нешто’. – И ћорава кока кљуцне неко зрно.

кљун м 1. ‘део тела којим птица, живина узима храну’. – Кад ти се врана залеће у 
пилад, смота једно кљуном, а оздо га придржава канџама и одње право у Љесковац; 
2. ‘део опанка изнад прстију’. – На вру опанака они кљунови, а горе уз чарапе ла-
ковани каишчићи; изр: Камен ти у-кљун (кад загракће гавран јер се сматра да 
предсказује несрећу); ║ кљунић -ића м дем. – Све што се јаком испили има 
жут кљунић, зато се за младе каже да су жутокљунци; ║ кљунчић -ића м дем. 
– Опанчићи на кљунчиће.

кљусе -ета с ‘стар и онемоћао коњ’. – Имали они неко изнемогло кљусе, права 
драскела, једва иде; ║ кљусина ж пеј од кљусе. – Ћера Циго ону мршаву кљусину у 
галоп, док није изнемоћала и пала.

кључ кључа м ‘направа за закључавање’. – Испо баби иж-џепа кључ ка-смо 
ćеђели под дудом; ║ кључић -ића м дем. – Нашла ђеца неки мајушни кључић и 
нико није знао шта се ш њим могло закључавати.

кључаница ж ‘дрвена полуга којом се закључава брвнара‘. – Кад пођемо неђе, 
ми завучемо калауз па ш њим ћушнемо кључаницу и тако забравимо врата.

кључити кључим несв ‘гњечити, цедити грожђе’. – Горе над кацом поставимо 
муљач и у њега изручуемо грожђе те га тако кључимо и у кацу упада изгњечено да 
се ласно одвоји сок од комине; в. данце, качара, муљач.

кмеза ж ‘размажено дете’. – Млого си размазила ту твоју кмезу.
кмезити -им несв ‘често плакати без разлога’. – Немојде да кмезиш више ни боз 

чега, проби главу!
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кмека ж ‘јецај, плач нејаке особе’. – Чу се нека кмека из њине куће, тркниде те 
виђи да није дијете остало само.

кмекнути кмекнем св ‘огласити се кроза сан (обично о детету)’. – Учини ми се 
ко да кмекну дијете у-соби, ја тамо – оно спава и-даље; ║ кмечати -им несв према 
кмекнути. – Не знам шта е било ђетету – сву ноћ је кмечало, ваљадар му ничу зуби.

кмет м заст ‘најнижи орган власти, сеоски старешина’. – Кмет је моро бити 
најбољи домаћин у селу; ║ кметовски -а -о ‘који припада кмету, који се тиче кмета’; 
изр. ~ штап ‘штап који добија сеоски кмет после избора као знак власти’. – Поглед-
ни како му е око куће па му ондак подај кметовски штап јел каки је домаћин у својој 
кући, таки ће бити домаћин у селу, а јок да бираш за кмета неку гологузију, која ни 
у својој кући ништа није учинила, а јадно ти у селу.

кнап прил ‘по мери, таман’. – Е баш сам мислила да л ћу ти потревити величину, 
сад видим да ти је кнап.

књезити -им несв ‘кмезити, цмиздрити (о детету)’. – Јопет нешто онај јауд 
књези, виђи шта му е сад.

ко / ко зам. изр. ~ нема у глави има у ногама ‘»утеха« заборавном који иде два 
пута истим послом’. – Иди испотекар, кад не мислиш, ко ти је крив: ко нема у глави 
има у ногама; ~ сије безакоње жњеће муку. – Не знају они, јадници, да е казано ко 
сије безакоње жњеће муку; ~ ж ђаволом тикве сади о главу му се лупају. – Немој да 
гледаш на њиг, свој ти посо јел ко ж ђаволом тикве сади о главу ће му се олупати.

ко ‘као’; ~ заливен. – Ушућо се ко заливен и ни да бекне, ко да се не ваља; ро-
дити ~ китина ‘добро родити, преродити’. – А савило се воће до земље, родило ко 
китина, моро сам да поткочуем гране да се не искрше; ~ лад ‘тих, спор’. – Иде ко 
лад, једва миче ногу пред ногу; ~ мушица без главе ‘лакомислен’. – Не зна ништа, но 
лети, нако, ко мушица без главе; ~ очи у глави ‘пазити на нешто изнад свега’. – Чувај 
ове тапије, сине, ко очи у глави; ~ планина. – Израсло жито, вала Богу, ко планина; 
~ соли у очи ‘бурно реаговати’. – Кад сам му рекла, он скочи, ко соли у очи да му 
бацик; ~ упис ‘изузетно лепо’. – Има ђевојку, црнгарица, зеленоока, витка, дугонога, 
дугокоса, ма не могу ти опричати, ко упис, ко слика, а смерна; ║ ко-[о]но ‘као оно’. 
– Ниси човек ко-но што су остали људи, само нешто псуеш и богорадиш; изр. Нико 
ко-но Бог.

коб ж ‘несрећа, зла судбина’. – Зла коб иг снађе: не знаду ни ку-ће ни шта ће.
кобајаги реч. ‘тобоже’. – Бијаше бљутко оно јело, ал ја се држим у сили и једем, 

кобајаги, апетитли; ║ кобаксем ‘и с т о’. – Он, кобаксем, све то зна, а види се да не 
зна ни о Богу двије.

[кобасица] ж; в. смазати, пецивица; ║ кобасичица ж дем; в. купус; ║кобаси-
ченда ж пеј ‘неквалитетна, јевтина кобасица’; в. подригуша.

кобељати -ам несв ‘некако преживљавати, деверати’. – Па ет, шта да ти кажем, 
некако кобељамо, јопет, вала Богу, живи смо и здрави; ~ се -ам се несв ‘борити се, 
мучити се (о човеку слабијег здравља)’. – Једва се кобељам још кои дан док не стиг-
не позив Озго.

кобила ж ‘женка коња’. – Ови у Брезовицама имају добру кобилу, њена ждребад 
су млого добри потегалци; ║ кобилица1 ж дем ‘женско ждребе, ждребица’. – Лепа 
му она кобилица ко упис.

кобилица2 / кобилица ж 1. ‘штап који се побија у земљу при игри клиса’. – 
Побијемо кобилицу у ливади и распалимо да се играмо клиса; 2. ‘носач жица на 
виолини, гуслама’. – Кад распали Мико Циганин да вуче гудало, чини ти се да ће 
кoбилица да прсне.
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кобогда прил ‘куда, камо; акобогда’. – Кобогда ћеш вако сабајле? – Кобогда на- 
[j]есен ћемо да свадбуемо.

кобрљати -ам несв ‘котрљати, померати котрљањем’. – Ајде да ми поможеш 
кобрљати оно велико буре из качаре до у-подрум.

ков м 1. ‘прибор за откивање косе’. – Сваки косач је уза се носијо торбицу с 
ковом; 2. ‘потков на воловима, коњима’. – Оде ков на воловима док извукок камен 
на кулуку.

кова ж ‘кофа’. – Поњек јој ја кову са млијеком, видим да е Зорка саџгала, једва 
мрда).

коварнути се коварнем се св ‘опоравити се, оснажити’. – Мој се ђедо згодно ко-
варно откад је баба дошла из болнице, па вели: вала Богу – док је вијека биће лијека.

ковати куем несв ‘радити ковачке послове’. – Поваздан чуеш Добривоев наковањ 
како одзвања, стално куе; изр. Гвожђе се куе док је врућо; изр. ~ у звјезде ‘хвалити 
неумерено’. – А спроводаџија викно да га куе у звијезде, ко да није Срећков син, но 
ко да е из Беча.

ковач -ача м ‘занатлија који искивајући гвожђе прави разне предмете’. – Код 
ковача кућа без кукача; ║ ковачки -а -о ‘који се односи на ковача’. – Његов ковачки 
алат био је вазда згодно сложен, свака ствар на свом месту.

ковачница ж ‘ковачка радионица’. – У Поповића ковачници стално навала.
ковиталац -алца м ‘кружно кретање ветра, вихор’. – Кад наиђе вијор, поче да 

диже откосе у ковиталац; в. вијор.
ковитлати -а(м) несв ‘обртати, вртети у круг’. – Поче ветар да ковитла све пред 

собом, преврнуше се рогоџе, пођекоја грана се скрши, ђетелина полеже а пођекоја 
црепљика спаде с грађевина.

ковитлац -итлаца м 1. ‘вир на месту где вода иде у круг’. – Кад ме смота онај 
ковитлац, почек се давити, мислијо сам готово е са мном, ал скочи мој чико Милош, 
смота ме за косу и извуче на-обалу; 2. ‘ветар који дува укруг, пијавица’. – Кад наиђе 
вијор, смота плас у ковитлац и подиже га ко руком.

ковраг м ‘коров, аврик’. – Немојде, дијете, улазити у тај ковраг брез чизама, да 
не натрапараш на ону дугачку што се не помиње.

коврљати (се) -ам (се) ‘превртати (се), котрљати (се)’. – Ми ти се низ ону стрми-
ну у Пијевчевој ливади уватимо за кољена и коврљамо наниже до равнице.

ковртлог -ртлога м ‘вртлог, вир’. – Не купајте се тамо ђе је ковртлог, он може да 
прогута иксана.

коврџав -а -о ‘кудрав’. – И зову га Кудро зато што има коврџаву косу ко мери-
мац.

ковча ж ‘копча, спона’. – За шта ти служе те ковче кад идеш стално раздрљен?
ковчати -ам несв 1. ‘закопчавати’. – Кад гој изодиш напоље, ковчај те дугмиће, 

није ти тешко да се не преладиш; 2. ‘схватати, разумевати’. – Не вреди му причати, 
он то опште не ковча.

кодник м ‘ходник, предсобље’. – Изиђоше у-кодник испред суднице те се на-
сулише.

коеђе прил ‘понегде’. – Стално мош да га видиш коеђе како распреда коекаке 
криве дрине с коеким.

коекаки -а -о ‘којекакав’. – Нећу више да пуштам радијо јел не могу да слушам 
коекаке лажарије.

коеко ‘свако’. – Говоријо му коеко да то мож на грдно д-испане, да ваља и људе 
послушати и свое памети имати, ал он никог није слушо, е сад је доцкан.
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коеко ‘понеко’. – Нама кућа вође крај џаде и стално бане коеко што е пошо коеђе 
споради коечега.

коекудије прил ‘којекуда’. – Врљо коекудије па виђо да ниђе не точи мед и млеко 
па се врно, мекши од памука, што викали: дошла маца на вратанца; в. разаслати.

коешта ‘штошта’. – И она ми за кратко време наприча коешта. – Вала сам се 
нагледо коечега, све је наопако и будибокснама, они ти се поносе оним чега би се 
паметан стиђо.

[кожа] ж об. у изр. Оде ~ на батине. – Не би му бијо у кожи. – Из ове се коже у 
другу не може.

кожара ж ‘сорта позних јабука’. – Кожара е млого згодна, само мора подуже 
д-одстоји док се не усити.

кожмура ж а. ‘кора воћних плодова’. – Кад је баба кувала пекмез од маџарки, 
није љуштила кожмуру; б. ‘кора, кожа од сланине’. – Ону кожмуру од сланине смо 
турали да се скува у пасуљу ил у купусу, кад се раскува – прсте д-одгризеш.

кожув кожува м ‘горњи део одеће од коже, с рукавима’. – Дајде ми, Гордана, онај 
кожув, ударила нека сапанђела напољу.

коза козе ж 1. зоол ‘домаћа животиња Capra hircus’. – Кад он рече да не воли 
кајмак, баба му вели: за коза није сијено. – Ајте, ђецо, д-едете, до сад је ручо и ко е 
козе сагубијо; 2. ‘направа на којој се тестере, стружу дрва’. – Коза за стругање дрва 
ме служи млого година; ║ козица ж дем. – Те козице скачу око мене ко нека ђеца; 
║ козетина ж пеј. – Она несна козетина ми дође главе: обршће све на шта наиђе; ║ 
коzи -а -е ‘који је од козе’. – Најволим коzи сир, још кад узрели па с врућом пројом 
ил попаром, нема ништа љепше. – Добро е овчје, ал још је боље коzе месо. – Од 
коzег млијека се прави млого добар сир. – Од коzе длаке се праве кострутне торбе, 
вреће, покровци; изр. ~ брадица ‘врста траве која се тешко коси’. – Најгора е коzа 
брадица, за црне јаде, њу, сем по роси, не мош ласно д-опепелиш, кад угрије звездан 
– има мечку да родиш, да ти очи искоче, чик да е покосиш.

козбаша м ‘челник на косидби’. – Жарко ти је бијо козбаша на моби у Аџибовцу, 
туј ти је било тријестину косача, кад оштре косе јечи поље, а Дачо бијо водоноша 
(што викагу наши стари: мора да се зна ко коси а ко воду носи).

козјача ж ‘кошара за козе’. – И тако ти Танасије одијели мене, Зорку и Обрада у 
козјачу пошто е с мојом маћом накотрљо пуну авлију ђеце.

козлић -ића м в. магаре. – Они тамо са козлићима на склапање и бичкијама 
стајали преко пута бојаџиског сокачета и чекали да наиђе неко код кога би могли 
истругати дрва.

коинци / коицни -а -о ‘ситан, сићушан’. – У чуду се питам коинцо ли му е срце 
кад је оно воинцо; в. проносак, чабар; ║ коицацни -а -о ‘посве мален’. – Ма знаш 
коицацни је, нема шта да видиш; ║ колишни -а -о ‘мали, ситан’; в. јајце.

кокања ж пеј ‘кост, кошчина’. – Закло неко мршаво бравче, само саме кокање. – 
Бацтедер те кокање керадма.

кокањар м ‘непозвани гост који долази на свадбу (да оглође остатке свадбене 
трпезе)’. – Из домаћинскиг и карактерниг кућа никад момци нису ишли у кокањаре 
јел се тамо знало да е незвану госту место за вратима.

кокарда ж ‘значка на капи или оделу униформисаног лица’. – Четници су на 
шубарама имали кокарде.

кокати кокам несв ‘загревати зрна кукуруза јагличара до пуцања, правити ко-
кице’. – Узме баба сито па нам над пламеном почне кокати јаглица; ~ се ‘тући се, 
млатити се’. – Прво се свађаше, па претише једни другима па почеше да се кокају; ║ 
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кокање с гл. им. 1. ‘припремање кокица загревањем кукуруза кокичара’; 2. ‘туча’. – 
Кад се изнапијаше, настаде кокање, не зна се ко кога и споради чега бије.

кокетина ж ‘кокошје месо’. – За задушнице свако на гроб изнесе печену кокош-
ку с главом и кад погледнеш: оно пуно гробље кокетине; в. полипсати, свињетима.

кокија ж ‘воњ, смрад’. – Кад се јарац пари, она његова кокија се оćећа на пуш-
комет.

кокичар м ‘врста кукуруза од кога се добијају јаглице’. – Посијала баба Зорка у 
башчици цео ред кокичара.

коклица ж ‘дрвена столица без наслона, хоклица’. – Ондак ти се јело за трпезом 
и ćеђело на троношкама, није било к-ово сад астала и коклица.

кокодакати -одаче(м) несв ‘оглашавати се (о кокошки кад снесе јаје)’. – 
Чим чуеш како кокошка кокодаче, знај да е сњела јајце; ║ кокодакање с гл. им. 
‘оглашавање кокошке када снесе јаје’. – Ђе се чуе кокодакање тујнак има јајци па и 
добре гибанице.

кокошар -ара м ‘грађевина у коју се затварају кокоши’. – Испод авлије, у башчи, 
ти је бијо свињац, кокошар и клозет.

кокошињак м ‘кокошји измет’. – С прољећа чакљом очистимо кокошар па онај 
кокошињак потрпамо у јаме за краставце и лубенице.

кокошка ж зоол ‘домаћа перната живина Gallus domestica’. – Држали смо ми 
и ћурке, и гуске, и патке, ал брез кокошки никад нисмо били; ║ кокошчина ж пеј. 
аугм. од кокошка. – Оне кокошчине ми чапрљале и начисто упропастиле лију с лу-
ком; ║ кокошчица ж дем. од кокошка. – А имала е и кокошчице и свакој нађенула 
име: Пирга, Жујка, Црвенперка, Голошија, Ћуба; ║ кока ж дем. од кокошка; изр. Да 
си шућо, боље би ти кока пјевала; ║ кокица ж дем 1. ‘ситна кокош’. – Виђи само 
каке су ове кокице што иг зову цврцинке; 2. ‘јаглица (в.)’. – Ми смо јаглице звали и 
кокице споради тога што се добијају од кокичара; 3. ‘део лампе и фењера кроз који 
се провлачи фитиљ’. – Еве ти нов витиљ па га протни крос кокицу и мено очисти 
стакло од вењера.

кола с мн у изр. ~ волујска ‘кола која вуку волови’. – Ми смо волујска кола пода-
гонили пода трен кои је бијо наслоњен уза салаш, да не горе на-сунцу и да не-кисну; 
~ шинска ‘кола чији точкови су оковани шином’. – Била ти онда она шинска кола, 
кад наиђемо на калдрмљен пут, она тандрљају, ко свети Илија кад загрми, чуе се 
Бога питај докле јел досле није било овијег згода ко-во сад што има, те гумараба, те 
шпедитер, те чеза и вијакер.

колан м ‘каиш који коњу иде испод стомака’. – Знаш како се вели: седлај коње, 
притежи колане.

колар м ‘мајстор који прави запрежна кола’. – Најбољи колар у нашем крају ти 
је бијо Јеротије Радомиров.

коларина ж ‘порез, дажбина на кола’. – Ударили су намета ваздан: порез, при-
рез, трошарина, коларина, само још д-измисле ваздукарину, што викаше баба: уда-
рили намет на вилајет.

коларница ж ‘настрешница за смештај запрежних кола’. – Коларница ти служи 
да склониш запрежна кола јел јазук је да кисну ил да горе на-сунцу, па се земајле она 
маом покривала кровином.

колати колам несв ‘ходати полако и без циља’. – Кола по авлији ко кокошка кад 
ће да пронесе.

колац коца м зб коље ‘проштац’. – Оградисмо башчу кољем кое смо зимус 
цијепали, тесали и подоштрили и ан је спао снијег, ми га испобијали и поплели; 
сијенски ~ ‘стуб око кога се дене сено’. – Иди, сине, осијеци добар сијенски колац, 
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има вође преко петнес товара сијена да жђенемо; ║ кочић м дем 1. ‘мали колац’. – 
Подоштри ми неколко кочића да побијем поред шипурака да иг ветар не обали; 2. 
‘део гусала којим се затеже струна’.

колач -ача м у сталном споју ~ од маџарки ‘специјалитет замешен од шљиве 
маџарке који се пече на сунцу’. – Баба умијеси колаче од маџарки, па иг потрпа на 
купусове листове и тури на цреп од трена да с-испечу; пријатељски ~ ‘колач који 
ломе очеви младенаца на свадбеном ручку’; пријесни ~ ‘колач од бесквасног теста’; 
~ славски ~ ‘који се носи у цркву на дан славе’. – Госте прво послужимо славским 
колачом, житом и вином црвенијем, па ондај тек иде све редно; ║ колачић -ића / 
-ића м дем; в. менкиц, плотна.

колачара ж ‘сорта јабуке’. – А у јарузи бијаше велика колачара, она ти је рађала 
сваке боговетне године ко китина, све смо морали да јој поткочуемо гране да се не 
искрши.

колачити колачим несв, у изр. ~ очима ‘буљити се, бечити се’. – Што колачиш 
очима, ниси виђо мечку.

колебати -ам несв ‘бити несигуран, двоумити се’. – Колеба се да л да сије ком-
пир ил жито.

коленика ж 1. ‘натесана летва између греда на плафону преко које се набацује 
малтер’. – У нашој славској соби је преко коленика набачен малтер, то стои затегну-
то ко тамбура; 2. ‘врста вретена’. – Предемо на вретено, а препредамо на коленике.

колиба ж ‘импровизовано склониште у пољу, винограду’. – Кад почну лубенице 
да зреле, направи се колиба и покрије кровином да онај ко чува бостан од лопова 
може да се склони и да спавне. – Љепше ти је у колиби пјевати но у дворцу плакати, 
викаше јадна нина.

колијевка ж ‘лежај за новорођенче’; изр. Што колијевка заљуљала то мотика 
закопала.

колир -ира м ‘оковратник на кошуљи’. – А преко џемпера се види чис и попеглан 
колир од кошуље.

колмовати -ујем (не)св ‘увијати косу’. – И Ружица ишла код вризерке те колмо-
вала косу, а баба се смије па вели: виђела жаба ђе се кују волови па дигла ногу, оће 
и она.

коло с фолк 1. ‘народна игра’. – Кад засвираше штрументи, народ се повата 
у-коло; 2. ‘део воденичног механизма у који удара вода и покреће горњи воденички 
камен’. – Весела Десанка Обрадова сиђе д-отвори ципун па јој коло смота мараму и 
кике и настрада јадница, Бог да јој душу прости.

коловођа м ‘играч који води (»воза«) коло’. – Није било сабора да Раденко не-
бидне коловођа.

коломаз -и ж ‘маст за подмазивање осовина запрежних кола’. – Кад одеш у Гучу, 
узми кутију коломази д-има, ова нам је при-крају, безмало смо е изарчили.

колотраг м ‘траг од шинских кола’. – Кад понесеш ручак у планину, иди са 
Стржевице колотрагом и наћи ћеш нас, бићемо неђе око Богићева гроба.

колут м ‘прстен, обруч, предмет на који се нешто намотава’. – Догнали ови лек-
тричари три колута жице, веле да ћемо скоро добити струју.

коље в. колац
кољеница ж ‘део свињске ноге ниже колена’. – У свадбарски купус се тури и 

овчетина, говедина, свињска кољеница и сланина, и ондај не знаш колко ти је доста, 
колко бидне добар.

кољено с анат 1. ‘зглоб на споју натколенице и потколенице’. – Како паде, благо 
баби, те разби кољено, оди да ти баба привије лук, ома ће д-умине; 2. ‘генерација, 
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поколење’. – Наша унучад су десето кољено од Стевана; в. слијепац; ║ кољенце -а / 
ета с 1. дем ‘мало, дечје колено’. – Дијете бабино огребало кољенце, да баба љубне 
па неће да боли; 2. ‘место на грани где избија лист’. – Ударијо развигорац и из 
кољенцади почо да се помаља пупољ.

кољуждина ж ‘кора од ораха’. – Ону кољуждину скупљамо у једну стару качицу 
па зими изгоримо мимогред у шпорету.

кољуштати -ам несв ‘скидати кору (љуску) са ораха’. – Поврањеле нам руке кад 
смо кољуштали орасе, не могу с ничим да се оперу.

командирати -андирам несв ‘командовати’. – Да [в]и[ди]ш ти јада како му жена 
згодно почела да командира.

командовати -уем несв ‘наређивати, заповедати’. – Неш ти мене командовати 
шта ћу ја да радим у мојој кући па да си још толики.

комбинет -ета м ‘комбинезон, женска поткошуља’. – Одњо ми ветар с ленке ком-
бинет чак у-башчу.

комендијати -ам несв ‘смејати се, причати шаљиве приче, подсмевати се’. – Уз 
све муке, јопет се и насмијемо, и запјевамо, и комендијамо; ║ комендијање с гл. им. 
‘причање шаљивих прича, шегачење’. – Паде ми на ум његово комендијање с овим 
партијашима.

комендијаш -аша м ‘шаљивчина’. – Десимир ти је бијо комендијаш каквог мајка 
није родила, стално је изводијо неке керевеке.

комесија ж ‘комисија, група лица која треба да обави неки службени посао’. – 
Изашла комесија те нам пописала све живо и стоку, и пиљеж, и жито, и ракију, знао 
сам шта нас чека; изр. Једу ко пописна комесија.

комешати се -ам(о) несв ‘врпољити се, померати се тамо-амо’. – Кад је настало 
оно комешање знао сам да ће да бидне белаја; ║ комешање с гл. им. ‘узнемиреност 
као припремање нереда, немира’. – И онда у оном народу настаде комешање, неко 
викну: уа лопови! – и ондак сви почеше да се деру: лопови, лопови!

комина ж ‘остаци од грожђа након отакања вина’. – Комину потље препечемо и 
добијемо комовицу, она ти је млого добра за облоге боз назеба, а ваља и да се про-
гуне која.

комишати -ам несв ‘скидати овитак с кукурузних клипова’. – Комишали смо 
с јесени једни код другиг скоро свако вече; ║ комишање с гл. им. – Кад бидне 
ујесен, почну комишања, неђе и са штрументима, а песма се орила, да ти не зборим. 
– Нисмо утољевали кад започне Марија: месечина упрла у грање, дођи, драги, биће 
комишање – сви за њом ударе други глас.

комишина ж ‘листови шаше око клипа кукуруза’. – Кад се комишина добро осу-
ши на некој сувоти, онда се ситно ицјепка и њоме се напуне јастуци и сламњаче.

комишиоц м ‘човек који комиша’. – Кад је било с вечери, искупи нам се пуна 
авлија комишиоца.

комов комова -о; в. тишња.
комовица ж ‘ракија од комине’; в. лоза, комина, трљати.
коморџија м ‘припадник војне коморе’. – Млађо ти је бијо коморџија у војсци 

док не паде ропства.
комотан -тна -о ‘удобан’. – Комотна ми ова гуња, а није млого ни тешка; ║ ко-

мотно прил ‘удобно; угодно, релаксирано’. – Измиријо сам овим пашчадма порез и 
сад дишем комотно, ко човек, право ти кам: волим да иг отаросим, јел ђедо е стално 
говорио »Богу Божје, цару царево а нама што остане«.

компир -ира м бот ‘кромпир Solanum tuberosum’. – Компири су се чували у тра-
пу ко и јабуке, а купус се киселио у каци која се смештала у-подрум. – Кад су пова-
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дили компире у Столовини, запјеваше: компири се компирају / ђевојке се не дирају 
/ дирају се само ђеца / од двеста месеца; ║ компирић -ића (об. мн.) м ‘млади кром-
пир’. – Ништа љепше од пилета на компирићима.

компириште с ‘њива у којој су били посејани кромпири’. – Оћеју да посију пше-
ницу у компиришту.

компируша ж 1. ‘врста крупне шљиве’. – Имали ми компирушу у башчи, рађала 
сваке године и била слађа од меда; в. џенарика; 2. ‘пита од кромпира’. – Кад се по-
сти, направи нам баба компирушу.

компот -ота м ‘компот, кувано пошећерено воће’. – Баба нам од јабука и сувиг 
шљива укувала компот, па вели: поедите док је врућо, то е млого здраво.

конак конака м ‘преноћиште’. – И туј ти ми код тијег добријег људи стигнемо на 
конак, дочекали нас ко кумове, нема шта да се каже.

конац1 конца м ‘нит’. – Купде једно калемче црног конца д-имам у кући; изр. 
Виси му глава о концу.

конац2 конца м ‘крај, свршетак’. – На концу конца, виђеће се ко е бијо човек а 
ко јајцара јел све што е тајно биће јавно. – Није привриједијо ни за око прста конца.

коначити -им (не)св ‘заноћити’. – Накренуло сунце подобро, видимо ми да ће 
да га увати мрак неђе у планини, те га напанемо да кода нас коначи, он се најпрво 
снебива, па најзад пристаде; в. простирати.

кондура ж ‘гумена обућа’. – Назуљај часком кондуре те дотркај наруче дрва, 
мој сине; ║ кондурица ж дем; в. вусокла, сељаче; ║ кондурчина ж аугм пеј; в. 
натраљати, трапат, шламћати.

коне -а ‘комшија (одм)’. – Ајмо код кона, да накренемо по едну!
коноп конопа м ‘уже’. – Нисам имала дужи коноп од овога.
конопац -пца м ‘уже’. – Рабаџија не креће на пут без конопца, ćекирчета и влаче-

га; ║ конопче -ета дем. од конопац. – Додај ми оно конопче да вегнем ове алатке да 
ми не поиспадају ис-кола; ║ конопчић м дем. – Имаш ли каки конопчић да вегнем 
теле?

конопар м ‘мајстор што преде конопце’. – Нема више добриг конопара ко досле, 
сад и то раде вабрички.

конопља ж бот ‘биљка из које се добијају влакна кучине, Canabis sativa’. – Кад 
се конопље почупају, повежу се у снопове, осуше, па се онда потрпају у мочило. 
– Сваке године смо сијали конопље кое се после кишељења трле и ондак се преде 
тежанов конац; изр. На Прокопље велике конопље; ║ конопљани -а -о ‘који је од 
конопље’. – То ти је конопљана узица.

конопљиште с ‘парцела под конопљом’. – Ене иг у конопљишту, чупају конопље.
контати -ам (не)св ‘рачунати, промишљати, сабирати’. – Контај како гој окре-

неш, нема довољно сијена д-изимимо стоку, морамо да прикупимо, па то ти је.
контраш м ‘особа која има другачије мишљење и став у односу на преовлађујући’. 

– Он ти је бијо контраш и нису га ови партијаши, боз тога, мирисали.
концеларија ж ‘канцеларија’. – Морам д-идем у месну концеларију да вадим 

билет за јунца, оћу да га ћерам на вашер.
коњ м зоол ‘домаћа животиња за превоз терета и јахање, Equus caballus’. – Ви-

каше тајо: мош ти да оћеш, и коњ да може, али ако Бог не да – не вреди; ║ коњић 
-ића м дем – Има Живота коњића ко слика; ║ коњиц м у изр. вилин ~ зоол ‘инсект 
Libellula depresa’. – Млого пута смо јурили вилине коњице у потоку и никад иг нис-
мо уватили; ║ коњина м пеј. – Она Андрина коњина баци чивте, мало е валило да 
ме удари; ║ коњезгара / коњузгара ж пеј. – Продо Драгутин ону његову коњузгару 
на кило, зато што е гађо и предњим и задњим ногама; ║ коњетара ж пеј. – Оне 
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коњетаре тамо све заузеле; ║ коњче коњчета с. – Почо Саво д-обучава оно коњче 
што е купијо у Брезовицама; ║ коњски -а -о ‘који се тиче коња, који се односи на 
коња’. – Набавијо Петроније коњска кола; ║ коњетина м пеј ‘стар, ислужен коњ, 
рага’. – Има Пeтар коњетину, није ни за шта и не зна ни што га држи.

коњетина ж ‘коњско месо’. – Веле да у Београду има нека месара у којој продају 
коњетину.

коњосати -шем несв ‘радити напоран посао’. – Коњоше поваздан, ал мала вајда.
копања ж ‘дрвена посуда (карлица, корито)’. – Он узе неку стару издрндану 

копању те у њу изручи ону рокву.
копати -ам несв а. ‘обрађивати мотиком земљу око усева’. – Пошли да копају 

компир; б. ‘копати земљу ногом’. – Наш бик често буче и ондак почне да копа земљу 
ногом и да баца на плећке; ║ копкати -ам несв дем од копати. – Копка ђедо нешто 
у башчи и зове бабу да му донесе воде; 2. несв ‘стално мислити о нечему’. – Сву 
ноћ ме копкало по глави како то д-урадим, а да бидну и вуци сити и овце на броју; 
║ копнути -нем св према копкати 1. – Ете ме, само да још ово копнем што ј-остало 
[до краја реда, врсте]; в. купиница.

копач -ача м ‘човек који копа’. – Кад копамо, ми се позајмичимо, па данас сви 
код једног, ćутра код другог и тако нам у друштву лакше прође тегоба дана, а и 
згодно е виђети у-њиви повише копача; ║ копачки -а -о ‘који се тиче копача, који 
се односи на копаче’; изр. ~ песма ‘песма коју певају копачи’. – И ондак ти копачи 
запевају копачке песме, коно што е она: Ој, облаче, немој на копаче; в. рабаџија; в. 
завичај; ║ копачов -а -о ‘који припада копачу’. – Кад гој нешто туриш у уста, ćети 
се да си туријо кап копачовог зноја.

копачица ж 1. ‘жена која копа’. – Над Драгославом Микаиловом није било боље 
копачице; 2. ‘врста плуга која служи за окопавање усева’. – Док се није измислила 
копачица, све смо, пусти, ручно и окопавали и огртали

копилан -ана м ‘ванбрачно мушко дете’. – Треба они да ми одреде шта ћу ја да 
радим, реко би сам копилан на њиној очевини, а јок свој на свом.

копиле -илета с ’ванбрачно дете’. – Прича се како е нека Ранђија вољела да из-
играва поштењачину, па рекла: придржде ми ово мое копиле д-идем д-ипсуем ону 
курву.

копилити се копили се несв према окопилити се. – Кадар ће да нам се копили 
шаруља.

копиљача ж ‘женка која се омлади пре пуне биолошке зрелости’. – Јес она 
копиљача, ал погледни како јој је напредно јагње, не било му урока.

копита ж ‘део ноге копитара којим се при ходу додирује тло’. – Ми кад поткива-
мо кобилу, ондај и ждребету мено ђељнемо копите. – Лева предња копита се Ацку 
очкрбила.

копкати в. копати.
копнити -и несв а. ‘отапати се (о снегу)’. – Дуну ноћас југо и снијег почо да коп-

ни; б. ‘слабити (о човеку)’. – Млого се промијенијо Тикомир и згодно почо да копни 
ко лубеница кад презрели.

копно ‘земља на којој се отопио снег’. – Вамо на овој присојној страни згодно 
копно, а ономо у Радосавчевићима, ваљда ђе је осоје, снијег до-кољена.

копња ж ‘време окопавања усева’. – За време копње само чуеш како копачи 
пјевају коеђе.

копоран -ана м ‘кратак капут с рукавима’. – Има ђедо тегетни копоран са црве-
ним реверима.
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коприва ж бот ‘коровска биљка, Urtica (U. urens, U. dioica)’; изр. Неће гром у 
коприве; ║ копривица ж дем. – Иди, ћеро, набери мено копривица ћурадма.

копривњача ж ‘алергија’. – Сваког пролећа га напане нека копривњача.
копрцати се -ам се несв ‘трзати се извлачећи се из какве гужве, бацакати се, 

праћакати се’. – Копрца се ко прасе у џаку.
копунити се копуним се несв ‘опирати се, противити се’. – Нашло оно да се не-

што копуни, а не зна на колко е места шупљо.
кора ж ‘спољни омотач дрвета, воћке, поврћа’. – Викаше весели тајо: ја најволим 

кору од млијека и срце од лубенице; ║ корица ж дем. – Наш сељачки љеб има пет 
корица, сила муке видимо док га зарадимо; ║ корице ж мн ‘заштитна корица ножа, 
мача, сабље’. – Кад ољушти крушку, баба обрише оштриц бритве о кецељу па га вра-
ти у корице; ║ коретина ж пеј од кора. – Склонте, људи, ове коретине од трупаца, 
срамота е да вође буду растовржене; ║ коруга ж ‘кора од лубенице’. – Покупи, ћеро, 
оне коруге од бостана што су јели жетеоци у кабуљу па однеси свињама нек појду.

[корак] м. – Још корак, ђецо, па стигок до гроба, прође живот за трен ока.
коракнути коракнем св ‘направити, учинити корак’. – Утрнијо се и није мого 

ни да коракне; ║ корачати -ам несв према коракнути, корачити. – Кад она понесе 
тестију с водом косачима, корача преко поља ко официр; ║ корачити корачим св 
према корачати; в. багателисати;

корбач -ача м ‘бич’. – На вијакеру има згода у коју се тури корбач да бидне при 
руци.

[корен / коријен] м. – Коријен је дугачак десетак сантима.
корети се кори се несв ‘претварати се у кору’. – Увати ова сувовица и поче њива 

да се кори те смо морали да е окопамо.
корисан -сна -о ‘користан’. – Кад је Жутуља отелила женско теле, приђе баба те 

га нако мокрог повуче за увета и рече: корисна!
корити / корети -им нев ‘прекоревати’. – Нашо си кога ћеш да кориш, ниси му 

за мали нокат; то ти је ко кад је коза корела овцу зато што е овца прескочила врзину, 
па јој се диго реп и виђело се стидно место, а кози реп стално закопрчен увис па њу 
није срамота. – Стално ме мајка корила па вели: виђи како е Ацо Бранчин смеран и 
озбиљан дечко. – Стално е мајка мене, ваљда ђе сам средња, корила: те што нисам 
старију сестру послушала, те што млађу нисам одменила.

коритити се -и се несв ‘кривити се, витоперити се (обично о дасци)’. – Ако згод-
но не увитлиш даске, почеће да ти се корите и онда немаш вајде од њиг.

корито с ‘дрвена или камена посуда из које се поји стока или хране свиње’. – 
Имамо ми и плекано корито у коме перемо веш; ║ коританце -ета с дем. – Додај ми 
коританце д-окупам ђецу; в. ранилица.

коров м ‘травуљина, штетно биље у усевима’. – Кишна година па не мош ласно 
да с-избориш с коровом.

короваш м ‘неред’. – Немојте, ђецо, правити короваш по-кући, но сваку ствар 
коју узмете, врат-те је на њено место.

корпа ж ‘предмет за ношење намирница плетен од прућа’. – Давидовићи су 
умљели д-исплету млого добре котобање, цегере, корпе и коешта од прушћа; изр. 
прилошка ~ ‘корпа у којој се носи прилог’. – У прилошку корпу кад пођемо на-даћу 
обично смо турали погачу, гибаницу, ћасу бијелог мрса и печену кокошку; ║ корпи-
ца ж дем. – Еве ти ова корпица, тркни у задругу те узми кило соли, кило шећера и 
кило и по ексера баскијаша, требају ђеду; ║ корпетина ж аугм од корпа. – Доњо он 
неку корпетину пуну некиг рка.
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корпар -ара м ‘човек који плете корпе’. – Радомир корпар ми нудијо два котобања 
упола цене, ако му купим и цегер.

кортензија ж бот ‘украсно биље, цвеће Hydrangea’. – Расцветале ми се кортензије 
не може бити боље.

коруга ж в. кора.
кос м зоол ‘птица певачица Turdus’. – Више авлије у бршљану косови направили 

гњезда и туј се настанили, милина иг чути у-зору кад запјевају, а пјевају и у смирај 
дана, а милина ти је погледнути иг с прољећа кад изиђу њини полетарци из гњездета.
[кос] кости анат ж. ~ у грлу; ║ коскица ж дем ‘мала кост’. – Јео рибу и удави 

се с воишном коскицом, једва се повратијо; ║ кошчица ж ‘и с т о’. – Ми трешње 
једемо с кошчицом; ║ кошчина ж пеј в. кртина; ║ кошчурина ж пеј аугм. – Кад 
међу керове бациш кошчурину на којој нема меса, они се покољу, тако и међ људе 
убаце неки мамац и они се међсобом кољу, а ови им деру кожу; ║ кокчина ж аугм 
в. кошчина. – Довукло оно кериште неку кокчину.

коса1 косе ж ‘власи’ – Кад јој је умро брат, она расплела косу па нариче, камен 
би проплако.

коса2 косе ж ‘алатка за кошење’. – Коса ти има ријез, јарку, петицу, па се гривном 
причвршћива за косиште, на коме има рукуница; коса ти се откива чаканцом на бак-
вици, а оштри брусом кои се држи у брусари с водом јел брус треба да бидне мокар.

коса3 косе ж геогр ‘падина’. – Кад се налуњило небо од Овчара, он заокупи овце 
низ ону косу наниже; ║ косица ж ‘страна, стрмина’. – Остадоше овце горнак у ко-
сици, неће никуд за толико док се ја вратим с извора; ║ косина -ине ж ‘стрм терен, 
стрмина’. – Вели њему Милорад: ма не мош с трактором да поореш ону косину, а 
Владе каже да може ал на залаз.

косач -ача м ‘човек који коси’. – Кад се на мобу искупе косачи, да ти је само ста-
ти па гледати од милине, све делија до делије; ║ косачки -а -о ‘који се тиче косача’; 
~ пјесма ‘песма коју певају косачи’; в. искупити се, завичај, рабаџија.

косачица ж ‘машина за кошење’. – Набавијо Владе косачицу, претутњи ектар до 
подне, иде за њом из-корака.

косидба ж ‘време кошења ливада’. – Земајле се знао поредак: кад косидба пане 
у Петров пос, нема мрснине.

косиоц м в. косач. – Ене иг косиоци, иду на вечеру пјевајући.
косир -ира м ‘алатка у облику дугог повијеног ножа за сечење кукурузовине, 

шибља’. – Кад наоштриш косир, сијечеш шашину ко ништа.
[косити] косим несв. – Немојте, ђецо, косити ђетелину док се не ишчисти време; 

║ кошење с гл. им.; в. врат, резак.
косиште с ‘дрвена држаља са рукохватом, на коју се насађује метални део косе’. 

– Најљепша косишта е правијо Јеротије.
косник -ика м ‘гредица која косо спаја више рогова у кровној конструкцији’. – 

Кад укровимо, ондак укивамо коснике јел они ти штите да кров не мож да с-усуче 
кад ударе ветрови.

костријет -и ж ‘козја длака, тканина од козје длаке’. – Кад од костријети начиниш 
торбу, нема јој издера. – Земајле се од костријети ткале торбе, бисаге, покровци, 
вреће и то су биле ствари кое нису имале издера.

костријешити се костријеши(м) се св ‘припремити се за напад (о овну, петлу) 
или за одбрану пилића (о квочки)’. – Костријеши се Стојанчин пијевац – оће да се 
побије с оним Даринчиним. – Костријеши се ко квочка.
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кострут ж в. костријет; ║ кострутни -а -о ‘који је од кострети, костретни’. – Ко-
струтне покровце је имала свака кућа. – Од кострутнијег покроваца за волове нема 
бољиг; в. прочевље.

котар -ара м а. ‘ограђен простор за сено’. – Котар ђе ђенемо сијена је заграђен 
и тамо не мож д-уиђе стока; б. ‘ограђен простор за овце, тор’ – У котару нам љети 
бораве овце.

котарица ж в. корпа. – У котарици смо носили ужину орачима.
котити се -и(м) се несв ‘омлађивати се (о мачкама, керушама)’. – Кад почну те 

мачкетине да се коте, гледајте шта ћете ш њима; в. окотити (се).
котљаник -ика м в. чабреник. – Додајдер ми котљаник да нас двоица понесемо 

овај чабар с водом.
котобањ -ања ‘велика корпа са два рукохвата (увета)’. – Жито смо носили у 

котобањима, међу-собом, и изручивали у-канате.
котрљати -ам несв ‘премештати преврћући, котурати’. – Не мош ти то сама да 

котрљаш, почекај часком да ти помогнем.
котур м ‘дуг узан предмет савијен у круг’; в. распасати се,
коцка ж 1. ‘облик фабрички прерађеног шећера’. – Мене послала баша да купим 

кило шећера у коцки; 2. ‘играње карата у паре’. – Коцка ти је грдан занат, далеко га 
било, то ти је ђавоља работа и величка греота.

коцкарош м ‘коцкар, хазардер’. – Ђе има коцкарош у кући, тујнак среће нема.
кочаг -ага м ‘преградак за телад у штали’. – Кад смо пуштали теле из кочага, оно 

се разигра, гурне бабу и обали је и она ти, веселница, уштукне у-руку.
кочањка ж ‘део клипа кукуруза који остане након круњења’. – Земајле смо 

кочањком заптијевали влаше, ондак ти је ретко ђе имало пампура.
кочет -и ж ‘говеђа длака’. – Кад чешагијамо говеда, на чешагији остане кочет, а 

нарочито е има млого кад се говеда лињају.
кочоперити се -оперим се несв ‘узносити се, гордити се’. – Почело и оно нешто 

да се кочопери, а само што е из пелена изишло.
кош м ‘уређај од дасака над воденичким каменом, у који се сипа жито за 

млевење’. – Сунемо пун џак жита у кош и воденица има посла до пред-зору.
кош! узв којим се говече тера у јарам. – Кош, Шаре; в. палица.
кошаница ж ‘покошена ливада’; в. белити, разастирати.
кошара ж ‘»грађевина« за овце’. – Обично е кошара била од брвана или плетена 

од прушћа; ║ кошарица ж дем. – Ене иг тамо иза кошарице, нешто се здоговарају.
кошати -ам несв ‘упрезати волове у јарам’. – Кад год је ђедо Радосав кошо во-

лове, он се најпрво окрене к истоку и прекрсти говорећи: Помози, Боже!
кошевина ж в. кошаница – Не вреди краве изгонити у кошевину, тујнак да 

набризгају неће.
кошкати се -ам се ‘безазлено се подгуркивати, спорити се’. – Гледам ја како се 

они, кад иду из-школе, кошкају ко јунчићи кад се играју на ливади.
кошница ж ‘кућица за пчеле’. – Ђед Радомир је имo челињак у ком је држо кош-

нице а између њиг је гаијо матичњак.
коштати кошта (не)св ‘имати вредност, вредети’. – Код неке сорте људи данас 

најмање кошта образ; ~ се ‘придавати себи посебну важност, држати се надмено’. – 
А ти немо да се нешто кошташ и нећкаш него лијепо и згодно кажи да оћеш и готова 
ствар; изр. ~-ло га главе ‘кобна грешка’. – И он ти се залети с мотором да га престиг-
не и то га кошта главе, Бог да му душу прости; ║ коштање с ‘цена нечега’. – Велико 
е коштање, у данашње време, школовати ђецу, ал млоги веле: оћу д-ошколуем дијете 
па нек кошта колко кошта.
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коштац обично у изр. у ~ ‘начин рвања’. – Рвали смо се и у руке и у коштац, ал 
од свијуг је Сретен бијо најбољи рвач, није му имало равна у целом Драгачеву; в. 
рвати се.

коштуњавац -вца м ‘тврд орах који се тешко чисти’. – Добро рађо онај ора у 
јарузи, ал бијо коштуњавац, нисмо имали неке велике вајде од њега.

 кошуља ж. – Досле су носили људи тежанове кошуље, ретко ко е имо памучну; 
║ кошуљица ж 1. дем од кошуља. – Сашила сам ђеци кошуљице да се понове за 
Госпођиндан; 2. ‘постељица’; в. пометина; ║ кошуљчина аугм пеј од кошуља. – 
Скинде ту кошуљчину д-оперем, виш да е сва побијељела од зноја; ║ кошуљче -ета 
с дем. – Извезла унуку кошуљче па јој дошо ко цвет у ливади.

кошуљара ж ‘мотка, обрамица на којој се носи рубље на испирање’. – Сад се не 
носи веш у поток на кошуљари, нит се пере пракљачом, ко некад.

крабар -бра -о ‘храбар, јуначан’. – На спомену Петровом у Лиси је све о њему 
казано: „Овај биљег показуе краброга воиника ... служио верно 3. г. при владанију 
књаза Александре“.

крава ж ‘одрасло женско говече’. – Ретко која е сељачка кућа била без бар двије 
краве; ║ кравица ж дем од крава. – Она најмлађа кравица тражи бика; ║ кравче 
-ета с. – Одгаила Стојанка Миломирова кравче ко болбона; ║ краветина ж пеј аугм 
од крава. – Оџогљавила ова краветина, нема од ње вајде, више појде но што дадне; 
║ крављи -а -е/о ‘који је од краве (млеко, сир)’. – Кад скинемо кајмак, ми јопет под-
млачимо оно кравље млијеко, туримо мају и правимо сир.

кравити се крави(м) се ‘отапати нешто што је залеђено, смрзнуто’. – Иди, ћеро, 
донеси оне залеђене кошуље с ленке вође поред шпорета, нек се туј краве.

крављача ж ‘дрвени суд за мужу’.– Џаба ти крава која дадне пуну крављачу 
млијека па се ритне те га проспе.

крадомице прил ‘кришом’. – И глам ја како се он извуче кроз прозор од оне куч-
ке и крадомице кроз жито побеже онамо Грмовима.

крадуцкати в. красти.
[крађа] ж. – Ко крене у крађу, њега е ђаво узо под свое; изр. ~ ђевојке ‘женидба 

без благослова родитеља девојке’. – Он је укро ђевојку, а у крађи бијо његов брат и 
чича; ~ барјака. – Барјактар кад откупи окићен барјак, пази га од крађе, да му га ко 
не украде па потље мора јопет да га откупљуе.

краика ж ‘почетни или последњи одрезак од хлеба, окрајак’. – Не може баба 
краику јел је обезубила. – Ова наша ђеца се стално отимају ко ће да здомча краику.

крај краја м 1. ‘завршетак нечега, крај догађаја’. – На крају краева дођосмо дон-
ле; 2.а. ‘предео, област’. – Кад им је скресо све како јес, бијо е то почетак његовог 
краја, па е моро да подвије шипке и д-иде у родни крај. – Нисам ти ја никад долазијо 
у овај ваш крај; б. ‘положај, статус’ у изр. поставити, сести у горњи ~. – У горњи 
крај собре ćеда кум; ║ крајић -ића м дем; в. сарџада; ║ краичак -чка ‘окрајак’. – 
Беше осто краичак мурузнице и залогичак сирца, тек толико да се заложим мено.

крајница ж ‘први одрезак од трупца који се струже’. – Растове крајнице имају 
бјељике, од њиг мош вако нешто да склепаш, а права јапија ти је срчика.

крајпуташ -аша м ‘споменик ван гробља, поред пута’. – Кад војник погине у 
рату и не зна му се гроб, ондак му родбина сподиже камени биљег неђе според пута.

кракер кракера м ‘безалкохолно, освежавајуће пиће’. – Ондак ти је по вашерима 
од безалкоколнијег пића имало само кракера и кабезе.

кракови -ова м ‘два лучна прирутка између руде и јастука на волујском колима’. 
– И руду и кракове Добривое ишаро истим бојама ко цела кола.
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крамп м ‘алатка за копање тврде земље и крчење’. – Крамп ти је с једне стране 
коно ужи будак, а з друге шиљат.

крангла ж ‘ревери’. – Смота чичу Рада за кранглу од џоке, вако с обадвије руке и 
згодно га поподиже од земље и вели му: ако то још јампут учиниш, побићу те у ову 
калдрму до кољена, разумеш ти мене шта кажем ја тебе (7: 71).

краснопис м ‘вештина лепог писања’. – У оно време смо маом били неписмени, 
ал је биво пођекоји писар кои је имо краснопис да се не мош наглати, кад га зако-
прчи ко везиља везак.

красота -оте ж ‘лепота, дивота’. – Уцветали вотњаци, красота и љепота у-Бога.
[красти] крадем несв. – Само немојте красти и лагати, нипошто, макар да би 

гладовали; ║ крадуцкати -ам дем ‘красти помало’. – Ја сам, бре, људи, мишљо да 
ви крадуцкате по мено, кад ви крадете, бре, на ангро; ║ крадуцнути крадуцнем св 
према крадуцкати. – Извештио се и он па зна ђе да крадуцне, а да га одма не улове.

кратак кратка -о ‘мале дужине’; често у изр. ~а / дугачка запињача ‘мања дрве-
на направа која се увлачи у отвор на предњем вратилу разбоја и фиксира га’. – Ово 
ти је вође кратка запињача, а ова дугачка иде у задње вратило. – Дуга коса, кратка 
памет. – Кратки данци а дуги конаци.

крати крам несв ‘кашљати због прехладе’. – Ово дијете кра, сво се поцијепа, 
кувајде му теј.

кратити кратим несв према скратити, прекратити. – Јазук ти је кратити таку 
јапију; ║ кратнути -нем св ‘мало скратити’. – Кратнидер ми за два прста ову баскију.

кратковјек -овјека -о ‘који је кратког века’. – Ови Достанићи су ти дуговјеки 
ко гавранови: ћерају до стоте, а ми, јопет, дошли кратковјеки, ретко ко пресамити 
преко седамдесет.
[крв] крви ж. – То је вазда било жедно љуцке крви; ║ крвав -а -о обично у изр. 

~е руке ‘учешће у злочину’. – Крваве руке не мош опрати, а когој иг је окрвавијо – у 
кући се са срећом поздравијо.

крвавити крвавим несв ‘мазати крвљу’. – Завидер тај прс, немо да крвавиш 
постељу.

[крварити] крварим несв ‘проливати крв’. – Кад су га ранили, крваријо е све док 
га нису превили у оној пољској болници.

крвљати -ам (не)св ‘много и халапљиво јести’. – Полако, човече, кумим те Бо-
гом, шта то крвљаш ко да си из глади изишо.

крвник -ика м ‘немилосрдан, окрутан човек, џелат’. – То су крвници, осилило 
се то па мисли да ће довијека; ║ крвнички прил ‘окрутно, немилосрдно’. – Оспу 
они нако крвнички палити и жарити, не гледа ни да л је младо, да л маторо но сатире 
све редом.

крволок -олока м ‘крвопија, човек-звер, душманин’. – Тај ти је бијо ознаш, крво-
лок један, далеко му лепа кућа; ║ крволочан -чна -о ‘који се понаша као звер’. – 
Каже Јово одонуд из Поповића код Краљева да е неки Тороман, удбаш, бијо крволо-
чан; ║ крволочно прил ‘зверски’. – Оно што су радили нашим рођацима у Градини 
је крволочно.

крдисати се крдишем се св ‘пропасти, почети нестајати’. – Крдисо ми се вотњак, 
морам на зиму да га вадим, па ћу да посијем на пролеће јарицу.

крдо с ‘група, мноштво говеда, коња’. – Ондак су ти Јаковљевићи имали крдо 
говеда, па кад иг попуштају по ливадама – бијаше милина погледнути.

кревељити се кревељим се несв ‘ругати се некоме кривећи уста’. – Шта се 
кревељиш који андрак?
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креденац -енца м ‘кухињски орман с фиокама и застакљеним вратима’. – По-
лице на креденцу украсимо екланим или везеним чипкама, па поређамо чаше, шоље 
и коешта.

крезентема ж бот ‘баштенско цвеће, хризантема, Chrisanthemum’. – С јесени 
уцвeтају крезентеме ко китина.

крезо -а м ‘човек који има проређене зубе’. – Овај мој крезо каже да још има 
доста зуба и да му не вале они који су га оставили; ║ крезав -а -о ‘који нема покоји 
зуб’. – Млого рано е осто брез зуба те нако крезав почо да шушка кад прича.

креја ж зоол ‘птица из породице врана Garrulus glandarius’. – Креја крештањем 
обавештава вамилију да је у близини непријатељ, ал умијe да митира друге тице, 
рани се бубама, ćеменкама, воћкама а посластица јој је жир; изр. Окрeће ко креја.

крекет м ‘оглашавање жаба крекетањем’. – Одонуд од Jезерине се сваке вечери 
чуе крекет жаба.

крекетати крекеће[м] несв ‘оглашавати се крекетом (о жаби)’. – Чим намине 
пролеће, жабе почну крекетати; ║ крекетање с гл. им. – Свако вече се чуе крекетање 
жаба из Jезерине.

крекнути крекнем св ‘огласити се приликом хватања (о петлу)’. – Крекну пјевац: 
видим ја да ће да бидне добра вечера; в. тазбина.

кремен -ена м ‘врло тврд камен за кресање ватре’. – То ти је кремен камен, о 
њега кад удариш чакмаком ćевне варница.

крепати -ам св ‘црћи, липсати, угинути’. – Оно јес јазук што е крепо наки коњ, 
ал у његову главу, нек сте ви живи и здрави.

кресати крешем несв ‘сећи лиснате гране дрвећа ради исхране стоке током зиме’ 
– Отишли нам људи у-брдо, решили данас да крешу лисник; ║ креснути -нем св а. 
‘изазвати искру ударом у камен или метал’. – Креснидер тим чакмаком да запушимо 
по једну: б. ‘палити шибицу’ – Кресниде ту шибицу те запали вењер.

кресиво с ‘комад гвожђа елипсастог облика којим се креше о камен и тако из-
азива варнице’. – С кресивом удариш по кремену и кремен баци варницу на труд кои 
примакнеш уз кремен и запали га, после ш њим палиш цигару.

креста ж ‘израслина на глави кокошке или петла’. – Свакој кокошки се горнак на 
глави види креста, сем ћуби, њојзи перје сакрило кресту.

кретан кретна -о у изр. кретно и некретно (имање). – Преписо мој комшија све 
кретно и некретно сину, а ја му велим да е севијо, нек сачека док дође на ред, очас 
то може да се пробрцне.

креца ж ‘чен(е), део главице белог лука’. – Ништа здравије нема од бијелог лука, 
ако сваки дан појдеш двије-три креце, не бој се грипа.

креч м ‘грађевински материјал добивен печењем камена’. – Искупимо овог 
кречовњака камена и ондак то сложимо вако у кречану и ложимо з-дрвима дан и ноћ 
док се онај камен не испече. – Јампут пошо Драгачевац са сином у Чачак, поћерали 
пуне канате креча на пијац, и кад је било на Караули, љуљне киша и онај креч почне 
да пуши, а онај мали пита оца: тале, шта овај креч може да тули кад га вода вако 
пали.

кречана -ане ж а. ‘пећ у којој се пече креч’. – Кречану смо маом копали у-обали, 
у њу сложимо камен на свод, а доље под-обалом се остави отвор кудије убацуеш 
дрва; б. ‘јама у којој се гаси испечен креч’. – Кад се креч испече и олади, онда га у 
кречани у коју наспемо воде гасимо.

кречити -им несв ‘наносити на зидове премаз од белог или бојеног креча 
разређеног водом’. – Сваке године за-славу и обетину кречимо кућу; ║ кречење с 
гл. им. – Имам добру четку с дршком којом обављамо кречење.
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кречовњак -áка м ‘кречњак’ – Најбољи камен кречовњак ти је у Ртима, од њега 
кад испечеш креч, нема бољи.

крештав -а -о ‘продоран, пискав’. – Имадијаше Олга Обрадова нако крештав 
глас, а бијаше мало потврда на уветима па гласно крешти.

крештати -им несв ‘оглашавати се крештавим гласом’. – Полако бре, човече, 
шта крештиш, нисмо глуви.

[крив] крива -о 1. – Крив ко гудало; 2. ‘сакат, инвалидан’. – Сломио ногу кад је 
бијо мали, нису му згодно намештили и оста му крива целог живота; ║ криво прил 
а. ‘погрешно, како не треба’. – Он стално оће криво, а право не ни кад му се омакне; 
б. ‘неправо; незадовољство неким чином’. – Пјеваше Љепа: Равно поље, криво ми је 
на те, што мој драги отиде низа те.

криваица ж ‘постоље од два закривљена дрвета међусобно повезана талпама 
које стоји на запрежној двоколици за вучу џакова у воденицу’. – Нашо Младомир 
јасику у обали, закривљена, не мож да бидне љепша за криваицу.

кривак -ака м а. ‘крив мушки полни орган’. – Кад то чу, Перо се избечи, зацрвење 
се и викну: Еве ти га кривак и показа му лакат; изр. кои ~ ‘зашто, који ђаво’. – Шта 
се дереш кои кривак, нико није жељан твое дреке; б. ‘нешто криво’. – Како не нађе 
ништа правије но доње тај кривак.

криваљ м ‘погурен човек’. – Нема у селу више омладине, остали само криваљи 
вако ко ја.

кривда ж ‘неправда’. – Ако правда не помаже, кривда неће помоћи. – Прогнала 
га кривда.

кривити кривим несв ‘оптуживати некога, теретити’. – Немо њу да кри-
виш, ништа она није крива; ~ се ‘дерати се, вриштати; панично се оглашавати (о 
животињама)’. – Поче да се криви ко ономад оно јуне што се прокривило кад га е 
во набијо на-рогове. – Чујем ја да се криви јуне у штали, ја тамо: бик се одријешио 
и прави дармар.

кривоклетник м ‘особа која се криво заклиње’. – Кривоклетник навлачи про-
клество на кућу своју јел је казано да се не кунеш ни небом ни земљом но да гово-
риш само истину.

кривонос -оноса -о ‘који има крив нос’. – Наиђе онај кривоноси Аћим и вели да 
ће да се зарати.

кривоус -оуста -о ‘који има искривљена уста’. – Откад га закачи онај шлог, оста 
мено кривоус.

кривошија ж ‘особа искривљеног врата’. – Ма нисмо ни ми без кривошија.
кривудав -удава -о ‘изувијан, искривљен’. – Онај пут навише њиним кућама 

дошо кривудав, све иде уз оно брдо нако, како би казли, на цик-цак.
кривудати -ам несв ‘одступати од правца при ходу’. – Нешто ми ђедо кривуда 

оздо уз ливаду.
крижовњак -ака м ‘терен који се састоји од кртог слојевитог камена’. – У оном 

крижовњаку, човече, сподиго виноград да га нема у околини.
крија ж ‘дечја игра скривања’; в. уврљати.
кријући прил в. крити.
крила с мн ‘други дан славе’. – Ми и на крила имамо гостију мено мање но први 

дан славе.
крилат крилата -о ‘који има крила’. – И патка је крилата, ал не лети ко ласта.
крило с крила / крилета 1. ‘део тела птица помоћу кога лети’. – Бацио каменчић и 

сломио пилету крило; 2. ‘мајчино окриље’. – Сваком ђетету е најљепше у мајчином 
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крилу; ║ крилце крилца / крилцета с дем од крило. – Она е највољела д-оглође пе-
чено пилеће крилце. – Ја само оглодо она два крилцета.

[крити] кријем несв; изр. пити па ~; в. вала-баш, трумбити; ║ кријући прил 
‘кришом, крадом’. – Ништа горе нема кад из куће неко издае па кријући изнесе ђа 
балон ракије, ђа џак пшенице, ђа ово и оно; в. заручити.

кришка ж ‘комадић исечен из веће целине (да би се могао појести)’. – Кад уси-
римо, ми сир ćечемо на кришке, слажемо иг у чабар и узгредно солимо; ║ криш-
кица / кришчица ж дем. – Стално е мама, кад неком намери кило сира, набацила 
једну кришчицу да бидне појако, јел је грота, далеко било, закинути на мери; ║ 
кришкетина ж пеј. – Ка[д]-си оćеко толку кришкетину лубенице, мого си узети и 
оно што си оставио мене.

кришом прил в. кријући. – Ишли ови за њима кришом, али су им се они у шуми 
брзо изгубили.

крканлук -анлука м ‘претерана гозба, ждерање’. – Ма баци ћорава посла, то није 
била гозба него крканлук, једва из ноћи изађок колко сам се прејо.

кркати кркам несв ‘халапљиво и обилно јести’. – Кркај, бабин соколе, ти треба 
да растеш.

кркаче ж мн об. у изр. на кркаче ‘на леђима’. – Ондак му паде на-ум како га е 
чиле носио на кркачама са сабора кад је бијо дијете, па како му е купијо кракер и 
коешта.

кркењача ж ‘леђа, кичма’. – Повури, потегни, запни – пуче кркењача од терета.
кркљати -ам несв ‘тешко гласно дисати’. – Нисам ноћас ока склопила, овај мој 

Драган кркља, реко би га неко коље по целу боговетну ноћ.
кркнути -нем св ‘забити’. – И кажу људи како су ти Шиптари неком веселом 

Ђорђу Мартиновићу кркнули, оздо, влашу у утробу и иćекли му дроб.
крлак прил об. у споју на крлак ‘бочно, постранце’. – Она вратанца остала уска 

да не мош ласно да прођеш док се не окренеш на крлак.
крлежа ж в. крџа2.
крљуш -ушти ж ‘љуспице на телу рибе, крљушт’. – Ми смо за Никољдан скида-

ли крљуш с рибе чешагијом.
крмаукати / крмеукати -аучеш несв ‘жалостиво се оглашавати, пригушено пла-

кати’. – Немој тујнак да крмаучеш боз ништа. – У вебруару ти се мачетине паре, 
пробише увета крмаукајући; в.досадити.

крмача ж ‘женка свиње’. – Опрасила ми крмача тринесторо; ║ крмачица ж 
дем. – Изгледа ми да она шарена крмачица иште вепра; ║ крмачина ж аугм пеј; в. 
иљадити се; ║ крмаченда ж ‘и с т о’. – Јопет она крмаченда провалила ограду и 
отишла у зијан.

крмез м ‘прах тамноцрвене боје’. – Пробај да ми нађеш мено крмеза, шћела би 
д-оварбам пређу у крмезли боју; ║ крмезли непром ‘тамноцрвен, који има боју тру-
ле вишње’. – Исплела сам ђеци по прслук крмезли бое, испали млого личити.

крмељ м 1. ‘отврдла слуз у угловима очију после спавања’. – Иди те с-уми и 
поскидај те крмеље с очију; 2. ‘слабо, оронуло чељаде’. – А ми онемоћали скроз 
– два крмеља, ишчиљела снага, дијете мое; ║ крмељив -ељива -а 1. ‘неумивен, не-
уредан, аљкав’. – Што си тако крмељив, иди с-уми; 2.      ‘слабуњав, онемоћао’. – Баба 
би још да поради, ал је крмељива па јој башча сад дошла далеко; ║ крмељиво прил. 
– Ради он још понешто, али све крмељивије.

крмељати -а(м) несв 1. ‘добијати крмеље’. – Ово ми дијете нешто крмеља ова 
два дана; 2. ‘радити с муком, напором’. – Још помало крмељам, вели ђедо, мено око 
куће и чекам позив озго, д-идем онамо код-бабе.
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крмељуша ж ‘стара, немоћна жена’. – Само да ми би да дође она моја крмељуша, 
из бање, па ћу ласно.

крменадла ж ‘месо око кичме заједно са коском’. – Бацде коју крменадлу у 
тигањ да з-братом мезнем и да попијемо по чашу вина.

крнтија ж ‘стара, неупотребљива ствар, обично машина’. – Набавијо Радич 
неку изабану крнтију, није ни за шта, по цео дан леже под оном батаљугом и нешто 
чпељају, баксем поправљају.

крњ крња -о ‘коме је нарушена целина, од чега је нешто одломљено’. – Дошло 
ми некако крњо: сви ми се искупили за Божић, ал најстарија унука није могла да 
дође. – Шта си то урадијо те ти је крњ бардак; ║ крњав -ава -о ‘који је окрњен, од 
кога је нешто одломљено’. – Склони тај крњави тањир, немо да га износиш пред 
госте.

крњатак -тка м ‘одломљен, окрњен део зуба’. – Требо си д-извадиш тај крњатак, 
то зуба ни виђело није.

крњити се крњи се несв ‘нарушавати се, слабити’. – Богами, дијете, крњи се 
здравље, мош мено да прикрпиш, ал то ти је све од данас до-ćутра.

кров крова м ‘покривка на кући’. – Расте кућа, још мало ће стићи до крова; изр. ~ 
над главом ‘уточиште’. – Вала Богу, ђецо, сад имате сви кров над главом, сад се Богу 
молте и запните, борте се, ко ради – Бог не брани; ║ кровић -ића м дем хип. – Јеси 
ли виђо каки је кровић начинијо Радомир изнад кошница; – Млого згодан кровић 
на бунару начинили Ника и Драго; ║ кровни -а -о ‘који се тиче крова’ – Земајле се 
правиле баџе, ово сад изумили кровне прозоре; изр. ~-а грађа ‘грађа од које се режу 
елементи за кровну конструкцију’. – Наша шума поверетизна, па смо кровну грађу 
купили у Милатовићима од неког Ћурчије: зрела лужњаковина, не могу доземке 
ласно д-опашу двоица; ║ кровина ж пеј ‘стар, пропао кров’. – А она кровина на 
качарчини само што му није кљокнула; ║ кровчина ж ‘и с т о’. – Наџогеријо неку 
кровчину, ко да му е пед међу очима, ништа грђе нисам виђо.

кровина ж ‘бујад, папрат којом се најчешће покривају колибе’. – У ливади спо-
ред бостана начинијо тато колибу и покријо е с кровином и туј смо ти ми ђеца преко 
дана, а он ноћи, чували да нам ко не покраде лубенице.

кровињара ж ‘грађевина покривена кровином’. – Биле ти ондај кровињаре, кро-
вином покривато, ко што е сад она Богданова кошара, горе у Савиној води.

кропити кропим несв ‘прскати воће, поврће’. – Баба потопи коприве у-воду у 
неку бурекању и после четрес дана с оном чорбом кропи коешта у башчованлуку, 
зелене јој се усеви ко окријек.

кропња ж ‘прскање поврћа, воћа, винограда препаратима за заштиту’; в. спира-
ти / спрати; ║ кропећи -а -е ‘којим се кропи, прска’; в. запрашивати, канта.

крофна ж ‘колач, пециво од квасног теста пржено на уљу у тигању’. – Пржи 
тета оне крофне, а нама пљушти вода на уста, не можемо ласно д-ишчекамо ка-ће 
да постави.

крочити крочим св ‘ући, закорачити’. – Кад он то рече, Славко плану и уз-
врати му: слушај, каже, немо да си ми крочијо на имање, с таким несојом нећу 
д-имам посла.

крошња ж ‘гране на дрвету’. – Имо е велику крошњу, ал гране почеле да се 
суше; ║ крошњав -а -о 1. ‘који има велику крошњу’. – Ниједно дрво није било 
крошњаво ко наш дуд, пружијо гране до по авлије; 2. ‘великог стомака’. – Прозвали 
га Крошњо зато што е имо крошњав стомак, реко би је трудан.
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крошњо -а м ‘човек великог стомака’. – Шта ти је онај крошњо све испричо док 
сте ишли из задруге?; ║ крошњав -а -о ‘великог стомака’. – Она моја снајка, вала 
Богу, јопет крошњава, ако Бог да – скоро ће још једно унученце.

крпа ж 1. ‘парче тканине’. – Узми крпу те окрени плек у вруни, пази да се не опр-
жиш; 2. ‘некарактеран човек кога употребљавају као крпу’.– То човека виђело није, 
обична крпа, само што ш њим још не бришу гузицу, како му свирају, он тако игра; ║ 
крпица ж дем. – Кад искупиш доста крпица, можемо д-изаткемо крпару за кодник; 
║ крпетина ж пеј. – Нађде ми неку крпетину, треба ми кад прелажем лампек.

крпара ж ‘простирка, стаза на поду од крпа’. – Изаткала Стојанка крпаре, знаш 
колко јој соба љепша.

крпати се крпам се несв ‘реметити, кварити односе’. – Млого су се згодно сла-
гали, ал од ономад се почеше нешто крпати.

крпаџија м ‘молер’; в. молер.
крпеж м ‘тешко састављање краја с крајем, мука, сиромаштво’. – Шта да ти 

ка[же]м, дијете, живи смо и здрави, вала Богу, а за друго – не вали нам крпеж. – Ми 
ћемо скрпити некако, а ако ни то не могнемо – ми ћемо трпити, све по оној: крпеж 
– трпеж.

крпењача ж ‘лопта од старих крпа’. – Ондак смо ти ми правили крпењаче од 
стариг чарапа и коекакиг крпа и ш њима се играли.

крпити -им несв ‘поправљати стару одећу, обућу, и враћати је у функцију’. – Он-
дак смо ти крпили сваку аљинку, ваља за сваки дан.

крс м 1. ‘крст’. – Ономад на Крстовдан пјеваше сав народ у-цркви: крс је сила и 
знамење, крс је спасење; ║ крстић -ића м дем. – Еве набавијо ти ђедо крстић, стално 
га носи око-врата, он ће те чувати од злога; изр: Бежи ко ђаво од крста; ║ крстас -ста 
-о ‘који је у облику крста’. – Темељ зидане цркве је крстас; ║ крсни -а -о ‘који се 
тиче крста, који се односи на крст’; изр. осенити се ~-им знаком ‘ставити крсни знак 
на себе, прекрстити се’. – Онај кукавни Ристо нако матор н-умије да тури крсни знак 
на се, но нешто маше, Боже му прости, ко да ћера мушице; ~-о име ‘крсна слава’. – 
Когој је Србин и српскога рода он има крсно име кое је наследијо од ђедова, ко што 
ми имадемо Светог Николу; 2. ‘раскрсница путева ’; в. раскрсница.

крста анат ‘лумбални појас’. – Нешто нану ушинуло у крста, живиг мука се на-
мучи.

крстача ж ‘дрвени крст који се носи на челу погребне поворке’. – Кад неко умре, 
испред меита иду маом унучад и носе крстачу и панаију до-гробља. – Прича ми чо-
век отуд од Браничева, ономад на вашеру, да тамо кода њиг нека будалчина почела 
да руши олтаре и да скида крстове и каже бацте те крстаче, Боже ме прости.

крстина ж 1. ‘количина од 13 или 15 саденутих снопова основе крста’. – Кад 
пожњемо и повежемо јечам, ми ондак потрпамо снопове у крстине да се добро ису-
ше, а ако би пала киша, клас не мож да закисне; 2. ‘даске сковане у облику крста које 
се стављају у кацу да не потоне џибра’. – На џибру од маџарки која се пече тек тамо 
пред-пролеће тури се крстина да се не преврне.

крстити (се) крстим (се) несв а. ‘обављати обред, свету тајну крштења’. – У 
неђељу ћемо, с Божјом помоћи, да крстимо мое унуче, па дођи да се зајно помолимо 
и да се погостимо; б. ‘осенити се крсним знаком’. – Свако јутро се моја баба пред 
иконама крстила, а ђедо кад гој нешто почне да ради и јопет кад заврши посо; ║ 
крштење с гл. им. – Били смо у неђељу Вићентијевом ђетету на крштењу, ни кад га 
е поп потапо у-воду није заплакало; ║ крштавати крштавам несв према крстити. 
– Кад је наишло ово зло време, млоги су кријући крштавали ђецу.
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крстоноше ж мн ‘литије’. – Земајле о обетини поп иде напред, а за њим крсто-
ноше кроз цело село, од записа до записа ђе се читају молитве, а откад се то измође, 
поче село да нам пусти.

кртина ж ‘месо без костију’. – Узми ти, благо баби, ову кртину, ти треба да рас-
теш, а ђедо нек оглође ту кошчину.

кртица ж зоол ‘глодар бубојед која копа подземне канале а на површину избацује 
земљу правећи кртичњаке, Talpa europaea’. – Веле да е кртица корисна, ал џаба ти 
било ако се усели у авлију, ил на-гробље, све ти нагрди с оним кртичњацима.

кртичњак м ‘гомилица земље коју кртица изрије на површину земље’. – Усели-
ла ми се кртица у ливаду и направила кртичњаке да Бок сачувај.

круг м ‘дрвени поклопац (за чаброве), кружно уобличена даска којом се 
притискује груда сира да се оцеди’; в. грудњача, одозгор, сиралица.

кружок -ока м ‘мањи затворен круг људи који се бави разматрањем неких про-
блема’. – У Јањића штали су се кријући окупљали скоевци на те њине вражје кру-
жоке и тујнак научили да су њини ђедови кулаци кое треба уништити споради 
усрећавања народа.

крунити круним несв ‘одвајати зрно од кочанке са клипа кукуруза’. – Увече 
мама тке, а тајо круни жито у ону стару ванглу, па кад је напуни, он преспе у џак и 
ćутрадан носи у воденицу.

круњач -ача м ‘уређај за круњење кукуруза’. – Имали ми круњач мали ручни, а 
досле се све крунило на-руке.

крупан -пна -о ‘замашан, огроман’. – Благое ти је бијо крупна људескера, а 
Млађо сићушан и једне прилике Благое шине Млађа, а овај потље, да му се освети, 
кад га е сретијо на путу, он викне те прдне, пошто му друго ништа нако крупном 
није мого.

крушац -шца м ‘со у комаду која се даје стоци да је лиже’. – Зино те иде з-оним 
ништацима што су у власти: реко би – носе крушац у гузици.

крушка ж бот а. ‘воћка и плод Pirus communis’. – Имали смо разниг крушака у 
вотњаку; б. ‘крушкова ракија’. – Испеко ђедо крушку – не мож бити боља; ║ круш-
кетина ж пеј ‘стара крушка’. – Баба вели да је ђеду жао да поćече ту крушкетину 
бос тога што је мало старија од њега; ║ крушкица ж дем. – Окалемијо ти ђедо овиг 
неколко старинскиг крушчица, па кад ти биднеш остаријо вако ко ја, ти ондак окале-
ми младе твоим унуцима; ║ крушчица ж ‘и с т о . –Остави то тамо пот крушчицом, 
са-ћу ја доћи; ║ крушков -ова -о ‘који се односи на крушку, који је од крушке’. – На-
правила баба крушков компот само да видиш каки је добар.

крушковача ж в. крушка б. – Да ви[ди]ш каку сам крушковачу испеко.
крушковина ж ‘крушково дрво’. – Начинијо Марко астал од крушковине да не 

може љепши да бидне.
крцат крцата -о ‘пун, претрпан’. – Иди тамо у онај дућан, он ти је крцат разним 

еспапом, све им добро и није млого скупо.
крцати -ам несв ‘ломити љуску коштичастог воћа’. – Мимогред увече крцамо 

орасе и онда ону језгру турамо у неки суд и поврземо крпом, па кад устреба узмемо 
и самељемо за колаче, а ону љуску бацимо у-ватру д-изгори, зауварица е; ║ крцкати 
-ам несв дем. – Кад смо нагнали колица преко брвна, оно поче згодно да крцка; в. 
занимација; ║крцколити -им несв дем. – Он ти наследијо неке паре од ујчевине и 
почо да иг крцколи по каванама, ништа није добро, оће да се навади на лак живот; 
║ крцнути -не(м) св ‘упозорити, најавити могућност да нешто напукне, да се по-
ломи’ – Згодно чук како ми крцну под ногама она пречага на стубама, па велим тају 
да поведе рачун да се не-скрка.
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крчевина ж ‘обрадиво земљиште припремљено крчењем’. – Ене иг онамо, пале 
грање у крчевини, па ће потље да поору и да посију зоб.

крчеле ж мн ‘дрвени подупорњи који спречавају осипање (земље) при копању 
бунара’. – Кад се копа бунар, ондак се потрпају даске уз обалу па се потље крчелама 
оне приљубе уз ископ и кад се то утврди, ондак се копа диље па јопет тако, то ти 
чува главу бунарџијама.

крчити крчим несв ‘уклањати растиње из корена да би се добило обрадиво 
земљиште’. – Не мош ти не знам колко данас д-искрчиш, ал нас троица до прољећа 
има да направимо њиветак ко болбона, ако биднемо крчили сваки дан; в. закорови-
ти, прочевље.

крчкати (се) -а (се) несв ‘кувати се, пећи на тихој ватри’. – Кад сарма обаври, 
повуци шерпу у крај шпорета и остави је нек се крчка испотија.

крчмити -им несв ‘распродавати имовину’. – Он ти је грђи но онај из песме 
што у крчми крчми своја стада, он почо да крчми једну по једну парцелу, а његови 
ђедови нису сушили кошуље док су то стекли, потревијо се распикућа.

крчоница ж ‘кичма’. – Ударијо крвник свињче мотком преко крчонице, једва се, 
јадниче, миче.

крџа1 ж бот ‘(лош) дуван, Nicotiana tabacum’. – Пуши Сретен неку крџу, сузе да 
ти пођу колко е јак они мирис.

крџа2 ж зоол ‘женски примерак неке животињске врсте заостао у развоју. – Баба 
говорила да ће од оне крџе д-испане добра крмача; ║ крџо -а м. – Ђедо пушто крџа 
да купи црвољке; ║ крџав -а -о ‘мршав, заостао у развоју‘. – Баба прозвала оно 
крџаво прасе крлежа, а ђедо га зове крџо.

крџолос -олоса м ‘неред, хаос, лом’. – Побише се на забави Бошковци са Гора-
чанцима, настаде прави крџолос и баталише забаву.

крџумати се -ам се несв ‘ломатати се по лошем терену, тумарати по мраку’. – 
Стани, бре, човече, видиш да смо заврљали, не могу више да се крџумам по овој 
недођији.

крш м 1. ‘стеновит терен, камењар’. – Отишли у Бранков крш да товаре ка-
мен за ону деоницу што им је одређена на кулуку; 2. ‘стар, ислужен механизам’, в. 
кућиште; ║ кршић -ића м дем. – Иди горе уз онај кршић ујутру те оćеци бадњак; ║ 
кршина ж пеј ‘каменит простор’. – Не може у оној кршини никака воћка д-успи; ║ 
кршан кршна -о ‘леп, наочит, згодан, развијен’. – Бијаше Дејо кршан, ко бор, кад је 
дошо из војске, а ене ти га сад: скуресо, једва иде, што викали – свему има време; ║ 
кршевит -евита -о ‘каменит’. – Кад наминеш тамо кроз онај кршевит крај, питај ђе 
живи калуђер Данило.

кршити -им несв ‘ломити, кидати’. – Напише се неке будалчине код пријатеља и 
почеше да крше све редом, једва иг обуздаше.

кубура ж арх 1. ‘ватрено оружје налик пиштољу’. – Од празне кубуре стрепе 
двоица; 2. ‘мука, брига’. – Велику кубуру има мој брат откад му се син осилијо.

кубурити -им несв ‘патити се, мучити се, једва састављати крај с крајем’. – Па, 
ет, дијете, некако кубуримо, колко да нас је на броју, а докад ће – виђећемо, Бог зна.

куварица ж 1. ‘жена која кува’. – Од Миљке Милинкове није имало боље кува-
рице; 2. ‘везени украс на зиду изнад шпорета’ – Имала Љубинка Млађова куварицу 
повише шпорета и на њојзи извезено: Куварице мање збори да ти ручак не загори.

кувати -ам несв ‘готовити храну’. – Од свијуг послова на коима су се јетрове 
ређале, Љепосава е највољела кувати и једва е чекала ка-ће на њу да дође ред за то.

кувет м ‘снага, јачина, способност’. – Е, мој синовче, некад било – сад се 
приповиједа: мерак осто, ал кувет издо.
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кувикалица ж зоол ‘птица која се оглашава ноћу и за коју се верује да слути 
несрећу’. – Каже маја Стојанка да е чула кувикалицу ноћас на њином бору и вели: 
стра ме на шта ће то д-изиђе.

кувикати кувичем несв а. ‘пуштати карактеристичан глас (о птици кувикали-
ци)’. – Очију ти, Даринка, јеси ли чула ноћас како е кувикала она тичурина; б. ‘злос-
лутити’. – Она весела Ружица само кукумаче и кувиче, ко нека кувикалица, стра ме 
да не навуче неке јаде на њену кућу, ко да не зна да е казано: ко није задовољан на 
орају није ни на товару; в. кукумакати,

куга ж мед. ‘тешка заразна болест, pestis’. – Веле да е земајле наишла нека куга 
и тешки народ поморила.

куд прил ‘на коју страну, камо’. – Ку[д ће]ш тамо кад видиш да е човек заградијо 
његов чаир; ║ кудије прил ‘и с т о’; в. букарити, избезумити, прљати, утабати. – 
Нисмо знали кудије д-изиђемо из милиције колко су нас тамо измуштрали, уздуж 
и попријеко.; ║ кудгођ прил ‘куда било, на било коју страну’. – Кудгођ кренеш у 
њином крају, кидишу керови, што вико онај: бем ти село ђе су пашчад пуштена а 
камење везано;

кудијоц м ‘онај који куди, злонамерно оговара’. – Он ти је бијо главни кудијоц 
те се њиг двое не узеше, а вољели су се ко очи у глави.

кудити -им св ‘приписивати некоме мане, омаловажавати’. – Никако да ми пође 
за руком да се оженим, стално се нешто измигољи ил пробрцне, мора да ме неко 
куди.

куђеља ж ‘количина вуне која се привеже на преслицу, кудеља, повесмо’ – Богме 
је нас мајка одгаила с помоћу преслице и куђеље; изр. Ćетила се преља куђеље очи 
свете неђеље.

куја ж ‘женка пса’. – Она Манојлова куја кадар јопет скуцна; ║ ку(ј)ица ж дем. 
– Баци ове кошчине куици, ене је цвили пред вратима; ║ ку(ј)етина ж пеј према 
куја. – Нечија ку(ј)етина се врзма око качаре.

кука ж 1. ‘савијена шипка или криво дрво о које се нешто може окачити’. – Еве 
ти ова кука па сави грану те набери мено трешања. – Закачи ждрепчанике на куке; 
изр. Кад се дигне кука и мотика; ║ кукица ж дем. – Сави ми од жице неколко куки-
ца да закачим драперу.

кукаван -вна -о ‘јадан, ојађен, несрећан’. – Онај кукавни Радиша нема ш чим да 
се огрије по овој циковини.

кукавац -авца м 1. ‘јадник, несрећник’. – Кука сињи кукавац и невоља му е: 
остаде сам на прочевљу; б. ‘слабић, плашљивац’. – А они кукавци уванџали се, 
преблијеђели, уватила иг нека драт па нит роморе нит говоре.

кукавица ж 1. зоол ‘птица селица Cuculus canorus’. – Потура ко кукавица јајце; 
2. ‘мученица, несрећница’. – Свака ти је њу, кукавицу, несрећа стигла – ко да се на 
Бога камењем бацала; 3. ‘плашљивац’. – Ти што су дрчни су ти највеће кукавице; 
║ кукавичица ж дем ‘престрашена сирота девојчица’. – А она, кукавичица, стегла 
оне чарапице ко да се боји да ћеш иг јој отети; ║ кукавиченда м аугм пеј ‘највећа 
кукавица’. – То е кукавиченда каку још мајка није родила; ║ кукавичји -а -е ‘који 
припада кукавици’. – Ђе си ти виђо кукавичје гњездо, она и свое јајце потури у туђе; 
║ кукавички -а -о ‘који је карактеристичан за кукавицу’. – Нису се потље валили ђе 
се завршила њина кукавичка бежанија; ║ кукавички прил ‘као кукавица’. – Ондак 
ти он, кад је загушћело, кукавички утече главом без обзира, а потље се вамо јуначијо 
пред женама и ђецом.
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кукавичити -им несв ‘шкртарити, цицијашити’. – Он ти је, веселник, кукавичијо 
целог живота, ни обуко се ко човек, ни почастијо кога, ни дао милостињу и ет на 
шта е саспо.

кукавичлук -ичлука м ‘престрашеност пред непосредном опасношћу, плашљивост’. – Кад 
је требало да бране праг, показали су свој кукавичлук и побегли да спашавају своје гузице.

кукаљ кукља м ‘врх игле за плетење, игла с кукицом’. – Колко сам, пуста, испле-
ла чарапа, џемпера, прслука и коечега и кукљеви на иглама су се излизали.

кукати -ам несв ‘вриштати, плакати, запомагати’. – Земајле кад неко умре, сва-
ког јутра и предвече, до четреснице, се искупе жене и кукају за покојником.

кукач -ача м ‘савијена метална шипка за џарање ватре, жарач’. – Ништа љепше 
зими нема него кад замирише врућа ракија запржена с кукача.

кукача ж а. ‘штап са савијеним врхом надоле’. – У врзини сакријем кукачу, па 
кад затреба, ја ш њом савијем грану од трешње; б. ‘кука којом се влачег спаја с 
јармом или јармацом’.

кукњава ж ‘јаук, запомагање, кукање’. – Кад сам избијо горенаке на Дијелове, 
чуем доље кукњаву: весела мама чула од Цола да су ме Немци уапсили и помислила 
да ће ме стрељати.

кукољ кукоља м бот ‘коровска биљка Agrostemma githago’. – Никако д-уништимо 
кукољ по пшеници; изр. У сваком житу има кукоља.

кукољити -им несв ‘сејати кукољ’; в. ругати се.
кукуј узв ‘куку’. – Кукуј мене идоБога, не смијем ту бруку причати ником жи-

вом.
кукумакати -умачем несв ‘стално се жалити, самосажаљевати’. – Она ти је, ве-

селница, цео живот кукумакала и најпотље, далеко било, искукумакала; в. кувикати.
кукумуд м ‘човек који кукумаче, који сваки посао доживљава као намет и муку’. 

– Он ти је једно обично стењало и кукумуд, ништа д-уради ко човек оћко и с вољом, 
но се само пренемаже и ко нека стрина перса кукумаче.

кукуријек м бот ‘зељаста биљка Heleborus’. – Ан гране пролеће, кукуријек, кад 
и јагорчевина, процвета.

кукурикати -уриче(м) несв ‘гласати се, оглашавати се као петао’. – Ја се пробу-
дио кад су први пијевци почели да кукуричу; ║ кукурикнути -урикне(м) св . – Кад 
би тамо глуво доба ноћи, кукурикну пјевац; ║ кукурикање с гл. им. ‘оглашавање 
петла’. – Чу се у даљини кукурикање пјевчева, ко да нас сунце огрија, само да се из-
ноћи и из ове вукоебине извучемо.

кулак м ‘сеоски домаћин, богат човек (н.)’. – Домаћине људе су ови ништаци 
прогласили за кулаке и ондак им отимали имовину, мучили иг, чупали им бркове и 
млоге побили.

кулаш м ‘коњ сиве боје’. – Кад он узјаше оног његовог кулаша па крене у галоп, 
било милина поглати.

кулиза м ‘понизан човек, полтрон’. – Он ти је цео живот бијо кулиза и никад 
није имо времена да бидне човек

кулизити -им несв ‘улизивати се, додворавати се’. – То човека ни виђело није, то 
ти је једна кулиза и, д-извинеш, дјете, дупеувлакач.

кулов -ова м ‘дрипац, ништарија’. – Онај кулов ме јопет излага; ║ куловчић 
-ића м дем. – И онај његов куловчић пљунути он, ку-ће ивер от-кладе; ║ куловчина 
м аугм пеј. – Згодно се види како онај куловчић израста у куловчину; ║ куловски 
-а -о ‘који је карактеристичан за кулова’. – Кулови и ништаци су најближи род и 
најбоље се разумију у куловске обичае; ║ куловски прил у изр. ~ израдити ‘пре-
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варити простачки, примитивно’. – Израдијо га нако куловски, а он наиван па му 
сверово, није знао с ким има посла.

кулук кулука м ‘обавеза учествовања у јавним радовима’. – Па потље уведоше 
кулук и ми смо ти, кад се прокопавала и калдрмила џада, имали по неколко деоница 
кое смо кулуком морали д-урадимо.

кулучити -им несв ‘под присилом учествовати у јавним радовима’. – Кулучисмо 
неколко година док не покалдрмисмо ове џаде, оно не могу губаво да кам, ваља пут, 
ал све пуче преко наше сељачке грбаче.

куљати -а несв 1. ‘бурно тећи’. – Куља вода низ ону јаругу, бојим се да се не 
излије у пшеницу; 2. ‘сукљати (о диму)’. – Кад смо погледнули наниже, видимо да 
куља дим из Трашевића куће, оне иза Мишутиног имања, те ти ми појуримо да по-
могнемо тулити; 3. ‘надолазити, кретати се у великом броју, наилазити масовно’. – 
Кад звони за одмор, ете ти ђака како куљају из школе, ко челе кад се рое.

кум м ‘главни сведок на крштењу или венчању’; изр. Бог на небу – кум на земљи; 
║ кумић -ића м дем ‘кумов син’. – Расте мој кумић ко из воде; ║ кумче кумчета с 
‘кумовско дете’. – Кум ти је дуовни родитељ свом кумчету. – Моја кумчад згодно 
напредују, вала Богу; ║ кумов -а -о ‘који се тиче кума, који припада куму’. – Ово ти 
је кумов син; ║ кумовски -а -о ‘који се тиче кумства, односа међу кумовима’. – С 
оцем и братом мош се посвађати, ал на кумовску реч не дао ти Бог да се на њу и 
љутнеш; ║ кумовски прил ‘како приличи кумовима’. – Ми смо се кумовски гла-
ли и дочекивали, ал сад у селу више нема ни људи ни кумова; изр Кумова слама 
‘сазвежђе’.

кума ж ‘сведок на крштењу или венчању; кумова жена’. – Наша кума има рајску 
душу; ║ кумица ж ‘кумова ћерка’. – Улази Рашо насмијан и вели: имаћемо брзо 
свадбу – кумица нам је испрошена.

кумашин -ашина м ‘кум (одм.)’. – Јеси л ми виђо кумашина на вашеру?; ║ кума-
шинов -ова -о ‘који припада кумашину’. – Ајде да накренемо по једну кумашинову.

кумити кумим несв ‘усрдно молити, преклињати’. – Кумим те Богом једнијем, 
помагај ако икако можеш.

кумовати кумуем (не)св ‘бити кум’. – Наша кућа њима кумуе од давнина.
кумство с ‘најјаче духовно сродство успостављено сведочењем на венчању и 

крштењем порода’. – Ђедо е говоријо да се кумство не одбија и да се оно потље пре-
носи с кољена на кољено.

кундак кундака м ‘дрвени део пушке’. – Од оне оровине што смо продавали 
праве се у Крагуевцу кундаци за пушке.

кундачити -им несв ‘тући, ударати кундаком’. – Кажу му милицајци д-иде ш 
њима, а он не шће док они не почеше да га кундаче.

куњати куњам несв ‘дремати, налазити се у полусну’. – Нешто ми баба олошала, 
само куња веселница поваздан.

купа ж ‘усправно саденути снопови кукурузовине’. – Кад смо повезали снопове 
шашине врбовим прушћом, онда пођенусмо купе па ћемо превлачити кад доспимо.

купина ж бот ‘жбунаста биљка Rubus’; ║ купиница ж дем. – Копни ту купини-
цу, да се не шири, бар нам оне не вале; ║ купинчина ж пеј; в. мутвљак.

купиоц м ‘учесник у купљењу плодова’. – Кад у вотњаку бијаше на моби доста 
купијоца шљива, било е комендијања и песме, ал и мудријег разговора.

купити -им несв ‘сабирати, скупљати’. – Купили смо компире од раног јутра до-
сад; ║ купкати -ам несв ‘купити помало, понешто, с времена на време’. – Ја и баба 
по мено купкамо ове падалице, зауварица е; ║ купколити -им дем. – Кад не знају 
шта ће, они купколе грање – да не дангубе.
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купити купим св ‘набавити за новац или неку другу вредност’. – Купиде мено 
тамљана; ║ куповати купуем несв према купити. – Викаше тајо: ко купуе оно што 
му не треба продаваће оно што му треба; и још говораше: кад сви продају – купуј, 
кад сви купују – продаи.

куповина -ине ж ‘набавка’. – Петком смо ишли у Чачак да продаемо шта има-
мо, па после зађемо по радњама у куповину; ║ куповни -а -о ‘који је индустријски 
произведен’. – Није ти ондак било овијег куповнијег штовова, но смо сами прели, 
плели, ткали.

купус купуса м бот ‘повртартска биљка Brassica oleracea capitata’; изр. Пребијо 
га ко вола у купусу; ║ купусић м дем хип. – Згодно почо купусић да главичи; ║ 
купушчић м ‘и с т о’. – Са-ће бака да скува мало купушчића с кобасичицом и слани-
ницом; ║ купушчина ж пеј. – Шта си навалила те сваки-час спремаш ову купушчи-
ну; ║ купусни -а -о ‘који се тиче купуса’. – Кад баба начини колач од маџарки, она 
га тури на купусни лис па на цреп од трена и он се на сунцу испече.

купусара ж 1. ‘каца у којој се кисели купус’. – Данас ћемо да закиселимо купу-
сару, па ћемо овиг дана д-оставимо купус за-зиму; 2. ‘неуредна свеска’. – Кака ти је 
та купусара ко да е била на Солунском вронту.

купусиште с ‘земљиште на коме је засађен купус’. – Води рачуна да ти стока не 
оде у чилово купусиште па да бидне по оној: пребијо га ко вола у купусу.

кураж -и ж ‘храброст, срчаност’. – Није он имо куражи више но зец, цео живот 
је игро пипиревку; ║ куражан -жна -о ‘храбар, одважан’. – Он је бијо куражан човек 
и ни прет ким се није повио осим пред Богом.

куражити (се) куражим (се) несв ‘јуначити се тамо где нема опасности’. – Сава 
Стојановић се стално куражијо да се ничега не-плаши, а кад га е Обрад престравијо, 
уватила га драт, морали да му саливају страовицу. – Знам ја да си ти способан, 
ал немо млого да се куражиш, благо ђеду, јел знаш како е казано: први ће бити 
пошљедњи.

курва ж ‘жена неконтролисаног сексуалног понашања’. – Она е била курва, ал 
се потље покајала и смирила, вала Богу. – Бежи од оне курве, видиш да јој вири из 
очију; 2. ‘неморалан човек’. – Он ти је једна обична курва: све што каже одма баци 
у воду; ║ курвица ж дем од курва. – Бежи од оне курвице, немо да ти једног дана 
донесе копиле; ║ курветина ж аугм од курва. – То ти је курветина број један; ║ 
курвештија ж ‘и с т о’. – И сестра јој је курвештија ко и она; ║ курвин -а -о ‘који 
припада курви, који се тиче курве’. – Сви су они курвина копилад и добро су научи-
ли занат; ║ курвински -а -о ‘који се тиче курве, који се односи на курву’. – Они су 
најбољи у курвинским пословима; ║ курвински прил ‘на курвински начин’. – Он 
све то курвински намештијо, па сад гла како се свађају.

курвалук -алука м ‘курварство, курварски начин живота, проституција’. – Она 
ти је, док је била млађа, живљела од курвалука, ал после јој дошло из дупета у главу.

курвар -ара м ‘онај који »послује« са курвама’. – Код коцкара и курвара добра 
неш виђети, то е ђавољи окот.

курварство с ‘курвалук, проституција’; в. завлачит.
курђел курђела м ‘далеки предак’. – Петар ти је наш курђел, он ти је отац нашег 

чукунђеда Вићентија, кои је родијо прађеда нам Милоја, ђеда-Радосављевог оца.
куресати -ам несв ‘дангубити, радити нешто некорисно’. – Ма то ти је oбичан 

згубидан, нешто куреса, нако брез-везе, поваздан.
курикица м ‘у тепању старијег мушком детету’. – Ђедо за Сава говорио »кури-

кица«.
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курјак м зоол ‘вук, Lupus, неспоменик’. – Живом курјаку се реп не мери; изр. ~ 
жена ‘способна, јака, самостална, предузимљива жена’. – А Светлана ти је курјак 
жена: оста рано удовица, ал изведе ђецу на-пут, свака јој час и чес.

куропецати се -опецам се несв ‘прсити се, силити се’. – Глам га нешто како се 
куропеца, ко да ми не знамо ђе се испилијо.

куросретан -тна -о ‘несрећан, баксузан’. – Он ти је куросретан: шта гој почне – 
неће па неће.

курталисати се -шем се ‘отарасити се, решити се’. – Ћути, кад смо се куртали-
сали беде, џаба ти кирија.

курчевит -евита -о ‘чврст, храбар, дрчан’. – Млого ти, бре, кум курчевит, он 
министру у очи каза да е лажов.

кус куса -о а. ‘који је без репа’ – Кус пијевац – пиле довијека; одр. куси ‘ђаво’. – 
Дошо куси по свое исе; б. ‘недовршен, неуређен’. – Што е брзо то е кусо.

куса ж ‘жена с кратком сукњом’. – Ђедо Вилип снајку Босу звао куса јел су ондак 
младе жене носиле кратке сукње.

кусати кусам несв ‘јести; трпети последице лошег поступка’. – Оно што си ску-
во то ћеш и кусати.

кустура ж ‘стар, џепни ножић’. – Ђедо откад је обезубијо није се раздвајо од оне 
његове кустуре, стално е носијо у џепу.

кусур м ‘разлика између цене робе и дате новчанице’. – Купи ми, сине, влашу 
мае, кило коцке и влашу гаса, а за кусур узми тебе мено болбоне.

кутлача / кутљача ж ‘велика кашика за сипање чорбасте хране’. – Кад се пред 
сватове туре чиније с купусом, ондак иде ашчија с великом кутљачом и купи ашчи-
ски дар; в. врг, поличарка, шенокле; ║ кутлачица ж дем; в. суд[ић].

[кућа] ж. – Прави ти, сине, нову кућу, ал ђеда не ћерај из старе; ~ на »ге« ‘тип 
куће која у основи има облик ћириличног слова Г’. – Земајле су сви градили куће 
и друге грађевине на четири воде, па после наиђе мода да праве куће на ге; изр. в. 
дирек; ║ кућица ж дем 1. ‘мала кућа’; изр. Своја кућица – своја слободица; 2. ‘рупи-
ца у земљи приређена за сејање неких повртарских култура’. – Ископо и пођубријо 
кућице, испобијо притке за буранију под конац, па згодно погледнути; ║ кућерак 
-рка м ‘мања уређена кућа, кућица’. – Неко воли да нареди и уљуди омањи кућерак 
па га затегне ко тамбуру, а неко начини кућетину која се годинама не достовери но 
нако зврји више од-пола празна; ║ кућеван -вна -о ‘који се тиче куће, домаћинства’. 
– То су били кућевни људи и тамо се знао сваки ред; ║ кућерина ж 1. пеј аугм 
кућетина; 2. ‘место где је била стара кућа па батаљена’. – Не знам ђе се изгуби, 
оћеро е овце некуд тамо според кућерине; ║ кућетина ж пеј аугм; уп. кућерак.

кућанин м ‘укућанин, члан домаћинства’. – Ја испричам једне прилике моим 
кућанима како се земајле поштово ред и како е ондак ишло све ко по лоју, како Бог 
милуе.

кућарити (се) кућарим (се) ‘кућити се’; в. призвати се.
кућевник м ‘добар домаћин, који унапређује кућу, домаћинство’. – Бијаше 

покојни Сретен велики кућевник и устаоц.
кућевница ж ‘добра, умешна домаћица’. – Таку кућевницу им је сами Бог посло 

да продужи тамо ђе се баба зуставила.
кућети кутим несв ‘куњати, показивати знаке слабости, малаксалости’. – Питај 

ђеда шта му е, мешчини ко да нешто кути. – Ма зовниде, дијете, марвењака, нешто 
ми сумљиве кокошке, само нешто куте од јуче; в. прозепсти.

кућити (се) -им (се) несв ‘стварати домаћинство, породицу’; в. испотекар.
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куче -ета с ‘младунче пса’. – Нечије куче цвили пред вратима. – Нешто се измо-
тава па за оно њено кериште вели »куче«, како куче – каки бакрачи, ђумара обична. 
– Ни кучета ни мачета (каже се за човека без породице); ║ кучад / кучићи зб ‘ште-
над’. – Не знам шта ће му нолика кучад; ║ кученце -ета дем хип. – Стално су моли-
ли да им набавим кученце; ║ кучиште -а / -ета пеј. – Одагнај оно кучиште, да се не 
навади да нам стално досађуе; ║ кучећи -а -е ‘који припада кучадима’. – Наредијо 
кучећу кућицу, није имо преча посла.

кучина ж ‘влакно конопље’ – Кад опредемо кучине, ондак смо ткали кучињаре 
и коешта.

кучињара ж ‘поњава од кучина’. – И кад зацинца зима, онда ти је и кучињара 
злата вредна.

кучињача ж в. кучињара. – Ако му је ладно, пребаци преко њега и кучињачу и 
неће се жалити.

кучка ж ‘женка пса, керуша’. – Лура по селу ко глува кучка; ║ кучкица ж дем. 
– Нечија кучкица оде низ башчу; ║ кучкетина ж аугм пеј 1. ‘керуша’. – Баци камен 
на ту кучкетину да нам се не питоми; 2. ‘жена поганог језика’. – Она кучкетина јопет 
нешто ланула; ║ кучкин -а -о ‘који се тиче кучке’; изр. ~ син. – Проклети кучкини 
синови урнисаше све што су нам ђедови оставили.

кучкинлук -инлука м ‘нечовештво, безобразлук’ (1).
куш! узв ‘наредба да се заћути’. – И он ти дрекну на њега куш! да те чуо нисам.
кушак -ака м ‘дрвена попречна гредица која повезује вертикалне даске од врата’. 

– Кушак ти не да да се ове уздужне даске врче.
куштра ж 1. ‘мршава крмача савијене, куштраве длаке’. – Она куштра јопет 

грди, а скоро сам је наранила ║ куштрав -а -о ‘коврџаве, тршаве, оштре косе’. – 
Виђе ли ти како промаче онај куштрави иза врзине. – Нема ниђе оног куштравог кад 
се ми мучимо, ал кад је гозба, он се моментално створи тујнак.

куштра ж ‘зла жена’. – И ми ти ćели на трупац пред-њином капијом да запалимо 
по једну, кад се иза качаре помоли она његова куштра и поче нешто да цала.

куштруља в. куштра. – Није њему ласно живљети с оном куштруљом.
куштро -а м ‘куштрав човек’. – Што се онај куштро не пита с нама; ║ куштроња 

м ‘и с т о’. – Наиђе онај куштроња с још двоицом људи; ║ куштроњица дем од 
куштроња. – Онај куштроњица почо да зебава старије људе.

Л
 лабав -а -о а. ‘незатегнут’. – Млого си ово лабаво везо, стра ме да ти не 

поиспадају снопови; б. ‘непоуздан’. – Није ти он нека сигурација, лабав је у свему 
што предузме; ║ лабаво прил ‘рђаво, траљаво’. – Чим сам виђо да си лабаво везо 
мотку, знао сам да ће да с-одријеши.

лабрња ж ‘уста, нос; њушка’. – Кад му е прекипљело, он га шорне, нако ода се, 
по лабрњи и он, кад виђе да е ђаво одњо шалу, ушуће.

лабушина ж ‘месо са стомака брава са мање кртине и више кожице’. – Баци ту 
лабушину у мас.

лаварити -им несв ‘брбљати, торокати; олајавати’. – Та само лавари, на сва уста, 
не мош од ње да дођеш до-речи; в. кленовак.
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лавеж м ‘оглашавање паса’. – Лавеж керова, блејање оваца, рика јунади, шкрипа 
папучице на шинским колима, мирис свеже помуженог млека, призивају сутон који 
лагано покрива џемат (5: 52).

лагарија ж ‘лаж, неистина’. – Она ти поче врдати и измишљати једну по једну 
лагарију, да им мане нема, па поче и само сама помишљати да е истина.

лагати лажем несв ‘говорити неистине’. – Немој више лагати тако ти свега; ║ 
лагуцкати -ам дем несв ‘помало лагати’. – Лагуцка па и сам мисли да е истина; ║ 
лагуцнути лагуцнем св ‘мало слагати’. – Да л си ти мено лагуцнула, благо ђеду?

лагачак -чка -о ‘лак, лепршав’. – Бијаше он ондак млад, вижљас, жив и лагачак 
ко срнче.

лад м ‘хлад, хладовина, неосунчан простор’. – Беште, ђецо, мено у-лад с ове 
жеге; ║ ладан ладна -о ‘хладан’. – А он ладан ко да е сад с леда доњет; ║ ладњикав 
-а -о ‘прохладан’. – Ово ти је најгоре време: није топло, а није ни зима но дошло 
ладњикаво и мош ласно да назебеш.

ладити ладим несв ‘хладити, смањивати топлоту’. – Бијаше се запалијо за њом, 
ниси мого да му договориш; сад се, изгледа ми, почо ладити, канда му дошло из-
дупета у-главу; изр. Воду вари, воду лади, вода па вода; ║ ладнути ладне св ‘мало 
охладити, »убити« врелину’. – Нек се мено ладне млијеко па ћемо д-утрошимо и 
посрчемо; в. љутња.

ладник -ика м ‘хладовина под вињагом’. – Ови наши у Раковићима побили ба-
гренове сове, горе ударили мотке и направили од вињаге ладник не-мож да бидне 
бољи.

ладноклеп -оклепа м ‘лењ, незаинтересован’ – Није неки ладноклеп, ни ладо-
леж, но дошо, нако, баш вредан и очкоперан; в. жустар.

ладноћа -оће ж ‘хладноћа, студен’; в. заковчавати.
ладовати ладуем несв ‘одмарати у хладовини; пландовати’. – Викаше тајо: ко 

љети ладуе зими гладуе.
ладовина ж 1. ‘хладовина’. – Што на сунце кад мож у ладовину; 2. ‘безбрижан 

живот; одмарање, уживање у хладу’. – Он ти је упо у државну службу и уватијо 
дебелу ладовину.

ладолеж м 1. бот ‘цветна пузавица’. – Процвето ладолеж на љепоту; в. ладно-
клеп; 2. ‘ленштина, нерадник’. – Никад у животу није бијо ладолеж, но се боријо 
дан-ноћ да нешто привриједи.

лађан лађана м ‘поветарац’. – Кад пирне ветрић по скапси, наш отац кликне: 
Дуни, лађане!

лаж лажи ж ‘неистина’. – Ко се навикне на лаж никад га не питај шта је истина; 
║ лажан лажна -о ‘неистинит’. – Бољи ти је отворен непријатељ но лажан пријатељ.

лажара ж ‘жена која говори неистине’. – Така лажара није досад дошла у наш 
крај, та лаже и кад се Богу моли; ║ лажуља ж ‘и с т о’.  – Састале се оне лажуље и 
са-ћемо чекнути да чуемо шта су напластиле.

лажарија ж ‘лажи, лагарија’; в. коекаки.
лажов -ова м ‘који говори неистине’. – Народ навико на ове лажове па вишe и не 

слуша шта причају; ║ лажовчина м аугм пеј. – Танасије ти је превијана лажовчина, 
он пљуе и по оном што е сам казо; ║ лажовчић -ића м дем. – Још је он лажовчић, ал 
мислим да ће брзо да надрасте и оца и ђеда,

лажигаће ж мн ’старинске гаће’. – Лажигаће од тежине су се земајле носиле, 
имале су дугачке ногавице, са разрезом између њиг.

лажњак -ака м ‘фалсификат’. – Он ти је направијо лажњак од књижице и не 
каже да е потораво.
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лаз м ‘необрађена земља’. – Није то рђава парцела, ал има један лаз од пе-шес 
ари.

лазина ж ‘место у њиви пропуштено при ручном сејању’. – Нође ђе није 
састављено тркни те потси[ј], штета д-остане лазина; уп. оплазак

лајав -а -о ‘који псује, оговара и лаже’. – Иć, он ти је лајав, пашче с маслом не би 
појло његове бљувотине.

лајати лае(м) несв а. ‘гласати се, оглашавати се као пас’. – Виде, дијете, што ли 
лају керови; б. ‘псовати, вређати’. – Она више не мож ни преко прага, ал да лае може 
и преко бријега; изр. Лае на звијезде. – Гладан пас и на газду лае. – Не лае кера села 
ради, но себе ради; ║ ланути -ем св ‘рећи нешто неприкладно; опсовати, увредити 
некога псовком’. – Кад гој Обрад нешто лане спроћу власти, неко га откуца и ете ти 
ćутрадан милицајаца.

лак лака -о ‘мале тежине’. – Лако е сад његово бреме, ал не дај му, Боже, што 
поњети може; изр. ~-е руке а. ‘који лако троши, не цицијаши’. – Он ти је лаке и по-
дашне руке, ал није распикућа; б. ‘вешт, спретан’. – Кад Савко вади зуб, не оćетиш, 
дошо некако лаке руке; ║ лакашан -шна -о ‘сасвим лак’. – Ја му велим: дајде да ја 
понесем, а ти дани мено, а он вели: ма јок, бре, дрво е лакашно а могу га и вући; в. 
љеска, претргнути; ║ лакашно прил. – Могу ово и ђеца да понесу, лакашно е.

лакат лакта м ‘зглоб који спаја надлактицу с подлактицом’. – Ударик лактом о 
брвно, све сам звијезде угледно; изр. показати ~ ‘с презрењем, одвратношћу одбити 
неку понуду’. – Он му вако, д-извинеш, показа лакат и викну из свег гласа: Еве ти 
га на!

лакнути -не св ‘уминути, олакшати; престати болети’. – Лакнуло јој кад је чула 
да му нога није сломљена. – Бољо ме опржај, очи д-искоче док ми не привише неки 
мелем те ми лакну, вала Богу.

лаком -а -о ‘незајажљив, алав’. – Он ти је лаком на женскариње, ни за каки ред 
не зна, но ћера ко ован о Мијољдану.

лакомица ж ‘издубено дрво којим тече вода из извора’. – Раструго Јеротије 
јасику низдуж па ону једну половину издубијо спомоћу скобле те начинијо лакоми-
цу у Савиној води.

лакомос -сти ж ‘халапљивост’. – Лакомос му е прирасла за срце и она га ћера у 
сва зла која чини, а вамо се прави тобож скроман.

лаконог -онога -о ‘брз, лаке ноге’. – Ко што е Миломир лаке руке па му свашта 
баста, тако е Јанко лаконог, вришко препарла коеђе и обави посо очас и ништа му 
није тешко.

лакорадан -дна -о ‘лак за обраду (об. о обрадивој земљи високе класе)’. – Нама 
она велика њива дошла шипурна и лакорадна, а у Радашином долу смоница, па кад 
је сувовица – не мош мотиком д-опепелиш.

лакоћа -оће ж ‘вичност, увежбаност’ – Кад видиш с каком лакоћом он коси, 
мислиш то е просто, ал није: треба да знаш д-уредиш косу и да знаш да е сачуваш 
да се не иступи.

лакоуман -мна -о ‘непромишљен, наиван’. – Добар је он ко мајка, ал, брате, ла-
коуман: свак га изради.

лакрдија ж ‘неукусна шала, простаклук’. – Танасије ти је познат по простачким 
лакрдијама, а кад лакрдија, мисли да е дуовит.

лакрдијати -ам несв ‘шегачити се, будалити’. – Кад је Танасије почо да лакрдија, 
неки мислили да се мало чудно шали, а Љубивое ко прос човек га скрозиро и вели: 
па зал не видите да будали.
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лакрдијаш -аша м ‘спадало, шаљивчина’. – Он ти је лакрдијаш, све удара на 
неку брезвезну зебанцију.

лактарош м ‘човек који се лакта, граби, присваја себи’. – То ти је лактарош каког 
мајка није родила, тај гази преко живијег људи.

лактати се -ам се несв ‘постизати успех не бирајући средства’. – Немој, дијете, 
да се лакташ, него само поштено и часно и ондак је то благословено.

лала ж бот ’луковичасти цвет Tulipa’. – Лале и зумбули цветају у рано прољеће.
лампа ж ‘светиљка на петролеј, обично застакљена’. – Ондак ти је у-кући била 

лампа према којој смо вечерали, а кад пођеш напоље каким послом, ондак упалиш 
и понесеш вењер.

лампарати -ам несв ‘брбљати, причати бесмислице’. – Поче Илинка да лампара 
коешта, а њен човек јој, нако у шали, вели: вала, жено, лупи и остаде жива, јазук што 
ниси амбасадор; в. поган.

лампарија ж в. шедрња. – Не знам што више држиш ове лампарије кад нису ни 
за шта.

лампек лампека м ‘уређај за печење ракије’. – Лампек ти има казан, капак, лулу, 
табарку са килером и поставу у коју иде ракија.

лан м бот ‘једногодишња индустријска биљка Linum usitatissimum’. – Знаш ти 
ону: трла баба лан да јој прође дан; ║ ланен ланенa -o ‘који је од лана’. – Дадне мене 
стрина целу трубу ланеног платна, нако на дар, и вели: еве ти, ћери, да везеш и да 
спремаш руво, вришко ће да дође време удадбе.

ланац ланца м ‘међусобно повезане алке’. – Пуко му ланац па га превезо жицом; 
║ ланчина ж аугм пеј. – Зарђала она ланчина па се прекиде; ║ ланчић -ића м дем. 
– Еве ти ланчића, вежи теле.

ландара м / ж ‘скитара’. – Бежи од посла ко да се не ваља, тражи ландаре ко што 
е и сам.

ландарати -ам несв 1. ‘скитати, лутати’. – Божо ти ландара по селу поваздан и 
извија криве дрине; 2.‘лелујати, лепршати’. – Обуко татину кошуљу и она ландара 
око њега, види се да није његова.

лани прил ‘прошле године’. – Ми смо лани у јесен оćекли грађу за кров, зимус 
истругали и сложили да се суши на промаи; ║ лањски -а -о ‘прошлогодишњи’. – 
Лањске године смо у Јасењу сијали јечам, а ове ћемо компире; изр. Заборавили га 
ко лањски снијег.

ланути -ем св в. лајати.
лапавица ж ‘киша са снегом’. – Удари нека лапавица горе брдима те искисосмо 

ко миши.
лапрдало с ‘причалица, брбљивац’. – Он ти је велико лапрдало, само меље неке 

празне приче поваздан.
лапрдан -рдана м в. лапрдало. – Са-ћеш од овог лапрдана да се наслушаш прича 

какиг ниси чуо.
лапрдарија ж ‘брбљарија’. – Доста ми је те њине лапрдарије, нећу то више да 

слушам.
лапрдати -ам несв ‘брбљати, оговарати, трућати, лупетати’. – Немој више ла-

прдати, но се мено уведи у-људе и одмери шта-ш да рекнеш.
лапрдаћ -аћа м ‘који прича празне приче, брбљивац’. – Онај Јоксимов лапрдаћ 

почо нешто да баљезга ко да е дошо с партинског састанка.
лапрдача ж ‘брбљива жена’. – Јопет је, чуем, она његова лапрдача нешто брсти-

ла по селу.
лапрдија ж ‘брбљарија’. – Те њине лапрдије сам сит, еве довле су ми дошли.
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лаптати лапћем несв ‘јести халапљиво, да се чује како језик удара по устима’. – 
Шта то лапћеш ко цуко.

ларма ж ‘галама, вика’. – Чу се нека ларма одонуд од задруге, ја тамо, кад оно 
народ напо оне преваранте што су им узели малине, а нису исплатили.

лармати -ам несв ‘галамити’. – Досле лармају ђеца кад се пуште и-школе, па ти 
иг милина било слушати, сад све замукло и опушћело.

лармаџија м ‘галамџија’. – Наиђе онај лармаџија те поче нешто да тупи зубе, а 
ја се мислим у себе: није њега народ џабе прозво Кучка.

лармирати лармирам св ‘упозорити’. – Видим ја узловриједила се стока, знао 
сам да ми нешто лармира, ал не надак се воликој олуји.

ласно прил ‘лако’. – Ласно е бити ништак, но човек ваља бити, сине мој. – Што 
вели ђедо: ласно е рећи, ал треба стећи. – А баба имадијаше обичај да рекне: ласно 
е преко туђијег леђа. – Ко оће часно не може ласно. – Ласно е бити с туђијем добар. 
– Добро е тешко виђети, а ласно познати. – Ласно е говорити, ал тешко творити. – 
Ласно е крај чаше јунак бити. – Ласно е бреме носити на туђим леђима; лашње прил 
‘лакше, једноставније’. – Није лако ђеци д-одрже ово имање, ал јопет им је лашње 
него нама док смо га стицали. – Лашње је квоцати но јајца носити. – Мешчини да е 
лашње стећи но сачувати.

лаћати се -ам се ‘прихватати се неког посла, почети нешто радити’. – Ништа ти 
не вреди да богорадиш и кукумачеш тујнак, него лепо и згодно засучи рукаве и лаћај 
се каког посла.

лебарник м в. љебарник. – Чу ли ти оног билмеза како псуе лебарник, каки је то 
сотвор, мешто да моли Бога: љеб наш насушни дај нам, он псуе и Бога и љеб, дабог-
да се опаметијо мајци.

лебац лепца м ‘хлеб’. – Замисли каки је то човек кад каже Ђурђу: лебац ти се 
огадијо; в. љебац.

лебђети -дим несв ‘свијати се, лебдети, бдети над нечим’. – Док су били мали, 
лебђели смо над-њима ко квочка над пиладма, а сад кад су порасли још горе, што 
викаше мама: најратнија си док иг покриваш под једну поњаву; в. проштац.

левак -ака м 1. ‘леворук, који се доминантно служи левом руком. – Саво ти се 
туријо на ђеда Радосава па се и он потревијо левак, једва га учитељ нагно да пише 
десном руком; 2. ‘во, коњ у левој страни запреге’; в. арум(аст), дешњак.

леватор м ‘део вршалице, елеватор’. – Упану му маказе што е ćеко пруће на 
сноповима у леватор те смо морали да зуставимо дреш.

левица ж ‘лева рука’; в. попружити, укеџити.
легало с ‘место у кокошарнику где кокошке бораве преко ноћи’. – Морам оног 

пијевца што бије друге пјевчеве д-уватим ујутру на легалу и да му пирнем у чорбу.
легењ легења м ‘лавор, метална посуда за умивање и прање ногу’. – Дајде ми, 

дијете, легењ и суни ми мено топле воде да плакнем ноге.
легиштер м ‘писаљка за малу ђачку таблицу’. – Кад сам пошо у школу, мене ти је 

учитељица Љубинка учила да по таблици легиштером исписуем прва слова, броеве 
и коешта.

легло с а. ‘место размножавања; гнездо, лога, јазбина’. – Угледнук у врзини зечје 
легло; б. ‘коћење, млађење код неких животиња’. – Оној керуши ово треће легло; 
изр. побуњеничко ~ ‘место отпора’. – Драгачево ти је одвајкад било побуњеничко 
легло противу неправде; ~ лопужа ‘јазбина’. – Та њина партија ти је легло лопужа 
и пробисвијета; зми[ј]ско ~ ‘змијарник’. – Њиг не џарај, боље ти је турити руку у 
змиско легло; в. гњездо.
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лед леда м атм ‘град, туча’. – Удари ономад онај лед те нам урниса љетину, оде 
сва наша мука и зној док си дланом о-длан.

ледара ж ‘хладна соба, просторија’. – Што не наложиш ватру, како ће народ да 
вечера у овој ледари.

леденица ж ‘ледени клин, који се ухвати на стреји леђењем капи воде. – Кад је 
он смото мацолу, пуче она рипа ко леденица.

ледина ж ‘земља која се не оре, не обрађује’. – Туј на Вису ђе је она ледина ти се 
сваке године о обетини искупи народ, с вечери, на игранку; ║ лединак -нка м дем. 
– Чекаћу те на оном лединку изнад извора; ║ лединица ж ‘и с т о’. – Испрегни коње 
на оној лединици док ми не пристигнемо; ║ лединчина ж аугм пеј . – Богами, поора 
Саво ону лединчину што није орана Бога питај откад.

ледити (се) -и(м) се ‘претварати (се) у лед (на ниској температури), смрзавати 
(се)’. – Кад је она киша почела да се леди, било е млого тешко ићи путом, шћадијасмо 
ноге д-изломимо.

леднути се -нем се св ‘штрецнути се’. – Богами ледну се он згодно кад је виђо 
да се кола преврћу на тату.

леђа пл. т. у изр. затворити леђима врата ‘урадити нешто нечасно, лоше, на-
нети некоме штету’. – Никад, благо ђеду, ниђе не затварај врата леђима, никад човек 
не зна шта га може снаћи и ко му може припомоћи.

[лежати] -им несв. – Од свијуг послова он најбоље зна да лежи; ║ лећи легнем 
св према лежати. – Дошо с орања и одма лего, није ни за вечеру пито; ║ лијегати 
лијежем несв ‘ићи на починак’. – Ови њини паметни: ан се смркњава, перу ноге 
и лијежу, а ми неке јаде, према лампи, ћерамо још тамо охохо, неко тка, неко пле-
те, људи круне жито. изр. ~ на руду ‘подлећи притиску’. – Риктали га, мували га, 
пријетили му док, најпосле, није лего на руду.

лежеран -рна -о ‘безвољан, незаинтересован, спор’. – Ма није ти он неки поте-
галац, но дошо нако лежеран.

лезилебовић м ‘нерадник, ленштина’. – Кад им стари помру, ови лезилебовићи 
ће морати да траже ђе ће моћи да пасу.

лектрика ж ‘електрика’. – Кад се уводила лектрика кода нас, сви смо дали по 
двије-три багренове бандере и ископали рупе за њиг.

лектричар м ‘електричар’. – Ондак ти је кода нас бијо лектричар неки Надомир 
одонуд неђе од Каблара, народ га завољо па му тепали Наде.

лелек м ‘вриска, запомагање’. – Кад су га нашли у Дубовима још врућог и свати-
ли да е издано, наста лелек и кукњава.

лелекати лелечем несв ‘јаукати’. – Кад је чула шта е с Марком било, поче леле-
кати што е грло носи.

лелемуд м ‘шепртља’. – Онај Драганов лелемуд јопет нешто засро.
лелујати -а(м) несв ‘њихати’ – Само ми се одјампут нешто поче лелујати пред 

очима, ко кад се њишу гране на поветарцу и падок ко свијећа.
лемати лемам несв ‘тући, млатити’. – Уватијо тато Љубишу у бостану и кад је 

почо да га лема, он вели: нећу више никад.
лемез м ‘мотка која се ставља унакрсно преко сламеног крова или стога да ветар 

не разноси сено ил сламу’. – Кад је ђедо увршијо сијено, он пребаци два пара леме-
зова унакрс и сиђе низа-стубе; ║ лемезје с зб ‘мотке које се пребацују преко крова 
или сена као заштита од ветра’.

лемезати -ам несв ‘постављати лемезје, лемезове’; в. сењара.
ленка ж ‘мотка преко које се простирао опран веш ради сушења’. – Кад изнесемо 

оне аљинке што смо опрали на потоку, ми иг преко ленке пребацимо да се суше.
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лењ лења -о ‘нерадан, залудан’. – И отац и мајка су му вредни ко мрави, а он се 
потревијо лењ ко трут.

лењивац -ивца в. лењ.– Знаш како е казано: иди к мраву, лењивче, гледај путове 
његове и омудрај.

лењос -ости ж ‘лењост’. – Лењос ти је велики гре(х) јел је Богом заповиђено да 
једемо љеб у зноју лица свог а јок да лењствуемо; изр. Од лењости нема горе боле-
сти. – Заборавнос је знак лењости.

лењствовати -ујем несв ‘проводити време у нераду’; в. лењос.
лепирица ж ‘ноћни лептир’. – Бијаше нам отворен прозор и улеће лепирица и 

поче да се врзма око лампе.
лергија ж ‘алергија’. – Он ти је лергичан на уједе челе, ома га смота лергија и 

сав пошарени и почне тешко да дише; ║ лергичан -чна -о ‘осетљив, алергичан’; в. 
напред.

летва ж ‘уско истругана даска за ограду’. – Ако стружеш летву да заградиш 
авлију, најбоље оћерај код Слоба Милисављевог у Драгачицу, он кад иструже – бид-
не затегнута ко тамбура; изр. Пијан ко летва; ║ летвица ж дем; в. пиладарник.

летвосати се -шем се ‘опити се’. – Синоћ загинули у каванчини, летвосали се, 
једва су потревили да дођу кући.

летка ж ‘осећај кад нешто вруће или ледено додирне зубе’. – Немоте, ђецо, по-
сле врућог качамака пити ладну воду, удариће вас летка у-зубе.

лето с отвор на кошници (за улаз и излаз пчела)’. – А на лету ћеш стално виђети 
понеку челу како стражари.

лећети лети(м) несв ‘летети’; изр. лети глава ‘упозорење на опасност’. – Кад 
су улазили на састанак споради оног Стаљиновог писма, очепи га Гвозден Узун и 
шапну му: Пази, лети глава!

лећи легнем в. лежати.
лецнути се -нем се св ‘пресећи се, престравити се’. – Кад звизну гром у багрен, 

лецнук се згодно, што јес, јес, препо сам се, брате, подобро.
лечак лечка прил ‘врло мало’. – Ја ти не пијем ракију, забранијо ми доктор, ал ај 

наспи један лечак колко да наздравим.
лешити -им несв ‘тући, млатити’. – Није вређело ни говорити, ни молити, мора-

ли су да га леше ко коња.
лешкарити лешкарим несв ‘лежати будан’. – Лешкарим ја тако и одјампут чуем 

неко звецкање више куће, попридигнем се, погледнем кроз прозор, има шта да ви-
дим: пуна авлија наоружанијег људи.

либера ж ‘либела, васер вага’. – Дајде ми либеру д-упасуем врата, праг мора да 
бидне водораван.

либити се либим се несв ‘устручавати се, суздржавати се, стидети се’. – Не либи 
се он мај каког посла.

[ливада] ж геогр. – Богами ливаде стасале за косидбу; ║ ливадак -тка м дем од 
ливада. – У Питомачама између Мијодрага и Дика ми имали једно ћоше, стално бијо 
ливадак, није имало рачун да се оре на толико; ║ ливадица ж дем. од ливада. – Згод-
на му она ливадица више куће; ║ лива[д]че -ета дем ‘мала ливада’. – Мено мено па 
се нађу у оном лива(д)чету.

ливадарка ж ‘врста ливадске траве’. – Удариле ове прољетње кише па се дурну-
ла ливадарка, бије ко из воде.

ливадити -им в. крчмити. – Почо, несрећа несретна, да ливади очевину, продае 
једну по једну парцелу.
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лигоња м ‘ленштина’. – Не знам на ког се тури онај лигоња, нико у њиној повр-
зици није бијо лињак.

лигуре ж мн ‘ниске дечје санке’. – Спасое поцијепа пантолоне кад смо се возили 
на лигурама и потље га изудара Властимир.

[лизати] лижем несв у изр. ~ скуте ‘бити полтрон, удворица’. – Ови наши 
најпрво ишли кријући те им лизали скуте, сад калајисали образ па иду сербез ко на 
свадбу; ~ се ‘дружити се из рачуна, лицемерно. – Ма нећу да се лижем с тим дан-
дарама да би на кози оро; изр. И говеда се по реду лижу; ║ лизнути -нем св према 
лизати; в. зрно; ║ лизукати лизућем несв ‘помало лизати, лискати’; в. врцати 2; ║ 
лизуцати -ам несв ‘и с т о’. – Немо да лизућеш усне по овом ветру, испуцаће ти; ║ 
лизуцкати -ам несв дем. – Лизуцкају овце онај крушац соли у слас кад им изнесемо 
четвртком на солило; ║ лицкати се несв ‘дотеривати се’. – Поваздан се огледа и 
лицка мешто д-иде д-оплијеви башчицу јал шта било д-уради, ал кад јој мајка ништа 
не вели, шта ћу ја; ║ лицнути се -нем се св према лицкати се. – Шта си се то лиц-
нула, реко би ћеш на сабор?

лија1 ж ‘узак простор у башти приређен за садњу лука, леја’. – Данас сам уреди-
ла три лије за лук: у једну ћу црни, у другу бијели, а у трећу влашац; в. лук.

лија2 ж в. лисица.
лијевак -вка ‘справа за сипање течности у посуде с уским грлићем’. – Ко што 

шавњом сипамо ракију у буре из поставе, тако лијевком наспемо ракију у влашу.
лијевка ж в. лијевак. – Не знам ђе затурише лијевку, шћедок да наточим ајдуком 

ракије у ову вићију.
лијегати в. лежати.
лијек / лек прил ‘сасвим мало’. – Изарчисмо мас, нема више ни лијек; изр. ни 

лијек, за лијек ‘никако, нимало’. – Није привриједијо он у овој кући ни за лијек један; 
║ лијечак прил ‘врло мало’. – Ваљда ђе је најмлађи, па добио лијечак имањца, колко 
да га не искобе, ал Бог му дао да е басташан, а и нашо вредну женицу, па се згодно 
окућаријо; изр. сваки лијек ‘све, потпуно, без најмањег остатка’; в. изнутрица.

лијеп / леп лијепа -о ‘леп’. – Бијо е он лијеп – док га е било. – Ако мош помоћи 
невољнику, помози, севап је, ако не мош, подај му лепу реч; изр. Лепа реч гвоздена 
врата отвара; ║ љепотно прил ‘лепо’. – Поњела е година, вала Богу, не мож да 
бидне љепотније; ║ љепушкас -а -о ‘лепушкаст’. – Јес му она ђевојка љепушкаста, 
а да л је радна, то не знам, али запамти добро, синко: љепота ти је ко воће – кратко 
трае и квари се.

лијеска в. љеска.
лик м ‘глава, страна кованог новца’. – Бирај оћеш ли лик ил грб?
лика ж ‘влакнасто ткиво испод липове коре које се употребљава за везивање’. – 

Пођекад смо лику употребљавали за везивање мешто узице.
лика ж ‘мајка, бака’. – Наша лика Анка е стално у џепу од кецеље имала не-

што да нас обрадуе кад је сретимо, ил болбону, ил коцку шећера, ил суву шљиву; ║ 
ликица ж хип. – Моја ђеца мајку зову и лила и лика, и ликица и ликичица. – Моја 
слатка ликица мене извезла блузу; ║ ликичица / личичица ж дем хип. – Моја унука 
баки тепала: ликичица.

ликовати -уем несв ‘много се радовати, тријумфовати, радовати се уинат неком’. 
– Почеше они да ликују и да се кезе, а ја им велим: немо млого да се силите јел је 
казано – ко се задњи смије најслађе се смије. – Никад немо, благо ђеду, да ликуеш 
кад у нечем предњачиш јел то није богоугодно и мож за-час да се преокрене у бруку, 
но стално бидни смеран; 2. ‘резати, клесати лик на надгробном споменику’. – Каме-
норесци су пођекад радили ортачки па један ликуе, а други уклесива слова, ене ти 
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на спомену Милића Анђелића из Гуче [из 1878] стои: Овај лик ликово Миле Поповић 
из Свештице а изреза слова Глишо Дмитрић из Котраже.

ликт непром ‘светао, светле боје’. – Купила ми нана блузу, дошла нако ликт, а 
баба вели да е могла е да бидне још мено ликтија.

лила ж в. лика. – Не да мене моја лила / да с-удаем до-[ј]есени.
лимунли непром ‘жута боја’. – Испало јој варбање нако лимунли бое.
лингарати -ам в. лињати. – Не ради ништа, само лингара по селу и води аброве.
лињав -а -о ‘који се лиња, мења длаку’. – Она мачкетина, сва лињава, уишла у 

кућу, а длачетине јој опадају по партосу.
лињак м ‘нерадник, ленштина’. – Немо да биднеш лињак, благо ђеду, но се тру-

ди да нешто привриједиш, да ćутра биднеш домаћин човек а јок нека гологузија.
лињати лињам несв ‘скитати, беспосличити’. – Чудом се чудим од чега они 

живе кад само лињају коекудије ко неке глуве кучке.
лињати се -ам се несв ‘мењати длаку (о животињама)’. – После лињања гове-

дима длака бидне љепша и сјајнија. – Кад бидне с прољећа, стока се лиња па кад иг 
тимариш, бидне пуна чешагија длака зачас.

липа ж бот ‘дрво Tilia platyphylos’. – Пјеваше Венћо: стара липа увела, ђе ме 
драга вољела; ║ липица ж дем ‘мала млада липа’. – Остави ми брусару и брус испод 
оне липице; ║ липов -а -о ‘који је од липе, који се односи на липу’. – Липов лад у 
јуну ти је мали рај, миром мирише.

липар -ара м ‘шумски појас у коме преовлађују липе’. – Из липара се чуе зуј 
чела: има иг ко на гори листа.

липовина ж ‘грађа од липе’. – Наредијо ми Тоша десет ђерзонки од липовине, не 
мош да се наглаш колко су згодне.

липса ж ‘изнурена, измождена жена’. – Она моја липса отишла у-бању.
липсати -ше(м) св ‘скончати, угинути (о животињама)’, – И тако се госпођа 

Лујза почне јадати Манојлу: Јао, гсин Манојло, липсао ми маћак и то какав диван 
маћак, а он ће на то: Мене липсо бик од пет-товара па нисам плако, а ти кукаш за 
мачком; изр. Не липши, магарче, до зелене траве; ║ липсивати липсивам 1. несв 
према липсати. – Излегло се доста пилади, ал је понеко и липсивало; 2. ‘живети у 
беди. – Ене ти га Крстомир за огледало: бијо сила, сад липсива у туђој кући, ни ку-
чета ни мачета; то ти је оно: млад делија – стар сирома.

липсо м ‘човек изнурен, с »душом у носу«’. – Ене га онај липсо изашо те нешто 
бејаги ради, а једва се држи на ногама.

липсотина ж в. цркотина. – Мешто да су ону липсотину закопали ко људи, они 
је бацили у јаругу, не мош да прођеш од смрада.

липсуља ж ‘лења особа, којој је тешко и да дише, а камоли да што ради’ – Није 
она липсуља више ни-за-каки пољски рад, мож да чарка ватру и то ти је.

[лис] листа м ‘лист, вегетативни део биљке’. – Кад о Петровудне пожути лис 
на гори, знај да е сувовица узела данак; изр. окренути ~ ‘променити понашање’. 
– Од данас окрећем нов лис, нема више зебанције; 2. ‘задњи део потколенице’. – 
Од оног пешачења низ ону вукоебину му се упалили листови на нози; 3. ‘метални 
део рендића или бичкије’. – Кад су свадбари пошли кући, наручи Марко ону: на-
пиши нам, доћи ћемо, ниси, сејо, лис без горе; изр. наше горе ~ ‘својта’. – То ти је 
Драгојлин унук, наше горе лис; ║ лиска ж сглт. – Говеда поједу лиске, шашу ситну; 
║ лишчурина ж аугм. – Она турила на главу ону лишчурину од репушине – да не 
види Бого да се омрсила у петак; в. репушина; ║ листић -ића м дем од лист. – Паде 
листић з-багрена, жутно од жеге; ║ листак лиска м ‘и с т о’. – Откиндер ми један 
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листак боквице да турим на ову раницу, ома ће да зарасте; ║ лишчић -ића м дем в. 
листић. – Није коза оставила ни лишчић на-ном калему.

лиса ж ‘овца са белом шаром на црној глави’. – Највољела баба Лису и Сигу 
од свијуг оваца, оне некако биле умиљате: чим иг вабне »Прс, ојце!« – оне дотрче 
до ње; ║ лисас -ста -о ‘који има белу пегу на глави’. – Оно лисасто јагње сагубило 
мајку, па бле[ј]и.

лисац лисца м зоол 1. ‘дивља животиња, Vulpes, мужјак’. – Бијо е то, реко би, 
неки стари лисац: кад је залајо кер, он ко да није ни мого бежати; 2. ‘лукав човек’. 
– Ништа не веруј оном лисцу ║ лисичић м ‘и с т о’. – Виђе ли ти да из оне јаме 
провирују лисичићи.

 лисица ж зоол ‘Vulpes’. – Навадила се лисица на кокоши, муке смо имали; ║ 
лија ж дем. – Намештијо сам замку за лију, дако е уватим да јој покажем чије ко-
кошке тријеби; изр. Лија лија па долија; ║ лисиче -ета с ‘младунче лисице’; в. по-
турити, каприц; ║ лисичица ж дем од лисица. – Претрча преко пута мала лисичица; 
║ лисичина ж аугм пеј од лисица. – Морамо глати д-убијемо ону лисичину, додија 
нам.

лисичар м ‘пас за лов на лисице’. – Имо е Љубиша Цогољ млого доброг лиси-
чара.

лисичарка ж бот ‘јестива печурка Cantharellus cibarius’. – Лисичарка е печурка, 
ко зна да е спреми – није одвоила од пилетине.

лисник м ‘стог искресаног грања са лишћем (за исхрану оваца, коза, преко 
зиме)’. – Жђену људи у котару поред сијена по неколко лисника који припомогну да 
се израни стока преко зиме, нарочито овце и козе.

листати -а(м) несв 1. ‘добијати лишћа (о биљкама)’. – Кад с пролећа почне да ли-
ста дрвеће, мош д-изгониш стоку у брстину ако е омало ране; 2. ‘превртати листове 
књиге’. – Он довати Еванђеље с полице и поче да листа, оће, вели, да нам прочита о 
страшном суду од Матије.

литар литра ж стаклена посуда запремине једног литра из које се служи вино. 
– Токнидер један литар вина; ║ литрица ж ‘стаклена посуда за ракију од четврт 
литра’. – Кад гођ наиђе неко поред авлије, тајо га сврати и изнесе литрицу себице 
да га почасти.

литица ж ‘окомита стена’. – На ону Радојкову литицу се населиле орлушине, 
па кад мали орлићи окрилате и почну да лете, мено мено па чуеш како кликћу, а 
кокошке се узловриједе.

лице с 1. ‘образ, лик’. – Имадијаше Тијана лице ко упис; 2. ‘лик, личност’. – Дуго 
е он бијо у нашем крају сумљиво лице, е потље су га сви завољели; 3. ‘материјал за 
шивење, текстил’. – Кад сиђеш у Чачак, отиђи у ону продавницу код Радисава Ми-
лениног, туј има лица за блузе да се не мош наглати.

лицидер м ‘колачар’. – Били на вашерима они лицидери што праве оне колаче, 
више за украс; ║ лицидерски -а -о, најчешће у изр. ~ срце ‘вашарски поклон деци 
или девојци у облику срца’. – Кад смо на сабору одиграли коло и кад смо се претпо-
ставили, ја јој купијо лицидерско срце, она поцрвење, поче се снебивати, па најзад 
узе.

лицкати в. лизати.
личит личита -о ‘леп за гледање, наочит’. – Виђек Верине синове, стасали, ли-

чити момци, из оне сиротиње израсли ко два бора, не зна се да л су љепши, ил 
васпитанији, ил бистрији. – Научила е мајка да тка од малиг ногуј, да виш како јој је 
ткање личито да се не мош наглати.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина268

личити се -им се несв ‘бити сличан некоме, личити на некога’. – Личе се ко да су 
близнакиње, ко јајце јајцету. – Више личи на ујчевину но на очеву поврзицу.

лишај м бот ‘нижа биљка Lichenes’; в. попрскати.
лобина / лубина ж ‘тело заклане животиње из кога су извађене изнутрице, лу-

бина’. – Клао нам ујко Милинко бика па се шали: ај д-идемо у ревену – мене лобина 
а вама цубок. – Шалиjаше се он па вели: ја ти највише волим лубину од бравчета и 
кору од млијека.

ловина ж ‘улов’; в. зубоња.
логало с ‘легало’. – Кад смо опкашали око њиве, наиђемо у врзини на логало и 

у њему мале зечиће, мањи од дрндаћа.
логнути -нем св ‘заложити, подложити ватру, додати дрво у ватру.– Логниде, 

ћери, ватру да проври вода за качамак; ║ ложити -им несв. према логнути. – Кад је 
ложијо ватру, испане му жишка и прогори ми крпару; ║ лошкати -ам несв ‘помало 
додавати дрва у ватру, одржавати ватру’. – Јадна свекрва, кад је била вамо при крају, 
могла е да лошка ватру и да припази мено око јела да не загори; в. занимација.

ложичица ж анат ‘удубљење испод грудне кости’. – Забоље ме само-сама ло-
жичица, вође, д-извинеш, изнад пупка, што од терета, што од ćекирације. – Јутрос 
драги испред куће прође / кад му виђо беле каничице / забоље ме испод ложичице.

лоза ж ‘ракија од грожђа’. – Имали смо комовицу, кад оточимо вино, ми ону 
комину испечемо, а пекли смо и лозу, она иде без отакања вина.

лоза1 лозе ж бот ‘дрвенаста биљка Vitis vinifera’. – Пуштијо Микош лозу око-
куће, па згодно поглати посебно с јесени кад поплаве гроздови; изр. винова ~ в. 
вињага; ║ лозица ж дем. – Ону лозицу посадијо Јанко и ђедо е о њој посебно брино; 
║ лозица ж ‘украсна биљка дуге вреже’. – Кад сијалица прегори, ондај мајка склони 
они метални део, наспе воде и обмота канавом и закачи на зид, у то тури пелцер 
лозице и она расте око целе кујне, само помено доливаш воду; ║ лозни -а -о ‘који се 
тиче лозе’. – Кода њиг мож да се нађе лознијег калемова.

лоза2 лозе ж ‘навој на шрафу’. – Не вреди, не могу да привијем овај шав, облазла 
му лоза.

лој лоја ‘масно ткиво којим су обавијени унутрашњи органи (оваца, коза, гове-
ди)’. – Купи лој па се гој, сине мој – кажу ђетету кад га окупају; изр. Живи ко бубрег 
у лоју.

лојаница ж 1. ‘светиљка са отвореним пламеном’. – Биле оне лојанице лампе, да 
видиш док вечераш; 2. ‘крпа натопљена лојем (као народни лек против прехладе)’. 
– Кад смо били мали па назебемо и почнемо да рипамо, баба нам привије, с вечери, 
топлу лојаницу на груди и до ујутро – ко руком одњето.

локара / локмара м ‘пијанац, бекрија’. – Иć, ништа горе не мрзим него виђети 
локаре како поваздан дангубе и шљокају. – Не могу да смислим ове локмаре што 
поваздан само шљокају.

локати лоче(м) несв 1. ‘пити као пас или свиња’. – Глам како кере лоче воду, 
завата језиком ко д-има кашику; 2. ‘неконтролисано пити алкохол’. – Да оће да пију 
ко волови, па ај-ај, знали би колко им је доста, но јок: они лочу док не обезвијају.

локва ж ‘увала на путу у којој вода направи глиб, блато’. – Заглибик кола у ону 
локву у Шукевини, не могадијаше коњ да иг извуче, те морадок д-угазим да погу-
рам, па ми уиђе блато у кондуре и поче да кљечка; ║ локвица ж дем. – Учини ми 
се мала локвица, кад, ђавола, заглависмо кола; ║ локветина ж аугм. – Дођоше ми 
главе ове локветине, да ми је да дочекам да поткуемо пут, не би жалијо д-умрем; ║ 
локвурина ж ‘и с т о’. – Морамо д-извучемо камења у ону локвурину, додија: кад гој 
пане киша, не мош преко ње ништа да превучеш.
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локвањ -ања м бот ‘водена цветна биљка Nymphaea, Nuphar’. – У нашој jезерини 
има доста локвања.

лола м ‘драган, момак’. – Знадеш ли ону: љуб ме, лоло, ал немо с вечера / пред-
зору сам слађа од шећера.

лом м 1. ‘неред’. – Нећу више да видим овај лом по-кући, но да сваку ствар 
турите на свое место; 2. ‘место на коме је нешто сломљено’. – Кад су га сликали на 
ренгену, рекли му д-има лом повише кољена; 3. ‘отпаци, отпад’; в. подригуша; ║ 
ломљив ломљива -о ‘који се лако ломи, крт’. – Пази како носиш те обланде, оне су 
ломљиве, пукну зачас.

ломан ломна -о ‘таласаст, бреговит’. – Нема љепшег краја од нашег ломног Дра-
гачева ијако су потпланинци говорили драгачевским младама да су се удале у чо-
лопек.

ломатати се -ам се несв ‘ићи по врлети, беспућу’. – Ломатасмо се по-ној вукеби-
ни до подне, једва на једвите јаде избандасмо оданле

ломбер ломбера м бот ‘зачинска биљка лорбер, ловор Laurus nobilis’. – Мајка е 
вољела у подварак д-убаци понеки лис ломбера.

ломити -им несв ‘ситнити (камење), кршити (грање)’. – То ситније ломи руком, 
а за крупније – узми ćекиру; ~ се ‘мучити се идући по камењару, по беспућу’. – Је л 
ово та керећа памет која ћера човека да се по ваким местима ломи и кад не мора; ║ 
ломкати -ам несв дем а. ‘ситнити грање за потпалу’. – Ломка ђедо гранчице, ваљаће 
и за ćутра; б ‘нервозно стискати прсте’. – Ђедо шетка по авлији и ломка прсте, не 
мож д-ишчека ка-ће да јаве да л је мушко ил, јопет, женско; ║ ломнути -нем св. – 
Ломниде ми комадић погаче па д-идем стоци.

ломљава ж ‘звук ломљења, кршења’. – Они Срећковци запођенуше бој, настаде 
ломљава, спашавај се ко може.

лонац лонца м ‘велика керамичка или метална посуда за кување’. – Свадбарски 
купус спремо се маом у земљаним лонцима. – Викаше лика: ил лонцом о камен 
ил каменом о лонац, тешко лонцу; ║ лонче -ета с ‘омања посуда с једном дршком, 
мали лонац’. – Ид-де, благо баби, наточи лонче расола, нешто ми паде наум да би 
мено попила; ║ лонченце -ета дем – Још чувам оно мало лонченце што е моја баба 
доњела ђетету за Младенце; ║ лончина ж пеј аугм. – Што си ону лончину оставила 
неопрану да е напану мушице?; ║ лончурина ж ‘и с т о’. – Глам јој ону лончурину 
на шпорету: није изрибана бозна откад.

лопар -ара м ‘дрвена лопата на дугој дршци’. – Кода њиг била велика задру-
га, дваеспе-шес чељади, и туј ти се у љебној вруни пеко љеб и вадијо лопаром; ║ 
лопарић -ића м дем; в. звиждаљка.

лопарица ж ‘дрвена кашика за брашно’. – Мајка лопарицом наспе брашна из 
наћвара, просије га па у љебној карлици замијеси погачу.

лопата ж ‘алатка за сипање, претоварање зрнастих и сипких материја’. – Кад 
је влажно љето, сипали смо пшеницу у собу на партос, отворимо прозоре д-има 
промаје и ондак лопатом, по неколко пута на-дан лопатамо; ║ лопатица ж 1. дем ло-
пата. – Набавде једну мању лопатицу д-има за ђецу; 2. анат ‘пљосната кост, плећка 
scapula. – Знала, бијаги, Вујана да гледа у лопатицу од божитњачета.

лопатати -ам несв ‘превртати лопатом’. – Пшеницу, јечам, раж или зоб ако није 
добро сува, разастремо у-соби ил у авлији на мушему и лопатамо; ║ лопатање с гл 
им. – Земајле није било овијег мешалица, но се малтер и бетон правијо лопатањем, 
најпрво се трипут прелопата насуво песак и креч ил цемент, п-ондај још трипут с 
водом; в. изручивати.
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лопов -ова м ‘крадљивац’. – Он ти је бијо лопов невиђен, тај би укро покров 
с мајке. – Исти су лопови онај кои краде трешње и онај што му чува стражу; ║ 
лоповчић -ића м дем; в. џандар; ║ лопурда пеј аугм ‘лоповчина’. – Од лопурде 
лопурда, не иде ивер диље од кладе, и ђед му е крао на ангро.

лоповлук -овлука м ‘крађа‘. – Они ти живе од лоповлука, тамо-они; в. испипа-
вати.

лопужа ж ‘ситнији лопов’. – Она лопужа ми мазнула ćекиру с дрвљаника; изр. 
Ко лопужи кроз-прсте гледа није одвоијо од њега. – Ко лопужу крије бољи ни он 
није.

лотре ж мн ‘странице на запрежним колима налик на мердевине’. – Кад превла-
чимо пшеницу ил јечам, ми туримо лотре на-кола и ондак снопови не могу д-испану.

лоћикав -а -о ‘болешљив, слаб’. – Шта да ти кам, није свог здравља, дошо мено 
лоћикав, ал јопет се бори колко може, па се надам да ће јопет да претекне; знаш како 
викаше баба Драгиња: жути жутују, црвени путују.

лош -а -о ‘рђав’. – Знаш како е казано, благо ђеду: ако чиниш мало и не мош 
више, добро ти се пише; ако чиниш доста, а мого си вишe – лошо ти се пише. – Сва-
ки човек жели да од другијег бидне бољи, а од сина лошији. – За њиг ти важи она: 
два лоша убише Милоша.

лошак -ака м ‘лош човек, ништак’; в. дволичњак.
лошкати -ам несв в. логнути.
луб луба м ‘део чизме око пете’. – Ко неко дијете ćео на сонице по оној помрзли 

и упропастијо лубове на наким чизмама.
лубеница ж бот ‘једногодишња биљка Citrullus vulgaris’. – У бостану смо имали 

колибу и у њој смо боравили кад чувамо лубенице.
лубеничарка ж ‘сорта крушке’. – Кад угризнеш ову крушку, унутра дође руја ко 

лубеница, зато е и зовемо лубеничарка.
лубина ж в. лобина.
лувт м 1. ‘свеж ваздух’, в. лувтирати; 2. ‘растојање, зазор’. – Излизала се совина 

на двоколици па точкови добили лувт те шеврдају; в. разлокати.
лувтирати лувтирам несв ‘проветравати’. – Отвори прозоре нек се лувтира кућа 

кад је вако лепо време.
луг1 луга м ‘шумица, гај’. – Знаш како е казано: тешко другу без друга и славују 

без луга.
луг2 луга м ‘пепео растворен у води, као средство за прање, лужина’. – Ондај ти 

се аљинке потрпају у парјоницу и озго сипаш врео луг.
луд луда -о; изр. ~о време ‘лоше време, зло време’. – Наишло неко лудо време: 

ни рођено дијете не смијеш да шинеш, но ће они да га усреће ш њином науком. – Од 
луда оца луда ђеца; ║ луцкас -ста -о ‘необичан, луцкаст, мало приглуп; шаљивџија’. 
– Јес мено луцкас, ал има добру душу, не могу губаво да зборим.

луда м / ж ‘особа ненормалног понашања’. – Пушти луду, ш њим се још нико 
није здоговорио.

лудак -ака м ‘човек поремећене свести’. – Ово ти је дошло последње време у 
коме лудак учи збуњеног; ║ лудачки -а -о ‘који се односи на лудака’; изр. ~ уверење 
‘за неуобичајено понашање’. – Е, очију ми мојиг, требало би ми издати лудачко 
уверење; ║ лудачки прил ‘неконтролисано, поремећено’. – Тако га е лудачки шину-
ла да сам мислила да ће му глава прснути.

лудирати се лудирам се несв ‘понашати се неразумно, луцкасто’. – Не знам кои 
су му јади, оста да се лудира цео живот.
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лудовати лудуем несв ‘и с т о’.  –  Није мого више да гледа како лудуе и ондак 
му каже: или с нама на посо ил с милим Богом куд оћеш и да ми ниси више на-очи 
изишо; ║ лудовање с гл. им ‘ненормално понашање’. – Више неће моћи из кревета 
за астал па у лудовање, но глај да тамо нађеш и кревет и астал.

лудос -ости ж ‘неразумност, непромишљеност, неурачунљивост’. – Млого лу-
дости мож да видиш на сваком кораку, а ти, благо ђеду, пази: ко е луд, не бидни му 
друг. – Младос лудос.

лужина ж ‘вода са прокуваним пепелом у којој се откувава веш’. – Ми смо лужи-
ном прали веш, ондак ти није било овијег прашкова и коечега, ко-во сад што имаде.

лужити лужим несв ‘стављати у луг, пепео пре прања, киселити у води у коју 
је стављен пепео (о тканинама и предиву)’. – Све смо лужили кошуље и коешта 
д-истриебимо оне вражје вашке; в. вашка.

лужњак -ака бот. ‘варијетет храста, Quercus robur’. – Насред ливаде има лужњак, 
нолики је како се памти, веле да туви Карађорђа; ║ лужњаков -а -о ‘који је од храста 
лужњака’. – Лужњакову кору скуваш у води па се ш њом окупаш, то е млого здраво.

лужњаковина ж ‘грађа од лужњаковог дрвета’. – Од лужњаковине кад напра-
виш тишљерај – то ти је за векове.

лук м бот ‘зељаста биљка Allium’, об. у сталним спојевима црни ~ ‘Allium cepa’, 
бијели ~ ‘Allium sativum’. – Сваке године посијемо лију бијелог, лију влашца и двије-
три лије црног лука; изр. тук на лук. – Не зна се ко е од њиг загуљени(ј)и, што вика-
ли: ударио тук на лук, па кад су се измирили – ни лук јели ни лук мирисали.

лука ж ‘равнина поред водотока’. – Лика е у луци имала башчованлук, кад је 
суша, могло да се залива; ║ лучица ж дем. – Изриљали смо лучицу пред-зиму, измр-
зла земља, дошла ко кава, не мож да бидне љепше.

лукав лукава -о ‘вешт, притворан, препреден’. – Ови су знали све што честитом 
човеку не мож ни наум пасти и били су лукавшији од лисице.

лукавац -авца м ‘лукав човек’. – Оном лукавцу не би верово па да ćедне голом 
задњицом на добро ражарено огњиште.

лукавство с ‘превара, обмана, манипулација’. – Ови горенак у властима су се 
лукавством одржавали, а кад им то није помагало – знали су и друкчије.

лукавштиња ж ‘лукавство’. – Чини се нако да е сладак, ал провируе из њега 
лукавштиња.

луковина ж ‘спољни листићи главице црног лука’. – Најволим васкршња јајца 
што се кувају у луковини; в. варбати.

лула луле ж 1. ‘бакарна цев која спаја казан са табарком лампека при печењу 
ракије’. – Морали смо у ноћ, кад завршимо пецидбу д-уносимо лулу и капак под 
кључ, боз ониг лопурди; 2. ‘део пушачког прибора’. – Пјеваше Ратко Пјевац: луло 
моја сребром окована / пушијо би ал немам дувана; 3. ‘керамички геометарски бе-
лег’. – Изашо нам гиометар, једва нађосмо лулу.

лумповати -уем несв ‘пијанчити и веселити се’. – Никад досад Видосав није 
лумпово, ал синој му дошло наум, трубачи само што нису поисправљали трубе кол-
ко е густиро.

луњати луњам несв ‘лутати, ићи бесциљно’. – Ништа он пусник не ради, само 
луња ко глува кучка.

лупати лупам несв ‘ударати (по нечему)’. – Виђде ко то лупа на прозор; ║ лупи-
ти -им св према лупати; изр. ~ главом о-зид ‘касно схватити заблуду’. – Није вређело 
причати док није лупијо главом о-зид, те тако дошо памети; ║ лупкати -ам несв 
дем. – Кад је дуно ветар, поче нешто да лупка, упалим вењер да видим шта-е кад 
оно капак на прозору доње собе; ║ лупнути -нем св према лупати. – Чу ли ти, Јело, 
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да нешто лупну испрет куће?; изр. лупну и остаде жив ‘изговорити бесмислицу’. – 
Лупну грдну ријеч и остаде жив.

лупетати -ам несв ‘говорити глупости, блебетати’. – Право ти кам, кад је почо да 
лупета, згодно ме било срамота од његове срамоте.

лурати лурам несв в. луњати. – Нема ти од тог што лураш ништа, благо ђеду, но 
жен се ти и на време савијај гњездо, па да даде Бог и ти дочекаш унуке.

лустра ж ‘прљавштина на кожи свиње’. – Кад шуримо свињче, ми звоном добро 
притиснемо те скинемо и кочет и лустру.

лућум лућума м ‘битумен’. – Ако не туриш растопљен лућум између цокле и 
цигле, мож да ти грађевина влажи целог живота, туј не треба штеђети.

луцерка ж ‘врста детелине’. – Луцерка мож да баци на доброј години по четири 
кола.

луч луча м ‘цепкице из пања црног бора које горе постојано и споро’. – Наиђу 
озго Ерцови и на коњима носе луч, па смо мењали луч за жито и то смо користили за 
потпалу а некипут и за осветљење вако кад одеш у ноћ да наточиш ракије ил вина, 
д-узмеш главицу купуса и тако нешто, накратко; изр. Тражићеш ти њега с лучом 
‘има и много горих од њега’.

лучац лучца м 1. ‘лук на колевци’ – Кад дијете заспи, ја пребацим поњаву озго 
преко лучца да му бидне топло, а д-има ваздука; 2. ‘дрвени део гудала’.

луче -ета с ‘девојка, момак, вољена особа’. – Запјеваше пластијоци ону: отвор 
прозор, моје мило луче / да се луле кроз прозор увуче.

лучити лучим несв ‘одвајати младунчад (да више не сисају)’. – Звала ме нина да 
јој помогнем лучити јагњад од оваца, оће да почне мусти овце.

Љ
љага ж ‘брука, срамота, морални пад’. – Сам је навуко љагу на се и на целу кућу 

с том будалаштињом.
љаштавица ж ‘бубуљица на језику, јаштерица’. – Искочила ми нека љаштавица 

на вр језика, боли ко да сам жишку туријо.
љеб м ‘хлеб’. – У нашој кући је имало љеба и ш-љеба, а њему нико није крив 

што е иско љеба преко погаче. – Ко нас је клео није дангубијо, није љеба ми и соли 
(7: 97). – Добро утувте, ђецо, да е најлакше љеб јести, да се треба потрудити да га 
испечеш, ал се мораш добро узноити да га зарадиш јел нема љеба без мотике. – Ман 
се тиг што свој љеб једу а туђу бригу воде; ║ љепчић -ића м дем. – Брзо ће баба 
д-испече ђечици један љепчић; ║ љебни -а -о ‘који се тиче хлеба’. – Да ви направи 
баба љебне прженице; изр. ~а вруна ‘зидана пећ за печење хлеба и меса’. – Имамо 
лепу љебну вруну и двије пржуље, земљану и плекану, а они навалили да печу јагње 
на шиљку.

љебарник м ‘остава за хлеб ’. – Ми смо држали љеб у љебарнику, туј није могла 
да га довати ни мачка ни мушица. – Љебарник му његов, само док ми дође, показаћу 
му ја како се поштуе ђед (ружна псовка).

љебац љепца м ‘хлеб’. – То навикло да краде и не мора ни љебац да зарађује; в. 
лебац.

љељен м ‘печени ован (као свадбени дар), јелен’. – Кад се приказују дарови, онда 
чауш за печеног овна што су доњели пријатељи вели како е пријатељ доњо аков вина 
и аков ракије, једног љељена и доста поштења.
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љепоречје с ‘лепа, блага и пробрана реч’. – А он је имо љепоречје: кад прозбори 
– ко да звезде брои.

љепота -оте ж ‘лепота’. – Реко: тетка, ово је мој момак Милоје, а она пред њим: 
еј, моја Надо, ђе оде твоја љепота. – Поњела е година, љепота у-Бога. – Љепота е 
пролазна: бидне и прође. – Напуни се, вала Богу, кућа чељади, на љепоту поглати; 
║ љепотно прил ‘лепо, како се пожелети може’. – Поњела е година, вала Богу, не 
може бити љепотније.

љепотиња ж ‘лепота’. – Да ти је, дијете, да знадеш кака е то љепотиња била 
прије педесет година, капу би јој скино; и да знадеш: љепотиња са чедношћу дупла 
е љепота.

љепушкас -ста -о ‘лепушкаст’. – Јес му она ђевојка љепушкаста, а да л је радна 
– то не знам, ал запамти добро, синко, љепота је ко и воће: кратко трае и квари се.

љеса ж ‘решетка исплетена од прућа на коју се ставља воће у пушници ради 
сушења’. – Имали Милићевићи пушницу с девет љеса и сви смо кода њиг носили 
д-осушимо понеку љесу маџарки.

љесар м ‘ексерт за закивање љеса’; в. баскијаш.
љеска ж бот ‘дрво Corylus avelana’. – На дну ливаде, доље на међи с Обрадом 

била велика љеска, туј смо одмарали и ужинали; ║ љесков -ова -о ‘који је од ле-
ске’. – Љесков штап је лакашан кад се осуши,

љесковак м ‘прут од леске’ – Ако узмем овај љесковак, смириће се. – Узми-
дер ти неки љесковак па га ошини док је време, немо д-одоцниш па потље да чупаш 
косу з главе ко Властимир јел није џаба казано да е батина из раја никла.

љесковина ж ‘лесково дрво’. – Од љесковине смо правили штапове зато што су 
лаки ко перо.

љети прил ‘током лета, у лето’; в. ладовати, музара, пудар.
љетина ж ‘летина’. – Љетина е, дао Бог, богата само да би још лијепијег дана да 

е зберемо.
љето с ‘лето као годишње доба’. – Једва чекам ка-ће љето, да се распуште ђаци, 

зауварица да помогну око стоке, плаштења, купљења шљива и коечега; ║ љетни 
-а -о ‘који се односи на лето’; изр. ~а кујна ‘просторија за кување током лета’. – У 
љетњој кујни ти ми биднемо од Ђурђевдана па тамо, аман, до Митровдана, туј кува-
мо, варимо, постављамо, прибирамо; ~и распус ‘летњи ђачки распуст’. – Доћи ћеш 
ти, сине, за зимски, па за љетњи распус, вришко ће то да прође твое школовање, док 
си дланом о длан, немо да се ćекираш; ║ љетос прил ‘непосредно прошлог лета’. – 
Љетос смо се вала нарадили ко никад, а јес, вала Богу, родила љетина, не памтим; 
║ љетоске прил ‘и с т о’. – Љетоске смо почели да зидамо шталу, још да е окровимо 
ако Бог да до зиме; ║ љетошњи -а -е ‘који се тиче непосредно прошлог лета’. – Ово 
љетошње теле се потревило јешно и напредно.

љеторас -ста м ‘младица, изданак која израсте у току једне године’. – Шино 
љеторас ове године, мешчини, ко никад, вала Богу.

љешник м ‘плод леске’. – Даде ми ујна пуне џепове љешника.
љигав -а -о ‘дволичан’. – То ти је љигав човек каког мајка није родила, не мож га 

уватити ни за главу ни за реп.
љигавац -авца в. љигав. – Љигавци су ти задња класа људи, од ништаклука нису 

имали кад да постану људи.
љиљан м ‘мирисни цвет Lilium, крин. – Не бој се шта ћете јести ил обући: по-

гледни љиљане у-пољу, како расту, нит преду нит копају, а љепше су обучени од 
цара.
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љољнути -нем св ‘пасти’. – Пожурик преко башче, некако се сврзок за неку гран-
чину у оном мраку и љољнук о ледину колко сам дугачак.

љопати љопам несв ‘јести халапљиво’. – Почеше да љопају ко да су из-глади 
изишли.

љоснути -нем св ‘пасти’. – Кад зрела крушка љосне з-гране, сва се растропа.
љоштити -и(м) св ‘ујести, убости’. – Бецно се ко да га е шаран љоштијо; в. обад.
љубаван -вна -о ‘љубазан, предусретљив’. – Млого е тај наш Ђорђе љубаван и 

добар човек.
љубависати -шем (не)св ‘налазити се у ванбрачној вези’. – Они су ти дуго 

љубависали да нико није знао; в. сазнати.
љубавити -им несв ‘волети се, бити у љубавној вези’. – Они су ти љубавили 

прије његове војске и она га чекала, одржала обећање.
љубезан -зна -о ‘љубазан’; в. правити.
љубити (се) љубим (се) несв 1. ‘грлити, целивати’. – Оне су се дуго љубиле и 

плакале од радости; 2. ‘спајати се, састављати се (об. два потока)’; в. река, ријека; 
изр ~ руку ‘кад се прилази руци старијег’. – Љубим руку, башо! Жив бијо, велики 
порасто, благо баби!; в. тјештан; ║ љубнути -нем св дем; в. кољено, товрљача.

љубичица ж бот ‘цветна биљка Viola odorata’. – Унука јој доњела љубичицу и 
бака се расплакала.

љубомора ж ‘осећај несигурности и патње у односу на вољену особу’ – Иzеде 
је, пусницу, љубомора; ║ љубоморан -рна -о. – Он је млого љубоморан ијако му е 
жена поштена ко сунце.

људи људи супл. мн. од човек ‘одрасли мушки чланови домаћинства’; в. бансек; 
║ људескара м ‘добар човек, човек великог угледа’. – Он ти је бијо људескара с које 
га гој стране гледо; ║ људина м ‘и с т о’; в. смерити; ║ љуцки -а -о ‘који се тиче 
људи, људскости’. – Не треба њиг звати у љуцко друштво – они се од-тога бране ко 
шаруља од обада; ║ љуцки прил ‘поштено, људски’. – Ако ћемо нако љуцки да раз-
говарамо, није требало то д-учиниш, јел ни ми ни наши стари нисмо то заслужили.

љуљ м бот ‘врста траве Lolium temulentum, енглеска трава L. perenne’. – Кад 
сијемо траву, обавезно убацимо и ćеме љуља.

љуљати љуљам несв ‘њихати’. – Љуљала га мајка очи спавања и певала му успа-
ванке сваки боговетни дан; ║ љуљнути -нем св 1. ‘заљуљати’. – Љуљниде бешику, 
да се дијете не пробуди. – Љуљниде мено дијете еда би заспало; 2. ‘пасти, тресну-
ти’ – Ошљига се по оној роси и љуљну о-ледину колко е дугачак. – Кад је потрчо 
по оној поледици, излећеше му ноге и љуљну о пртину колко е дугачак; в. креч; 
║ љуљушкати -ам несв ‘лагано љуљати’. – Виђи ти њу како она љуљушка свог 
братића у бешици; ║ љуљкати -ам несв дем. – Љуљка га баба и певуши му: Лула 
нана сина Радована / спавај, сине, док сунце не сине / све док рујна зора не заруди / 
не сме нико тебе да пробуди; ║ љушкати -ам несв ‘и с т о’. – Игра она нако једра, 
па само љушка, а онај неваљали Дејо подврисну: љушкај, Росо, изгибосмо!

љуљашка ж ‘направа за љуљање (об. за децу)’. – Начинијо им бралица љуљашку 
и обесијо на грану од дуда па се ђеца љуљају поваздан.

љуска ж ‘кора јајета, ораха, лешника’. – Љуску од ораса смо горели у шпорету, 
а љуску од јајци истуцамо па дамо кокошкама, бидну тврђа јајца; ║ љушчица ж 
‘цепка, ивер’. – Иди, ћеро, на дрвљаник, напабирчи љушчица да наложимо ватру, 
треба да зготовимо вечеру.

љускати -ам несв ‘скидати љуску, чистити од љуске’. – Кад љускаш лук, остави 
љуску за бојење јаја (9).
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[љут] љута -о. – Љут лук, док сам га љуштила, сузе су ми точиле. – Љут је ко рис, 
посклони се док се не ладне; ║ љуткас -аста -о ‘који је мало узљутео’. – Љуткаста 
ти ова чорба; изр. ~ ко лептир ‘ко се љути без разлога и коме то не приличи’. – Он 
се бајаги наљути, а чико му вели: Како си љут – ко лептир; ~ ко рис ‘прзница’. – 
Пушти га у бестрага, виш да е љут ко рис; ~ ко шаран ‘змија шарка’. – Бијаше се 
нешто наједијо, љут ко шаран.; ~ ко пашче; – Љуто, бре, не да да му каш ништа, само 
кевће; ~о ко сичан; љута ракија ‘препеченица’. – Ај да пробаш моју љуту, испала е 
ко гром, има дваес гради и појаче. – Љуто, бре, не да да му каш ништа, само шикће.

љутина -ине ж ‘наљућеност’. – Тако он шмугну неђе тамо у-вотњак док мене 
прође љутина, те се не замерисмо. – Побеже у качару те се зарингла док мене 
попрође љутина.

љутити (се) љутим (се) ‘срдити се’. – Он се љути за сваку ситницу. – Немо се 
љутиш, ал морам да ти речем да то није поштено; изр. Кога ти је молити, није ти га 
љутити; ║ љуткати (се) -ам се несв дем према љутити се. – Љутко се он позадуго, 
па се ономад на-свадби измирише. – Љуткали се наши пријатељи што нисмо шћели 
заедничку свадбу, реко им ђедо вако: ми женимо мог унука и долазимо за ђевојку, 
ви ćутрадан дођте у првешче и поде и тако имадемо чис рачун и дугу љубав; в. по-
ротник; ║ љутнути се -нем се св ‘мало се наљутити’. – Бијаше се згодно љутно 
на учитеља што га е ипсово пред ђацима. – Љутно се на Радоицу што није дошо на 
ћевап, ал кад му е он опричо о чем се радило, прошла га љутња; в. поротник.

љутица м / ж ‘»љуто« дете’. – Ти си нека права бабина љутица.
љутко м ‘који се олако љути’. – Онај наш љутко мож да се наљути ни за шта. – 

Онај бабин љутко се надури за сваку ситницу.
љутња ж ‘незадовољство, замерка’. – Није било неке љутње међ њима, ал јесу 

мено ладнули односи откад су се жене свадиле. – Ништа ти љутња, благо ђеду, не 
помаже, него све решавај с миром.

љутовати љутуем несв ‘бити љут, у завади са неким’. – Љутовали позадуго, се-
дам година, ал кад се женијо Милинко, измире се и од-ондај су грло и глава; в. не-
сугласица.

љуцки -а -о ‘који се односи на људе’; прил в. људи.
 љушче -ета с ‘мало дете’. – Шта ти ради оно твое љушче, је л проодало, очију 

ти твоиг?

М
ма реч. у различитим емоционалним исказима, ~ ајде ‘ма хајде’. – Он мене каже: 

Немо д-едеш оно што се не једе, а ја њему скрешем: ма ајде, да неш ти да ми забра-
ниш; ~ беж тамо ‘одлази од мене, бежи одавде’. – Каже он мене: Дођдер вамо да ти 
нешто шанем, ко врана пилету, а ја њему: ма беж тамо, срам те било; ~ јок ‘не долази 
у обзир’. – Ајде да се ко људи здоговоримо – вели он мене, а ја велим њему: ма јок, 
с тобом здоговора нема.

ма маа м ‘мах, трен’. – Ан смо стигли на гробље, у исти ма бану и поп; ║ маовит 
маовита -о ‘плаховит, који жестоко реагује’. – Добар је и поштен, ал маовит, плане 
за сваку ситницу.

магаза -азе ж ‘складиште, магацин’. – Имали они уз дућан магазу и тујнак ти је 
имало еспапа колко ош, чим се нешто прода, они одонуд дотуре на полице; ║ мага-
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зица ж дем од магаза. – Кад су отворили дућан спочетка имали малу магазицу, па 
потље дозидали ову велику магазу.

магањити се -им се несв ‘прљати се, поганити се’. – Каже: иди те изударај оног 
говнара што те опањкава по селу, а ја му велим: ма нећу да се магањим.

магарац -арца м зоол ‘домаћа товарна животиња Equus asinus’. – Вилотије вико: 
магарац је магарац и под златним седлом; изр. Начинили од комарца магарца ‘на-
правити озбиљан проблем од неважне појединости’; ║ магаре -ета с 1. ‘неутралан 
назив за Equus asinus’. – Чудом да се зачудиш колики терет магаре мож да понесе; 
2. ‘ногари за стругање дрва’. – Земајле су Шифтари код пијаца, с тестерадма и ма-
гарадма на склапање, чекали да иг неко зовне да му истружу дрва; ║ магаренце 
-ета дем ‘младунче магарета’. – Виђи како е мало оно магаренце; ║ магарчић -ића 
м дем – Онај Станоев магарчић, веле, потораво; ║ магарчина м пеј аугм. – Шуде, 
море, магарчино једна, шта се ти стављаш у туђе ствари, глај ти себе; ║ магарећи -а 
-е ‘који се тиче магарета’; изр. ~ -и кашаљ; в. рипати.

магарица ж ‘женка магарета’. – Миланова магарица уишла у Зари[ј]ин купус па 
се Зарија наљутијо.

магарчити -им несв ‘варати, извргавати подсмеху’. – Вољо е он да магарчи кое-
кога па да га после исмијава.

магла магле ж ‘водена пара која смањује видљивост’. – Тог дана бијаше густа 
магла, мешчини да си мого ножом да е ćечеш; ║ маглица ж ‘танка прозрачна магла’. 
– Кад су завршиле бербу грожђа, ђевојке запјеваше: Маглица се пољем повијала, а 
мој миле брђанине, пољем повијала; ║ маглуштина м аугм пеј. – Бијаше стисла нека 
маглуштина, не виђаше се диље од носа; ║ магловит -овита -о ‘који је под маглом’. 
– Једног магловитог дана наиђоше она бугарска пашчадија те нам отеше по наше 
замуке, приćело им дабогда.

мазакати се -ам се несв ‘мазити се’. – А оно дошло нако бенавно, чупка ми брко-
ве и мазака се час са мном час з-бабом.

[мазати] (се) мажем (се). – Мазали ми пекмез на пшенични колач петком ил 
сриједом кад се пости; ║ мацкати се -ам се несв ‘дотеривати се, лицкати се, удеша-
вати се’. – Онај Слободан Момчилов се стално мацка и лицка па га прозвали Мацко; 
║ мацколити се -им се несв дем. – Виђи оно мало, јади, како се нешто мацколи пред 
огледалом; ║ мацнути се -нем се ‘овлаш се лицнути пред огледалом’. – И кад пође 
у шталу, она се мацне малкиц и огледа се.

мазга мазге ж бот ‘потомак настао укрштањем пастува и магарице’. – Пушти га 
у бестрага, виш да е тврдоглав ко мазга.

мазгов -ова м ‘који је груб и незграпан’. – Прође онај Мијов мазгов ни да се пита 
ко човек н-умије.

мазити мазим несв ‘миловати’. – Немодете, бре, народе, мазити толико то дијете, 
размазићете га, неће ваљати гроша.

мазнути -нем св 1. ‘ударити’. – Кад му Радмило опсова сестру, он га мазну вако 
ода се преко носа, не знаде шта га снађе; 2. ‘украсти’. – Мазно ми ноћас бреме 
сијена, није знао да сам подину непреметно обиљежијо кречом.

мазуља ж ‘размажена девојчица, која воли да се мази’. – Оди баби, моја слатка 
мазуљо.

маија ж ‘греда на којој се сучељавају рогови двеју кровних равни’. – Вала колко 
овиг грађевина имаш, треба ти један само да узводи уз маије.

мај реч. ‘макар’. – Мај шта да му рекнеш – он ћера по свом.
маја ж ‘течност која изазива врење (о сирењу)’. – Треба навасати мае, гаса, соли, 

шећера и коешта, зато мораш д-имаш нешто за продају да дођеш до динара.
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мајати се мае се несв ‘лутати, мотати се’. – Сад га видиш вође, сад нође, стално 
се некуд мае, а да га питаш што, не зна ни он.

мајдан м ‘каменолом’. – Идок на мајдан да видим има ли да се нашлами камена 
за овај потпорни зид.

мајка ж ‘мати’. – Милевина мајка е изродила њиг тринесторо; ║ мајчица ж дем. 
– Ниђе није љепше но код мајчице; ║ мајчина ж пеј. – Њиг је мајчина оставила док 
су били мали; ║ мајчурина ж пеј. – Она њина мајчурина побегла с неким шофером, 
а њиг оставила с болесним Велисавом; ║ мајчин -а -о ‘који припада мајци’ – Неш 
то добити, мајчин сине, па да си још толики; изр. ~а душица бот ‘врста цветне пере-
не Thymus’; ║ мајчински -а -о ‘који се односи на мајку’. – Мајчинска е туга пре-
голема кад било шта њеној ђеци завали. – Мајчинске сузе теже су од сваког маља; 
║ мајчински прил ‘на начин својствен мајци, матерински’. – Све му е мајчински 
благословила.

мајлиран -а -о ‘емајлиран’. – Потље ти је наишла мода овиг мајлираниг судова, 
a земајле то није било, нo све било земљано ил дрвено, тек доцније плекано.

мајмунисати (се) -шем (се) нев ‘глупирати се, лудирати се’. – Немодерте 
мајмунисати тујнак, него се уведте у-људе.

[мајстор] м. – Пито ја мајстора пошто би ми направијо буре од пе-шес товара; 
║ мајсторчина м ‘врхунски мајстор’. – Он није обичан мајстор но мајсторчина, 
кад он уради посо – има да глаш, ко упис, ко слика, ко саливено; ║ мајсторчић 
-ића м дем хип. – Стасо Видое уз оца му Љубинка у доброг мајсторчића; в. типав; 
║ мајсторски -а -о ‘који се тиче мајстора’; ~ -а надница ‘дневна плата мајстора’. 
– Мајсторска надница ти је била ко двије ил три простачке; ~ -и испит ‘испит за 
квалификованог мајстора’. – После три године калфа ти је полаго мајсторски испит 
и добијо мајсторско писмо; ~ -о писмо ‘диплома о положеном мајсторском испиту’. 
– И дањ данас у Радојковој радионици виси о зиду његово урамљено мајсторско 
писмо.

мајсторија ж а. ‘мајсторски послови’. – И крене Видое у мајсторију уз Љубинка 
и богме свикне он да мајсторише млого згодно; б. ‘мајсторска вештина’. – Мајсторија 
козе чува, шес оћера – пет доћера.

мајсторисати -шем несв ‘радити мајсторске послове’. – Почо и он да мајсторише 
и каже Јово да ће од њега да бидне добар мајстор.

мајсторлук -орлука ‘мајсторство, мајсторска вештина’. – Најљепше куће с под-
румима тесаним каменом у време његовог мајсторлука је он озидо; в. вушерај.

мајушан -шна -о ‘мален, ситан’. – Ма ја мишљо да он има сијено да прода, а оно 
неки мајушан спрчољак, нема три пласта у њему. – Није, сирома, имо ништа сем 
неку мајушну њивицу, живљо од-наднице.

мајчевина ж ‘наслеђе од мајке’. – Е она ливада ти је моја мајчевина, пошто она 
није имала браће, припало њој, а ш ње потље прешло на нас.

мајчинство с ‘обележје жене као мајке, природни однос мајке и детета’. – Све у 
животу што постигнеш ваља, ал мајчинство е најпрече.

[маказе] маказа ж мн. – Кад Јеротије на тоцилу наоштри маказе, одćецају платно 
ко бријач.

макања ж ‘мало дете, нејач’. – Кад се родило, била макања једна, дабогда да е 
имало три кила; в. богиње; ║ макањица ж дем. – Јеси ли виђела ону макањицу како 
згодно напредуе.

макац у изр. ни ~ ‘нимало, ни помакнути се са места’. – Призрије ми коњ у 
Паљежу и почне да се пропиње, д-удара чифтетима и ни макац. – Извукоше ми коњи 
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оне трупце до Гишиног ораса и ни макац диље, моро сам два да скотрљам с кола, да 
им олакшам.

макљажа ж ‘туча’. – Туј ти они поваде по проштац из прошћа и почне макљажа.
макљати (се) -ам (се) несв ‘бити (се), тући (се)’. – Вели да су се они тујнак 

макљали ко суманути.
макнути макнем св ‘померити, помаћи’. – Макни се отале, удариће те промаја; 

║ мицати мичем несв. – Мичи ми се с очију док имаш времена, немо потље ђаво да 
ти бидне крив.

мала -е ж ‘део града или села, махала’. – Она улица у Чачку што иде к-болници 
ти је циганска мала и сви је зову Цигамала.

малаксати малакшем св ‘изнемоћати, клонути’. – Немо, ђецо моја, никад да ма-
лакшете, него само напред, из сваког безизлаза има излаз. – Нешто ми баба малак-
сала, иде ко лад.

малати малам несв ‘кречити са шарањем, моловати’. – Имо Милинко ваљке за 
малање, он ти прво окречи зид неком ликт бојом, па потље преко ње пређе оним 
ваљцима загаситијом бојом и зид испане шарен ко ђетлић.

маленкос -сти ж 1. ‘рана младост, детињство’. – Од маленкости смо научили 
да се старији иксан поштуе; 2. ‘нешто што је ситно, мало, безначајно’. – Слушај ти, 
главати господине, шта ће ти каже моја маленкос: да се носиш у три материне.

малер малера м ‘неприлика, непријатан случај; штета’. – Јанпут ми се десио 
малер кад сам радијо у неђељу и откад ме то марило, неђељом идем у цркву и не 
играм се од ондај с Богом јел, што викала нека баба Румена: Бог није мачка да се 
играш ш њим.

малерозан -зна -о ‘несрећан, баксузан, кога тера малер’. – Он ти је малерозан да 
ти не могу опричати, за шта гођ се увати – неће га шара.

мали -а -о ‘ниског раста, невелик’. – Бијаше Игрутин мали, ал вредан и отарашан 
за двоицу. – Чи беше онај мали што сад прође наниже; изр. ~ точак ‘точак плуга 
саковца који иде по неузораној њиви, за разлику од великог који иде по бразди’. – 
Саковац напред има колица з два точка, јан велики а други мали; ║ мала ж ‘девојка, 
драга’. – Запјеваше копачи у Питомачама: Погледајде, мала моја / на прозоре је ли 
зора; малецак -цка -о ‘ситан, мален, незнатан’. – Оно малецко прасе се провуче 
некуда и право у башчицу. – Игрутин ти је бијо малецак човечуљак, ал ватра жива. – 
Имадијаше баба неку малецку бритву, брез ње никуд није ишла откад је обезубила; 
║ малецко прил ‘веома мало’. – Смочите, још само малецко масти има; ║ малкиц 
прил ‘мало, малкице’. – Не мож поштен чоек да бидне малкиц лажов; ║ малко 
прил ‘и с т о’. – Мораће он малко да попричека; ║ малчице прил ‘мало, у незнатној 
количини’. – Дадниде штенету малчице мљечка.

малин -ина м ‘ималин, паста за обућу’; в. виксовати.
малина ж бот ‘биљка и плод Rubus idaeus’. – Таман оберемо јагоде, ете ти иг 

стасале малине.
малодушан -шна -шно ‘који је деморалисан, није упоран’. – Није он рђав, ал, 

брате, малодушан: чим наиђе на неку тешкоћу, он ома дигне руке.
малољетан -тна -о ‘млађи од 18 година’. – Нисам ја малољетан да ти мене солиш 

памет и да ми туторишеш, но ти глај своја посла, а мене остави на миру.
малоприје прил ‘малопре’. – Не знам куд се ђеде, до мaлоприје се врћо вође 

по авлији; ║ малопрашњи -а -о ‘малопређашњи, од пре неколико тренутака’. – 
Одјампут, ко да ме онај Жарков малопрашњи поглед ошину и продрмуса, те ти ја 
решим да кажем оно што рекок.

малочас прил ‘малопре’; в. шушумига.
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малтер малтера м ‘смеша песка и креча, цемента којом се малтерише грађевина’. 
– Начинде овај малтер да бидне мено жиђи.

малтерити -им несв ‘изравнавати малтером зидне површине’. – Малтерили смо 
све зидове с-унутарње стране, а ђедо вели да не треба одма малтерити споља, оће 
зидови д-увучу влагу, но јаком кад се овај унутарњи добро исуши.

малтерџија м ‘мајстор који малтерише зидове’. – Ćутра ће нам доћи малтерџије 
д-измалтеришу нову кућу, ако Бог да.

маљ маља м ‘велика дрвена облица с дршкама или тешки чекић који се користи 
при цепању дрва, при побијању прошћа, за набијање земље’. – Виш кака му е ру-
черда, кад стегне песницу ко маљ, јампут је ударијо бика у чело и обалијо га, неш 
ми веровати, само се прокривијо и гекно о земљу, мишљасмо да га уби, јок срећом, 
само бијаше мено обезвијо.

мамити мамим несв ‘варати, лажно наводити’. – Треба на њега пазити, мешчини 
да од ђеце нешто мами. – Док те маме – медом те ране, кад те намаме – и љеб ти 
забране; ║ мамкати -ам дем несв према мамити. – Стално понешто од њиг мамка; 
║ мамнути -нем св. – Тако ти Раћо мамно кера, бацијо му мено сланине и укро 
Милошу гаће с ленке, да би мого д-иде у Београд да се запосли и чим је примијо 
прву плату купијо и одњо Милошу двое, вели: срамота е, ал моро сам, нисам мого 
д-идем брез гаћа.

маље ж мн ‘длаке’. – Она имала маље на ногама ко неки мушкарац; ║ маљав -а 
-о ‘длакав’. – Он, нако маљав, кад се занеобријани, изгледа ко ајдук, строба га по-
глати.

мамлаз мамлаза м ‘глупан, тупан, неспретњаковић’. – Он ти је обичан мамлаз, 
ништа паметно да видиш ил чуеш од њега.

мамуран -рна -о ‘поспан, ненаспаван, уморан од пића’. – Базало у каванчини и 
сад нако мамурно није ни за шта.

мамурлук -урлука м ‘дремљивост после обилног пића’. – Мамурлук ти је плата 
за бекријање, њиме додаеш штети прида: ем си паре стуко у кавани, ем ćутрадан 
ниси ни за шта.

мана ж ‘недостатак, фалинка’. – Коњ нема мане, то ти ја јемчим, сем што једе 
сијено и жито, а што се тиче вуче, ако на[ђе]ш бољег, еве вође сам најтањи; изр. Ни 
тој лажи мане нема.

мангуљица ж ‘старинска раса свиња’. – Ма док смо држали мангуљице, знао си 
шта е месо.

мангуп мангупа м ‘неваљалац, скитница; женскарош’. – Немо д-имаш посла с 
мангупима јел с ким си – наки си; ║ мангупчић м дем ‘несташан дечак, несташко. – 
Онај мангупчић већ запатрљијо цигарчину у уста; ║ мангупче -ета с ‘и с т о’. – Оно 
наше мангупче доцкан дошло кући; ║ мангупчина м пеј. – То е мангупчина каку 
мајка одавно није родила, клон се од њега.

мангупарија ж зб ‘незрела, неозбиљна лица, дечурлија, млађарија’. – Наиђе она 
мангупарија те ми обра трешњу, ма није ми жао што обраше, но ми жао што изло-
мише грање.

мангупирати се -упирам се несв ‘понашати се као мангуп, бити мангуп’. – Немо 
да се тујнак мангупираш да ти ја не покажем како Муса дере јарца.

мангуплук -уплука м ‘мангупски поступак’. – Остави ти те твое мангуплуке но 
се уведи у-људе.

мангураш м ‘мангупчић’. – Кад су они мангураши наишли са забаве, упану у 
Сретенов виноград те се наврандају грожђа.
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мандало с ‘кључаница, полуга за затварање врата изнутра’. – Стално говорим: 
не тражте ђавола с лучом, за шта е начињено мандало, није тешко, кад пођете на 
спавање, да замандалите врата; в. кључаница; замандалити.

мандркнути мандркнем св вулг ‘умрети, крепати’. – Дај ти мене, благо ђеду, да 
појдем и попијем сад, а кад мандркнем, не мораш ми онамо, на гробље, доносити; 
в. претећи.

мандрљати -ам несв 1. ‘мрмљати, говорити неразумљиво’. – Обрен мандрља 
нешто у-њедра и иде низ џаду; 2. ‘површно радити, пелверити (в.)’. – Ма није ти 
он никаки мајстор, зна, додуше, да наплати мајсторску надницу, а посо нако само 
мандрља.

манђије ж мн ‘чини, магије’. – Мантала она вештица неке манђије око крава, па 
гласно говорила: Имам ноге сврачије, музем краве свачије, а Милош скочи с калкана 
с мачугом па вели: а ја имам чичине, нећеш више ничије, па е распали по гузици.

манисати -шем (не)св ‘наћи, налазити ману, недостатак’. – Кад су дошли да глају 
дом, нешто се оладише, шта су манисали, нико није сазно, ал тај спроводаџилук про-
паде. – Момак је млого добар, нема шта да му се манише; в. свињетина.

манит манита -о ‘малоуман, махнит, суманут, неурачунљив’. – Ђе дадоше мани-
ту човеку д-управља бејаги задругом, па он ни за коза није.

манитати -ам несв ‘понашати се махнито’. – Нешто почо да манита, мешчини да 
би му пасовала батина по гузици; в. поманитати.

мантати -а[м] несв 1. ‘причати несувисло, брбљати’; в. заврачати; 2. ‘врачати, 
гатати’; в. манђије; ~ се безл ‘имати вртоглавицу, губити оријентацију’. – Цео бого-
ветни дан ми се нешто манта по глави, не знам куд ударам.

манути манем св ‘махнути’. – Кад је прошо според њене куће, мано јој руком; 
в. вретеница.

мањати (се) -ам (се) несв ‘смањивати се’; в. одвећавати
мањкав -а -о ‘који има недостатке, који је лоше урађен’. – Нисам задовољан, до-

шло некако мањкаво, ко да нису мајстори радили но неки пелвери.
мањкати -а(м) св 1. ‘недостати’. – Викак ли ја да ће да мањка сијена и да треба 

зготовити лисника, а ви велите да неће; ет сад виђте како ћете д-израните стоку док 
не сташе брстина; изр. Чега гој ти бидне млого, потље ће да мањка. – Мањка му 
даска у глави; 2. ‘умрети; угинути’. – Имали су Вилип и Новка тринесторо ђеце и, 
вала Богу, ни једно им није мањкало. – Мањко весели Миломир, Бог да му душу 
прости, изненада, тај дан покосијо ливаду у Савиној води и одјампут занемого; 
║ мањкавати мањкава несв према мањкати 2. – Не знам шта-во би: само ми од 
прекључе почеше мањкавати пилад.

маовина ж ‘маховина’. – Ако заврљаш у шуми, мош да се осенташ по маовини, 
она ти је са ćеверне стране дебла и онда ти је ласно: ћерај контра, наше куће су на 
јужној страни Јелице.

маом прил ‘углавном, најчешће’; в. бајцовати, лонац, силити, шљивовица.
марама ж ‘лака тканина квадратног облика којом жене повезују главу’. – Оће 

ђедо да купи баби нову мараму. – Бијаше баба убрадила стоећу мараму; ║ марамица 
ж 1. ‘мали комад тканине квадратног облика којим се брише нос’. – Сад измислили 
ове артијане марамице; 2. ‘мрежа од масног ткива којом су обавијени унутрашњи ор-
гани’. – Кад закољемо јагње, ја од оне марамице, џигарице и срцета, дотурим црног 
лука и кое јаје и тако наредим јагњећу сармицу, прсте д-олижеш; 3. анат ‘набор ис-
под говеђег грла’. – Млого воловима подјармица притисла марамице, једва дишу; в. 
подјармица; ║ марамче -амчета дем према марама. – Млого ти згодно то марамче; 
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║ марамчина ж пеј аугм. – Носи ону једну марамчину, сва изблијеђела. – Шта си 
натукла ту марамчину на очи, очију ти твоиг?

марамара ж пеј ‘жена убрађена марамом, жена са села’. – Чуем ја ону поконди-
рену Ружу, још јој вири празилук из гузице, како вели: не мош петком да прођеш од 
овијег марамара.

марва ж ‘стока’. – Морам најпрво да намирим марву па ћу ондак доћи; ║ мар-
вени -а -о ‘који се тиче марве, који се односи на марву’ – Он ти је учијо школу за 
марвеног текничара; изр. ~-и доктор в. марвењак.

марвењак -ака м ‘ветеринар’. – Вељо марвењак долази проćутра код задруге на 
Поротинама да шприца керад, мора неко д-одведе и нашег Гарина.

марда марде ж ‘разне потрепштине, роба, намирнице’. – Петком однесемо бијели 
мрс на пијац у Чачак те продамо па за те паре накупуемо коекаке марде што треба 
у-кућу.

мариветлук -етлука ж ‘вештина, довитљивост; пошалица, шегачење’. – Он ти је 
тако цео живот прово комендијајући и правећи коекаке мариветлуке. – Ко не зна за 
његове мариветлуке скупо би га платијо.

марисати се -шем се несв ‘тући се’. – Кад су се изнапијали, посвађаше се и по-
чеше да се маришу, једва иг развадисмо.

марити -и св ‘снаћи, задесити’. – Јампут ме на црвено слово марило, те сам 
велики јазук имо и од ондак црвеним словом ништа о земљи не радим, знам да се 
не ваља; ║ марнути -нем св ‘ударити изненада’. – Подавно се они закаче око неке 
ђевојке и Арсеније увати згоду једне прилике те га марне нако мучки.

марити марим (не)св ‘желети, имати потребу за нечим, бринути се о нечему. – 
Није он млого марио да л ђеци треба читанка ил кака аљинка, све је она веселница 
о том бригу бригала.

маругати -ам несв ‘тући’. – Нешто он увреди њину вамилију и једне вечери они 
га сачекају у Јевремском потоку те почну да га маругају нако мушки.

марш узв за терање пса, а човеку као тешка псовка ‘бежи!, одлази!’. – Марш, 
дандаро! – Колко е то брез образа, потље свега, отишо чоеку у авлију коно да ништа 
није било и Мијаило га марширо: „Марш из авлије, срам те било“.

мас масти ж ‘маст’. – Додај ми ту мас да мено подмажем ову шарку да не шкри-
пи, досадна е ко пролив; ║ машчица ж а. дем хип мас(т); в. брашно; б. ‘мелем 
справљен са машћу’. – Узми ову машчицу те јој мажи јутро вече, за три дана биће 
ко руком одњето; ║ масан масна -о ‘мастан’. – Млого ти, бре, масно ово печење, ш 
чим раниш прасад?

масница ж ‘модрица’. – Онај крвник је оплављо веселницу, дуго е имала масни-
цу испод ока.

мастиљав -а -о ‘боје мастила, затворено плаво’. – Бијаше подвезала ону масти-
љаву мараму.

мастионица ж ‘бочица за мастило’. – Учитељ имо велику мастионицу на асталу, 
а ми смо носили шише с мастилом, ондак се писало пером и перницом.

мастити мастим несв 1. ‘прљати, мазати машћу’. – Немоде мастити тај пешкир с 
тим масним рукама но иг прво опери; 2. ‘лагати’. – Наш Дејо опасно масти кад иде 
неђе у спроводаџилук.

материце ж мн ‘хришћански празник који се слави у другу недељу уочи Божића’. 
– На материце ми ђеца вежемо бабу и мајку, а оне нам се одријеше коекаким даро-
вима.
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мати -ере ж ‘мајка’. – Моја мати и његова од два брата ђеца; ║ материн ‘који 
припада матери, који се односи на матер; матерњи’. – Знаш ти ону пјесму: на бунару 
злато материно, воду лије бело лице мије; у изр. материна маза.

матица ж ‘женка која носи јаја код пчела’. – Кад пчелиње друштво обезматичи, 
оно ти је осуђено на пропас или произведе нову матицу за двије неђеље.

матичњак ж бот ‘медоносна биљка Melittis melissophyllium, Melissa offi cinalis. – 
У челињаку е ђедо посадијо доста матичњака; в. челињак.

матор -а -о ‘стар, оронуо, изнемоћао’. – Идте ви, ђецо, на свадбу, вама то при-
личи, шта ћу ја вако матор д-идем у-сватове; изр. Матор се коњ не учи; ~а дртина 
‘старија неугледна особа која се гура у млађе друштво’. – Она матора дртина нешто 
чапљизга око онијег младиг жена, требо би му оплавак по оној маторој гузици.

маторац -рца м ‘старији син’. – Мајкин маторац бијо најбољи ђак у разреду.
маториње с зб ‘остарели чланови породице’. – Кад је, вамо, маториње онемоћало, 

а ђеца још не бијагу стасала, богме беше зор, сав терет пао на нас-двое.
маторка ж ‘старија кћи’. – Удаде Бранка њену маторку.
маћа ж 1. ‘камена плоча за покривање грађевина’. – Ишо сам у село Маће горе-

наке код Ивањице, туј ти је мајдан ђе се вади маћа за покривку грађевина, ш њом кад 
покријеш – знаш шта си урадијо, вечна ствар; ‘очева друга жена, помајка’. – Нама 
рано мајка умрије, тата моро да с-ожени, ал нам је маћа била добра ко мајка.

мацкати се в. мазати (се).
мацола -оле ж ‘велики гвоздени чекић за разбијање камена’. – Ако не знаш ђе и 

како треба д-удариш камен, ништа ти не вреди ни мацола ни снага.
мачак мачка м зоол ‘мужјак мачке’. – Плакала Лујза кад јој липсо мачак; ║ ма-

чор -ора м ‘и с т о’. – Чуеш како мачор дозива мачку.
маче -ета зб мачад, супл- мн мачићи с ‘младунче мачке’. – Блесијо, блесијо док 

није дошо ни до шта, сад по-старос нема ни кучета ни мачета; ║ маченце -ета с дем. 
– Неко оставијо маченце пред нашом капијом, морала сам да га нараним; ║ мачји 
-а -е ‘који се тиче мачке, мачета, који се односи на мачке’; изр. ~-и кашаљ ‘мали 
проблем’. – Не можеш ти тако олајле да пређеш преко тога јел то није мачји кашаљ.

мачка ж зоол ‘домаћа животиња Felis domestica’. – Он ти је ко мачка: како гој га 
бациш, он се дочепа на-ноге; ║ мачетина ж аугм. од мачка; в. крмаукати; ║ мачке-
тина ж ‘и с т о’. – Кад дође вебруар, оне мачкетине додијаше. – Миљојка вели: кад 
ти црна мачкетина пређе пут, боље врати се, јел то не слути на добро; ║ мачкица ж 
дем – Каже моја унукица: бако, виђи како е слатка мала мачкица.

мачуга ж ‘врста штапа, штака’. – Кад ђеду прекипље, он подиже ону његову 
мачугу и сви ушућеше ко заливени; в. габељати; ║ мачужица ж дем од мачуга 
– Она стара калуђерица Меланија у Благовештењу е свако јутро прва долазила на 
богослужење с оном њеном мачужицом; ║ мачужина ж аугм од мачуга. – Виђде ђе 
ли ми се затурила она моја мачужина.

маџарац -рца м ‘врста пасуља’ . – Добар је и маџарац и бисер, ал над тетовцом 
нема пасуља.

маџарка ж ‘сорта шљиве’. – Пекмез од нељуштене маџарке без труна шећера е 
бијо слађи од меда кад га у посту намажеш на комад погаче.

машати машем несв ‘махати’. – Па јеси виђо да сам ти машала руком, а ти не 
шће да зуставиш да ме повозиш?

машина ж ‘шибица’. – Дај ти мене пакло дувана и једну машину, ал нисам при-
парама, упиши ме у тевтер, па ћу ти платити кад наиђем.
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машити -им св ‘промашити циљ, мимоићи се. – Бијагу набавили Перо Маџар и 
Жико управитељ неке моторе и онај иде отуд, а онај одавле и ја реко сад ће д-изгину, 
ал они се, срећом неком, машише; ~ се ‘дохватити се нечег’. – А десном руком се 
маши за-појас, извуче кубуру, а они почеше да своде ствар.

машице ж мн ‘метална штипаљка за захватање жеравице’. – Узми, синко, жишку 
у машице па изнеси људма у авлију да припуше; изр. Ако имаш машице, не узимај 
ватру рукама.

машка ж ‘штап у игри клиса’. – Кад клис укеџиш и бациш ка кобилици, ондак 
противник машком премери колко е далеко.

машчица ж в. мас.
меана меане ж ‘механа, кафана’. – У Драшковића меани ти је била издаја због 

кое изгибоше нолики људи у Горачкој буни, ал ете ти сад виђи како е зло рађење 
готово суђење, зврји каванчина пуста, ни кучета ни мачета.

меденица ж ‘месингано звонце које се качи стоци о врат’. – Замукло село, право 
вели она, нема више да се чуе како бруе меденице, не чуе се више пјесма, нема мое 
чобанице.

медити -и(м) несв ‘пунити се слатким соком, постајати сочан (о багрему)’. – Кад 
меди багрен, роеви чела навале те зуе поваздан.

медиште с ‘простор у кошници из којег се вади мед’. – Потревила се година за 
челе, не мож да бидне боља: по четири спрата медишта напуниле горенак изнад 
плодишта.

медник м ‘врста крушке’ – Според амбара била једна каисија и стара крушка, 
медник, не зна се која е боље рађала сваке боговетне године.

медовача ж ‘пиће справљено од ракије и меда’. – Ова медовача ти е млого добра, 
треба креснути по једну свако јутро, наштину.

међа међе ж ‘граница имања’. – Ништа баксузније нема но премеђити човеку, 
зато е и казано не помичи старе међе кое поставише оци твои.

међаш -аша м ‘гранични камен на међи између две парцеле’. – Изодијо нам ги-
ометар те обиљежијо међе, па смо се здоговорили да ćутра изиђемо и зајно укопамо 
међаше да наши млађи знаду докле е чије.

међед међеда зоол ‘дивља животиња Ursus, медвед’ – Видиш га каки је, јак ко 
међед; ║ међедић -ића м дем. – Прошла међедица са два међедића, види им се траг.

међедица ж ‘женка медведа’; в. међедић.
међудновица ж ‘дани између Велике и Мале Госпојине’. – Једне прилике, неђе 

о међудновици, наиђу Немци у наше село и поапсе млого људи.
међусобица ж ‘неспоразум, чарка, спор’. – Имали они неку међусобицу и 

зачкољицу, ал су то некако изгладили и сриктали.
мее! узв за опонашање козјег гласања.
мезгра ж ‘сок под кором дрвета за време вегетације’. – Кад крене мезгра, не тре-

ба ćећи дрво за грађу, ома га напане жижак.
мезграти -а несв ‘наливати поткорне сокове у време пролећне вегетације’. – Кад 

почне дрво да мезгра, лако му скинеш кору; ║ мезграње с гл. им. ‘пуштање поткор-
них сокова’; в. проштац.

мезе с ‘мања закуска’. – Ајд у кућу спремили ови моји мезе да се заложимо па 
ћемо онда да нагаримо из све снаге.

мезелук -елука м ‘послужење уз разговор и пиће’. – Бијаше онај мезелук згодан, 
сад нам не треба д-едемо до-мрака.

мезетити -им несв ‘јести мезе, (по)служити се понуђеном закуском’. – И туј ти 
ми мезетимо и пијуцкамо ракицу, кад бану Вићентије; ║ мезити -им несв ‘и с т о’. 
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– Зове неко испред-куће баш кад смо ми мезили; ║ мезнути -нем св ‘нешто мало 
појести, презалогајити’. – Ма ајде мезни мено, није, бре, ово кућа Ђорђа Вране.

мезимац -мца м ‘размажен дечачић’. – Нико не смије дирати ђедовог мезимца.
мезимица ж ‘размажена девојчица’. – Ово е ђедова мезимица и немо нико да ми 

је ćекира.
мезимче -ета с ‘размажено дете’. – Сву ђецу волим, ал ово мезимче е нешто 

башка.
меит меита м ‘покојник’. – Ми меита окупали, обријали, обукли му укопно 

одијело и све што треба, турили га у сандук па на астал у славској соби, упалили 
свијећу, а Станое вели: што ти је живот, данас човек – ćутра црна земља.

мек -а -о ‘који није тврд’; изр. ~а на сиси ‘која се лако музе (о крави)’. – Цветуља 
е мека на сиси, може дијете да е помузе; ║ мекушан / мекушан -шна -шно 1. ‘ме-
кан’. – После кише ти је ора за копање, земља дошла мекушна, не мож бити љепше 
и лакорадније; 2. ‘попустљив’. – Он ти је бијо мекушан, на све пристае.

мекар -ара м ‘млекар, зграда од брвана за чување млечних производа’. – У ме-
кару има горнак полица за карлице у кое разливамо млијеко, а на доњој полици стое 
чабрице са сиром.

мекетати мекеће несв ‘гласати се, оглашавати се као коза’. – Како продадосмо 
јарад, коза стално мекеће.

мекика ж ‘квасно тесто испржено на масноћи’. – Са-ће да надође тијесто па ће 
баба да вам испржи мекике.

мекиње мекиња ж мн ‘љушчице, опне од самлевеног жита које се при просејавању 
одвајају од брашна’. – Кад самељемо пшеницу, оне мекиње мено поквасимо, посо-
лимо и туримо у бучуке стоци; изр. – Мож да га купи за мекиње; ║ мекињице ж мн 
дем; в. ђипати, јагње, јуне.

мекунчина м ‘мекушац, који се лако замара, ко није у кондицији’. – Балдисаше 
још није ни подне пресамитило, нису утрвени за рад, праве мекунчине.

мелем мелема м ‘лек направљен од лековитих трава који се у облику завоја 
привија на болне делове тела’. – Моја нана е знала да начини мелем од кречне воде и 
уља за опржај, ништа боље од тога нема кад се човек изгори; изр. Ко мелем на рану.

мељава ж ‘млевење’. – Док трае мељава, ми се сити изразговарамо и 
искомендијамо.

мељиво с ‘самлевено брашно, мливо’. – Отишо е ђедо за мељиво, ан стигне, 
направиће вам баба качамак.

мемла ж ‘влага, гљивична загушљивост’. – Нисмо подуже луфтирали подрум па 
се згодно оćећа мемла.

мена ж ‘месечев циклус’. – Знало се да се гора за кров ćече ондак кад опане лишће 
па се јопет строго пазило да није младина, јел за младине сокови крену горенавише, 
па ако ондак одćечеш шевар или мај кое дрво, ете ти жишка и шта си урадио, ништа, 
појде га за дваес-тријес година, изрешета га ко грудњачу па ту грађевину унуци не 
дочекују, но мора да е претресаш и ондак – одњо ћар вајду.

менгеле ж мн ‘браварска стега’. – Кад те он шчепа оним његовим ручердама, 
ко да те стего у менгеле; ║ менгелчине ж аугм. – Склониде те менгелчине да се не 
претурим преко ње; ║ менгелчице м дем. – Имо он велике менгеле, ал имо и мале 
менгелчице у кое је стезо ситније алатке кад иг оштри.

менђуша ж ‘украс на уву, минђуша’. – Како се која од нас ђевојчила, добијале 
смо од ђеда и бабе менђуше и ниску око-врата с наполеонима.
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менкиц прил ‘мало, малкице’. – Дај њему менкиц, немо да си кукавица; в. месец; 
║ менко ‘и с т о’. – И онда ти баба свима нама, по менко, подијели онај колачић; в. 
мести, сијено, сијенце; ║ мено ‘и с т о’. – Суни и мене мено млијечка.

мењати мењам несв 1. ‘трампити’. – Мењо Вучић краву за кљусе; 2. ‘женити се / 
удавати се више пута’. – Није ни чудо кад државом управљају ништаци што мењају 
жене ко Цигани коње.

мера ж ‘величина нечега’. – Никад не прегони, благо ђеду, но у свему имај меру.
мерак -ака м ‘наслада, уживање, угодно осећање, угодно расположење’. – Бијо 

му е мерак д-има урањену стоку, добре коње, затегнуте грађевине, није бијо од 
онијег кои су имали мерак да бекријају; изр. Мерак осто, кувет издо.

мерило с 1. ‘справа за мерење’. – Донезде, дијете, мерило из избе д-измеримо 
свињче што ће Милијан да купи, реко сам му цену по килу; 2. ‘норма (морална), 
критеријум’. – Он нако ко поштен и честит човек ти је бијо мерило за све у селу.

меримац -мца м ‘ован мерино расе’. – Закло тајо меримца за обетину: имо е 
осамдесет три кила и вели – или слави или одустави!

мерити -им несв ‘вагати’. – Знаш како е оно казано: како мериш нако ће ти се 
мерити.

меродаван -вна -о ‘доброћудан’. – Она се потревила меродавна, а и он дошо нако 
поћудан и тијачак, ко да иг је једна мајка родила. – Меродавно дијете, оће да те по-
слуша, ништа јој није тешко; ║ меродавно прил ‘лепо, прикладно’. – Све ће он то 
тебе д-уреди меродавно и како Бог милуе.

мертек мертека м ‘дугачки ексер који се прокива кроз рог на карми и укива у 
подрожњачу или столицу’ – Рогове кроз карму мертецима укуемо за подрожњачу, а 
тако исто и за столицу, а гор на вру ућертимо.

меругати -ам несв ‘тући, ударати (некога)’. – Уватили Спасоја у крађи и кадар га 
подобро меругали, чим се нако ошлоњијо.

месец м 1. ‘небеско тело и његова светлост’. – Тек се бијаше помолијо месец 
изнад Умке, кад се почеше искупљати комишијоци; 2. ‘временска мера, 30 дана’. – 
Још два месеца па се тели Златуља; ║ месечак -чка м дем ‘приближно, око месец 
дана’. – Требало би Цветуља да с-отели, ако Бог да, за месечак дана, па ће јопет бити 
мљечка.

месечар м ‘старинска сорта кромпира’. – Кад месечар бацимо под лампек у жар 
да с-испече, па уз ракију – ништа љепше.

месечарка ж ‘љута папричица’. – Ал ти је ова месечарка љута, ко гром, треба 
оставити ćемена за запатак.

месечина ж ‘месечева светлост’. – Бијаше месечина ко дан кад смо наминули 
доље низ Русовице, привјени винтови, а папучице ко да се надгорњавају која ће 
гласније да шкрипи.

месити месим несв ‘правити тесто’. – Кад поткуваваше баба љеб, нама 
ђевојчицама дадне помено тијеста па нас учи да натиремо и месимо.

[месо] с; в. качити, коzи, мангулица; ║ месица ж дем; в. чапкати.
месо(ј)еђе с ‘време ван поста кад се једе месо’. – Потље божићног поста кад на-

ступе месоеђе, правили смо прела и посела, једно вече у једној, друго у другој и тако 
редом од-куће до-куће.

мести метем несв ‘чистити метлом’. – Земајле је у кући била земља, па ми менко 
попрскамо водом кућу, кад оћемо да метемо метлом, да се не би дигла прашина.

мета ж ‘циљ’. – Он је сам себе поставијо мету: да с-ожени и да начини нову кућу.
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мета ж, само у изр. на мети ‘надохват руке, близу’. – Принеси сијена пред-шталу 
да женама бидне на мети да положе стоци јел ми се не можемо вратити до мрклог 
мрака. – Она држи машину според шпорета, да јој бидне на мети кат потпаљуе ватру.

метанисати -шем несв ‘клањати се пред иконама, моштима светитеља’. – Причо 
ми чича да калуђери свако јутро метанишу по дваес метанија Господу и Богороди-
ци, а по десет крсној слави, свецу по ком носе име и анђелу чувару.

метиљ -иља м ‘болест оваца’. – Ми сваке године даемо дистол овцама споради 
метиља; ║ метиљав -иљава -о ‘оболео од метиља; безвољан, слабашан’. – Добар је 
он ко добар дан, ал, брате, дошо некако метиљав.

метиљавко м ‘слабашна, болешљива мушка особа’. – Идем да видим ђе се зад-
ржо онај мој метиљавко.

метиљуша ж ‘која је болешљива, метиљава, слаба; слабашно женско чељаде’. – 
Ма добра е она ко љеб, ал некако, брате, метиљава начисто: не мош д-ишчекаш док 
она заврши посо. – Моро сам да пошљем ону моју метиљушу у-бању не би ли се, 
веселница, коварнула колко било.

метити метим св ‘ставити’. – Мети те судове на свое место, шта си иг растоврзла 
по асталу. – Мети, дијете, овај календар у вијоку од креденца; ║ метнути метнем св 
‘ставити’. – Метниде ова кљешта на полицу да се не затуре.

[метла] метле ж. – Нова метла добро мете ако умијеш ш њом; ║ метлица ж 
1. ‘мала метла’. – Виђи коицну е метлицу купила баба на вашеру; 2. ‘метличаст 
израштај на врху стабла кукуруза’. – Кад муруз почне д-избацуе метлицу, то се каже 
да влата.

мећа ж ‘куване тикве или кромпир за свиње са додатком јарме’. – Наложила сам 
ватру под казаном да свињама скувам меће, бидне им за три дана.

мећава ж ‘време са снегом и ветром’. – Удари мећава кад бијасмо повр планине, 
бије снијег с ветром очи д-избије, а намети до-појаса, једва живи изљегосмо вамо ка 
Забоју; изр. Једе ко мећава.

меуна ж ‘махуна’. – Буранија поћерала меуну па милина поглати како се искити-
ла ко гроз. – О-то доба се не чупа пасуљ, благо мене, јел ће меуне да пуцају и да ти 
млого оде у раскод, но се порани у цик зоре па га чупаш за росе.

мечка ж ‘женка медведа’; изр. Има мечку да родиш ‘намучити се’. – Игра мечка 
пред чичином кућом, и пред нашом ће. – Не чачкај мечку у незгодно место.

мешаица ж ‘велика варјача којом се меша маст кад се топи или кад се кува пек-
мез, парадајз’. – Кад приставиш масноћу у ранију, мора мешаицом да мешаш да не 
увати за данце раније. – За мас смо имали велику мешаицу од буковине.

мешаја ж а. ‘жена која меси хлеб’. – У задругама се знало која е јетрова мешаја, 
која планинка, која чобануе код оваца; б. ‘жена која спрема храну за подушја’. – Сви 
су вољели да им Јула бидне мешаја кад неко умре и ондак је она спремала јела за све 
даће док се не изда годишњица.

мешач -ача м ‘направа за мешање неких материја’; в. мутити, пржуља.
мешпајз м ‘слаткиши, колачи’. – Оћеш да ти даднем рецопис за овај мој мешпајз, 

пошто видим да ти се допада?
мешто предл ‘место, уместо’. – Он отишо на кулук мешто сина. – Они људи, 

пријатно им било, мешто воде пију вино.
мешчини реч.‘мени се чини, изгледа’. – Мешчини да е нека караконџула, да 

е наџак, јал језичара, друкчије би било, но се потревила меродавна, на ране да е 
привијеш.

мигати -ам несв ‘ићи, кретати се, мрдати’ – Вала, дијете, нешто ми отеж  але ноге, 
једва мигам.
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мигољити се -им се несв ‘мешкољити се, комешати се’. – Видим ја да се ђеца 
нешто мигоље, знао сам да су смислила неку зврчку.

мизерија ж ‘јад, беда од човека’. – То човека ни виђело није, обична мизерија.
мијови м мн ‘мехови за ковачку ватру’. – Кад потпале ћумур, ондак се мијовима 

зачас распали ватра, па се у онај распаљени ћумур завуче алатка која се клепава док 
се не усија, ондак на наковњу чекићом истање колко треба и потље је у кориту с 
водом окале.

мијур м ‘плик, мехур’. – Мешам ја ономад мас и она ми прсне по руци те поис-
качу мијурови.

микада ж ‘кратки мушки капут попут доламе’. – Кад је дошо за Никољдан, 
имадијаше штовану микаду с дуплим џеповима. – Ондај бијагу модерне шајкане 
микаде, маом браон ил тегетне; в. громби

миле -а ‘драги, момак’. – Кад запјева Љепосава: о мој миле, о мој разговоре, јечи 
планина.

милина -ине ж ‘радостан осећај’. – Поњела година, милина поглати на уćеве.
мило прил ‘пријатно, угодно’. – Мило ми га било сретити после толико година. – 

Кад је Саво дошо из војске и решијо д-остане код куће, а јок д-иде у град, било тају 
милшије но ишта.

[миловати] -уем несв; ║ миловање с гл. им. ‘нежна додиривања’. – У свакој 
авлији је постојо вајат кои је бијо намијењен за миловања и шапутања младенаца.

милоцвеће с ‘заова (од миља)’. – Ону млађу заову сам звала милоцвеће а старију 
сеица.

миље м/с ‘извезен или исхеклан стони прекривач’. – Кад гој сам доспила, ја сам 
еклала нешто, неки миље ил завесу, то сам вољела здуше.

миљети милим несв ‘полако ићи’. – Сморили се весели волови под теретом на 
толку даљ па само миле, ногу пред ногу, ко лад.

мимогред прил ‘успутно, уједно, узгредно’. – Никад она није дангубила, све ми-
могред затегне, свака ситница на свом месту, све пребрисано, опрано, попеглано, 
чела јој није равна; в. тесати; ║ мимогредно прил ‘успут, уједно’. – То се ради 
одјампут, лошкаш ватру, вариш млијеко, печеш љеб и мимогредно плетеш.

мимоићи -оиђем св ‘проћи поред, мимо’. – Неђе се на вашеру, у оној гунгули, 
мимоиђосмо те не одосмо под-шатру како смо се били здоговорили.

минђушица ж дем ‘врста собног цвећа’. – Минђушица кад уцвета, ништа ти 
љепше у-кући не треба.

минути минем св ‘проћи, протећи, прохујати’. – Минуло е то време кад се у селу 
чула пјесма на све стране, звекет меденица, блејање јагњади, сад се све утишало и 
замукло.

мио мила -о ‘драг, омиљен’. – Мило свима, а најмилшије мајци било кад се о 
Божићу и о Слави сви искупимо па бидне, вала Богу, пуна кућа ђецe. – Некако е бијо 
меродаван и мио сваком когој га е познаво.

миомир м ‘мирис’. – Туви добро, синко, ону песмарицу и причај онима што ће 
иза тебе доћи: Боже мили, каквог миомира / Сва мирише Јелица планина – па онда 
вели: Јес процвало шаролико цвеће / али није миомир од цвећа / већ од смирне и 
бела тамјана.

мир! узв. ‘којим се умирује овца дојиља да не омета јагње у сисању’. – Мир! 
мир! лепа.

 миражинка ж ‘девојка са богатим миразом’. – Богами, она е добра прилика, 
миражинка са моћним миразом.
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миражџија м ‘младожења који се оженио миражинком’. – Ласно е њему, 
миражџија па, ко оно умиљато јагње, двије овце дои.

мираз -аза м ‘имовина коју супруга доноси мужу приликом удаје, прћија’. – То 
ти је моја покојна баба доњела у мираз у ову кућу.

[мирис] м. – Најљепше мирисе и помаде је правила Мара Манојлова.
мирисати миришем несв ‘ширити око себе пријатан мирис’. – Пробудило се 

прољеће па све мирише; изр. мирише на тамљан ‘наћи се на умору’. – Богами 
уведријо весели чиле, дај, Боже, д-изими, мирише на тамљан, сем да се деси чудо.

миро / миро с ‘опојан мирис; освећено мирисно уље’. – Причо ми поп да се 
миро кува од миришљавиг трава кое поглавар православне цркве освећуе на Велики 
четвртак и ш њим се врши миропомазање. – Уцвето јоргован па миром мирише цела 
авлија; в. липов.

  мирођија ж бот ‘зачинска биљка Anethum graveolens’; изр. У свакој чорби 
мирођија.

мисирак -рка м ‘израслина на носу ћурана’. – Запламћо се у образима ко ћуранов 
мисирак.

мисирка ж зоол ‘врста живине, морка, Numida meleagris’. – Они имају доста 
мисирки и оне јој предвече поизлијећу на грање дуње и тујнак ноћијевају.

[мислити] -им несв. – Каже он чичи: па, [з]на[ш] шта, ја сам мислијо да тако тре-
ба, а овај њему вели: е, благо чичи, мислити и срати није исто; изр. ~ својом главом 
‘не поводити се за туђим мишљењем’. – Немо, бре, дијете, да се возиш из туђе главе, 
но бидни свој чоек, мисли својом главом.

мистрија ж ‘зидарска алатка’. – Кад је зидо оџак на вр куће, он ти мистријом 
поче да лупа по кови, и да виче: Простак, малтер!

мити се мијем се несв ‘умивати се’. – Иzутра одемо да заватимо воде на бунару 
и тујнак се, ниже бунара, ја и сестра мијемо, једна другу посипамо.

митирати митирам несв ‘имитирати, подражавати, радити по угледу на неког’. – 
Ма он ништа не зна, само митира њиг.

митра ж ‘капа у облику круне коју носе епископи на служби и која симболизује 
архијерејско достојанство’. – Споради митре владике зову митроносци.

мицати мичем несв ‘склањати, сређивати’. – Миче оно камење испод прозора, да 
среди око куће; ~ се ‘помицати се, померати се’. – Ма ђедо се већ једва миче, нема 
га више, прошло његово; изр. Мичи ми се с очију!

миш м зоол ‘ситни глодар, Muridae’. – Ђе мачке нема, нође мишови коло воде. 
– Играју се мачке и миша; ║ мишић -ића м дем. – Упо један мишић у сплачињару 
и није мого д-изиђе; ║ мишји -а -е ‘који се тиче мишева’ – Јеси л виђе   ла на брашну 
мишје трагове; изр. ~а рупа. – Побего у мишју рупу ‘теснац, заклон; спасти се’.

мишетњак м ‘мишји измет’. – Виђек мишетњак у амбару, иди ома тури мишо-
ловку.

мишоловка ж ‘справа за хватање мишева’. – Морам да набавим мишоловку, 
додијаше ми мишови; изр: Бесплатан сир се налази само у мишоловци.

мишомор -омора ‘отров против мишева’. – Тури мишомор да се отаросимо ове 
напасти.

млавити -им несв ‘тући батином’. – Немо, благо ђеду, да биднеш крвник па да 
млавиш стоку, грота е, и то су Божја створења.

млада ж а. ‘девојка на дан удаје, невеста’. – Млада у венчаници и младожења 
се намештили да иг вотограв слика па се уозбиљили, а он им каже: тичица – те се 
они насмијаше и он иг услика нако насмијане; б. ‘млада, тек удата жена’. – Богами, 
Смиљо, вредна вам млада, види се да е од честита кољена.
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младачна ‘која се први пут отелила’. – Ове су ми се по неколко пута телиле, а 
Златуља е младачна.

младенци м мн 1.‘нов брачни пар’. – Нек Бог да да нам се младенци сложе, обоже 
и умложе, нек им Бог да рода и плода, сваког добра и здравог порода; 2. ‘Дан 40 му-
ченика Севастијанских (22/9 март)’. – О Младенцима смо почињали пролетњу ćетву.

младина -ине ж ‘време младог месеца’. – Строго се пазило да није младина кад 
се ćече грађа јел за младине сокови крену горенавише и ондак жижак навали; в. 
мена.

младица ж ‘млада жена, невеста’; в. додијати, скућарити.
младовати младуем несв ‘проводити младост’. – Е, мој соколе, ти си младић, а 

ја старац, ти младуеш, а ја се ćећам младости.
младолик -олика -о ‘за кога би се рекло да је млађи’. – Нико му не би дао шесет, 

младолик и ниђе једне седе, педесетогоци изгледају старији од-њега.
млађ ж ‘млада риба’. – У виру, доље на потоку има млађи ко пљеве.
млађарија ж зб ‘омладина, младе особе, младеж’. – Стасала млађарија, мој ис-

писниче, а ми, ко што видиш, остарисмо, вришко прође наше, беше му га, било па 
прошло; в. пуштиња.

млак млака -о ‘у коме је »убијена студен«’. – Млијеко е још млако, попи једно 
лонче; ║ млакушан -шна -о ‘тек незнатно смлачен’. – Еве вода е млакушна мож 
д-измијеш дијете; ║ млакушас -ста -о ‘слабашан, спор у послу, невешт’. – До-
бар, нако, да га за кума узмеш, ал за посо није, дошо млакушас и типак, не мож да 
г-ишчекаш ваздан.

млакнути -нем св ‘благо умлачити воду’. – Турде воде на шпорет нек се млакне 
д-измијемо ђецу.

млаковина ж ‘време кад почиње отопљавање’. – Са-ће млаковина и сњег ће 
д-оде вришко, ко руком одњет, још ако дуне југ – има да га нема док си реко шта би, 
премда умије и баба марта да загуди.

млакоња м ‘благ и непредузимљив човек’. – Не ваља кад је човек млого зерли, 
ал јопет боље и то, но да бидне неки млакоња и киландер.

млакушац -шца в. млакоња. – Немо ми тога млакушца доводити ни на њиву ни 
за трпезу.

млатарати -ам несв 1. ‘ударати предметом о предмет’. – Виђде шта то тамо 
ђеца млатарају; 2. ‘махати’. – Иде путом и млатара рукама ко да ћера кокошке; ║ 
млатити млатим несв 1. ‘тући’. – Узе батину и поче да млати оно дерле, а оно се 
закољуждило, никако да се покори; в. жидак; 2. ‘трести шљиве мотком; млатити 
пасуљ мотком’. – Иди ти, тата, те купи шљиве ж ђецом, лакше ти је, ја ћу да млатим. 
– Млатисмо данас пасуљ и кад би пред-ноћ, дуну ветар ко наручен, па уватисмо зго-
ду те овијасмо; изр. Млати празну сламу; ~ се 1. ‘измотавати се, глуматати’. – Пуш-
ти га у бестрага, н-умије да разговара ко човек но се нешто млати. – Немоде тујнак 
да се млатиш, ниси ти више мали; 2. ‘тући се’. – Почеше да се млате ко суманути; ║ 
млатнути -нем св ‘ударити’. – Млатнули га мучки прошцом, морали да му ушивају 
ковче на глави, мого е и да не-устане.

млатаџија м ‘брбљивац’. – Он ти је обичан млатаџија, све што рекне, пола баци 
у воду, а она друга половина није ни за сплачињару.

млачити млачим несв ‘мало догревати’. – Млачи се вода на шпорету, оћу 
д-окупам ђецу.

млекуља ж ‘крава која даје доста млека’. – Није ми за продају Цветуља, млого е 
добра млекуља.

мливо с ‘брашно’. – Мливо смо држали у наћима.
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млијеко с ‘млеко’. – Кад помуземо, млијеко најпрво проциједимо и туримо да 
се вари; кад проври, спјенимо и разливамо у карлице да се кајмачи. – И црна овца 
бијело млијеко дае. – Причала Стојанка Миломирова како е ђедо тражијо увече од 
бабе млијека, ал она рекла да е разлила па ће му дати ујутру кад салије, ал он те ноћи 
умрије, а она ćутрадан викне у кукњаву: Јој, мој Миљојко, јој ти ми синоћ иска, јој 
ја ти пуста не дадок, јој ја ти јутрос давак, јој, ти не можеш; ║ млијекце -а с дем. – 
Оди, срећо бабина, зашећерила ти баба мено млијекца да попијеш.

[млин] млина м; в. ујам, ушур.
млинар м ‘власник или радник у млину’. – Лисо ти је годинама бијо млинар и он 

ти се тамо свашта наслушо, знао е на чим небо стои.
млитав -а -о ‘безвољан, малодушан’. – Нако је млитав, ко да нема душе у њему; 

║ млитаво прил. – Ма ради он, ал све нако млитаво.
млитавко м ‘који је клонуо, без воље’. – Једнак је млитавко и с мотиком и с 

кашиком.
млитоња м ‘слабић, млакоња, поводљив човек’. – Није шћела да с-уда з-оног 

млитоњу ни-за-каке паре. – Немо ми, мајсторе, доводити више оног млитоњу, не 
мож да га ишчекаш ваздан, наћи ћу ти ја простака да ти поможе својски.

млитуша ж ‘жена слабе физичке конституције’. – Она његова млитуша није ни-
за-каки пољски посо.

млого прил ‘много’; изр: Ко ће млого, неће дуго. – Млого е кад бију; ║ мложе 
прил ‘много, доста’. – Није родило мложе боз сувовице, ал оно што е доњело сувог 
злата вреди.

мложити -им несв ‘множити’. – Преброј рупе у реду па то мложи с бројом редо-
ва и толико калема набави, ваљало би јесенас посадити, боље се прима но у-пролеће.

мљетак -тка -о ‘безвредан, неквалитетан, прозиран (о ткању)’. – Мљетак ти овај 
штов, није ни за шта, то не мож да држи пеглу. – Згодно е нако на око, ал кад га 
узмеш у шаке, видиш да е мљетко и да није ни за шта; изр. Мљетко ко грудњача.

мљети мељем несв 1. ‘млети’. – Ми смо вазда мљели код Драгутина; изр. Само 
што нас воденица није мљела; 2. ‘брбљати, причати неповезано’. – Меље, реко би је 
навјен. – Меље ко празна воденица.

мљечавина ж ‘густа течност која остаје после саливања кајмака’. – Кад нам баба 
наспе у ћасу оне мљечавине и дадне врућ колач с рингли, нас двоица да се подавимо 
једући.

моба ж ‘добровољна узајамна помоћ код већих пољских послова, која се заврша-
ва гозбом и песмом’. – Код добријег домаћина, онијег што им је бабовина повећа, на 
мобама се земајле искупи по дваес-тријес косача, то ти је љепота у Бога.

мобити -им несв ‘ићи на мобу’. – Сви смо вољели да мобимо јел туј ти је било 
и пјесме и шале.

могућан -ћна -о ‘који је у могућности’. – Ласно е њему да школуе ђецу кад је 
могућан, има пара говеда да рани, а ја нем за шта да купим ни сламе; в. прилог.

модар модра -о ‘тамноплав’. – Исплела му Анка млого згодан џемпер нако мо-
дре бое. – Нешто модра она веселница испод очију, мора да е онај ништак јопет бијо.

модеркиња ж ‘она која је савремена, модерна’. – Она ти је била модеркиња, њу 
једну имали њејзини па е држали ко мено воде на длану.

модирати се модирам се несв ‘пратити моду’. – Она његова млада се нешто мло-
го модира, мено-мено па се понови, што викаше баба Гиша: мало једе, а згодно се 
носи.

модрило с ‘модроплава боја’. – Да ти није остало штогођ модрила, шћела би и ја 
у ту варбу д-обоим мено пређе ђетету за прслук.
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модрина -ине ж ‘црвенило, оток, модрица’; в. убој.
модрити се -и се несв ‘постајати плав, модар од хладноће’. – Васу се модре усне 

од ладноће, зуби му цвокоћу и уватила га драт па вели: кога на-љето видим у ладу 
гађаћу га ш чим стигнем.

модрица ж ‘убој, модрица од ударца’. – Цијепо дрва и звизне га ћепаница по 
носу: стоји му модрица – реко би е бијо на Солунском вронту.

мозгати -ам несв ‘мислити, расуђивати’. – Мозгак целу ноћ и јопет ништа па-
метно нисам смислијо.

мозгоња м ‘онај који мисли и правилно резонује’. – Мош ти да причаш шта ош, 
ал он је, брате, мозгоња, нема шта да се каже.

мокраћа ж ‘урин’. – Није му још добро чим му е мокраћа нако загасита.
мокрина -ине ж ‘мокра одећа’. – Скинте, ђецо, ту мокрину и обуцте суво, кукуј 

мене како тако покисосте.
мокрити -им св ‘вршити малу нужду, уринирати’. – Туј зуставимо волове да 

мокре, да с-одморе и мало им туримо сијенца, да се поткрепе, па иг ондак напоимо 
и поново кошамо.

молер молера м ‘сликар; занатлија који молерише’. – Он ти је бијо молер, јок 
овај крпаџија што кречи но онај што мала слике.

моловати -уем несв ‘малати, сликати’. – Милинко е имо оне ваљке за моловање, 
кад ти он омала кућу, има да гледаш. – Да виш само како су се средили, Бог те мо-
лово сами.

мољакати -ам несв ‘учестало молити и тражити помоћ’. – Цео живот оста да 
мољака коекога мешто да засуче рукаве и да скући.

мољац мољца м ‘мали лептир чије гусенице нагризају тканине и крзно’. – Мољац 
ти је велика напас, ђе се он настани велики јазук начини.

моментално прил ‘истог тренутка, одмах’; в. затећи, смерити.
момковати -уем несв ‘живети бећарски, као момак’. – Да се женим нећу, још 

ћу момковати, каже; ║ момковање с гл. им. ‘момачки, бећарски живот’ – У време 
нашег момковања ишли смо коекудије по саборима, потље се иженисмо и све мање 
другуемо, нема се кад.

моравац -вца м фолк ‘народно коло’; в. бећарац, повозати, ужичко.
моравка ж ‘старинска раса свиња’. – Земајле смо гаили мангуљицу и моравку, 

није нам марвењак требо, а није иг ни било, јок ко-во сад: треба ти марвењак сваки-
час.

морално прил у сталном изр. бити ~ ‘што се (не) мора’. – Ако ош – ош, драге 
воље, ако неш – није морално, нико те не-ћера.

море! узв, ‘оштра заповест’. – Море, прекини! – Море немо да ти ја пока(же)м 
твога Бога!

мортус, обично у сталном споју ~ пијан ‘трештен пијан’. – Ене га у кавани цео 
дан, мортус пијан.

мотати -ам несв ‘намотавати нити у клупче’. – И мене давала баба да мотам 
пређу на клувче; ~ се ‘облетати око неког’. – Мало-мало па се мота око њене куће; 
изр. ~ се по глави ‘мучити се због неких помисли, недоумица’. – Идем ја тако, а све 
ми се по глави мота шта ми је паметније д-урадим.

мотика ж ‘алатка за копање’. – Земајле није било сијача ко-во сад но се сијало 
под мотику. – Нема љеба без мотике. – Што колијевка заљуљала то мотика зако-
пала; ║ мотичица ж дем; в. алатка, пошламити, чапрљати; ║ мотиченда ж аугм 
пеј. – Ниси ђеци купијо каке књиге но им узо те мотиченде, главе су ми дошле; ║ мо-
тичина ж ‘и с т о’. – Неђе ми се затурила она мотичина, тражик је свукуђ и не нађок.
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мотка ж ‘дуже тање дрво, батина’. – Имаш разнијег мотки: она што млатиш 
воће, па имаш мотку на бунару ш ђермом, па мотку у кокошару ђе лијежу кокошке, 
па мотку којом везуеш сијено ил снопове на колима, па мотку за по гузици; изр. 
Упрска ствар ко ћуран мотку.

мотовило с ‘дрвена направа на коју се намотава пређа’. – Виш, ово мотовило ти 
је дугачко непун метар, горе има ову пречагу ко слово Т, а доље ову ракљу и тујнак 
намотаваш пређу, па ондак те кануре носиш у бојаџиницу на варбање.

[мотор] -ора м; в. ветрењача, врабац; ║ моторчић -ића м дем. – Купијо му неки 
моторчић и оно витли с онијем прдавцом поваздан; ║ моторић -ића м ‘и с т о’. – С 
онијем моторићом он свуђ стигне и свукудије се провуче; ║ моторчина м пеј ‘стари 
мотор’. – Има неку моторчину и поваздан нешто чпеља и поправља.

мотрити -им несв ‘гледати, вребати, осматрати’. – Мотрила баба с прозора, кроз 
виранглу, како се онај мангупчић пришуњо код Раде, доље код оваца.

моца ж ‘масни сок од испеченог меса, моча’. – Узели ми векну љеба и ћасу оне 
вреле моце, умакали и напуцали се, потље поцркали од-жеђи од оне сланоће.

мочило с ‘бара у којој се потапала (мочила) почупана конопља’; изр. Ко пита 
жабе кад се мочило затрпава.

мошнице ж мн анат ‘мушки генитални тракт’. – Кад су се побили, ондак ти 
се Радослав џилитне ногом и звизне Бранимира у мошнице и овај од бола пане ко 
свијећа и почне да се грчи и јауче.

[мрав] м зоол ‘породица инсеката Formicidae’; ║ мравић -ића м дем; в. 
скућарити.

мравињак м ‘мравље станиште’; в. разгрнути, растурати.
мраз м‘студен, хладноћа’; в. циковина, чагорје; ║ мразовит -овита -о ‘хладноћа 

праћена мразом, студен’; в. пастрма.
мразиште с ‘место где су изражени мразеви’. – Млого би била добра ова парце-

ла за вотњак, само знај да е вође мразиште, могло би се десити да воће измрзне; в 
циковина, чагорје.

мрак м ‘тмина, тама, помрчина’ – Пођте на време да стигнете кући за виђела, 
да не би тумарали по мраку; изр. Паде му мрак на-очи; ║ мрачан -чна -о ‘таман, 
неосветљен. – Упалде лампу, млого е мрачно, не видим да плетем.

мрачити се мрачи се несв ‘смркавати се’. – Прије но што почне да се мрачи, 
поћерајте стоку кући.

мрвити -им несв ‘ситнити, дробити’. – Ćеди за астал те то појди, немо да ми 
мрвиш по-кући; ║ мрвљен -a -o ‘уситњен, измрвљен (обично о сиру)’. – Онај 
мрвљени сир помешамо са иćеченим краставцима, патлиџанима и луком, мено по-
сонемо и поуљимо и ете ти салате, на љепоту.

мрдати -ам несв ‘помицати (се), померати (се)’. – Олошо ђедо начисто, једва 
мрда; изр. На вр брда врба мрда (брзалица); ║ мрднути -нем св ‘помаћи’. – Ма вољо 
би ја да дођем, ал не мож да мрднеш никуд од-куће, не да посо; в. скаменити се.

мржљети мрзим несв ‘мрзети’. – Нису се они мржљели, но нако се прегањали и 
надгорњавали; изр. До подне мрзи себе, од подне цео свијет.

мрзан мрзана ‘кога не воле, кога мрзе (најчешће непланирано позно дете)’ – 
Шћели да поцркају кад се родијо Витомир, Раде и Милутин се бијагу замомчили, ал 
ет, испуни се она: на мрзану кућа остае.

мријети мријем несв ‘мрети, умирати’. – Оћу да се поздравимо, јербо дође време 
да се мрије; изр. Ради ко да ћеш сто година живљети, а мол се Богу ко да ћеш ćутра 
мријети.
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мрк -а -о 1. ‘таман, загасите боје’. – Помешам сигаву и црну вуну и добијем мрку 
боју за џемпере људма, а ђеци ћу д-оварбам у неку ликтију боју; 2. ‘нерасположен, 
зловољан’. – Ђедо мрке опуштијо брке, боље ти је посклон се мено док се не раз-
ведри.

мркати (се) мрче (се) ‘парити се (о овцама)’. – Мркале су се оне давно, сад већ 
треба брзо да почну да се јагње; ║ мркање с гл. им. ‘парење оваца’. – Морам да 
замијеним овна прије но што дође време мркања да се не би паријо са своим по-
томством.

мркачити -им несв ‘мучити, терорисати’. – Кога они оћерају у бувару мркаче га 
по њином занату.

мрклина -ине ж ‘мрак, помрчина; ноћ’. – Бијаше мрклина, није се виђо прс пред-
оком. – Одјампут му паде нека мрклина на-очи и он им скреса у брк све што му 
бијаше на души.

мркнути -не св ‘помрачити се, онесвестити се’. – Не знам шта му би: одјампут 
му мрче несвес, преблијеђе и паде ко свијећа.

мркоња м ‘во мрке боје’. – Кад сам уз мркоњу припаријо сивоњу, није имало 
јачиг волова у срезу.

мркуља ж ‘крава мрке боје’. – Чија је она мркуља поред наше Цветуље.
мркуша ж ‘овца риђе вуне’. – Најпитомија ми је и најмљечнија она мркуша.
мрљав -а -о ‘жгољав, ситан’. – Дошо нако некако стидан и мрљав, ко дијете неко, 

реко би му е душа у носу. – Ма није да неће, но не може, видиш како е мрљав. – Мло-
го е мрљав, ко да ништа не једе; в. стрваћ.

мрмљати -ам несв ‘гунђати, тихо протестовати’. – Стално нешто мрмља, никад 
му ништа није потаман.

мрмољити -им несв ‘говорити себи у браду, гунђати’. – Оде низ пут и нешто 
мрмољи, сумљам да и он зна шта.

мрнџати -ам несв ‘неразговетно говорити’. – Мрнџа ко да није одавле, ништа га 
не разумем.

мрс м, обично у изр. бијели ~ ‘сир и кајмак’. – Сваког петка смо носили бијели 
мрс у Чачак на пијац.

мрсак мрска м ‘мрсна храна’. – Бијаше мрсак те су нас участили, реко би смо им 
кумови, од тице млијека само што нису ижњели на-собру, те ти ми згодно омрсисмо 
брк.

мрсимуд м ‘човек који прича празне приче, брбљивац’. – Дошо неки мрсимуд 
из општине да нам прича приче како ми треба д-изиђемо на гласање и да гласамо за 
тог и тог.

мрснина -ине ж ‘мрсни дани, кад се не пости’. – Искупила се ђеца, а потревила 
се мрснина, те решим да закољем прасе и д-испечем на шиљку.

[мртав] мртва -о; изр. ~ кос[т] ‘тврда и безболна израслина на телу’. – Јеротије 
ти је имо мртву кос од млађијег дана.

мртваја ж в. мртвица. – Није оно нека парцела, нема плодне земље више но 
један педаљ, и ома наиђеш на мртвају.

мртвак -ака м ‘који једва показује знаке живота’. – Прави мртвак, једва гобеља 
путом.

мртвац -аца м ‘покојник’. – Окупасмо мртваца, обријасмо, обукосмо му мртвач-
ко одијело, турисмо покров и њега у сандук па на астал у славској соби; ║ мртвачки 
-а -о ‘који се тиче мртваца’; в. напред.

мртвица ж ‘неплодна земља’. – Не мож у оној мртвици ништа да роди, џабе 
радиш.
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мртвопувало с ‘ислужени уображенко’. – Ничија није до зоре горела, све бидне 
и прође, он ти је жаријо и палијо у свое време, поглај га сад: обично мртвопувало.

мртворијезан -зна -о ‘спор, безвољан’. – Н-умије он да појта, него све нешто 
килави, нако е мртворјезан; ║ мртворијезно прил ‘споро, као од беде’. – Све ради 
ко да е на кулуку, мртвориезно.

мрциња ж ‘лешина, стрвина’. – Заудара она мрциња што е липсала доље у 
јарузи, те се срећом искупише орлушине и за два дана осташе само кокање.

мршав -а -о ‘неподгојен, коме се виде ребра’. – Ма то е грота заклати тако мрша-
во, виш да е кос и кожа, него ти то мено прирани па ондај кољи.

мрштити се -им се несв ‘показивати незадовољство набирајући чело’. – Немо 
ништа да се мрштиш тујнак, но се узми у-памет ил ће батина да ради.

мува муве ж зоол ‘пор. инсеката Muscidae’. – Ове муве додијаше; ║ мувица 
ж дем. – Упаде ми мала мувица у млијеко; ║ муветина ж аугм пеј. – Ишарале ове 
муветине упљувцима огледало; ║ мушица ж в. мувица; в. измиљети, мук; ║ муши-
чица ж пеј дем. – Неке ситне мушичице оће д-избију очи; ║ мушиченда ж аугм пеј. 
– Ове ће мушиченде да ви испљују месо, морате га нечим покрити.

мувар м бот ‘коровска биљка Setaria’; в. мурузиште.
мувати се -ам се несв ‘мотати се, врзмати се око нечега’. – Ма нешто ми се млого 

он мува око наше Олге, повед-дете ви рачуна.
муда с мн анат ‘тестиси’; изр. Да су баби муда, била би ђедо. – Пропо ко муда 

кроз ицјепане гаће. – Продае муда мешто бубрега; ║ мудат мудато ‘одважан, хра-
бар’. – Има муда, свака му час, мудат ко нико.

мудар мудра -о ‘паметан, уман’. – Бијаше то мудар човек, сваког је шћео да 
посаветуе и поучи ко свое најрођеније; изр. Кој у дваес није лијеп, у тријес јак, у 
четрес богат, у педесет мудар, тај никад неће бити ни лијеп, ни јак, ни богат, ни 
мудар. – Тешко е мудром међ будалама зборити.

мудоња м ‘моћан, утицајан човек’. – Ласно е било док нам не дође за шефа овај 
мудоња, ш њим нема зебанције; ║ мудоњица м дем пеј ‘неискусан а надмен човек’. 
– Дошо онај мудоњица да се нешто истреса над нама, мисли да мож д-уплаши мечку 
с решетом.

мудријаш -аша м ‘сналажљивац, који паметно резонује’. – Баш је прави 
мудријаш, види се да е Веселинова ćеменка.

мудријашити -ијашим в. мудровати. – Нема он друга посла но да мудријаши.
мудрица ж ‘бистра, отресита девојчица’. – Она бабина мудрица све зна по-кући 

ко кака старица.
мудровати мудруем несв ‘умовати, размишљати, паметовати’. – Кад би се крам-

пом и мотиком могло мудровати, од њега не би било мудријега. – Он стално не-
што мудруе, а вамо не зна д-укисели купус; ║ мудровање с гл. им. ‘размишљање, 
удубљивање у проблем’. – Њему мудровање приличе ко пилету сиса.

мудролија ж ‘мудрост’. – Народ ти је ижњедријо млоге мудролије, оне су 
поучније од некиг будалаштиња овијег начитаниг што мисле да свијет ода њиг по-
тиче.

[мудрос] -ости ж. – Шта ће њему мудрос кад је стеко богаство.
мужа ж ‘музење’. – Време је за мужу, одок у шталу да ми краве не пребризгају.
музара ж ‘крава која се музе’. – Музаре краве и волове смо љети држали код 

куће, а јаловиње изгонили у-планину да пландују; в. крављача.
музике ж мн у изр. кратке ~ ‘усна хармоника’. – Свиро он у музике да га се не 

мош наслушати, ко у праву јермонику.
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музувиран -рна -о ‘бистар, досетљив, оштроуман’. – Још је мали, ал дошо музу-
виран, чела му није равна.

мук м ‘тајац, ћутање, потпуна тишина’. – Одјампут кад он дрекну, наста мук, 
само се мушица чуе како зуи.

мука ж ‘испаштање, трпљење, подношење тешкоћа’ . – Цео живот нам је прошо 
у терету и мукама, ал знај, благо ђеду: ко се муке не намучи, памети се не научи.

мукати муче несв ‘оглашавати се мукањем (о говедима)’. – Почеше говеда му-
кати, ја тамо кад има шта да видиш: Рујка се тели. – Јопет мучу говеда, време да се 
напое.

мулац мулца м 1. ‘мазгов (мужјак из фамилије мула)’; 2. ‘глуп, тврдоглав човек’. 
– Онај Рашков мулац прође путом и прави се да нас не види, таки му е и очурина 
бијо и није џабе казано да не пада ивер диље от кладе.

муљакати -а несв ‘најављивати промену времена’. – Пожурте, ђецо, нешто 
муљака од Овчара, штета би било да нам покисне вако сијено.

муљати муљам несв 1. ‘гњечити грожђе’. – Дадок овим њинима муљач, оће да 
муљају грожђе па ће нам ујутру вратити; 2. ‘припремати неку смицалицу’. – Ма не-
што ми сумљиво, мора да нешто муљају чим не смију у-очи да те погледну ко људи.

муљач -ача м ‘направа за гњечење (кључење) грожђа’. – Тури се муљач на-кацу 
и крож њега се кључи грожђе.

муљевит -евита -о ‘тмурaн, облачaн, кишовит’. – Беше муљевито време кад нас 
нападоше Швабе, ćеме им се затрло.

мумлати -ам несв а. ‘мрмљати, бобоњати (в.)’. – Немо да мумлаш тујнак но 
збори ко иксан; б. ‘неразговетно брундати у браду, гласом подсећати на оглашавање 
медведа’. – Да-иш ти јада: кад смо зашли дубље у-шуму, поче нешто да мумла одо-
нуд од пећине.

мунути -ем св ‘енергично упозорити, дрмнути’. – И он га муну лактом у слабину 
не би ли ушућо, ал то ти је ко глувом шаптати.

муња ж 1. ‘пражњење атмосферског електрицитета’. – Кад поче да грми и да 
ćевају муње, баба виче: поћерајте краве брзо, бежте кући; 2. ‘хитар, брз, вредан’. – 
То е ретко вредно чељаде, муња жива, чини ти се не стае на-земљу.

муњара ж ‘неуредна просторија, ћумез’. – Ене иг ćеде поваздан у оној 
Љепосавиној муњари, пију и коцкају.

мурга ж ‘овца са сивом главом’. – Најпитомије су ми ове мурге; ║ мургица ж 
дем. – Погледни ми на ону мургицу, реко би да мено куња; ║ мургав -а -о ‘сивкаст’. 
– Облизнила се она мурга и обадвое јагњади јој мургаво, пљунута она; ║ мургас -та 
-о ‘сиве боје’. – Стално учим мое унуке која е боја зелена ко окријек, која плава ко 
галица, како е нешто личито кад је голубли, шептели, зејтинли, ватрело, вијолетно, 
граорасто, џигерли, мургасто, крмезли и да старима приличи дунклије а млађима 
ликтије.

мурови м мн ‘жмарци’. – Кад прођем според њене куће, све ме подиђу неки 
мурови.

муруз муруза м бот ‘кукуруз, Zea mays’. – Откад сам отишо у-војску, све мис-
лим шта ли раде мои, да л су обрали мурузе и пожњели шашину; ║ мурузни -а -о 
‘кукурузни’; изр. ~-о брашно ‘брашно од кукуруза’. – Пшенично брашно мож да ти 
стои колко ош, а мурузно јок, зато га мељеш помено, никад не навашеш млого; ║ 
мурушчић м дем; в. пабирак.

мурузиште с ‘њива на којој је био посејан кукуруз’. – По мурузишту се подигла 
мувар, зелени се – реко би је Ђурђевдан.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина296

мурузли непр ‘који је боје кукурузног зрна’. – Испала млого згодна пређа, дошла 
нако мурузли, ни млого ликт ни дункли.

мурузница ж ‘хлеб од кукурузног брашна’. – Ижњеше врућу мурузницу, бијелог 
мрса и сланине те се презалогаисмо згодно, да не може боље бити.

мусав -а -о ‘прљав, замазаног лица’. – Што си тако мусав, благо баби, то није 
згодно, иди уми се.

мусоња м ‘намргођен, безвољан човек’. – Ја га зовем д-идемо на сабор, он се 
намусијо ко неки мусоња, неки белај га сподбијо, само одману руком и оде у-шталу.

мусти музем несв ‘обављати мужу’. – Према вењеру муземо краве, крунимо 
жито и коешта, не мош све да стигнеш за дана.

мустра ж ‘узорак са кога се нешто препочиње’. – Све сам мустре узела од До-
бриле Љубишине; изр. мустра бечка.

мутав -а -о ‘нем, без моћи говора; ћутљив’. – Немо да се правиш мутав, но збори 
како е било.

мутавџија м ‘мајстор који прави предмете од кострети’. – У радњи код оног 
мутавџије у Љубићу има бисага, покроваца, зобница, кострутнијег торби и коешта 
од костријети.

мутан мутна -о ‘без сјаја, непрозиран’. – Од овијег киша није само мутан поток но се и 
извор код Бреста замутијо.

мутап м ‘покривач или простирка од козје длаке’. – Покровце за волове пођеко 
зове мутап.

мутвак -ака м ‘ћумез, забачено место у грађевини’. – Потражде тамо у мутваку 
да нема кака чапара; в. изорати, мутвак.

мутвен мутвена -о ‘ситно млевено (пшенично брашно)’. – Самљели смо код 
Лиса мутвено брашно, бијели се ко снијег.

мутвљак -ака м ‘тешко проходно место, аврик (в.)’. – И западосмо онамо у 
Љесковцу у неки мутвљак, једва се ишчупасмо из некиг купинчина.

мутер м ‘велика навртка’. – Одви мутере на колима па подмажи добро совине с 
коломашћу.

мутити мутим несв ‘мешати течне састојке хране’. – Мутиш та јајца, умутиш пет 
јајци и озго прелијеш ону запечену мусаку, вратиш у вруну мено и готово; изр. ~ се у 
глави ‘имати вртоглавицу’. – Нешто ми се мути у глави, коно да ми нису све козе на 
броју; ║ мућкати -ам несв 1. ‘мешати течност без мешача’. – Кад саставиш све то, 
наспи воде непуну влашу, затисни је и мућкај док не видиш да се све добро измеша-
ло; 2. ‘роварити, припремати неку неподопштину’. – Сви знају да они мућкају нешто 
око државне касе; ║ мућнути -нем св ‘промешати, промутити’; изр. ~ главом ‘добро 
размислити, пажљиво одвагати’. – Знаш како каже ђедо: три пут мери – једном ćеци, 
добро размисли, па ондак реши.

мућак мућка м а. ‘покварено јаје’. – Знаш како е вико онај: ијако не знам да сне-
сем јајце, знам шта е мућак; б. ‘покварен човек’. – Иć, тај је невиђен мућак.

мућка ж ‘нека закулисна работа’. – Види се да е по среди нека мућка.
мућурла м ‘особењак, подмукао, потуљен’. – То ти је мућурла једна покварена 

ко шупаљ зуб, кој га не зна тај би га преплатијо.
муфљуз муфљуза м ‘неотесанко, неодговоран човек’. – Пушти муфљуза у бес-

трага.
муфте прил ‘бесплатно, џабе’. – Брезобразно ко глиста, навикло да добије све 

на муфте.
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мучан мучна -о ‘тежак, напоран’. – Мучан ти је овај наш сељачки живот, ал 
шта-ш, из ове се коже у-другу не може. – Наш живот ти је бијо мучан, ал јопет вала 
Богу на његовом дару кад нам даде здраву и праву ђецу.

мучањ мучња м ‘сандук у који пада брашно испод воденичног камена’. – Извади 
Лисо из мучња два лопара брашна, изручи у артијану кесу и даде јој, ко вели, севап 
је; уп. брашњар, мучњак.

мученик м ‘страдалник, паћеник, невољник’. – Млоги мученици су пострадали 
за нашу веру и својом крвљу е сачували за оне што су иза њиг дошли; ║ мученички 
-а -о ‘страдални, тежак’. – Мученички живот је провела веселница с оним крвником, 
ал шта ће, трпњом је спасла душу своју, није могла споради ђеце да бежи од будал-
чине; ║ мученички прил ‘мучно, страдалнички’. – Мученички је живљела поред 
њега и сад је починула.

мученица ж 1. ‘измучена жена’. – Она моја мученица не стае, ко вода, од јутра 
до ćутра; 2. ‘ракија’. – Ракију зовемо мученица зато што се мучи кад пролази из 
лампека кроз лулу и килер, док дође до поставе.

мучењак м ‘мученик’. – Он ти је, веселник, велики мучењак, цео живот се по-
туро за коекога, о себе ништа није мислијо, сад сви заборавили његова добра.

мучити -им несв. – Пито га Миљојко шта радиш, а он њему вели: ет, мучим муку 
и она мене. – Немоде да мучиш ту стоку, него е рани, пој, тимари, чисти баљеге ко 
домаћин човек, а јок ко неки крвник; ║ мучен -а -о ‘изложен мукама’. – Млого е бијо 
мучен на робији, и гладово, и зебо и шибан бијо, ал јопет, вала Богу, претеко.

мучки прил ‘подмукло, кријући, тајно’. – Она рђа цинкарошка испипава нас 
нако подмукло и мучки не би ли имо за шта д-узме муштулук у Удби.

мучњак м ‘сандук у који пада брашно испод млинског камена’. – Колко е браш-
на прошло кроз мучњак у Јагодиној воденици, сав се излизо, кој зна колко е лопара 
поцијепала; уп. брашњар, мучањ.

мушарица ж ‘ситна мушица која се у ројевима купи око џибре, сирћетуша’. – Не 
могу ласно од овијег мушарица д-извадим џибру ис-каце.

мушема -еме ж ‘простирка од непромочивог материјала која се ставља у канате 
кад се вуче грожђе’. – Опери мушему и простри је по трави да с-осуши па е потље 
сави и однеси у-зграду.

[мушкарац] -рца м; в. брк, јак, калуп; ║ мушкарчић / мушкарчић -арчића м 
дем; в. покошкати с, пошиљкати, прескакати, свадба.

мушкарача ж ‘мушкобањаста жена’. – Прође она Миломирова мушкарача, 
џамбас јој није раван, способна е за десет.

мушкариње с зб ‘мушкарци’. – Код нас ти је бијо обичај да прво ćедне 
мушкариње па потље жене и ђеца, а јок ко-во сад: још човек није ćео, жена тропи, 
још јој он примиче столицу, буди-Бог-с-нама.

мушкатла ж ‘цветна, саксијска биљка Pelargonium inquinans’. – Сви су вољели 
мушкатле, није било куће која није имала у прозору неку мушкатлу, веле да е мло-
го добра споради несанице ил ако е неко главобољан, и кажу да доноси срећу. – 
Изломијо га ко маче мушкатлу.

мушки -а -о ‘који се тиче мушкараца, који се односи на мушкарце’; в. 
мушкобањаста; ║ мушки прил ‘снажно, жестоко’; в. затегнути, избабњети, ма-
ругати.

мушкиње с в. мушкариње. – Њима се породјевало мушкиње, а Драгутину и 
Емилији све женскариње, њиг шес.

мушкобањаста ‘која има мушке физичке особине’. – Била Славка ајдук жена, 
нако мушкобањаста, способнија од млого мушкиг; в. мушкарача.
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мушмула ж бот ‘врста воћа Mespilus germanica’. – Мушмуле се једу тек кад се 
угмиле, најљепше су кад иг мено довати слана.

муштерија м ‘купац’. – Имала наша мајка млого муштерија за бијели мрс, није 
могла да наваше колко су они шћели да купе, јел је сир и кајмак бијо за пример.

муштеринка ж ‘муштерија женског рода’. – Млоге од тијег госпођа, мојиг муш-
теринки су ме звале да свратим кода њиг, дочекају ме ко куму.

муштрати -ам несв ‘строго поступати, терати, гонити неког силом’. – Јес га 
муштро кад је бијо мали, ал јес и направијо од њега човека и по.

муштулук -улука м ‘част која се даје доносиоцу лепе вести’. – Кад су Дачо и 
Бобан јавили Јули да се родила Катарина, добили по ћилим за муштулук.

Н
на реч. ‘изволи, узми’. – На, накрени једну и очитајде ону: Ој, чашицо, мали 

створе, окренем ти данце горе; ║ наде / најде ‘и с т о’. – Најде ове паре однеси Ми-
лосаву ковачу и реци му посло ти ово мој ђедо, он зна споради чега.

наалити се наалим се св ‘задовољити похлепу, халапљивост’. – Пушти иг нек се 
наале, све ће им то ђаво одњети, жив бијо па виђо.

набадати набадам несв ‘ходати опрезно, храмајући’. – Набада ногу пред-ногу: 
реко би – гази по јајцима; ║ набости набодем св – Кад је прелазијо преко врзине, 
потегне те набоде волики трн у пету.

набактати се набакћем се св ‘брзо и добро се најести’. – Свратимо код Гурмана 
те се набакћемо ониг његовиг мезелука у моци, нисмо потље могли да навашемо 
воде успут.

набасати -ам св а. ‘наићи после лутања на прави пут’. – Кад је било глуво доба 
ноћи, ми набасамо на једну кавану и тујнак законачимо; б. ‘случајно наићи’. – Одне-
куд набаса Живко поред Крстомирове куће и затекне га под дудом.

набедити набедим св ‘неосновано неког окривити’. – Набедили човека ни крива 
ни дужна, на правди Бога, за ниђе ништа; ║ набеђивати -еђуем несв. – Немојте га 
набеђивати за нешто што није учињо.

набела[ј]исати -шем св ‘настрадати’. – Кад су Бугараши наишли, цело село е 
набелаисало, све живо попалише, руке им се осушиле – дабогда.

набијати набијам несв ‘стално истицати сопствене заслуге за неко »добро 
дело«’. – Стално му набија на нос како га е спасијо од силаџија; ║ набити набијем 
св. – Требало је то још мало набити; ~ се набијем се св ‘набости се’. – Идок по онијем 
дашчуринама и набик се на ексер, морам д-идем у амбуланту да ми ударе некцију.

набиљушити -иљушим св ‘накупити’. – Набиљушила ја ж ђецом ћелетака по 
њиви за пун котобањ, зауварица е.

набој м ‘болна тврда израслина на табану’. – Кад смо прешли преко планине, 
добик набој: боли ко да си у-око џарно.

набрајати набрајам несв ‘наводити појединости, имена’. – Јој, кад она поче да 
набраја, Бог те молово сами: те ваки си, те наки си, те никаки си; ║ набројити 
набројим св. – Наброи јој Анка све по списку и најпотље јој рече, е сад се покри 
уветима и ушути.

набрекнути набрекнем св ‘нарасти, надоћи’. – Набрекле краве од оне отаве, 
шире но дуље; ║ набрећи набрекне[м] св ‘и с т о’. – Ако иг нараниш ђетелином, 
добро ће ти набрећи.
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набризгати -а св ‘набрекнути пред пред мужу (о крављем вимену)’. – Набризга-
ле краве, време да се музу.

набрисати -шем св ‘сакупити брисањем’. – Набрисали смо брезовим метлама 
велику гомилу лишћа, спрљила га слана па опало ко руком одњето.

набрусити набрусим св ‘наоштрити сечиво брусом’. – Он кад откуе и набруси 
косу, може да брије, а јадно ти да коси.

набубати набубам св ‘научити напамет текст без разумевања’. – Рекла му 
учитељица да е набубо, ал да није појмио шта е писац шћео да каже.

набусит -а -о в. ‘осоран, џандрљив’. – Није рђав, ал некако набусит дошо, боз 
тога не волим ш њим да другуем.

набушити набушим св ‘набити, набости’. – Драгана Богдановог ти набуши бик 
на рогове и просу му дроб: нису стигли да га оћерају до Гуче, он веселник издано, 
Бог да му душу прости. – Товаријо Владе ђубре и набушијо воликог пацова на виле.

навада ж ‘нешто на шта се навикне’. – Кад је почело дијете да плаче, поп вели: 
дајте му наваду (цуцлу).

навадити (се) -им (се) св ‘навикнути се, уобичајити’. – Навадиле се оне њине 
кокошке и стално прелијећу вамо у нашу башчицу; в. гристи, дрмкати.

навала ж ‘мноштво, маса (народа)’; в. налога, ковачница.
навалити навалим св ‘убедити у оправданост неког поступка’. – Навалили 

д-останем на конаку, никако друкчије, веле: ђе д-идеш по вако рђавој ођи, а и мрак 
ће да т-увати; ║ наваљивати -аљуем несв. – Немо наваљивати више, додија; ║ 
наваљивање с гл. им. ‘инсистирање на нечему, убеђивање’. – На наше наваљивање 
он пристаде, па вели: ај, нек бидне срећно и вековечно.

навалица ж ‘навала (в.)’, в. налога; уп. насирити.
наварити (се) наварим (се) св ‘издовољити се кувањем до мере издржљивости, 

накувати се’; в. наплијевити.
навасати -шем св ‘набавити, прибавити, снабдети се’. – Борили смо се да на-

вашемо и судова, и алатки и коешта што чоеку треба у кући да се не зајма по селу.
наватати -ам св ‘похватати’. – Једва наватасмо ону несну пиладију, н-умију 

д-уиђу у кокошар сама, а не мош да иг оставиш напољу, бојати се да иг нешто обноћ 
не покупи.

наватирати се -атирам се св ‘стећи иметак’. – Наватирали се тако што су за џабе 
покуповали државну имовину коју су прије шесет година њини ђедови поотимали 
нашим ђедовима; ║ наватиран -а-о ‘који има много новца’. – Тај ти је наватиран од 
пета до увета, има пара ко пљеве.

навести -езем св ‘извести на платну’. – Навезем ја стрини куварицу; в. 
наплијевити.

навести наведем св ‘наговорити неког на нешто’. – Бијо е млого добар дечко, док 
не налеће на оног коштаплера те га наведе на рђав пут.

навијати навијам несв ‘намотавати основу (о пређи)’. – Навијали смо пређу у 
кануре па ћемо да носимо на варбање; ║ навити навијем св ‘намотати пређу’. – Ајде 
да навијемо основу док је дана.
[навикнути] -нем св. – Навико сам то да радим и није ми тешко; ║ навићи на-

викнем св. – На добро се лако навићи, а од невоље тешко се одбранити.
навиксати -ам ‘намазати ципеле виксом’. – Кад се врате са вашера, ја оперем 

свима обућу, турим поред шпорета да с-осуши и ćутрадан навиксам да бидне спрем-
но кад се јопет неђе пође у стоећој обући и одијелу.

навиланити се -иланим се св ‘навадити се’. – Навиланијо се па, мало мало, ете 
ти га, згодно додија.
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навиљак -иљка м ‘пласка сена скупљеног вилама’. – Рогуљама узмеш онај 
навиљак и ђенеш на рогоџу.

навиљчати -ам св ‘направити навиљке сена вилама’. – То што ми ђеца 
навиљчамо, мушкарци приносе и ђену, а жене грабе.

навише прил ‘горе, уз брдо’. – Идосмо навише Станишиној кући и ни горе не 
нађосмо овце.

навлак м ‘алатка којом се навлаче шине на точкове’. – Тркниде до Јеротија те 
узми навлак да навучемо ову шину.

навлачити навлачим несв 1. ‘мамити’. – Изашо пред радњу и дреком навла-
чи муштерије; 2. ‘стављати нешто преко нечега, пресвлачити’. – Ене је навлачи 
јастучнице на јастуке; ║ навући -учем св према навлачити 1. ‘намамити’. – Стално 
нам је говоријо: водте рачуна да вас ко не навуче на танак лед. – Мамко га испотија 
док га није навуко д-иду зајно у крађу; 2. ‘ставити нешто преко нечега’; в. навлак; 3. 
‘изазвати здравствену невољу, разболети се’. – Навукок овај назеб на-оној промаи.

наводаџија м ‘посредник при склапању брака’. – Дејо ти је наводаџија, нема му 
равне, тај ти је насочијо сваку другу ђевојку у нашем крају.

наводаџијати -ам (не)св ‘посредовати при склапању брака’. – Да није Десимир 
наводаџијо, пола џемата би остало неожењено.

навора ж ‘освећени хлеб, нафора’. – Кад узесмо навору, ја ти, вели, сачекам попа 
пре-црквом, па га приупитам ка-ће да ми свети водицу, а он вели: ове, оне и оне 
онамо неђеље не могу, после наиђи да се здоговоримо.

наврандати се -а(м) св ‘напасти се, најести се’. – Пред ноћ припуштим краве у 
отаву те се наврандаше па дошле ко бурад.

навратити навратим св а. ‘свратити, доћи у посету’. – Наврати, јадна не била, 
неки пут кода-нас да се изразговарамо, начисто се разродисмо; б. ‘скренути воду 
у воденични јаз’. – Иди де, дијете, те наврати воду у јаз, неко нам ноћас из ината 
одвратијо, није имо паметнија посла; изр. Навраћа воду на своју воденицу.

наврат-нанос прил ‘у журби, било како, хитно’. – Кад су јавили да е Драго дово 
ђевојку, сви из џемата наврат-нанос поитају на честитање.

навредан -дна -о ‘који често побољева’. – Добро се ђедо држи, само е навредан 
кад су леђа у питању: мено-мено па га ушине.

навријети наврем св ‘навалити, надрети’. – Шта си навро ко јуне у-плас, полако, 
синко, тија вода бријег рони; в. напас[т].

наврљати се наврљам св ‘наскитати се’. – Вала ако се ико наврљо коекудије, он 
је.

наврндати -ам св ‘набацати без реда’. – Наврндо она дрва ко од беде, мешто да 
иг згодно сложи да бидне личито кад неко погледне с пута.

наврндељати -ам св ‘урадити нешто на брзину, набацати како било’. – Наврндељо 
неко старо одијело и нако отишо у задругу.

наврнђед м ‘пети предак у генеалошкој линији’. – Чукунђедов син ти је прађед, 
а отац наврнђед.

наврнути се наврнем се св ‘навратити, свратити’. – Наврни се кад пролазиш, 
нисмо се, бре, из пушака гађали.

наврсти се -рзем се ‘набацити се, натоварити се неком непозван’. – Мено-мено 
па ти га ете, наврзе се и мора да му пезиш.

навршљавати -ршљавам несв ‘свраћати, досађивати’. – Стално ме зову да свра-
тим, ал ја, право ти кам, не волим да навршљавам, знам да људи имају сто послова; 
в. полагано; ║ навршљати -ам св ‘наићи, свратити непозван’. – Нико ко Цоле није 
вољо да навршља и кад треба и кад не треба.
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навукљати се -ам св према вукљати (в.).
навуљати (се) -ам (се) несв 1. ‘најести се’. – Навуљо се гибанице ко сироче на 

задушнице; 2. ‘набрати, натрпати’. – Навуљам ја оног зеља пуна крила и зготовим 
им зељаницу; 3. ‘обући’. – Навуља ону џокетину и оде низ башчу.

навући -чем св ‘обући’. – Навуцде, дијете, џоку, виш да дува ветар, мож да те 
испробија па да награишеш; ║ навлачити навлачим несв. – Немо да навлачиш то-
лике рке, брзо ћеш почети да иг скидаш.

нагаз м обично у изр. налећети на ~ ‘налетети на врсту магије, стати на »су-
греб«’. – Не знам шта му е у задње време, мора да е налећо на неки нагаз.

нагазити -им св ‘стати ногом на нешто, згазити’. – У оном шишљаку он ти на-
гази на змију, срећа да е бијо у-чизмама.

наганта с м/ж ‘шаљивџија, спадало’. – Е, Ката ти је права наганта; пита она 
попа: је л, попо, рече ли ти малоприје у беćеди да е исто помислити ко и урадити, 
јесте, вели поп, од помисли све полази, а она: еј, вала Богу, помислила ја да ти по-
несем ону дугачку пршуту, и док намирик стоку, сметнук и заборавик, ал сад видим 
да е исто, ко да сам доњела, па ми лакну.

нагарити1 -им св 1. ‘нагло кренути у неком правцу’. – И они нагаре за њима што 
су брже могли еда би иг сустигли; в. застати; 2. ‘предано се посветити неком по-
слу’; в. балучити.

нагарити2 -им св ‘обојити у црно, загаравити’. – Имала е веђе ко пијавице, па 
још кад иг нагари, виде се из даљине.

нагентати се нагентам се св ‘обући се преко мере’. – Јутрос бијаше облачно и ја 
се нагентак преко мере; сад не знам шта да радим с воликим ркама, ал што викала 
баба, ко носи не-проси; в. попанути.

нагибати нагибам несв ‘савијати металну шипку нагибачом’. – Пази кад наги-
баш ту шипку, води рачуна да ти не омакне нагибача па да се удариш.

нагибача ж ‘алатка за савијање обручева, гвоздених шипки’. – Без нагибаче ове 
шипке не могу да се савију како треба.

нагињати се -ем се а. ‘превијати се, кривити се’. – Кад увиђеш у воз, благо тају, 
не нагињи се кроз прозор; б. ‘савладати део пута’. – Кад су почели да нагињу горе 
уза страну, бијагу се задисали и жагор се мено помено утиша. – Бијаше почело сунце 
да нагиње онамо к Овчару кад смо почели да ђенемо крстине, ал јопет стигосмо за 
дана; ║ нагнути се нагнем се св. – Кад се нагно над бунар. спаде му капа и упане 
доље, сила муке је виђо док је извадијо спомоћу канџи од кантара.

наглабати наглабам несв ‘причати нешто неважно а дуго’. – Кад је почо да на-
глаба, ниђе краја, никако да га се отресеш.

наглаврњати -ам св ‘наићи у незгодном тренутку’. – Није се још добро одјутрило 
кад наглаврња Крстомир.

наглавци -вака м мн ‘горњи део чарапе изнад стопала’. – Никако не закопчаш 
кондуре но ти кламћу па си јопет поцијепо наглавке те дангубим да ти иг крпим. – 
Ово озго су ти наглавци, а ово дољенак од пете до прстију што иде испод табана су 
ти назувци.

наглати се наглам се (не)св ‘нагледати се’. – Нисам се могла наглати коекакијег 
љепота кода њиг.

нагнати -ам св ‘натерати’. – Нагнај овце горенавише у Гај па сиђи да ручамо 
зајно. – Нагнаше га назор да попије шољу млијека; изр. Нагнала орла зла година да 
зимуе међу кокошкама; ║ нагонити нагоним несв. – Жабу у воду не треба нагонити.

наговарати -оварам несв ‘убеђивати, мамити’. – И почне Славка да ме наговара 
д-идем за Милорада, вели: то е момак каког нема oд Јелице до Бјелице; ║ нагово-
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рити -оворим св ‘убедити, покренути на неки поступак’ – Немоде да ми наговориш 
то дијете на неваљалуке.

награбати награбам св ‘намучити се, настрадати, преморити се’. – Бијаше омо-
рина, а земља тврда, удри измаушке цео дан, награбасмо начисто.

награбусити -абусим св ‘настрадати’. – Кад смо били сред планине, удари онај 
пљусак те ти награбусисмо ко нико.

наградити наградим св ‘поставити пређу на разбој, припремити се за ткање’. – 
Наградик пређу, ćутра ће снајка да почне ткати ћилим.

награисати -шем ‘настрадати, претрпети неку штету’. – Немоде да те неко чуе 
како иг резилиш, па јопет д-идеш код судије да награишеш, него зауздај мено ту 
језичину (7: 158).

нагрнути нагрне(м) св 1. ‘нанети, набацити земљу уз стабљику, младу воћку’; 
в. одгрнути; 2. ‘наићи у мноштву, навалити’. – Чуо народ да ће да бидне несташица 
зитина па нагрно ко на неко чудо; в. губица.

надалеко прил ‘на велику даљину’. – Надалеко се о њему чуло; в. ткаља, 
шаљивџија.

надарити -им св ‘навести, навући на неразуман поступак’. – Надари га ђаво те се 
ожени с оном распикућом, не може ништа д-учини.

 надати надам св ‘додавати на оно што је већ дато’. – Не мош да му надаш, никад 
му није доста; изр. ~ дреку ‘развикати се, разгаламити се’. – И туј ти преврши дара 
меру па ђедо нададе дреку, били смо мањи од маковог зрнета; ~ шушку; в. одвалити; 
~ џевап; в. убранити.

надати се надам се несв ‘имати наду; очекивати’. – Надала се она да ће је он 
запросити кад дође из војске, ал је њени дали за-другог, онда тако било, знаш како 
вели она пјесма: мене дали, нису ме питали. – Отац му умро напречац, ал се томе 
надо – бољело га и заптијевало; ║ надање с ‘нада, очекивање да ће се нешто добро 
завршити’. – Ијако е било све горе и горе, ми смо имали надање да ће доћи дан да 
се то заробљеништво заврши и тако и-би; изр. Нада никад не умире. – Добро е, а 
бољем се надам.

надбити надбијем св ‘надјачати, надвладати’. – Пуштимо ја и Микош бикове 
да се побију и они ти ђа тамо, ђа вамо и напошљетку Микошев Рујко надби мог 
Шароњу.

надвикати надвичем св ‘надјачати гласом’. – Ђедо Младомир је имо глас да 
нико није мого да га надвиче; ║ надвикивати -икуем несв. – Почеше преко по-
тока да се надвикују, Миле њему: фашисто!, а овај Милу: комунисто! – а низ поток 
одјекуе: исто! исто!

надвлачити се надвлачим се несв фолк ‘такмичити се у надвлачењу’. – Ми смо 
се у чобанији надвлачили кличка, а групно конопца, па они кои противну страну 
превучу преко црте су победници; ║ надвући -чем св према надвлачити; в. затег-
нути, кличак.

надвое-натрое прил изр. ‘слабо, површно’; в. премурдарити.
надговорити -им св ‘говорити дуже од других, истрајати у говору’. – Он кад 

почне да прича, не мож нико да га надговори, двокат му није раван.
надгорњавати се -орњавам се несв ‘борити се за престиж, надметати се, над-

мудривати се’. – Ови што су шћели да бидну народни посланици окупе народ па 
се надгорњавају, свак прича како е препоштен, а онај други да није но да само гла 
како д-ушићари нешто. – Људи се земајле надгорњавали у ономе што е Богу угод-
но, а ови сад глају ко ће бити већи ништак; ║ надгорњавање с гл. им. ‘незаказано 
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такмичење’. – Те двије куће су млого добро стајале, ал су се стално надгорњавале: 
ко ће имати боље волове, више компира или пшенице, ко ће прије срадити и тако то.

надгробник м ‘надгробни споменик’. – Сваком ко се преставијо е сподизан над-
гробник, касти камени биљег.

надекати се надекам се св ‘најести се преко мере’. – Надекасмо се код мог ујка 
ко да смо из глади изишли.

надживљети -вим св ‘живети дуже од неког’. – Богме ја надживљек и ђеда и оца, 
а докле ће ово да травеља – Бог мили знаде.

наджњевати се наджњевам се несв ‘такмичити се у жетви’. – Почну ђевојке да 
се наджњевају, која ће више руковеди д-остави иза се, ко у оној пјесми која вели: 
наджњева се момче и ђевојче.

надијевати надијевам несв ‘давати имена’. – Он је вољо да надијева надимке 
коекоме; ║ нађенути -нем св 1.‘дати име, надимак’. – Кад је стрина дошла за чичу 
свима нам нађенула имена: делица, бралица, браца, ђешо, сеица, милоцвеће и тако 
редом; 2. ‘саденути, натоварити’. – Нађено кола сијена на једну страну и оно му се 
строља на завојици код Млађовиг вратница; ║ нађести [нађенем] св само у изр. не 
да ~ ‘(на)поменути, приговорити’. – Ми га стално нападали да се жени, а он не да 
ни нађести

надимак -имка м ‘приденуто име’. – Надимке смо добијали по некој особини, па 
смо тако имали Буцка, Брадоњу, Зубоњу, Тесла, Ћурана, Патана, Зеца, Дрља, Чуља, 
Рунда, Геља, Клемпа, Сроза, Трапа, Буља, Јаре, Овна, Бикоњу, Сврзоја и ваздан ко-
екога.

надимати се надимам се несв а. ‘повећавати се, повећавати обим’. – Почо да се 
надима ко шаруља кад се преједе ђетелине; б. ‘уобразити се, правити се важан’. – 
Надима се неке јаде ко неки вајни газда, а до јуче бијо гологузија: није имало пашче 
за шта да г-уједе; ║ надути се -уем се св 1. ‘раширити се, повећати обим’. – Надуо се 
ко напирена жаба; 2. ‘наљутити се’. – Надула се сва од неког дерта, љућа од шарана; 
║ надувен -ена -о ‘који се прејео и набрекао’. – Ђеца се замаријала, уиђе им бик у 
ђетелину, наду се и црче нако надувен; ║ надут -а -о ‘и с т о’. –  Ово ми дјете нешто 
надуто, виђи му стомачић.

надирати -ем несв ‘вући јаче, престизати’. – Дешњак ми стално надире па морам 
сваки-час да га стукам; в. равњати; ║ надријети / надрти надрем св ‘напасти јаче, 
с више страна’. – Погледaјте да нам не надру иза леђа; в. равњати.

надмећати се надмећем се несв ‘такмичити се’. – Кажем ја тебе немој се 
надмећати ш њим, он је стари лисац, ал није ти вређело говорити; ║ надмећање с 
гл. им ‘надметање, такмичење’. – Нође у oној ливади ти је било надмећање камена 
с рамена кад сам ја бијо млад.

надница ж ‘дневна зарада, плата’. – Она ти је, сирота, стално била у-надници и 
тако е одгаила ђецу. – Бијо он добар мајсторчић и вато лијепу надницу код коеког; 
║ надницом прил ‘радити за дневну плату, надницу’. – Он је радијо надницом, није 
шћео ђутурицом, јел се једном опеко.

надничар м ‘човек који ради за надницу’. – Имо е он земајле и по десет надни-
чара; ║ надничаров -а -о ‘који припада надничару’. – Знаш како е казано: немо да 
ти надничарова плата преноћи у кући.

надничарка ж – Она ти је млада остала удовица са ситном ђецом и ондак је по-
стала надничарка код коекога и извела сву ђецу на прави пут; ║ надничаркин -а -о 
‘који припада надничарки’. – Јес она надничаркина ћерка, ал боље ђевојке нема у 
три села.
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надничити -им несв ‘радити за надницу’. – Надничили су цео живот и једва 
састављали крај с крајом, ал су образ сачували, веру сачували и ђецу на прави пут 
извели.

надоват прил ‘у близини, под руком’. – Кад су ђеца била мала, стално сам држа-
ла прутић надоват, обично на креденцу, да се нађе ако затреба; изр. надоват руке 
‘и с т о’. – Била коса обешена о греду надоват руке.

надолазити -и несв ‘повећавати се’. – Кад је ударијо онај пљусак, поче да на-
долази ријека, строба да т-увати како ваља дрвље и камење; ║ надоћи надође св а. 
према надолазити. – Тувим ја кад је и овај наш поток знао да надође; б. ‘нарасти 
ферментирањем’; в. тијесто.

надомак прил ‘близу, у близини’. – Срећом бијасмо надомак ониг планинскиг 
кућа те се спасисмо од оне арлауџе.

надреждати се -дим се несв ‘начекати се на неком месту’. – Вала се надреждас-
мо, ко кљусад за празним јаслама, док се они смиловаше д-отворе они шалтер.

надрибанда м ‘човек задрт, својеглав, до чије свести не допире ниједна разложна 
реч’. – То ти је једна надрибанда каке нема надалеко, ш њим не треба имати никака 
посла.

надрљати надрљам св ‘непредвиђено настрадати, лоше проћи’. – Е, ко е ш њим 
шурово тај је надрљо. – Остак без једне једине цвоње, ако ми моји не пошљу кои 
динар надрљо сам.

надрндати -ам св ‘учинити нервозним, изнервирати’. – Њега је лакше надрндати 
нег жабу поћерати у воду; ║ надрндан -а -о ‘нерасположен, нервозан’. – Пушти га с 
милим Богом, виш да е надрндан, ко да е пишо на коприве.

надути се в. надимати се.
нађавола реч. ‘на несрећу’. – Нађавола попријечисмо озго низ Буковац и наба-

сасмо на неки аврик и туј нам Добросав ишчевиљи ногу, једва се некако избатргас-
мо.

нађенути -нем св в. надијевати.
наеклати -ам св ‘нахеклати’; в. наплијевити, спрема,
наести се -дем се св ‘наситити се’. – Ма није се само наела, веселница, него се 

преела па само пукће. – Тај не види диље од његове задњице, само гла да се најде и 
да се наспава, не мисли ни о чем, ко неки трут

нажалос реч. ‘на жалост’. – Каже њему Радован: нажалос твоју није тако било, 
то ти се тупило, но е било вако и поче му набрајати све по реду од а до ш.

нажањ нажња м ‘руковет пожњевеног жита’. – Ми жњемо јечам у руковети, за 
нама везиоци везују у снопове, па кад ćедосмо да данемо, ђевојке запјеваше: жањем 
жито, познае се нажањ / о, мој миле, што се правиш важан.

нажао прил најчешће у споју учинити ~ ‘ражалостити’. – За овијег тријес година 
никад ми ништа није учинијо нажао.

наживљети се -вим се ‘доживети старост, наживети се’. – Вала, ђецо, наживљо 
сам се ако е за вајду; изр. Да га за смрт пошљеш, наживљо би се.

нажњевит -а -о ‘погодан за жетву (о стрном житу)’. – Пожњесмо Радовину, још 
је имало два конопца до заласка сунца, ал бијаше нажњевито како само Бог милуе, 
ниђе полегло није, траве немадијаше, а често – милина једна, сноп до снопа.

нажњети се ‘задовољити се жетвом’. – Е, овог љета сам се нажњела ко никад: 
ишле смо у позајмицу једна ко-друге док смо све њиве у џемату скрдиле.

нажуљити нажуљи св ‘добити жуљ’. – Нажуљиле ме ове чизметине, мука сам 
се намучијо; ~ неког ‘наудити коме’. – Богами га нажуљијо љуцки, ал неће му он то 
заборавити никад.
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назавађати -ам св ‘многе завадити, посвађати’. – Тај је назавађо пола села ко да 
нема паметнија посла.

назадак -тка м ‘назадовање, пропаст’. – Стално га глали ко мено воде на-длану 
и то му се осветило, ене ти виђи, од кад му е отац умро, кућа кренула у назадак, 
далеко било.

назадан -дна -о ‘заостао’. – Они су ти од памтивијека били назадни и осорљиви.
назадовати -уем несв ‘заостајати, губити корак’. – Како ови дођоше на влас, ми 

назадуемо и то истрке.
назаламати -аламам св ‘заломити мноштво’. – Цео боговетни дан сам заламо 

заперке, назаламо сам се коно да сам погодијо ђутурице.
назаливати (се) -аливам (се) св ‘заливати превише’. – Јуче и данас смо 

домаћински назаливали уćеве, ако да Бог биће вајдице; в. наплијевити.
назгодати се назгодам се св ‘дотерати се, нашминкати се’. – Куд гој пође, она се 

мено назгода, нагари веђе, карменише усне, намаже се помадом, звали је помодарка.
наздравити -им св ‘подићи здравицу’. – Здрав си, домаћине! – Од-Бога ти 

здравље, куме! – Рад би бијо, куме, наздравити, ако ћу је здравит ком старојку, 
наздравићу старини Миљојку, што одгаји три сокола тића, три јунака, соја Обилића.

наздравље прил ‘нека буде са срећом’. – Да вам бидне наздравље, да у здрављу 
и весељу проведете празнике па да се јопет, у име Бога, видимо.

назепсти -бем св ‘прехладити се’. – Назебо ономад кад је по оној арлауџи ишо у 
Гучу, ене га лежи, уватила га нека драт и сав се презнојава.

назиме -ета с зб. назимад, с ‘свиња до годину дана’. – Ову назимад ћу д-оставим 
за рану.

назимица ж ‘женско свињче које се није парило’. – Она шарена назимица, из-
гледа ми, тражи вепра.

назинат прил а. ‘уинат’. – Нисам шћео д-идем на гласање назинат, зато што су 
пријетили онима кои не изиђу; б. ‘намерно’; в. налемати, нипошто, ћурликати.

назирати се -е се ‘примећивати се на видику’. – Кад пређосмо, потље поноћи, 
преко планине, назиру се вењери како жмире доље по Чачку.

назор прил ‘на силу, безвољно’. – Ко се назор у цркву ћера тај се Богу не моли. – 
Један који оће јачи је но двоица кои иду назор.

назувица ж ‘вунена получарапа ’– Кад зацинца зима, ја ђеци преко чарапа обуем 
и назувице јел зима с ногуј долази.

назуљати назуљам св ‘обути се брзо, »ускочити у обућу«’. – Назуља Бранко оне 
његове траље и изађе на-басамке нако у вешу.

назути назуем св ‘брзо се обути’. – Назуј мое кондуре и тркни те донеси наруче 
дрва.

наизус прил ‘напамет’. – Зна ти он наизус овијег јуначкиг пјесама ко Оче наш, 
научијо ко пијевац пјесму.

наискап прил ‘попити из једног даха, у душак’. – Вељо Мечка е мого да попије 
пиво од по-кила наискап. – Што ће то да бидне згодна бекрија, виђа ли ти како он 
истресе литрицу наискап.

најадати -ам св ‘настрадати’. – Доћи ће земан кад ће они најадати за све што 
учинише овом јадном народу.

најарити најарим св ‘појачати ватру, јаче подложити’; в. подјарити, загорети.
најашити -им св ‘зајахати’; в. ала, острвити се.
највољети најволим ‘највише волети’. – Викаше покојни Јоксим: ја ти најволим 

сланину кувану у пасуљу.
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најглавно прил ‘основно, најважније’. – Посланиче, станде, млого коешта нам 
обећа, најглавно нам не каза, вели Милисав, шта ће нам ћуприја кад немамо ријеку.

на[ј]едаред прил ‘одједном, изненада’. – На[ј]едаред он скочи нако бунован и 
вели: Доста, бре!

наједити се наједим се св ‘наљутити се, разгневити се’. – Није чудо што се нако 
наједијо, пукла му трпила и није мого више да шути пред њиним брезобразлуком. – 
Онај намћор се наједијо, љући од шарана, ко да е пишо на коприве; в. љут.

најпотље прил ‘најзад, на крају’. – Послужише нас све редно: шећер и воду, каву 
и ракију, поставише ручак и најпотље изњеше вино.

најпрво прил ‘прво, пре свега’. – Најпрво ћу да подигнем ову чашу у славу Го-
спода, па у час крсне славе дома овога Светога Николе и у здравље домаћина нашега 
и чељади његове; изр. Кад Бог оће неког да казни, најпрво му узме памет.

најпречи -а -е ‘најближи, најблискији’. – Он ти је мене најпречи с мајчине стра-
не; ║ најпрече прил ‘најважније’. – Од свега ти је најпрече, синко, да чуваш образ.

најташен -а -о ‘приглуп, који је навико само одређен посао да ради’. – Он ти је 
најташен да цијепа дрва и на-свадби.

наказа ж ‘ругоба, чудовиште, вештица’. – Ону наказу увати Сретен како врача 
око штале, неће јој пасти на ум да то више ради.

наканити се наканим се св ‘одлучити се, почети неки посао’. – Једва се наканик 
да поплетем прошће, још зебу руке; ║ накањивати се -ањуем се ‘оклевати, колеба-
ти се’. – Немој се ништа накањивати, него се облачи и пут под ноге.

накарада ж в. наказа. – Шта си се накарадијо с тим дроњама ко нека накарада; 
║ накарадан -дна -о ‘који одудара од нормалног, ружан’. – Никаки то мајстор није, 
сваки му посо накарадан; ║ накарадно прил. Све што е урадијо испало е накарадно 
и никако.

наки -а -о ‘онакав’. – Каже она њему: те ваки си, те наки си, те никаки си.
накинђурити се -инђурим се св ‘накитити се неукусно и претерано’. – Она се 

и кад пође овцама накинђури, а да ти не причам кад пође неђе у-гости ил на сабор.
накиселити -им св ‘ставити да се кисели, укиселити’. – Ове године сам накисе-

лила краставаца пуна два чабра, исећи ће до Ђурђевдана.
накиснути -не св према киснути; в. зима, орати, угар; ║ накишњавати -ишњава 

несв према накиснути. – Само нек пада и накишњава, треба д-убије ову сувовицу.
накисо -ела -о ‘благо кисео, киселкаст’. – Имамо ми, горнак у Башчинама, двије 

јабуке, дошле, нако, мено накиселе, ал сочне и миришљаве, не мож бити љепше.
накитити (се) -им (се) св 1. ‘украсити (се)’. – Накитиo коње прапорцима, 

кићанкама, уздама са пуљкама, милина виђети. – Она се накити и кад у шталу пође; 
2. ‘напити се’. – Колко се накитијо, згодно се заводи путом.

наклапати наклапам несв ‘причати без смисла, замарати бесмислицама’. – Пра-
во ти кам нисам ни слушо шта е наклапо, ал сигурно ништа паметно није мого рећи.

наклапусати се -ам се ‘најести се’. – Улећеше у кућу, реко би иг неко ћера, на-
клапусаше се пасуља и сира, смоташе џоке и одоше низ башчу ко ветар.

наклеветати -евећем св ‘налагати, напричати неистине’. – Од памтивјека су се 
рђави људи трудили да наклеветају праведнике, ал у лажи су кратке ноге.

накнада ж ‘плата за одређен посао’. – Ако чоек поштено мисли, поштено збори 
и поштено ради, Бог му за све то дадне вишеструку накнаду.

накнадити -им св ‘надокнадити, исплатити робу или услугу’. – Уво ми Дуле 
лектричар струју у-шталу и не шће да наплати, па се домишљам на који начин да му 
то некако накнадим.
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нако прил ‘онако, осредње’. – Шта да ти кам: живимо нако, боље н-умијемо а 
горе нема.

накобрљати / наковрљати -ам а. св ‘нагомилати, скупити на гомилу’. – И тако 
ти нас двојица накобрљасмо велику гомилу тикава док је он обишо наоколо с во-
ловима. – Наковрљаше камења озго из-обале, има за двое канате; б. ‘нарађати, изро-
дити доста деце’. – И тако ти мој отац и маћа наковрљаше пуну авлију ђеце, некијег 
Новица, Добрица, Јелесија, Јеротија, Тимотија, Савета, Добринки, Станојки, а мене, 
Зорку и Обрада одијелише у козјачу.

наковањ -овња м ‘ковачки прибор, масиван метални блок причвршћен за пањ на 
коме се чекићом кује усијано гвожђе’; изр. Тешко е бити између наковња и чекића.

накомендијати се -ам се св ‘издовољити се комендијањем’; в. оновечери.
накомишати -ам св ‘одвојити већу количину клипова кукуруза од шаше’. – Бог-

ме ти нас двое синоћ накомишасмо за једна кола и појаче.
накомрдити се -им се св ‘направити мргодан израз лица, намрштити се’. – Ми га 

питамо ка ћеш да се жениш, а он се само накомрди и ошуће.
наконче -ета с ‘мушко дете које се невести ставља у руке пре него што уђе у 

кућу, да би и сама родила наследника’. – Кад се, у Ариљу, женијо Никола Милошев, 
Јово Благоев ти је бијо наконче; в. свадба.

накопати се накопам се ‘много копати’. – Ако е се ико накопо, накосијо, наоро, 
нажњо, напластијо, нарабаџијо, то ти је бијо весели Сретен.

накосити накосим св ‘много покосити’. – Вала смо данас накосили траве и тра-
ве, имаће да се жђену два сијена.

накосо прил ‘укосо, под косином’. – Кад за госте ćечем пршуту, ја иćечем накосо 
па сложим на тањир около, а у средини турим кајмак и сир.

накостријешити се -остријешим се св ‘најежити се (од страха или узбуђења)’. – 
Кад је гађо гром у Милинков багрен, ми се сви накостријешисмо од страсти.

накотрљати -ам св 1. ‘наваљати’; в. обловак; 2. ‘родити, изродити’; в. козјача.
накрај предл (с ген.). – Ни накрај памети ми није било да е он шћео да нас заебе.
накренути накренем св 1. ‘испити (обично ракију)’. – Накренусмо по ракију 

двије и запођенусмо разговор о ђеци; 2. ‘искосити’. – Бијаше накренуло сунце ка 
заласку кад смо ми кренули из винограда; ║ накретати накрећем несв. – Накрето је 
он и чашу и влашу, ал му изишо уврстак: доктор му забранијо и чашу и влашу.

накресати (се) накрешем (се) ‘опити се’. – Кад су се добро накресали, крену 
кући заводећи се и пјевајући.

накривити накривим св ‘искосити, ставити накриво’. – Накривијо Бранко 
Драгољубов оно његово шеширче и оде низ пут звиждућући.

накричити накричим св ‘посебно нагласити, затражити’. – Накричио му отац 
кад је побољо да се измири с комшијом и он му то испоштово: звао га на свадбу 
сину; в. нумера.

накркати се накркам се св ‘најести се преко мере’. – Зоран и Наум, кад оду неђе 
на сарану, накркају се ко да су изишли из апса.

накрпити -им св ‘надокнадити’. – Ти си мене згодно помого, ниси шћео д-узмеш 
ни жуту банку и ја сам дошо да ти то накрпим нако човечански.

накрунити накруним св ‘окрунити неку количину кукуруза’. – Накрунисмо три 
џака жита те отерак Драгутину у воденицу да ми самеље.

накрупно прил ‘крупније (самлети)’. – Самељи ми ово накрупно, то ћу стоци.
накрцати -ам св ‘искрцати неку количину (ораха, лешника)’. – Синоћ док су 

жене плеле, нас двојица накрцасмо пуну шерпу ора.
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накćутра прил ‘у трећи дан после’. – Не могу да ти стружем ни ćутра, ни 
проćутра, догнај трупце јаком накćутра.

накувати -ам св ‘скувати неку количину’. – Накувала сам меће свињама у казану, 
имаће им доста за три-дана.

 накупити -им св ‘сабрати. сакупити’. – Накупи мено јабука што су опале да на-
правим јабучару.

накупити -им св ‘скупити неку количину’. – Накуписмо шљива пуну ону средњу 
кацу.

накуповати -упуем св ‘покуповати све што је неопходно’. – Накупово ђедо о 
Јереминудне сва ćемена што нам требају за ćетву.

накусати се накусам се св ‘најести се’. – Накусаше се ђеца оне чорбе и одоше да 
полијежу. – Накусаше се ко да су из-глади изишли.

налагати налажем несв 1. ‘припремати казан за печење ракије’; в. превирати; 2. 
‘убацивати снопље у вршалицу’; в. давати.

наладити (се) наладим (се) св ‘озепсти, прехладити се’. – Наладила се ђеца па 
само крају.

налапрдати се -ам се св ‘напричати глупости, налупетати се’. – Вала се нала-
прда ко нико његов.

налеђушке прил ‘на леђа’. – Пружијо се Крстомир на ћилиму испод дуда 
налеђушке, заспо и рче.

налемати налемам св 1. ‘истући’. – Она увати оно дијете и згодно га налема ијако 
оно није то урадило назинат но неотице; 2. ‘напити се’. – Налемали се код Коза у 
кавани, па једва иду путом.

налећи налегне(м) св ‘уклопити у неки механизам, упасовати’. – Саби га још 
мено, нек добро налегне. – Он ти узе нагибачу те ш њом натеже шину и она належе 
на точак; ║ налијегати налијеже несв према налећи; в. жу[ј]ица.

налећи -жем св ‘ставити јаја под кокошку која се расквоцала, насадити кокош-
ку’. – Расквоцала се и Пирга, те сам и њу налегла, нек има пиљежи, од више не боли 
глава, боље но да мањка; ║ налегати належем несв према налећи. – Више нећу на-
легати ниједну.

наливати налива(м) несв ‘формирати зрно у класу или у клипу’. – Ова киша вре-
ди злата, паде у прави час баш саде кад пшеница налива зрно; ║ налити налијем св 
‘насути течност’. – Сложијо сам и усолијо купус и притисно озго каменом, а ви, кад 
доспите, носте воде з бунара те налите све док не огрезне до камена. в. огрезнути;

нализати се налижем се ‘напити се, опити се’. – Мало-мало па се налиже, зато 
га и прозвали Лизар.

налик прил непром ‘који је сличан, који подсећа на некога’. – Он ти је налик на 
ујака, ко јајце јајцету.

наликовати -уем (не)св ‘личити, бити сличан’. – Кад биднеш купово тестију, 
бирај ону што наликуе на бардак; ║ наличити -им ‘и с т о’. – Имали они онај гарави 
шпорет што наличи на цокулу.

налицкати (се) -ам (се) св ‘накитити се, накинђурити’. – Налицкала се она Рад-
мила, реко би се она удае, а јок њена ћерка.

налога ж ‘навала, гужва, ред у коме се чека да се обави неки посао’. – А брашно 
ако узајмиш, док твоја врећа у воденици због налоге чека на ред, кад вратиш, да 
вратиш сабјену меру.

наложити наложим св ‘потпалити ватру’. – Ја ти, ондак, наложим ватру и при-
ставим воду да се грије, кад они стигну, д-имају д-ошуре прасе; ~ се ‘узбудити се, 
страсно пожелети’. – Наложијо се на Петројку па не зна ђе је десно.
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налокати се налоче(м) се св а. према локати – Налокала се керад ониг сплачина 
што сам спуштила док ишћерам кокошчину из авлије; б. ‘напити се преко мере’. – 
Кад гој се виде, они се налочу ракичине.

наломкати -ам св ‘иситнити грање ломљењем’. – Ја стално, кад доспим, налом-
кам гранчица и турим у сувоту, кад треба да наложим ватру – нек је зготовљено.

налуњити се налуњи[м] св ‘наоблачити се, намрачити се’. – Бијаше се налуњило 
одонуд од Овчара, знала сам да ће времиште; в. ćедати.

наљећи наљежем св ‘наићи’. – Тог дана наљеже Мићо шумар озго с планине и 
сврати кода нас. – Наљеже Милија јутрос сабајле според наше куће; в. наманути се.

наљољати се наљољам се св ‘напити се’. – Наљољо се весели Цвеле и није мого 
д-оде кући но га Драго натоваријо на леђа и одњо до његове воденице.

наљоскати се наљоскам се св в. наљољати се. – Наљоско се, н-умије д-иде.
намагарчити -им св ‘изиграти некога, преварити’. – Он им сверово и они га на-

магарчили ко никог. – Намагарчили мангупи веселог Богдана и платили му грожђе 
неважећим, оним Недићевим парама.

намазати -жем св према мазати.
намакнути / намаћи намакнем св ‘набити, навући’. – Намакни ону гужву на 

вратнице и намакни боље ту капу, видиш како дува ова сапанђела; ║ намицати -чем 
несв ‘састављати крај с крајем’. – Једва намичемо крај с крајом, ал вала Богу сви 
смо живи и здрави. – Стално смо намицали и штеђели, не мож друкчије да саставиш 
крај с крајом.

намамити намамим св ‘преварити’. – Нисам могла да сагнам овце у тор док иг 
нисам намамила на бучук.

наманути се наманем се св ‘успут свратити, наићи, навратити’. – Намани се 
неки пут кад пролазиш у виноград; ║ намањивати -ањуем несв. – Изгледа ми да се 
загледо у нашу Јану, чим је почо намањивати според наше куће.

наменит -а -о ‘које има прецизну намену’. – Ово буре је ђедо напунијо кад му се 
родијо унук наменито за онај дан кад га бидне женијо.

намерачити -ерачим св ‘с мераком се односити према нечему’. – Намерачијо се 
Мићо на ону врућу јагњетину.

намерити -им св ‘измерити’; в. кришка.
намерник м ‘радо виђен гост’. – Славска соба е била намештена да дочека пут-

ника намерника.
намет м 1. ‘нагомилани снег, смет’. – Неш ми веровати да сам моро да се вратим 

из Јованлука, јел намет је бијо толики да коњи нису могли да га прегазе; 2. ‘пореске 
обавезе, дажбине’. – Ова несна влас ударила намете да не мош ласно д-останеш жив.

наметати -ћем несв ‘набацивати, додавати жицу ради проширења плетива’. – Е 
сад, ћеро, почни у сваком реду да намећеш по једну жицу, па кад изиђеш довле, онда 
почни да смећеш; ~ се ‘натурати се, нежељено се уплитати у разговор или друштво’ 
– Тај додија, свуј се намеће ко да од њега нешто зависи.

намештај м ‘бокалче вина и бокалче киселе воде чијим се мешањем добија 
шприцер’. – Дајде нам, Споменка, по један намештај.

намигнути -нем св ‘упутити поруку жмиркањем на једно око’. – Чим сам 
смотријо како јој је намигно оком, а она се насмешила, знао сам да ће да се спанђају; 
║ намигивати -игуем несв. – Знаш како е казано за ове вероломце: на три вере оком 
намигују а ни једну право не верују.

намијесити намијесим св ‘умесити неку количину’ – Очи Божића ми намијесимо 
ванилица, салчића, штрудли и кое чега, нек-има за празник.
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наминути наминем св а. ‘помолити се однекуд, наићи’. – Кад сам намино озго 
од Дјелова, чук доље кукњаву; ~ се ‘приближити се’. – И ондак смо ишли да сијемо 
жито ан намине прољеће, тамо око Младенаца; б. ‘почети избацивати семенске ли-
стове (о луку)’; в. бичити се.

намиривати -иривам /- ируем несв ‘давати стоци храну, појити је, тимарити, чи-
стити шталу’. – Отишла нана да намирива стоку; ║ намирити намирим св. – Морам 
д-идем да намирим стоку за-дана.

намицати -чем несв в. намакнути.
намишљати намишљам несв ‘измишљати, извољевати’. – Немој тујнак да 

намишљаш коешта, но засучи рукаве и опљуни дланове.
намложити се намложе се св; в. верати се.
намљети намељем св ‘самлети неку количину’. – Ја суботом намељем стоци 

јарме на прекрупач за целу идућу неђељу и миран сам, ондак ђеца и жене имаду и 
кад ја пукнем по раду.

намонтирати -онтирам св ‘наместити, склопити, ставити у функцију’. – Дођи, 
молим те, да ми намонтираш онај прекрупач.

наморавати -оравам несв ‘терати силом, приморавати’. – Намораво Крстомир 
Живка да попије карлицу млијека кад овај није шћео ни ракију ни вино; ║ наморати 
наморам св ‘приморати неког на нешто’. – Ако-ш – узми, ако неш – ја те не могу на-
морати јел то е твоја ствар.

намотавати -отавам несв ‘мотати пређу у клупко или ланац на бунарском вра-
тилу’. – Кад вадимо воду из бунара, ми полако с виоглава одмотавамо ланац па кад 
кова потоне, онда намотавамо док кова не изиђе вамонавише. – Кад почнемо да тке-
мо, ми ондак основу намотамо на вратило, а потку намотавамо спомоћу цевљаника 
на цевчице кое потље чунком промећемо тамо и вамо; в. основа; ║ намотати намо-
там св. – Нана намотала ону оварбану пређу на клупчад; в. витло, калем, вретено.

намрачити се намрачи(м) се ‘смркнути се, наоблачити се’. – Бијаше се намрачи-
ло усред бела дана, а ондак поче да дува ветар и да грми.

намргодити се ‘намрштити се, спустити веђе, наљутити се’. – Шта си се то, 
сине, намргодио, реко би ће да ти киша из чела удари.

намртво прил 1. ‘истући некога безмало до смрти’. – Пребили га у затвору на-
мртво и, док је бијо жив, вуко се, веселник, ко пребјена мачка; 2. ‘везати нешто што 
се тешко дреши’. – Везо штранглом краву за шљиву намртво, једва на једвите јаде 
сам је одријешила.

намрчити се -им се св ‘наоблачити се’. – Бијаше се намрчило одонуд од Овчара, 
стра ме би да не удари лед.

намрштити се в. намргодити се.
намћор м ‘свађалица, прзница, задрт човек’. – Намћору ти никад не мош уде-

сити; ║ намћорчић -ића м дем. – Виђи ти њега, јаком се испилијо, а већ посто 
намћорчић; ║ намћорчина м аугм. – Још сам виђо намћора, ал таку намћорчину 
мајка није родила.

намћорисати -шем несв ‘понашати се као намћор’. – Почо бијо да намћорише 
док Жарко не скиде каиш па га распали по гузици; ║ намћорисање с гл. им. – Жарко 
е намћорисање лијечијо каишом или житким прутом.

намусити се намусим се св ‘снуждити се, наљутити се’. – Намусијо се зато што 
му нисам кулизијо но му рекок нако како јес, зато и није чудо што е казано да истина 
највише боли.
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намучити се -им се ‘изложити се напору, труду, напрезању’. – Кристовијег мука 
сам се намучијо док сам мено закућаријо, нисам стао ниђе ко да се не ваља, радијо 
сам дан-ноћ, а сад ови млађи мисле да е то пало с неба.

нана1 ж ‘баба, старија жена из фамилије или свекрва’. – Знаш како спјева Обрен: 
нема више, мила нано, кика дуге косе, да младе ђевојке коно понос носе.

нана2 ж бот ‘лековита биљка Mentha piperita’. – Еве, синко, скувала ти баба чај 
од нане, ома ћеш д-оздравиш.

нане[ј]ак м ‘врста бомбоне’. – Купи нама, петком, весела мама вишек нанејак 
болбоне, а ми пуни среће.

нанецати -ам св ‘изнецати више ствари’. – Нанецала сам ваздан коешта, кад ми 
се бидне удавала унука, оће баба да е дарива.

наниже прил ‘доле, низ брдо’. – И они одоше наниже ка Пићиној воденици 
џагорећи.

наниз м ‘ниска, низ дуката’. – Кад сташу јагоде у планини ми начинимо на ону 
дугачку травку наниз па понесемо кући мајци, а она не окуси но јопет дадне нама.

нанизати нанижем св ‘направити низ’. – С јесени баба наниже оне црвене шиље 
паприке на конце па иг окачи испод стреје од-салаша да с-осуше за-зиму.

нанос м 1. ‘количина јаја које снесе кокошка за одређени период’ – Покупдер по 
гњездима данашњи нанос, ал остави пологе; 2. ‘плодна земља коју донесе поплава’. 
– У Лучици ми је башчованлук, нође ти је земља коно брашно, само сами нанос: што 
посијеш расте ко из воде.

нанула ж, обично мн, ‘папуча са дрвеним ђоном’. – Наручијо ђедо код мајстора 
да свим кућанима начини по нануле кад је виђо да смо изаткали партосаре и застрли 
собе.

наоговарати (се) -оварам (се) несв ‘уприличити свестрано оговарање’. – Кад се 
саставе аброноше, претресу све аброве и сите се наоговарају.

наодити наодим несв ‘налазити’. – Ђе више наодиш те лампарије кумим те Бо-
гом, додија ш њима?

наодмет прил, обично уз негацију, ‘корисно, није на штету’. – Није наодмет 
посијати мено више но што требуе јел не би доста док не оста. – Није наодмет имати 
мено више дрва, мож зима пођекад д-одужи чак тамонак до иза Младенаца, штоно 
кажу д-ошине репом.

наопак -а -о ‘љутит, преке нарави, изопачен’. – Тај дрматор горенаке ти је бре 
један наопак човек; ║ наопако прил ‘како не треба’. – Викаше весела баба: боље је 
не знати но наопако знати; изр. Окрено ћурак наопако; в. чемерика.

наорати се наорем се ‘много се бавити орањем’. – Вала, дијете, наоро сам се до 
гуше и с воловима и с коњима, па потље с трактором.

наотимати се -ам се ‘превише отимати’. – Нек се наотимају, све ће им то онај 
куси одњети.

наочит -а -о а. ‘стасит, леполик’. – Бијаше Млађо нако наочит, нема шта да се 
каже; б. ‘леп за гледање’; в. ноћурак.

наоштрити наоштрим св ‘учинити да нешто буде оштро’. – Он ти је умљо да 
наоштри косу брусом, а бастало му е да на тоцилу наоштри мај каку алатку; ~ се 
‘ражестити се, наљутити се’. – Таман сам се наоштријо да му стрпам све на гомилу, 
кад он вели: Молим те, извини за оно јуче – и мене прође љутина.

напабирчити -им св ‘накупити пабирке, оно што остане иза жетелаца, берача’. 
– Ајте, моји добри унучићи, да напабирчимо мено класја да донесемо кокошкама; 
в. наплијевити.
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нападати1 -ам несв ‘кретати, полазити у напад’. – Нападоше она швапска паш-
чад, ćеме им се утрло дабогда, са свијуг страна, те нам изгибе неколко војника, а 
мене ти ранише вође; ║ напанути -нем св. – И он ти напане Јеремију да е преоро 
удут и да е премеђијо. – Ја ти идем преко Рушчића онамо ка Јањића коси кад ме 
напануше нека керадија, да ми не би неког оплавка, јади бише; ║ напасти -[д]нем 
‘насрнути на неког’. – Кад гођ наиђемо преко Крушевља, стријепимо да л ће нас на-
пасти Терзића пашчад.

нападати2 -а св ‘пасти у великим количинама’. – Не тувим кад је нападало тол-
ко снијега ко-во сад за два дана; ║ напанути напане св ‘и с т о’. – Ако још напане 
снијега, неће ђеца моћи д-иду у-школу; ║ напасти -не св ‘и с т о’.  – Кад напане 
голем снијег и навију сметови, не мрдамо никуд од-куће, гламо стоку и гријемо се 
крај-ватре.

напајати напајам несв ‘давати неком да пије’; изр. Онај кои е напајо биво е на-
поен; ║ напоити напоим св ‘дати воде, утолити жеђ’. – Има oна прича у Еванђељу, 
ономад на месопусну неђељу чито поп, кад они питају: Господе, кад те виђесмо 
жедна и напојисмо? – а Господ им вели: кад једног од мое мале браће напоисте, 
мене, вели, напоисте.

напакарет м ‘лош човек’. – То ти је напакарет један, нема таког створа у три 
среза.

напаковати -уем св 1. ‘измислити неком кривице’. – И они ти њему напакују 
како е коеђе говорио коешта противу власти, и они ти чоека, кои ни лук јео ни 
лук мирисо, спакују у апс; 2. ‘сложити, наслагати’. – Кад ђенеш ту камару, згодно 
напакуј сноп до снопа, да не мож да закисне.

напас[т] -сти ж 1. ‘чудовиште, неман’. – Кад смо пролазили, у глуво доба ноћи, 
според маћанске стублине, нека напас поче да дречи, а нама се најежи коса; 2. ‘до-
садно а упорно чељаде’. – Овај старији је ко напас једна: не мош ласно да га се от-
ресеш кад нешто навре.

напасати напасам несв ‘чувати стоку док пасе’. – Ми кад напасамо стоку, мимо-
гред ил плетемо ил предемо, никад не дангубимо, сем ако е црвено слово; ║ напа-
сти -се(м) св ‘чувати стоку да пасе’. – Свако јутро смо морали прије школе напасти 
краве.

напасник м ‘силеџија, злотвор’. – Онај напасник што уби веселог Драгића про-
веде живот на робији и шта е урадијо – ништа, ђе је бијо – ниђе.

напасовати -уем св ‘наместити прецизно’. – Једва некако напасовасмо врата да 
диктују ваљатно; в. прирожак.

напатити -им св ‘запатити’. – Напатисмо сточице, овчица, кокошчица и, миц по 
миц, заимасмо, вала Богу.

напатити (се) -им (се) св ‘намучити (се)’. – Напатисмо се за време рата ко нико 
наш.

напер м ‘устава, брана одакле вода улази у бадањ’. – Иде Марија за овцама и 
пјева ону: учи напер старе воденице / и чуе се звекет меденице.

напети напнем св ‘затегнути’. – Он ти је напет ко лук кад оћеш д-испалиш стре-
лу; ~ се ‘запети из све снаге’. – Није жалијо да се напне из петнијег жила кад се ради 
нешто теретно, ал и да заврши у каванчини; ║ напињати се -е се несв. – Напиње се 
из петнијег жила, са свиг дваес ноката, само да скући мено, колко било.

напирити напирим св ‘надувати’; в. пуваћ; изр. Не мош ти напирити под праз-
но небо; ~ се ‘надурити се, наљутити се’. – Нешто нам се снајка напирила јутрос 
насабајле, ко да јој нису све козе на броју: сигурно е љута што јој је ђувегија ноћас 
загино неђе; ║ напирен -а -о ‘уображен, погорђен, надувен’. – Он ти је један обичан 
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напирени уображенко, само прича, а никад ништа паметно није урадијо и виђећеш 
како ће он да љосне једног дана.

напирлитати (се) -ам (се) св ‘накинђурити (се)’. – Напирлитала се, реко би је 
мустра бечка, а вамо јој ђеца гола и боса.

[написати] напишем св. – Напишде моме унуку вако: Драги Ђорђе, поносе 
ђедов, ми смо сви, вала Богу, здраво и добро кое и тебе желимо; ║ написмено прил 
‘писаним путем’. – Мош ти да причаш шта ош, док ми не даднеш ћагу написмено, 
џаба причаш.

напицанити се -ицаним се св ‘налицкати се, обући се допадљиво за неки саста-
нак’. – Напицанијо се Ниџо, види се да е крено у штету.

напишити се напишим се св ‘наљутити се’. – Шта си се напишила јутрос на-
штину, очију ти твојиг; в. пасовати.

наплавак -авка м ‘место где вода у поплавама наноси земљу’. – Љетос бијаше 
сувовица, ал у Луци у оном наплавку уćев ко планина.

напластити напластим св 1. ‘попластити неку количину сена’. – Богме, ми ти 
напластисмо дваеспе-шес добријег пластова од подне до-пред-ноћ; 2. ‘напричати се 
о сеоским абровима’; в. лажара.

наплашит -а -о 1. ‘дрзак човек’. – Убоит је радник, ал, брате, наплашит, далеко 
му лепа кућа; 2. ‘време које се често мења’. – Ово време дошло наплашито, час вако, 
час нако, а требало би покосити ђетелину.

наплести (се) -етем (се) св ‘исплести много’. – Наплела сам се зимус и чарапа и 
џемпера, има за сву чељад и прековише.

наплијевити наплијевим св ‘исплевити много’. – Она ти се наплијевила и 
насијала, назаливала и напабирчила, наплела и напрела, наеклала и навезла, наси-
рила и наварила.

наплодити се наплоди се св ‘умножити се’. – Наплодило се, вала Богу, оваца, 
пуна башча.

напобијати -обијам св ‘побити (коља) много’. – Напобијасмо се вала прошћа 
овог пролећа ко никад, ектар и појаче заградисмо: то ти је преко четири сто добриг 
корака, а на сваки корак седам проштаца па рачуњај.

наподасе прил ‘низ брдо, под ногу’. – Немо да журиш коње до на Торлак, е 
потље тамо кад бидне наподасе слободно иг нагнај да касају.

наподногу прил ‘надоле, наниже, низ брдо’. – Ласно е вући кад је наподногу, 
треба навише извући, јел што викали: низ брдо се и говно котрља; в. сићи, расвит.

напоити напоим в. напајати.
напој м ‘млака вода са мекињама која се носи као окрепа крави која се отелила’. 

– Начинде напој за Видруљу, па јој однеси, нек се поткајари, млого се веселница 
намучила.

напола изр. узети ~ ‘закупити земљу за обраду у натури за пола рода’. – И кад 
је узимо напола, није боље прошо: док је платијо орање и ово и оно, пола дао газди, 
само се џаба мучијо; ║ наполица ж ‘и с т о’. – Узо од Љубише у наполицу три њиве, 
ја му велим боље да си узо под кирију.

наполеон -она м ‘златан дукат с ликом Напoлеона’. – Ондак су ти ђевојке из 
домаћинскиг кућа носиле око-врата наполеоне.

наполичар м ‘најамни радник који за пола рода обрађује туђу земљу’. – Напо-
личар није ласно бити, најбоље је кад си свој на свом.

напослено прил ‘ваљано, добро, благословено, супр. од наопако’. – Ајде уради 
нешто напослено, направи да може, Бог ти помого, немо само кукумакати; в. оле-
шити.
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напошљетку прил ‘на крају, након свега’. – Напошљетку даћу још једну иљаду, 
ал више од тога не дам ни динара једног.

напрашит -а -о ‘преке нарави, пргав, напрасит’. – Дошо некако напрашит да га 
не мош ласно ни повести ни поћерати; ║ напрасно прил ‘неочекивано, изненада’. 
– Умрије весели Жарко, Бог да му душу прости, напрасно, нико није ни замислити 
мого, бијо е држећи, ко од-брда одваљен.

напрашити напрашим св ‘посути неким прахом’. – Поватасмо ђецу те напра-
шисмо пепеином, оће буве да иг иzеду.

напред! ‘заповест запрези да крене напред’. – Напред, Зек!
напредак -тка м ‘бољитак, успех’. – Нек дадне Бог да у овој кући бидне напре-

тка, слоге и сваког добра.
напредан -дна -о ‘просперитетан, окренут будућности’. – Он ти је бијо целог жи-

вота напредан, у свему е првачијо. – Пуна е среће што е љетина напредна и згодно 
поњела да не мож љепше бити; ║ напредно прил. – Иде им руке, стока им здрава, 
ђеца порасна и једра, све им, вала Богу, ваљано и напредно.

[напредовати] -уем несв. – Све боље и боље напредуе цела кућа, сви се боре и 
труде.

напрезруку прил ‘неподесно за рад, што се налази »под погрешном руком«’. – 
Ма некако ми све ово дошло напрезруку: ђе да ја ко левак радим с оном алатком која 
е начињена за дешњака.

напремасе прил ‘наспрам себе’. – Чим виде напремасе да смо изишли на пољски 
рад, ете ти иг ко рој чела, притрче да поможу.

напрести -едем св ‘опрести много, велику количину предива’; в. наплијевити.
напречац прил ‘изненада, изненадно’. – Умрије весели Жарко напречац, није 

дана једног болово, а јес се надо, све говоријо: нешто ме заптијева вође у грудима, 
знај да сам кратка вијека.

напрснути -не св ‘мало прснути, цикнути (о лако ломљивом материјалу)’. – 
Бијаше отворен прозор кад дуну она сапанђела те нам напрште стакло на једном 
крилу, ал може да послужи и нако; в. прснути.

напрстак -с[т]ка м ‘метална навлака на прсту код обућара и кројача ради за-
штите од убода’. – Неђе ми се, ђецо, затуријо напрстак, виђдете да се није откотрљо 
под-креденац.

напртити -им св ‘натоварити неки терет на раме’. – Кад смо пошли кући ис-
поља, он напртио бреме ђетелине на леђа да понесе кравама, а мене дадне виле и 
грабуље.

напртљати -ам св ‘налупетати, набаљезгати; избрбљати’. – Напртља коекакијег 
бљувотина, једва га отрпљек да му не кам: стани, бре, човече, ниси им ти држо луч.

напсовати напсуем св ‘испсовати, изружити’; в., погача, придржа(ва)ти.
напудити напудим св ‘одагнати, отерати’. – Напуди он оно кериште и вели ајд 

вамо да попијемо по једну.
напујдати -ам св ‘нахушкати пса да нападне некога’. – Напујдaше керове човеку 

на овце и оне се, сироте, сломаташе доље низа страну.
напупити -и св ‘показати прве знаке пролећног буђења природе и појаву првих 

пупољака’. – Порано е напупило, бојати се да не бапне каки мраз па да начини јазук.
напутити напутим св ‘усмерити некога на прави пут’. – Напутијо е ђецу како 

ваља па сад шта им Бог дадне.
напуцати -ам св ‘изударати’. – Богами га напуца снајка својски, није му вређело 

зборити; ~ се ‘најести се’. – Напуцаше се њиг двојица пасуља с ребарцима и одоше 
да достовере окопавање калема.
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напучити се -им се св ‘превити се у појасу и окренути некоме задњицу (као гест 
ниподаштавања)’. – Напучи се она, ништа што јој је свекар тујнак.

напуштати напуштам несв ‘давати [деци] превише слободе, остављати их 
без надзора’; в. разбити; ║ напуштити -им св ‘размазити’. – Ништа ми се не 
свиђа што су нако напуштили ђецу, оће да иг размазе начисто, па ће потље чупа-
ти косу з-главе, ал ће бити доцкан.

нарав ж ‘ћуд, карактер; природа’. – Иć, што има погану нарав, само ћера својски; 
║ нараван -вна -о ‘који има добру нарав’. – Дошо му онај најстарији унук нараван, 
на ране да га привијеш, а оно мало некако дошло сво пргаво и закољуждено; ║ на-
равски прил ‘наравно’. – Па наравски да е боље милом но силом, ал сила Бога не 
моли.

наравњати се -ам се св ‘договорити се да би се избегло суђење, сагласити се о 
поравнању’. – Наравњаше се нође пред судијом и ижљубише се.

нарадити се нарадим се св ‘много и дуго радити’. – Вала ако се ико нарадијо, 
он је.

наразговарати се -оварам се св ‘напричати се’. – Сретик се са Драгославом Ми-
каиловом те се сите наразговарасмо.

нарамак -амка м ‘количина нечег што се може понети на рамену’. – Натоварис-
мо узгредно по нарамак онијег суварака, заувар је, ваљаће за-потпалу.

наранити нараним св ‘нахранити’. – И ондак Обрад вели: пошто Миле није 
наранијо тице на Бадњи дан, нек иду целе године у његову њиву.

наранџас -ста -о ‘наранџасте боје’. – Она црнгарица па јој личито стои онај 
наранџас џемперић.

нарастати нараста несв ‘бујати, подизати се и ширити од квасца или пене од 
шљива које превиру’. – Чим видиш да е тијесто нарасло, пребаци га у плек и тури 
да се пече.

[нараштај] м; в. калдрмити, прочевље, стасавати.
наредити наредим св 1. ‘направити’. – Наредијо ми Мирослав Савин, пиладар-

ник, не може бити љепши; в. ваљак, развијати; 2. ‘поправити’. – Оди да видиш како 
ми је мајстор наредијо оне полице што се бијагу расклимале; 3. ‘наложити неком 
нешто’. – Нареди учитељ Радовану д-иде да каже оцу да догна дрва у школу; ~ се 1. 
‘споразумети се око нечега, договорити се’ – Наредише се они из двије ријечи, пру-
жише руку један другом и ижљубише се; 2. ‘уредити се, обући се свечаније’. – Ал си 
се наредијо ко да си пошо у-сватове.

нарезати -жем св ‘одредити висину пореске обавезе’; в. трошарина.
нарендати нарендам св ‘рендетом истругати’. – Нарендајде мено рокве и иćецкај 

празилука да наредимо салату, она иде уз тучени пасуљ.
нарећи наречем св ‘обећати’. – Нарече ми Милисав помоћи по-неђељи да скрди-

мо компире.
нарибати нарибам св 1. ‘чистити, прати под (обично грубом четком)’. – Нарибо 

се тај партоса у војсци ко нико, све по казни зато што е имо дугачак језик па лампаро 
и што треба и што не-треба; 2. ‘изгрдити, изружити’. – Нарибо га учитељ што није 
урадијо домаћи задатак.

нариктати нариктам св ‘подесити, наместити, уредити’. – Није ми баш нарикто 
плугове како треба, морам да иг прештелуем.

нариљати се нариљам св ‘изриљати неку количину’. – Нариљо сам се кад смо 
шћели да садимо виноград, све смо ишли по три аршова у дубину.

наринтати се наринтам се св ‘нарадити се тешкога посла’. – Ако е се ико нарин-
то, он је, није се штеђо ни за длаку, арчијо се дан-ноћ.
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нарицати наричем несв ‘кукати за покојником, жалити набрајањем његових до-
брих дела’. – До четрес дана се јутро, вече скупе жене и наричу за покојником, а 
веле да у Црној Гори плаћају нарикаче да наричу кад неко умре.

нарогушити се -огушим се св ‘наљутити се, најежити се’. – Бијаше се нарогушијо 
ко квочка кад брани пилад.

народоумље с ‘народне изреке, измудрице’. – Народу марама да завежеш уста не 
мош наткати, народоумље је ко поток, стално точи.

нарокати нарокам ‘натоварити кола преко мере’. – Знао сам да ће да заглави у 
локву кад је нароко нолики товар; ~ се св ‘напити се преко мере’. – Нароко се ко 
земља, све се заводи кад иде, а кад прозбори заврзуе језиком.

наругати се наругам се св ‘подсмехнути се неком, ружити’. – Ти си се наруго 
народној власти пред тешким свијетом, и још те није срамота да се нешто париџаш 
и да нешто оштриш.

наруче с ‘наручје; количина нечег што се понесе у наручју’. – Дотркај, благо 
баби, једно наруче дрва; в. свадба.

наручит -а -о ‘подесан, на руку’. – Кад је вако благо накренута ливада, ништа 
љепше за косидбу, дође, нако, наручито.

нарцис м бот ‘баштенско (и дивље) цвеће Narcissus’. – Нарциси најпрво с 
пролећа уцветају, кад и јагорчевина, онда чобани почињу д-изгоне овце на пашњак, 
па запјевају: процветало цело поље, замирисо нарцис бели.

насабајле прил ‘раном зором’. – Гуцнусмо по једну насабајле, укошисмо волове 
и одосмо д-оремо.

насадити насадим св 1. ‘поставити јаја под квочку’. – Идок те насадик квочку, 
турила сам јој дваес јајци; 2. ‘ставити држалицу на алатку’. – Одњек Јеротију ćекиру 
да ми насади кад тамонак кода њ бијаше неколко људи па се заговорисмо; изр. На-
криво насађен.

насамарити -амарим св 1. ‘ставити самар (на коња, магаре)’. – Тај н-умије ни 
магаре да насамари, а јадно ти нешто д-измајсторише; 2. ‘преварити, слагати’. – 
Јопет га насамарили они Срећковци, начињели од њега магарца и никако да се опа-
мети да нема посла с ништацима.

насамо прил ‘издвојити се и говорити у четири ока’. – Знаш кака е ствар: то мо-
рамо насамо да решимо нас двоица ко људи и д-остане међу-нама, што мора село с 
тим д-испира зубе.

насанкати (се) насанкам (се) св 1. ‘издовољити се санкањем’. – Вала су се ђеца 
данас насанкала, ко никад; 2. ‘преварити (се)’. – Он ти је поштењачина па мисли да 
су сви таки, ал мено мено па га неко насанка.

насапуњати -ам св према сапунати / сапуњати; в, туга[вљив].
насигурно прил ‘с поуздањем, без ризика’. – Он ти није ризикант, тај добро раз-

мисли и иде насигурно.
насијати -јем св ‘посејати’. – Насијали смо овог пролећа свега и свачега, нек-

има; в. наплијевити.
насип м ‘подасут терен поред водотока (као заштита од поплаве)’. – После оне 

велике поплаве у Чачку почели да праве насип според Мораве.
насирити -им св ‘много сирити’. – Она е, откад планинкуе, насирила млого ча-

брова сира и њен сир је бијо најтраженији на пијацу, код њене тезге је стално била 
навалица; в. наплијевити.

наситити (се) -им (се) св ‘потпуно утолити глад, добро се најести’. – Вала сам 
се наситијо ове твое гибанице, не могу више ништа д-окусим па да е од-смрти лијек.
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наситно прил ‘млети ситније’. – Немо да ми искрупендаш ово мељиво но иди 
наситно да бидне ко мутвено.

наследити наследим св ‘добити у наследство’. – Ово е моја ђедовина, њу сам 
наследијо од оца и то не би продо ни за каке паре; ║ наслеђивати -еђуем несв према 
наследити. – Знаш како вели Предање: крсну славу не доноси ни земља, ни жена, 
она се наслеђуе од отаца.

наследник ‘правни следбеник’. – Ово ти је Петронијев наследник.
наслеђе с ‘оставина, оставштина’. – То му е припало у наслеђе.
наслество с ‘очевина, мајчевина, дедовина, баштина’. – То ми наслество од 

мајке, ја и сестра нисмо имале браће па нама припануло у део.
наслон м ‘део столице или клупе уз који се прислањају леђа’. – Ми смо у славској 

соби имали клупе с наслоном.
наслонити (се) наслоним (се) св 1. ‘ставити уз нешто’. – Кад се донесе бадњак, 

он се наслони уз кућу; 2. ‘накратко спустити главу на јастук, дремнути’. – Одок ја да 
се мало наслоним; ║ наслањати се -ам се. – Нама се трен наслања на качару.

наслужити наслужим св ‘изнети послужење, наточити чашу пића’. – Наслужи-
ше нам све редно: шећер, воду, па ладну, па врућу ракију и најпотље уз ручак вино 
и то оно бањичко.

наслушати се -ам се св ‘чути мноштво разних прича’. – Код Лиса у млину си се 
мого наслушати ваздан коечега.

насменути се насменем се св ‘осмехнути се’; в. разблажити.
насмијати се насмијем се св ‘насмејати се’. – Кад он рече: снајка, јопет боље 

што си се удала за њега но да си скочила у Мораву, сви се насмијаше.
насоврљити -оврљим св ‘затражити нешто нереално’. – Насоврљијо да купимо 

трактор ко да ми паре беремо с врбе.
насолити насолим св ‘осолити’. – Проверде да л су добро насолили месо, немо 

д-остане неслано.
насочити насочим св ‘препоручити будућег брачног партнера’. – Насочили њиг 

двојица Миљу за Влада па е те јесени била свадба.
насрнути насрнем св ‘напасти. навалити’. – И он ти насрне на њега ни кривог 

ни дужног, шћадијаше да га шине, е онда нама прекипље те га ми смирисмо; ║ 
насрћати -ћем несв. ‘насртати’. – Чим је почо насрћати на-њега, знао сам да ће 
д-извуче дебљи крај.

наставци -авака м мн ‘додатак на канатама запрежних кола којим се повећава 
њихова запремина’. – Кад се товари неки лакши терет ко-но што су тикве, мурузи, 
ондак се на канате туре наставци да више стане, а кад се вуче камен или шодер, 
ондај су канате довољне.

настидовати се -идуем се ‘провести много времена под теретом стида’. – На-
стидовасмо се од његовијег будалаштиња, једва сам чеко д-изиђем оданле, што вико 
ђедо: би ме срамота од туђе срамоте.

настојавати -ојавам несв ‘трудити се, тежити’. – Наши стари су настојавали 
д-угоде и човеку и живинчету; ║ настојати -им несв. – Настојо је он д-одржи имање, 
ал га е свака невоља тукла ко да се на Бога бацо камењом.

настрадати настрадам св ‘лоше проћи, наћи се у великим невољама’. – Ништа 
ме немо питати: настрадасмо по оној арлауџи горе, горе није могло бити, што би 
рекли – прошли смо горе но бос по-трњу.

настрешница ж ‘наткривени простор пред кућом, трем’. – Решик да уз качару 
начиним настрешницу, треба чоек д-има сувоту за пуно коешта.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина318

настругати настружем св ‘искратити стругањем’. – Настругасмо дрва за-зиму, 
још да иг сложимо под-стреу да не кисну и онда смо рат.

наступ м ‘растројство, стање у коме човек не може контролисати своје поступ-
ке’. – Весели Танасије није баш тачан, има пођекоји пут неке наступе, будибокснама.

насуво прил ‘без воде (мешати цемент и песак)’; в. лопатати; изр. обријати ~ 
‘без воде, без сапунице’. – Уватили човека ни крива ни дужна и обријали насуво.

насукати се насучем се св ‘преварити се због наивности и лаковерности’. – Немо 
д-имаш посла с тијем ништацима, они нису насукали само кога нису могли.

насулити се -им се св ‘склопити поравнање пред судом, мирним путем’; в. 
наравњати се. – И туј ти се они насулише и ижљубише.

насумице прил ‘без циља и провере’. – Он сверуе и пристане, нако насумице, 
али пошто е дошо кући, он узме да преброји паре и види да су га насамарили: по-
турили му неважеће паре; ║ насумично прил ‘и с т о’. – Ударисмо, нако насумично, 
попреко преко онијег винограда и избисмо горе кавани Ратка Пилићара.

насушни -a -o ‘нужан, неопходан, свакодневно потребан’. – Говорагу: без тoга и 
тога се не може живљети коно ни без љеба насушнога. – Слушајте, људи, наша на-
сушна потреба е пут, сви треба да даднемо колкогој ко може да га покалдрмимо, да 
не мучимо теглећу стоку по локвама кад се окиша и, еве, ја први даем најбољу краву 
и теле, све што узмем о вашеру за њиг даем до последње паре за ову ствар.

натабанати се -ам се ‘напешачити се’. – Вала смо се натабанали данас ко никад.
натаврљати -ам св ‘навући обућу или одећу на брзину’. – Натаврљај часком 

ђедове кондуре па скокни те донеси главицу купуса из качице.
натакарити -им св ‘навући шта било’. – Шта си натакаријо ту капетину, не мо-

гадок ласно да те познам.
натакнути натакнем св ‘набости на оштар врх’. – Печеном овну што носимо на-

свадбу натакнемо на рогове двије крупне црвене јабуке, а чутуру окитимо цвијећом 
и босиљком; ║ натаћи натакнем св ‘ставити месо на ражањ да се пече’. – Дођде да 
ми поможеш натаћи ово прасе на шиљак; ║ натицати -чем несв. – Он иско виљушку 
да преćече месо, а ондак га натицо на вр ножа и мећо у уста.

натаманити -аманим св ‘нахранити, подмирити, обезбедити’. – Док натаманик 
пиљеж, па свиње и стоку, згодно се смрче те одоцник мено.

натега ж в. ајдук.
натегнути натегнем св 1. ‘добро стегнути’. – Натегни то још мало, неће се сло-

мити; 2. ‘отпити, попити из чутуре’. – Пријатељу, дедер натегни из ове мое чуту-
ре, ваља се; 3. ‘покренути порођајне напоне’. – Ове данашње [породиље] причају 
мајкама како е тешко кад треба да се натегну да би родиле; ║ натезати (се) натежем 
(се) св 1. ‘грчити се у порођајним мукама’. – Прекини! Ја сам се с тобом натезала, а 
ниси ти са мном; 2. ‘дуго се погађати око неке трговине’. – Натезаше се ваздан и на 
крају не пазарише; ║ натећи натегнем св ‘накренути чутуру или флашу, натегнути, 
испити’. – Ајде, пријатељу, ваља натећи по једну; ║ натезање с гл. им. ‘тешка по-
годба’. – Џаба им је било натезање – нису се здоговорили.

натенане прил ‘лагано, разложно, одмерено’. – Све кад радиш, благо ђеду, ради 
нако натенане, немо да биднеш избрзан ко неки тркопиш.

натерсуме реч. ‘отприлике’. – Ми ти, ондак, решимо д-идемо попреко кроз ону 
шуму, нако натерсуме, па шта бидне.

натесати / натесати натешем св ‘затесати дрво тако да се ивер не откине’; в. 
трлац.

натећи натекне св ‘појавити се као оток, отеклина’. – Нагазио на нешто оштро и 
погано те му нога натекла и забрусила до кољена.
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натирати -ем несв ‘месити тесто’. – Кад закуваш тијесто, потрусиш брашном 
да ти се не-лијепи за-руке и натиреш, па јопет тако док га добро не натреш и он-
дак оставиш да нараста; ║ натријети / натрти натрем св према натирати. – Тре-
ба натријети тијеста повише, ćутра имамо неколко радника. – Нисам стигла натрти 
тијесто, морам са[д] спрам вењера.

наткати -ам св ‘изаткати’. – Наткала сам ћилима, поњава и санџада за сву ђецу; 
║ наткивати наткивам несв ‘сабијати при ткању’. – Треба добро наткивати да не 
бидне ткиво мљетко.

натмурити се натмурим се св ‘намрачити се’. – Кад је виђо да му е син потораво, 
натмурио се да те строба увати.

натнути натнем св ‘ставити капу на главу’. – Обуемо опанке, обучемо вермено-
ве, натнемо шајкаче и кренемо с пјесмом на сабор.

натоварити -им св ‘утоварити’. – Натоваримо оне џакове на-кола и озго 
прекријемо мушемом за случај кише па правац у млин чак у Атеницу с оне стране 
планине кад кода-нас није ни било струе.

натоврсти се -рзем се ‘натурити се непозван, сметати’. – Натоврзо се овај човек, 
нико га није звао, заćео и ко да н-умије д-иде кући.

натопити -и св ’наквасити’. – Е ова киша е вређела Цариграда, натопила е земљу 
на љепоту.

натоциљати -ам св ‘набрусити, наоштрити на тоцилу’. – Узми лонче воде, ок-
васи тоцило и натоциљај часком ово ćекирче, оћу д-идем да наćечем притки; в. то-
цило.

наточити наточим св ‘напунити суд течношћу’. – Наточи, сине, пун бокал вина 
те послужи људе.

натпјевавати (се) -евавам (се) несв ‘такмичити се у певању уз настојање да се 
ривал надјача и гласом и лепотом песме’. – Они су се дуго натпјевавали и ниједна 
страна није могла рећи да е боља; ║ натпјевати се натпјевам се св. – Дивно е било 
слушати и једне и друге, а натпјевали су се поваздан; ║ натпјевавање с гл. им. 
‘такмичење у певању’. – Кад су сватови погодили кроз прстен јабуку, почну да 
пјевају, ан они заврше, свадбари из авлије почну натпјевавање: Пријатељи, што ли 
не пјевате, ил не знате ил не умијете.

натравити се натравим се св ‘напити се’. – Натравијо се весели Иџо, не може да 
мрдне, но се сав укочијо ко кип.

натравуљати -ам св в. назуљати. – Бранко натравуља оне његове траље и изађе 
на-басамке те се озовну.  

натраљати -ам св ‘навући неку стару обућу, траље’. – Натраља Бранко оне 
његове кондурчине и изађе нако у вешу на-басамке.

натрапарати -ам св ‘случајно наићи, набасати’. – Идемо ми тако по оној помр-
чини и срећом неком натрапарамо на једну кућу според-шуме; ║ натрапати -ам св 
1. ‘и с т о’. – Таличан ће на срећу натрапати и кад се не нада; 2. ‘навући, обути’; в. 
трапат, шлање.

натрескати се натрескам се св ‘напити се’. – Натреско се, пијан ко чеп, не зна 
ни ђе му е кућа.

натрљати натрљам у изр. ~ нос ‘оштро укорити, испсовати, изружити’. – Богами 
му учитељ натрља нос, не бијаше му право.

натронтати се -ам се св ‘неприкладно се обући, навући на себе превише одеће’. 
– Натронтала се весела Здравка ко да е вебруар а јок Петровдан.

натронћати натронћам св ‘напричати свашта без смисла и разлога’. – Натронћа 
онај Рашко коешта, види се да га узо куси под-свое.
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натртити се -им се св 1. в. напучити се. – Натртила се без стида; 2. ‘стати на 
пролаз’. – Склон се отале, шта си се натртијо тујнак.

натруковати -уем св ‘написати руком, лепо нацртати’. – Платиш неког ко е пис-
мен да ти натрукуе жалбу.

натрунити натруним св ‘посути труњем’. – Проње бреме са сијеном и натруни 
ми кову с млијеком.

натрућати натрућам св ‘избрбљати, натрабуњати’. – Натрућо он коешта, пашче 
с маслом не би могло појсти.

натурати натурам несв ‘наметати неком обавезу или став’. – Немо ти мене да на-
тураш твое мишљење, нисам ја недотаван, него – свак свој посо: ти твој, а ја ћу мој; 
║ натурити се -им се ‘наметнути се, утрпати се’. – Слушај, дијете, кад преметиш да 
ти се неко назор натура за пријатеља, знај да е смислијо да те искористи, а ти бидни 
мудар па га заобиђи ил га пушти д-иде својим путом јел боље ти је ићи сам но с 
лажним пријатељом.

натуткати -ам св в. напујдати. – Натуткаше керове на човека, ко да су сишли с 
ума.

натући -чем св ‘ставити, набити’. – Натуче шајкачу на-главу и изађе из-куће; ~ 
се св ‘превише попити’. – Натуко се па заврзуе језиком, само нешто ваволи; ║ нату-
цати натуцам несв ‘погађати, нагађати о непознатом’. – Немо тујнак натуцати, него 
реци поштено јел знаш ил не знаш.

натуцати -ам св према туцати. – Данас смо на кулуку натуцали три кубика 
камена.

натуштити се -и(м) се ‘смрачити се пред кишу’. – Пожурте, ђецо, д-уграбимо 
ово сијенца, нешто се натуштило од Овчара, дабогда да не-пане киша.

наћвар -ара м ‘дрвено спремиште у коме стоји брашно’. – Нама наћвар стоји 
у-кући уз-брвна на лијеву руку од улазнијег врата; изр. Пушти пјевца на праг, ете 
ти га на наћвар.

наћве ж мн в. наћвар. – Богами сишло брашно на дну наћви, а воденица на-овој 
сувовици меље на уставу, налога велика, морамо смочити; ║ наћи ж мн ‘и с т о’;  об. 
у изр. Пушти пјевца на праг, он скочи на наћи; в. мливо, наћвар.

наћеравати -еравам несв ‘нагонити, присиљавати’. – Немо човека наћеравати, 
нек пије колко мож да понесе; ║ наћерати -ам св ‘натерати’. – Наћерајде овце онамо 
у ливаду.

наћефлеисати се -шем св ‘напити се’. – Јопет се канда неђе наћефлеисо, видим 
да се нешто пријеча кад иде, ко Дамљанов зеленко.

наудити -им св ‘нанети некоме штету’. – Глали су на све могуће начине да му 
науде, ал он им се није дао ијако се нашо у необраном грожђу.

науљити науљим св ‘додати уља’. – Испечемо компир са све љуском, па га ондак 
преполутимо и науљимо или туримо кајмак ако е мрснина.

наумити -им св ‘намерити, замислити’. – Наумијо он да прави кућу и почне по-
лако да прибавља материјал.

научењак м ‘школован човек’. – Онај му старији син научењак, неке велике 
школе завршијо и веле да е учитељ овијем студентима.

научити научим у изр. ~ памети ‘утерати памет у главу’. – Ако узмем ову бати-
ну, научићу те памети, срам те било!

нафиловати -уем св 1. ‘украсити торту, ставити фил’. – Еве са-ћу, само још да 
нафилуем торту и можемо д-идемо; 2. ‘украсити, улепшати’. – Он кад лаже, тако 
згодно нафилуе да и сам мисли да е истина.
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нафракати се -ам се св ‘нападно и неукусно се нашминкати’. – Нафракала се и 
наћопала некијем помадама и чудима, не мож да е познаш, ко да си је омалтерисо.

нацврцати (се) нацврцам (се) св ‘попити »неку више«, наћефити се, бити при-
пит’. – Бијаше мено нацврцан па поче да зебава, каже: ко пије умријеће, ко не пије 
и прије ће. – Нацврцали се па запјеваше, ал не прође мено, почеше нешто да оштре, 
ко свађали би се.

нацијепати нацијепам св ‘иситнити дрва секиром’. – Нацијепо сам дрва за целу 
зиму и сложијо у шупу; ║ нацјепкати -ам с ‘ситно исећи дрва за потпалу’. – И сит-
нине сам нацјепко, жене само д-узму по мено и да потпале ватру иzутра.

нацмиздрити се -им се ‘тихо се наплакати’. – Цмиздрила е ваздан, сита се нац-
миздрила, а да е пита човек за шта – ни за шта.

начадити се -им се ‘одимити се уз ватру’. – Јесмо се мено и начадили, ал знаш 
и-сам: ко се дима не надими, тај се ватре не огрија.

начамити се -им се ‘начекати се’. – Начамијо се веселник чекајући да л ће ђеца 
доћи из-свијета и не дочека.

начаптати се начапћем се св ‘најести се откидањем ситних комада меса или 
хлеба’. – Док смо ćекли оно печење, ми се мимогред начаптасмо онијег отпачића, 
потље нисмо ни могли да ручамо.

начворити се начворим се пеј ‘наћи се на месту које се не заслужује’. – Начворијо 
се он у вр собре, а није му место ни у дну, јел у вр собре ćеде највиђенији људи ко-но 
што доликуе.

начетворити се -етворим се св ‘наместити се, стати где не треба’. – Шта си се 
начетворила тујнак коно у излогу.

начети начнем св ‘окрњити, нарушити целину’. – Немо да начињеш погачу док 
не дођу гости; ║ начињати -њем несв. – Нећеш начињати ону качицу док се из ове 
све не потроши.

начетити се -имо се св ‘окупити се’. – Бијаше се начетијо народ око оног Цига-
нина што тера мечку д-игра, коно на неко чудо.

начинити / начињети начиним св ‘направити, створити’. – Начинијо ми Миро-
слав пиладарник, не мож бити бољи; в. насамарити.

начисто прил ‘сасвим, потпуно, у целости’. – Од Риста гори нема, начисто е про-
по веселник, ђе ће му душа.

начитан -а -о ‘школован, образован’. – Оно што ћете морати да претрпите десиће 
ви се због начитанијег људи јербо млоги од њиг су завршили коекаке школетине, ал 
нису образовани јел немају образа, јел није џаба речено: залуд књига ђе памети нема 
ил, што каже ђедо, има науке ал шта вреди кад нема памети.

начоклешити -оклешим св а. ‘стојати усамљено, штрчати’. – На обали се начо-
клешила стара илињача; б. ‘ставити нешто да стоји нестабилно, несигурно’. – Што 
си начоклешила ту тепсију тујнак да је обали неко кад наиђе.

начуљити се начуљим се св а. ‘накострешити се и подићи уши пред неким 
предосећајем (о коњу)’. – Видим ја начуљили се коњи и ржу, знао сам да неки белај 
има според пута; б. ‘напрегнути слух с циљем да се боље чују неки слаби звукови’. 
– Начуљи се он според вратију и згодно чуе како Обрад одговара судији.

наџак наџака м ‘недружељубив човек, склон свађи’. – Он ти је дошо нако наџак, 
немој се качити ш њим, пушти га у бестрага, боље га обиђи; ~ баба ж ‘старија жен-
ска особа зле воље, зановјетало’. – То ти је била наџак баба, да-бок-сачувај, ниси 
мого да јој потревиш у жицу ништа.

наџврљати наџврљам св ‘написати нечитко, нашкрабати’. – Наџврљо нешто 
оним његовим швракописом, дабогда да и сам мож да прочита.
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наџиџати наџиџам св ‘нанизати, распоредити’. – Наџиџала коекаке дрангулије 
по креденцу, не мош ласно д-узмеш чашу ил шољу кад ти затреба.

наџиџити се наџиџим се св ‘дотерати се’. – Наџиџила се ко да није оданле из 
оне гологузије.

наџогерити -огерим св в. начоклешити. – Шта си наџогерила ову парјоницу на 
сред-куће, не може да се прође од ње.

нашити нашијем св ‘на поцепану одећу ушити закрпу’. – Нашијо закрпу на за-
крпу.

нашки прил ‘на наш начин’. – Ај да запјевамо по нашки (углас) ону стару о 
Милошу и Лазару.

нашкодити нашкодим св ‘наудити, направити штету’. – Није он шћео да му на-
шкоди, ал тако испало.

нашкрабати нашкрабам св ‘нажврљати, нечитко и аљкаво написати’. – Нашкра-
бо нешто нако ко сврачје ноге.

нашламити нашламим св ‘једва накупити, напабирчити’. – Нашламик мено 
ћелетака по-њиви, зауварица дати свињама.

нашљемати се нашљемам се св ‘напити се’. – Јопет си се нашљемо, побогу бра-
те, па зар не видиш да ћеш д-урнишеш здравље.

нашпарати нашпарам св ‘уштедети’. – Нашпарала ђеца, мено по мено, и иску-
пили да купе лопту.

 наштеловати -уем св ‘подесити, припремити за најбоље функционисање’. – 
Наштелујдер ми ове плугове по твојски.

наште-срца прил ‘на празан стомак, пре доручка’. – Тај теј попијеш наште-срца 
иzутра и виђећеш бољитак за неколко дана; ║ наштину прил ‘и с т о’. – Свако јутро, 
наштину, појдем коцку шећера те намамим бакциле, потље ударим каву те им на-
правим замрачење и ондак креснем једну љуту те иг потаманим и зато ти ја не-идем 
доктору, јок, брате; в. потсирац.

наштиркати -ам св ‘штиркањем уредити неки одевни или украсни предмет да 
боље изгледа кад се попегла’. – Она е стално вољела да наштирка кошуље, чаршове, 
шустикле и коешта па кад попегла, то дуби.

наштуљити наштуљим св ‘направити жуљ, нажуљити’. – Била клупа 
прештуљаста па га пред зору наштуљило.

неак -а -о ‘нејак, слаб’. – Ово церово прошће ти је млого неаче од багреновине.
неач ж ‘мала, нејака деца, нејач’. – Није ласно било опстати кад стари побољеше 

и изнемоћаше док ова неач не пристиже. – Да ми би д-изведем ову неач на-пут да 
се дочепају коре љеба, па потље шта бидне; ║ неачак неачка -о ‘млад, нејак, сла-
башан’. – Још је он неачак да држи плуг, немо да га теретиш док не одвркне. – По-
умира маториње, ђеца још неачка, те ти нас-двое остасмо неокосни, сила муке смо 
виђели д-обдржимо кућу.

небатли прид непром ‘који нема среће, несрећан’. – Немаде веселница среће, би 
небатли: удаде се за оног крвника, мука се намучила, суза насузила, проклињала е 
дан у који се родила; в. протегнути се.

небишина ж ‘запуштено земљиште, које се не обрађује’. – Имамо ове небишине 
и прековише, ал шта вреди кад нема ко да ради, оде омладина из села, оста само 
маториње.

небо с мн небеса ‘небески свод‘. – Зна тај сто јада, зна на-чим небеса стое.
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небрат небрата м ‘брат непријатељ, брат крвник’. – Па то нису наша браћа но 
небраћа, разбраћа, то су наша бивша преверена и преварена браћа која су издала 
веру своијег предака. – Бивши пријатељ је гори но непријатељ, он маом постае не-
брат и душманин.

небрига ж ‘невођење рачуна о нечем’. – Ова небрига о народу и сиротињи неће 
на добро изићи, добро туви шта сам ти реко; ║ небрижљив -ижљива -о ‘нехајан, 
који не брине о ближњима’. – Он само гла свој посо, за све остале е небрижљив ко 
да му е срце од камена, за њега ти важи она: бриго моја, пређи на другога.

небуднос -сти ж ‘неопрезност, лежерност’. – Вико сам им не ваља што вас је об-
узела небуднос, ђеца су ђеца, мораш да мотриш шта раде, с ким опште да потље не 
чупаш косу з главе.

[неваљалица] ж; в. одвраћати, прикривати.
неваљалштиња ж ‘неваљалство’. – Неваљалштиња нека завладала на све стра-

не, ово земајле није било вако да ради ко шта оће, но се знао ред, ово сад не ваља ни 
Богу ни људма.

неваљо -аљала -о ‘неваљао’. – По све је бијо добар, ал по питању женскиња је 
бијо неваљо, гори није имо.

неварен -а -о у изр. ~о млеко ‘тек помузено млеко’. – Нама лика дадне нође пред 
кошаром да пијемо млијеко из кове, тек помужено, нако непроцијеђено и неварено.

невен м бот ‘врста цвећа Calendula offi cinalis’. – Дали ђетету име Невена по не-
вену цвету.

невера ж ‘неверство’. – Деклемовала јој Олга Младомирова: Знаш, неверо, како 
си се клео / На сред села код зелена бреста / Умријећу, преварит те нећу.

неверје с ‘отпадање од вере, неверовање’. – Јес казано да е богаташу тешко ући 
у Царство небеско, ал је бивало богаташа који су се вером и добрим делима спасли, 
а било е и сиромаа који су боз неверја, зависти, злобе и неблагодарности пропали.

неверство с ‘превара у браку’. – Кад је сазнала за његово неверство, није сушила 
образа данима, јаче то ода ње било, а кад поглаш – ни мање штете, ни веће жалости.

невестица ж зоол ‘ласица, Mustela (Putorius) nivalis’. – Замисли да е ноћас не-
вестица подавила Вуки неколко пилади.

невичан -чна -о ‘невешт, неспретан’; в. ошурити.
невоља ж ‘несрећа, зло које неког задеси’. – Снађе иг голема невоља, ал шта ће, 

не дај Боже шта се трпити може. – Има она песма која вели: ал невоље што су веће 
/ то е љепше лице среће. – Без невоље нема богомоље, вели баба; ║ невољан -љна 
-о ‘кога је задесила невоља’. – Он је вазда био невољан и ни то му није могло проћи 
друкчије; ║ невољно прил ‘нерадо’. – Присто е невољно кад му је ђедо реко да је 
мањи јазук.

невољник м ‘страдалник, злопатник, мученик’. – Он ти је невољник прово на 
робији седам година зато што е бијо веран краљу и отаџбини.

невољница ж ‘страдалница, мученица’. – Није невољница могла боље ни проћи 
с онијем ништаком.

невреме невремена с а. ‘време с падавинама’. – Наиђе ономад оно невреме, 
грдну нам штету нање; б. ‘што је неуобичајено за неке временске интервале, кад 
нечему није време’. – Бидне пођекад коешта у невреме, није тек тако испјевана она: 
гром загрмље на Светога Саву, усред зиме кад му време није.

негдашњи -а -е ‘некадашњи’. – Вође ти је била негдашња општина у Горачићима 
ђе је изгинуло у Горачкој буни осамнес сељака и повише њиг рањено.

неговати негуем несв ‘добро хранити, пазити’. – Она ти је неговала ту сирочад 
ко своју ђецу.
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недођија ж ‘забачено место’. – Удаде се у ону недођију, ал шта ћеш, така јој 
судбина; в. крџумати се.

недоношче -ошчета с а. ‘превремено рођена беба’. – Родила Мира Данку ко не-
доношче, била шака јада, сад да видиш: ко од-брда одваљена; б. ‘незрео, недорастао, 
неозбиљан’. – Он ти је ко неко недоношче, ништа не мош да му повериш.

недорасто -расла -о ‘незрео, балав, неискусан’. – Има га на кантар, ал је нако 
недорасто ко неко дерле.

недоречен -ечена -о ‘недомишљен’. – Доста ми је ствари поверијо, ал туј е осто 
недоречен.

недотаван -вна -о ‘умно неспособан’. – Упропасти ми наки уćев, ко да е недо-
таван; в. натурати.

недоучен -а -о ‘површан у послу који ради’. – Знаш како е казано: Жив клан не-
доклан, жив печен недопечен, тако ти је и он учен а недоучен.

недраги -а -о ‘који није драг’. – Бијаше једна песма: волим з драгим по гори оди-
ти, но с недрагим у свили спавати; ║ недраго прил ‘немило’. – Оно задње дијете им 
би недраго, ал кад прође време, само он оста ш њима, по оној: на мрзану кућа остаде.

неђе прил ‘негде’. – Кад је било тамо неђе око подне, поче да грми из даљине; ║ 
неђенаке прил ‘негде’; в. одаклен.

неђеља ж ‘недеља’. – Ови општинари не раде суботом и неђељом, ласно е њима 
доколичити о нашем трошку; ║ неђељни -а -о ‘који се тиче недеље, који се односи 
на недељу’. – Сва чељад се скупе на неђељни ручак; ║ неђељно прил. – Једном 
неђељно, маом петком, ишли смо у Чачак, да продамо шта имамо и купимо шта не-
мамо.

нежења м ‘неожењен мушкарац у одмаклим годинама’. – Знам једног, тако, 
постаријег нежењу кои проћерда године у-ништа, за њега веле да није стао на луди 
камен.

незајажљив -ажљива -о ‘коме никад није доста, халапљив, незасит’. – Они су 
незајажљиви, да могу – кожу би ти одрали с леђа; ║ незајажљиво прил. – Не знамо 
баш како су им то учитељи крали, ал ови то чине незајажљиво.

незасит -а -о в. незајажљив. – То су ти аловни, незасити људи, никад им доста, 
не знаду пусници да ништа у-гроб неће поњети.

незаслужно прил ‘без заслуге, незаслужено’. – Млоги су незаслужно добили бо-
рачке пензије спомоћу лажнијег ćедока, ал зато су млоги, ко тобожњи кулаци, неза-
служно испаштали.

незван -а -о ‘без позива, непозван’. – Знаш ти како е казано: незвану госту место 
за вратима.

незграпан -пна -о ‘огроман, трапав, неспретан’. – Млого е смијешно било кад се 
он нако незграпан оженијо са Јаворком, а она му није била ни до пот-пазу.

незнавен -авена -о ‘непаметан, глуп’. – Он изучијо неке школе, бајаги, а осто 
незнавен начисто; изр. Учен а незнавен.

незнан -а -о ‘непознат’. – Вели њему ђедо Сретен: одаклен си, незнана делијо, а 
он вели да е озго с Пештера и д-узима овце на испашу.

незуставно прил ‘незаустављиво, нешто што се не може спречити’. – Ова рас-
пуштена ђеца иду незуставно у пропас, ко у дрогере, ко у педере.

некаки -а -о ‘некакав’. – Доњели оне некаке законе преко којиг ће овом народу 
и кожу д-одеру с леђа.

некмоли св. ‘а камоли’. – Кад човек ради поштено, ђаво узме ујам, а некмоли ако 
ради непоштено.
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нектар м ‘слатки сок који пчела сакупља из цвета биљке’. – Знаш кака е, ко да 
јој нектар из грла изоди.

некција ж ‘инјекција’. – Бијаше уватила болес ук те морадоше да му дадну 
некције.

нељуди в. нечовек.
немање с ‘сиромаштво, оскудица’. – Потрпи и ћути ако те снађе немање.
немарнос -сти ж ‘немар, немарност’. – Све то јесте, ал по среди је њина немар-

нос, они су били дужни да брину о ђеци, а јок да иг пуште у сампас.
немилице прил ‘без мере (трошити. разбацивати)’. – Ко наследи имање он га 

крчми немилице, а ко га одзнои и заради муком, он зна да цени и да чува ко очи у 
глави; ║ немило прил ‘недраго’. – Рече му ајде у-кућу, али се по његовим очима 
виђело да му е немило што е дошо, потље свиг говнарија што е учињо према њему 
и његовим кућанима; изр. Од немила до недрага.

немирко м ‘несташко, враголан’. – Он ти је прави немирко, ал што каже ђедо, ђе 
си ти виђо мирно дијете и немирну бабу.

неморалан -лна -о ‘без морала’. – Неморалан човек не би требо да бидне ни 
црквењак, а јадно ти поп.

немуш -шта -о ‘нем’. – Он ти је немуш од рођења.
ненасит -а -о ‘несит, незајажљив’. – Ненасито то, да му даш не знам шта, не би 

му било доста, види се да му е зинула нека ала.
необуздан -а -о ‘који се не може контролисати; окрутан, безосећајан’. – То ти је 

необуздано и разуларено, могу сви да поцркају, он ни абера, ћера по свом.
неовијан -а -о ‘помешан са плевом и отпацима сувог лишћа (пасуљ, жито)’. – 

Најбоље је пасуљ кад омлатиш држати неовијан, неће да га напане жижак.
неокопаник -ика м ‘кукуруз који се сеје на сачму ради исхране стоке у зеленом 

стању’. – Чим смо пожњели пшеницу, ми угарисмо стрњак и посијасмо неокопаник, 
даде Бог кишу те обниче на-љепоту.

неокосан -сна -сно ‘инокосан, који има мало укућана’. – Ђеца одоше, маториње 
поумира, а ми остасмо неокосни, спаде књига на два слова, а од кад жена побоље, ја 
остак сам да се бакћем, један ко ниједан.

неокоштиња ж ‘инокосност, мало радне снаге на великом имању’. – Дошо би, 
ал нем кад ако-ш ми веровати, боз ове пусте неокоштиње, не мош никуд да мрднеш.

неотесан -а -о 1. ‘с којега није скинута кора, који није отесан’. – Вилиман побија 
неотесане диреке по вотњаку; 2. ‘примитиван, неугодан, непристојан’. – Неотесанији 
човек није уишо у моју радијоницу, што имадијаше обичај да каже лика Анка: стока 
без-репа.

неотице прил ‘нехотично, невољно’. – Њему се то некако неотице омакло, није 
он шћео да ти науди, смијем руку у-ватру да турим; ║ неотично прил ‘и с т о’. – Кад 
сам пролазијо с коњима според твое трешње, закачим тулцом те ти мено ољуштим 
кору на деблу, ал да знаш да е неотично.

неповлачен -а -о ‘нов, неношен’. – Обуче баба неповлачену реклу и убради 
стоећу мараму и ишчекуе ка-ће да бану гости.

неподаткан -а -о ‘израстао а мршав (в. жидак)’. – Израсто ко јаблан, још је не-
податкан, ал оће да бидне људескара, види се.

непомјаник м в. ђаво.
непослушан -шна -о ‘самовољан, тврдоглав’. – Непослушна ђеца – готова про-

паст за кућу.
непослушнос -сти ж ‘непокорност, самовоља’. – Непослушнос ти је сигуран пут 

у пропас, когој је бијо непослушан родитељу искијо е то на нос, јел ђе се старији 
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не слушају, туј среће нема, нит ће је бити касније, јел ко није слушо, тај н-умије ни 
заповиједати.

непостижан -жна -о ‘недосежан’. – Сав се напиријо, начињо се непостижан, 
побјешњо, реко би е из Беча, а јок наша домаћа гологузија.

непревро -ела -о ‘млад а осољен (сир)’. – Непревро сир ваља за гибаницу.
непреметан -тна -о ‘невидљив’. – Она е тијачка, њен посо е непреметан, ал стал-

но стиже на време; ║ непреметно прил ‘неприметно, кришом’. – И он се непремет-
но извуља из куће и оде код оне кучке.

непрођија ж ‘беспуће’; в. калдрмити.
непроменит -енита -о ‘непромењен’. – Ваки је од кад га памтим, непроменит, 

сем што е мено избеаро. – Време је и диље непроменито ко и прошле неђеље, нема 
дашка ветра, живина позијевала од жеге, земља извраскала; ║ непроменито прил 
‘без промене, стално’. – Они су му непроменито кулизили и кад су били ш њим и 
кад су били далеко од њега.

непромишљен -а -о ‘несмотрен, који одлучује на брзину не пазећи на поступке’. 
– Начисто е испо непромишљен ко неко дијете.

нерадан -дна -дно ‘лењ, докон, залудан’. – Чувајте се, ђецо, нераднијег људи 
јербо њине руке ђаво запосли, а ко ш ђаволом тикве сади потље му се о главчину 
лупају.

[нерадник] м. – Говоријо е ђедо да међу нерадницима људе не треба тражити; в. 
протува, слистити; ║ нерадничина м пеј ‘нерадник’; в. трњак, труд.

нерас -ста м ‘вепар за приплод’. – Има Чимбо доброг нераста, отерај крмачу 
пода њ.

нерасудан -дна -о ‘неразуман’. – Добри јесу, ал, брате, нерасудни, понешто ураде 
ко да су ђеца а јок матори људи.

несан несна ‘стање у коме човек од брига нема сна, несаница’. – Уби ме 
ćекирација и несан.

нескресан -а -о ‘простак’. – Јес дошо нако мено нескресан, ал је поштен ко сун-
це.

неслан -а -о ‘неосољен, недовољно слан’ – Мешчини да ти је овај пасуљ неслан.
[неслога] ж. – Нама бар неслоге није никад валило, зато нам вако и јес лијепо; 

║ несложан -жна -о. – Никад не заборави реч да само сложна браћа кућу граде, а 
несложна и ону стару, што им је од ђедова останула, батаљују.

несмотрен -а -о ‘брзоплет, нехајан, лакомислен’. – Бијо е несмотрен, што јес, јес 
и зато веселник настрада.

несни -а -о ‘несретни; враголасти, немирни’. – Ама виђа ли ти ону несну ђечицу 
што прољегоше вамогоре? – Онај несни Спасое јопет нешто забрљо, долазили 
милицајци.

несој несоја м ‘лоша сорта, раса, пасмина’; в. крочити, сој.
неспоменик -ика м ‘вук, курјак’. – Прије неку годину спушти се онaj неспоме-

ник у село, тешке овце људма покло, па смо виђели да не мож да бидну и вуци сити 
и козе на броју.

неспоменица ж ‘змија’. – Води рачуна, кад пригрије, да не нагазиш ону неспо-
меницу за коју се каже да само она мож да побегне из свое коже.

неспор -а -о ‘који се брзо потроши’. – Кад је погача топла и згодно нарасла, бид-
не неспора, збришу е кућани док си реко шта-би.

несретник м а. ‘паћеник, мученик’. – Онaј несретник јопет заглавијо у болницу: 
б. ‘проклетник, који доноси несрећу’. – Шта ће, несретник пусти, и он би вољо да 
није таки, ал не може из свое коже у-другу.
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несретница ж ‘мученица’. – Онa наша несретница оста без човека с оном ситном 
ђецом, мука се намучила док нису одвркла.

[несрећа] ж. – Њу ниједна несрећа није прескочила; ║ несретан -тна -о 1. 
‘несрећан’. – Она се несретна родила и несретна ће умријети; 2. ‘немиран, непо-
слушан; који ће направити штету’. – Лијепе су нам овце, не могу криво рећи, ал су 
несретне: не могу ласно да иг стигнем; в. вилара; ║ несретно прил. – Удала се не-
сретно и више је ни сунце није огријало.

несрећити -им несв ‘јадити’. – Цео живот је јадна кукала, јадила и несрећила.
нестабилан -лна -о ‘колебљив, непоуздан, врдалама’. – Немо на њега да се 

ослањаш, он ти је начисто нестабилан, час вако, час нако, окреће ко креја.
несугласица ж ‘неспоразум, неслагање’. – Испане тујнак међ њима несугласица 

и од ондак љутују једни на друге.
несуђени -а -о ‘неостварен’. – То ти је њен несуђени, они су се гледали од малиг 

ногу и вољели су се ко голубови, ал кад је он бијо у војсци, њени је удадоше и она и 
дањ-данас уздише за њим.

нетакнут -а -о ‘недирнут, читав’. – Имам два нетакнута прељетка.
неук -а -о а. ‘нешколован, необразован’. – Владика говорио младићима да се не 

поносе својим знањем пред својим неуким очевима и да е образован онај кои има 
образа; б. ‘невешт, невичан’. – Неуки смо ти ми сељаци за те ваше вантазије, ми ти 
послуемо вако: трак роба – трак пара, ти ваши кредити што нудите – ете иг вама.

неумерен -а -о ‘незајажљив, грамзив’. – Некако дошо неумерен и у јелу, и у пићу, 
и у причи, у свему, брате, прегони, ни у чем нема меру.

неуморан -рна -о ‘вредан, радан’. – Е он ти је, ваистину, бијо неуморан радник.
неусиљен -а -о ‘нараван, природан’. – Баш ти је милина поглати како се 

неусиљено држи, повуко на ђеда, благ, тијачак, мудар.
неутољив -ољива -о ‘који не престаје’. – Болови му постали неутољиви, дан ноћ 

није сирома ока склопио.
неутрвен -рвена -о 1. ‘нераван’. – Кад смо наишли на онај неутрвен пут, почеше 

кола д-оскачу, замало не поиспадасмо из каната; 2. ‘без снаге, без кондиције’. – Кад 
почнеш да ваташ јунце у јарам, никад немо да иг претовараш јел нису утрвени, но 
полако, прво у празна кола, па сваки дан дотурај помено док се не-утру.

неучтиван -ивна -о ‘неучтив, непристојан’. – Ђе њега турише на оно место, кад 
је нако неучтиван, све ће муштерије рашћерати.

нец м ‘мрежаста торбица’. – Нец ти је згодан: туриш га у-џеп и из дућана у њему 
понесеш ваздан ситница што треба д-има у-кући.

нецати -ам несв ‘бавити се израдом мрежастих радова од конца’. – Весела нана 
е млого вољела да неца и виранге и винтражице и миљеа; ║ нецање с гл. им. ‘стара 
вештина ручног рада са концем’. – На време сам моју женску ђецу учила нецању, и 
везењу, и плетењу, и ткању, све ће им то требати.

нечовек м ‘човек без људскости’. – То човека није ни виђело, нечовек, рђа од 
човека; ║ нељуди ‘рђави људи’. – Нељуди су то и њима нема помоћи ни од Бога ни 
од људи.

ниђе прил ‘нигде’. – Ниђе никог нема да видиш у селу ко да се не-ваља. – Ђе си, 
рођо, нема те, бре, ниђе, ни од корова.

низбрдица ж ‘падина, стрмина’. – Опучи се канта низ ону низбрдицу и сва се 
улуби. – Не може у животу све да ти бидне потаман, зато е казано: колкогој има 
узбрдица нолико и низбрдица.

низдуж прил ‘по дужини’. – Овај трупац ћемо с дубећим тестеретом да растру-
жемо низдуж; в. лакомица.
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никадар прил ‘никада’. – Викаше весели Миломир кад су му на вашеру украли 
новчаник: шукадар букадар више вако никадар.

никаки -а -о ‘никакав’. – Изрезилише они њега, те ваки си, те наки си, те никаки 
си и сто јада. – Никака ти оно школа није кад нису научили оно главно – да чувају 
образ и да држе ријеч.

никоговина ж ‘постојбина ништака, никоговића’. – У никоговини најбоље 
успевају ништаци.

никоговић м ‘потомак рђавог човека, ништака, ништарија’. – То ти је никогови-
на једна и ђедови су им никоговићи били.

никољац -љца м ‘који слави Св. Николу, никољштак’. – У горачкој школи било 
четирсто никољаца.

нина ж ‘стрина’ одм. – Сви смо ми стрину Анку звали нина, а наша ђеца лика, а 
Стојанку Миломирову маја, а Славку Бранкову нана.

ниоклен прил ‘ниоткуда’. – Ниоклен нико да наиђе у оној пуштињи, а ја 
потпуштијо кола те морадок сва дрва д-истоварим па да испотекар товарим.

нипошто прил ‘никако, ни за коју цену’. – Немо да се ćекираш нипошто, ниси ти 
бика пуштијо у ђетелину назинат, надуо се и црко – у његову главу.

ниска ж ‘украс на врату жена, ђердан’. – Имаш разне ниске и гривне од ђинђува 
до наполеона.

нити м мн ‘део прибора на разбоју за ткање’. – Нити су од конаца и спомоћу њиг 
се ствара зијев да протнеш чунак.

нитити нитим несв ‘увлачити основу у нити’. – Најпрво увучемо основу у нити 
да би могло да се тке, и то се каже нитити.

ницина ж ‘поткожни чир’. – Не знам што му вако често избија ова ницина, ђаво 
е одњо.

ништа зам у изр. за ништа ‘без надокнаде, бесплатно’ – Ма шта да ти продаeм, 
побогу си, брате, еве ти за-ништа, дао би и ти мене, за толико није греда.

ништак -ака м ‘олош, ништарија’; в. насукати се, невољница; ║ ништачина м 
аугм пеј; в. пачвара.

ништаклук -аклука м ‘рђава дела’. – Те ништаклуке могу д-учине само 
покварењаци.

нов -а -о ‘неупотребљаван’; изр. ~ новцијат ‘потпуно нов’. – Узо тата амове на 
вашару упола цене а они нови новцијати. – И дањ данас његов новчаник стоји ко 
нов новцијат.

новина -ине ж ‘оно што је ново, поновљено’. – Мене мајка исплела полувер од 
старежи, а брату од новине; ║ [новине] ж мн. – Коста и Милун завијали све то у 
новине; ║ новинчине ж мн аугм и пеј ‘новине’. – Разбашкарио се под багреном и 
чита неке новинчине.

нога ноге ж анат ‘део тела, доњи уд’. – Миле имо дугачке ноге па га прозвали 
Пикљо; ║ ногица ж дем хип ‘мала дечја нога’ – Виђи којицна јој е ногица; ║ но-
жица дем. – Виђи колике му ножице; ║ ножурак -рка дем ‘ножица’. – Мали му 
ножурак, не може да пружи корак већи од педи; ║ ножурда ж аугм пеј. – Опери те 
ножурде, виш како смрде; ║ ножурина ж аугм пеј. – Бежи отале, очепиће те оним 
ножуринама; нога! узв коњу да дигне ногу. – Врањо, нога! ║ ногат ногата -о ‘који 
има велике ноге’. – У њиној кући сви су некако ногати; ║ ножни -а -о ‘који се тиче 
ноге’. – Забољо га ножни палац, изгледа да му нокат ураста у месо. –Трактор нема 
ножни но ручни гас.

ногавице ж мн ‘део панталона који обавијају ноге’. – Ижџигљо па му окраћале 
ногавице на панталонама.
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ногар -ара м ‘стубић (обично три или четири) на којима стоји сто, столица или 
нека справа’. – Шта-во клеца астал, ко да нису једначити ногари, ил је партос нера-
ван; ║ ногарић -ића м дем. – Троношка има три ногарића.

ногара ж об. мн уп. ногар; в. сиралица.
ногетати се -ам се ‘махати ногама, гицати се’. – Ово дијете не мош ласно 

д-окупаш колко се ногета.
ногоња м ‘човек великих ногу’. – Види се по снијегу да е онај ногоња отишо 

наниже у-поље.
нође прил ‘онде’. – Погледниде шта се оно сија нође у трави; в. омудрити, чепа-

ти; ║ нођенак прил ‘и с т о’. – Ене га нођенак лијево от каце.
нож ножа м ‘алатка за сечење’. – Он има ножева свијуг врста: и куињске и ме-

сарске и оне за ćечење сијена, сламе, ђетелине из камаре; ║ ножић -ића м дем. – 
Додајде ми онај мали ножић, д-ољуштим јабуку; ║ ножекања ж аугм. – Склонде ту 
ножекању од ђеце, поćећи ће се.

ножице ж мн ‘маказе’. – Имала баба велике ножице с коима е шишала овце.
ноинцни -а -о ‘веома мали, онолицни’. – Оно ноинцно преживљело воличачки 

мраз; ║ ноишни -а -о ‘’; в. сокоћало.
нојна прил ‘онде’. – Отле дотле ви(ди)ш разлику: војна зреле шљиве, а нојна, с 

оне стране потока, јаком заруђеле; ║ нојнак прил ‘онде’. – Што сте изручили оне 
компире нојнак, могу да смрзну ако удари мраz

[нокат] нокта м; в. грудва, запарати, заћи; изр. запело мено: за коњски нокат и 
магареће уво; ║ ноктић -ића м дем; в. брадавица.

нокшир -ира м ‘ноша, ноћни суд (за малу децу и немоћне)’. – Ђедо Сретен ниш-
та није бацо: он и кад се ђетињи нокшир прошупљи, однесе га у доњу башчу па га 
преврне на неки дирек и он ти, ко неки шлем, чува дирек да не закисне.

нолики -а -о ‘онолики’. – Јес виђо, нолики снијег и за два дана нестаде, збриса га 
југ ко ништа; в. куче, шуркати; ║ ноличачки -а -о ‘онако велики, огроман’. – Били 
су му волови ноличачки ко твои; ║ нолички -а -о ‘и с т о’; в. брадветимна; ║ ноли-
ко прил ‘онолико’. – Колко си заслужијо нолико ће ти се вратити.

номад прил в. ономад; ║ номадашњи -а -е ‘који се десио [о]номад’; в. заглед-
нути се.
[нос] носа м анат; ║ носић -ића м дем 1. ‘мали нос’. – Увати га учитељ за носић 

па га мено продрмуса што није урадијо домаћи; 2. ‘врх, кљун опанка’. – Неко кљун 
на опанцима зове носић; ║ носина м аугм пеј. – Диго ону носину и иде ко ован о 
Мијољдану.

носећа прид ‘трудна, гравидна (жена)’. – Мож дати Бог да прије но што Милорад 
оде у-војску ти останеш носећа па да га чекаш са сином (7: 207).

носиља ж ‘кокошка која носи јаја’. – Пирга и Ћуба су нам најбоље носиље.
[носити] носим несв 1. – Немојде да носиш по толико, струнићеш се; 2. ‘ства-

рати у себи јаја и ослобађати их се (о кокошки)’. – Носе нам кокошке сваки бого-
ветни дан, искупили смо јајци пун цегер, имаће за Васкрс колко ош; 3. ‘викнути из 
све снаге’. – Уиђоше два милицајца у кавану и онај старији строго пита: ко е овде 
Обрад Цогољ, а Брацо што га грло носи викну: тај сам главом и брадом, шта ћеш ти 
мене сад и настави д-игра шах; изр. носи (ме) несвес ‘осећати мучнину, вртоглавицу, 
мантати се у глави’. – Ма нешто ме, дијете, носи несвес има пешес дана; ~ главу у 
торби ‘бити изложен опасном ризику’. – Са свијуг страна вијучу меци, а ми морамо 
да се пробијемо, немаш куд, носиш главу у торби па шта ти Бог да; ~ свој крс(т) ‘без 
роптања ићи кроз животне тешкоће’. – Ништа не вреди кукати, мора да носиш свој 
крс, то ти је што ти је.
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носоња м ‘човек великог носа’. – Бијо неки Раде па га споради великог носа кои 
је имо прозвали Носоња.

ноћ ноћи ж. – Имала сам тешку ноћ каку одавно нисам; ║ ноћас прил ‘непосред-
но прошле ноћи’. – Ноћас сам се натреско и за ону тамо неђељу; ║ ноћаске прил 
‘ноћас’. – Заслужио је чиле, Бог да му душу прости, да га ноћаске ја подворим, нако 
з-душе; ║ ноћашњи -а -е ‘који се односи на претходну ноћ’. – Никад нећу забора-
вити ноћашње весеље, пјевасмо, брате слатки, до-пред-зору; ║ ноћу прил ‘током 
ноћи, ноћу’; в. прочешљавати; ║ ноћом прил ‘и с т о’.  – Од ђеце која ноћом скитају, 
а дањом спавају не надај се да ће постати људи; в. врајла; ║ ноћи прил ‘и с т о’; в. 
гроб, покривати, црв.

ноћијевати ноћијевам несв ‘ноћивати’; в. мисирка.
ноћурак -рка м бот ‘украсна биљка Mirabilis’. – Ноћурак је млого љековит а и 

наочит.
нуда прил ‘онуда, оним правцем’; в. свлак; ║ нудије прил ‘и с т о’.  – Откуд знам 

куд су наумили, одоше нудије малоприје; в. отријети, отерсуме, пуцати.
нудити нудим несв ‘позивати госте, намернике, да поједу, попију’. – Не шћедоше 

да вечерају, но се снебивају, а она иг нудила нако з-душе; ║ нуткати -ам несв дем. 
– Баба нас стално нуткала да појдемо oво и oно, а ми кад нећемо она вели нуђен ко 
чашћен.

нужда ж ‘велика потреба, неопходност’. – Кад чоека нагна нужда, мора д-иде да 
иг моли.

нужник м ‘клозет’. – Нужник се правијо ван авлије, у-башчи, ал није било дале-
ко ако пођеш на време.

нуларица ж 1. ‘меко, најфиније пшенично брашно’. – Мутвено брашно ти је 
најситније, нуларица; 2. ‘машиница за шишање до главе’. – У прољеће нас ошишају 
на нуларицу па нам главе дођу ко тикве пеце.

нумера ж ‘број’. – Туј искоши волове, па оде да тражи кондуре за сестру Ружицу, 
баш oну нумеру што му е мајка накричила.

Њ
њак м ‘магарећа рика’. – Оно Сатарино магаре почиње да њаче, ал ће још морати 

да веџба: њак му још слабашан.
њакати њаче несв ‘оглашавати се, гласати се као магаре’. – Причо отац Георгије 

како е неки калуђер пријавијо милицајцу да е неки камион налећо и убијо магарца 
кои је њако на путу и да може неко да налети и да настрада, а oвај га пита је ли му 
очито опело – ал ни калуђер не оста дужан па ће рећи: најпрво сам дошо да јавим 
његовој родбини. – Магаре ти, благо ђеду, њаче, коњ рже и њишти, во риче, бик 
буче, овца блеји, коза мекеће а свињче гуриче, скичи, грди и рокће или грокће.

његовски прил ‘по његовом, на његов начин’. – Он ти само ћера по његовски, не 
вреди му говорити; в. задрибанда, ћуткати.

њедра ж мн ‘груди, прса’. – Пјеваше весели Илија: сачекај ме годину / каже цура 
мала / кад порастем даћу ти / срце из њедара.

њејзин -а -о ‘који припада њој, њен’. – Ја и моја јетрова смо се слагале ко сестре 
рођене и тако е она васпитавала њејзину и ја моју ђецу, и еве ти дањ данас се слажу 
ко да иг је једна мајка родила.
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њенски прил ‘на њен начин’. – Ловци је зову дропља, а баба њенски – дивља 
ћурка.

њиати њишем несв ‘њихати, лелујати’. – Чим видиш да ветрић почне њиати 
лишће, знај да ће оморина да престане.

[њива] ж. – Поорали смо и повлачили њиву, чим прођу Младенци ћемо да сијемо; 
║ њиветак -тка м ‘мала њива’. – Више роди у оном њиветку, у Питомачама, него 
у оној великој њиви горенак у-брду; в. крчити; ║ њиветина ж аугм. – Голема она 
њиветина у-Барама, не-мош ваздан д-ишћераш врсту; ║ њивица ж дем ‘мала њива’. 
– Искрчијо тајо онај шумарак у Радовини и испала њивица не мож бити боља; ║ 
њивче -ета с хип ‘њивица’. – Не би дао оно мое њивче у луци за по села; изр. у дну 
њиве ‘договорити се на почетку посла’. – Обавезно се, ђецо, кад с неким мај шта 
послуете, погодте и здоговорте у дну њиве, унапред, гласно и јасно, да не би, не дај 
Боже, потље имали реч и да не дође до каке замерке.

њин -а -о ‘њихов’. – Њина ливада оста непокошена; ║ њински прил ‘на »њихов« 
начин’. – Ови ће ништаци све то њински д-ураде.

њиска ж ‘пригушени глас коња’. – Кад смо кренули у сватове, пуче пушка и на-
ста њиска коња, а енђе запјеваше.

њиштати -и несв ‘гласати се, оглашавати се њиском’. – Поче Ацко, кад смо про-
лазили поред задружне штале, да њишти, а отуд зарзаше коњи.

њоњо -а м ‘слабић’. – Није ти он потегалац, ма јок бре, обичан њоњо.
њушити -им несв ‘осећати носом, мирисати’. – Кер њуши по трагу и ишћера 

зеца вамо преда нас.
њушка ж ‘предњи део главе којим свиња рије земљу’. – Све живо разроваше 

њушкама, те морадосмо да им ударимо брњушке.
њушкало с ‘шпијун, потказивач’. – Оно удбашко њушкало ćело до нашег астала, 

наручило каву и баксем чита новине, а вамо се сав претворијо у уво.
њушкати -ам несв ‘завиривати у забрањене ствари’. – Њушка он шта ко ради по 

селу па после иде у Удбу те вата муштулук.

О
обабињати се -ам се св ‘породити се’. – Обабињала се Ранисављева унука, но-

мад очи Ваведења.
обабити (се) -им (се) св ‘постати баба’. – Богме, Гоцо, ти се обаби у тријес осмој.
обавирати -е несв ‘почињати врети’. – Ан мено млијеко почне д-обавире, опјени 

га и разли у карлице; ║ обаврети обавре св ‘прокључати, проврети’. – Обаврела е 
сарма, сад је повуци у-крај нек се крчка; в. шерпа.

обагљавити -им св ‘оштетити прсте руку или ногу’. – Није ни чудо што е 
обагљавијо, цео вијек је радијо с алатима и коекаким машинама, а вољо да цугне.

обагнати -ам св ‘потерати наоколо’. – Обагнај коње наоколо да не поврљају 
ђетелину; ║ обгонити обгоним несв ‘терати около’. – Стално смо обгонили стоку 
изнад њива, да не направимо каку штету.

обагрити -им св ‘морално посрнути, постати багра’. – Он ти је обагрио давно 
и-давно, но се само правијо да е баксем добричина те нас искушаво и цинкаријо.

обад м зоол ‘инсект из пор. Tabanidae који напада говеда’. – Кад обад уједе го-
вече, оно подигне реп и почне да трчи у трупац, ниђe га стићи не мош кад се тако 
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разобада, а пођекад узбуни и другу стоку па јурну сва ко суманута. – Одјампут се он, 
нако у-сну, штрецну ко да га љошти обад.

обадати се -ам се 1. ‘трчати бранећи се од обада’. – Почеше говеда да се обадају, 
ниђе иг стићи не мош; 2. ‘реаговати нервозно’. – Обада се поп ко да си му бацијо 
соли у-очи кад су му рекли како си ти смео да срушиш наш иконостас, срам те било, 
није то твој мираз, но су то наши ђедови начинили; ║ обадање с гл. им. ‘јурњава 
говеда од напада обада’. – Кад је почело обадање, ништа смјешније није било, стока 
подигла репове и лети а он потрчи за њима, сврзе се и пане колко е дугачак.

обадва обадвије обадвое ‘оба’. – Решимо д-идемо, обадвије, да иг тражимо од-
куће до-куће. – Не може обадвое тебе, но једно ти, а друго сеја. – Обадвое ђеце доби-
ло богиње; изр. Бије из обадвије; ║ обадвоjица ‘и један и други, оба’. – Обадвојица 
исте године одосмо у-војску, мене шину на Вис код усташа, а њега у Бохињску Белу 
код Јанеза.

обалити обалим св ‘оборити’. – Очи Ђурђевудне падне киша с ветром и обали 
ђетелину дибидуз, полегла ко даска; ║ обаљивати обаљуем несв ‘претурати, обара-
ти’. – Почеше бикови букати и обаљивати плашће, једва иг одагнасмо.

обамести -етем св ‘омести, онемогућити’. – Шћедосмо да жњемо у понедјоник, 
ал нас киша обамете; ║ обаметати обаметам несв ‘сметати’. – Немојдете ми обаме-
тати ђецу, нек напишу задатке.

обамирати -ем ‘кочити се, трнути’. – Згодно Илија поче д-обамире, а ми га 
трљали, једва га откочисмо некако; ║ обамријети обамрем св ‘уплашити се, пре-
пасти се’. – Кад прну фазан из траве, обамријек жива.

обао обла -о ‘кружан, заобљен, округласт’. – Ми смо ти из-обла спремили рогове 
на ону грађевину.

обашка прил ‘посебно, свак за себе’. – Одоше мили моји куд кои, сад оће свака 
вашка обашка; в. башка.

обгонити в. обагнати. 
обданица ж ‘време рада од јутра до мрака’. – Дугачка обданица у ово љетње 

време и није ни чудо што е народ изумијо ону: дуга дана код зла господара; ║ обда-
нице прил ‘истог дана, током једног дана’. – Док је бијо млађи, он ти обданице оде 
у Брезовице и врати се.

обдржавати -ржавам несв ‘одржавати нешто у најбољем стању’. – То што е отац 
с муком обдржаво син је лако разоријо; ║ обдржати обдржим св 1. ‘одржати, сачу-
вати’. – Они су испунили очев аманет и обдржали кућу и имање за пример. – Мо-
раш добро да запнеш д-обдржиш кућу и кућиште, да сачуваш аманете и благослове 
ђедова својиг. – Није ласно скућити, а, мешчини, још је теже обдржати оно што 
си закопиштијо, мораш стално да се бориш и радиш. – Борте се, ђецо, д-обдржите 
кућу и имање, грота би било да потпуштите, наши стари су сила муке виђели док су 
скућили; 2. ‘обуздати, савладати’. – Уватијо прасе, а оно се гица, не мож ласно да 
га обдржи, док му Јеротије не удари брњушку; ~ се -им се св ‘опстати’. – Једва се 
обдржасмо у оном метежу и зулуму.

обезбеда ж ‘обезбеђење, јемство, гаранција; осигурање од незгоде’. – Дошо од 
мене да тражи обезбеду, а јок од оца, стричева, ујака. – Кад бунарџије копају бунар, 
најважније је да добрим крчелама и даскама направе обезбеду, јел никад ти не знаш 
кад би она обала могла да се сручи на њиг.

обезвијати -ам св ‘благо губити свест’. – Ваздан сагнут по овој врућини купик 
компире, згодно обезвијак; в. локати.

обезвољити обезвољим св ‘постати безвољан, онерасположити се’. – Начисто 
сам нешто обезвољијо, неке јаде ништа ми се не мили; в. отромавити, размрдати.
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обездуванити -уваним св ‘остати без дувана, цигарета’. – Дајде ми, Жарко, једну 
да запалим, обездуваник.

обездушити -им св ‘остати без душе, изгубити душу због неког бешчашћа’ . – 
Кажу кад човек огрезне у безакоње, он ондак обездуши, сагуби душу; није џабе 
говорила мајка Јевросима: боље ти је изгубити главу него своју огрјешити душу.

обезнанити се обезнаним се св ‘онесвестити се’. – Ништа не знам шта би са 
мном, само се одјампут обезнаник, ко да ме нека сила успава; в. слошити се; ║ 
обезнањивати се -ањуем се несв према обезнанити се. – Почеше се једно по једно 
пиле заводити и обезнањивати.

обезоружати -ам св 1. ‘разоружати’. – Поче Џуџа, баксем, да вади кубуру, ал га 
Сретен звекну песницом па кад паде, он га обезоружа; 2. ‘оборити, обеснажити до-
казе за одбрану’. – Кад му рече да га е виђела ш њом, туна и туна, тако и тако, своим 
рођеним очима, он, нако обезоружан, немаде куд, па вели: Добро, бре, жено Божја, 
зал ти више веруеш твоим очима но мене?

обезубити -им св ‘остати без зуба, бити крезав’. – Обезубијо весели Бошко, ниђе 
једног зуба нема, ко тица мож д-еде само оно што е чорбасто; ║ обезубљивати 
-убљуем несв према обезубити ‘губити зубе’. – Пред полазак у школу поче 
обезубљивати и кад дође јесен, он би крезав ко тица.

обезумити обезумим св ‘изгубити разум’. – Боље је човеку д-умре но д-обезуми.
обер м ‘креста (о петлу)’. – Зацрвењели му се образи ко пијевцу обер.
обескрвити -им св ‘остати без крви’. – И кад су они оćекли бутку Миловановој 

јуници, она, веселница, на три ноге, ричући, одгеља наниже и кад је обескрвила, пане 
и цркне; ║ обескрвљивати -рвљуем несв према обескрвити ‘постепено остајати без 
крви’. – Кад су јуници оćекли бутку, она поче обескрвљивати и најпотље црче.

обесмртити се обесмртим се св ‘обожити се, заслужити живот вечни, постати 
бесмртан’. – Сваком је дано да се животом бори д-увиђе у рај, да се обесмрти.

обетина ж ‘сеоска слава, заветина, литије’. – Па кад за обетину кречимо кућу, 
ми све окречимо и оне облутке според башчице с цвијећом, па ти је то милина једна 
поглати.

обетиновати -уем несв ‘спровести обетину’ – Обетиновали смо, не може љепше 
бити, бијаше нам се искупила пуна кућа гостију.

обећавати обећавам несв несв ‘давати обећање, обавезу’. – Никад немо 
обећавати, нити се заветовати ако ниси сигуран да мош д-испуниш. – Обећавали 
му брда и долине док им је требо; ║ обећати -ам св ‘обавезати се, зарећи се’. – 
Обећо тајо да нас води на вашер о Илинудне; ║ обећање с; изр ~ лудом радовање 
‘упозорење да се не верује у обећања’. – То што ти је он обећо мош д-окачиш мачку 
о реп: обећање лудом радовање, д-извинеш; ~ се ‘заручити се, пристати на удају. – 
Обећала се Жељкова ћерка Јана, на јесен ће да свадбују, с Божјом помоћи. – Она му 
се обећала још лањске године

обеутити се обеутим се ‘онерасположити се, убледети’. – Нешто ми ђедо у 
потоње време бледно и сав се нешто обеутијо.

обеушити -и сe ‘олабавити; изгубити функцију’. – Обеушила ми се брњица, не 
могок да заковчам кондуру па ми сад шламће.

обешењак м ‘враголан, несташко, мангупчић’. – Наиђоше они обешењаци из-
школе и опељешише ми трешњу, ај што су е обрали, то да им човек алали, ал што 
искршише волико грање.

обешчастити обешчастим св ‘нанети срамоту, осрамотити (манастир, кућу, 
девојку)’. – Он ти је обешчастио наку ђевојку и потље јој окрено леђа, да зна он 
колко е тешка клетва ђевојачка, не би се игро са животом.
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обигравати обигравам несв ‘наметати се, трудити да се нађе у нечијој близини; 
показивати посебно интересовање’. – Богме он ти обиграва око Драгишине унуке 
има двије године, да л ће да е превари, кој зна; ║ обиграти -ам св ‘облетети око не-
чега, обићи около’. – Обигро је он до подне сваку кућу.

обијати обијам несв ‘кидати, заламати’. – Те окопај, орежи, оби заперке, стал-
но има посла; в. заперак; изр. ~ туђе прагове ‘селити се често’. – Цео живот оста 
д-обија туђе прагове и д-иде од немила до недрага; ║ обити се обије се св ‘нестати 
(обично о трави за испашу’. – Мало сувовица, а и повише стоке, обила се трава, 
мораћемо скоро, ако не пане киша, д-изгонимо стоку у брстину, навише у-планину; 
изр. ~ о главу ‘имати, стећи тешко искуство’. – Како не би знао кад му се кој зна 
колко пута обило о-главу.

обијељети -ели(м) св ‘забелети (се)’; в. градљика, испалити.
обијесан -сна -о ‘силовит, насилан, који све решава на силу’. – Кад је бијо млад, 

није ода-њега имало објеснијег момка, виђи га сад како е шљоно, ко уштипак; изр. 
Силан и обесан.

обилазити (се) -им (се) несв 1. ‘ићи издаље’. – Кад су се посвађали, гледали су да 
се не сретe и на далеко се обилазили; 2. ‘посећивати се’. – Они су се обилазили сваки 
дан, а ако се три дана нису виђели, питали су се да се неко нешто није наљутио; ║ 
обићи обиђем св ‘поћи наоколо’. – Кад поп младенцима тури круне на главе, они 
потље за њим треба да обиђу око целиваонице трипут; изр. Обилази коно киша око 
Крагуевца.

обиљежавати -ежавам несв ‘стављати белег’. – Они су обиљежавали овце да се 
знаде које су чије кад се помешају у паши; ║ обиљежити -им св ‘ставити белег’. – 
Обиљежили смо међе, ђе гој је гиометар побијо кочић, ми смо тујнак укопали каме-
нове међаше. – Викаше баба Зорка: чувајте се, ђецо, обиљеженог чоека.

обиснути се -нем се св ‘окачити се, обесити се’. – Кад је пошо у рат, ћеркица му 
се обиснула око-врата, а њему сузе полећеше.

обичај м. – Друго време други обичаји. – Знаш како су говорили наши стари: 
боље да нестане село но обичај у селу.

објати објашем св ‘опкорачити; појахати, објахати’. – Није лак каменорезач-
ки посо: објашеш рипу кад изгријава сунце и ако е узидаш у залазак, добар си; ║ 
објашити -им св ‘и с т о’. –  Нође ти он објаши коња, нако без седла и узде, увати се 
за гриву и нагна га у галоп.

облазнути -не св ‘»проклизати«, оштетити навој превише га затежући’. –
Шћадијаг да пришавим јаче онај мутер, ал не вреди, облазну.
[облак] м. – Наиђе облак од Овчара, а Миланче запјева: ој облаче, немо на копа-

че; ║ облачак -чка м дем. од облак. – Ниђе једног облачка; ║ облачина ж ‘облачно 
време’. – Бијаше облачина, ал срећом не би кише, те окопасмо виноград олако; ║ 
облачић -ића м дем. – Наиђе облачић, проћи ће.

облачати се -а се ‘навлачити се (о облацима)’. – Поче се облачати, а ми појтај да 
нам киша не разгрди плаштење.

облачнос -сти в. облачина. – Не би ја косијо ђетелину док начисто не прође ова 
облачнос, јазук би бијо да покисне.

обледити -и св ‘заледити’. – Видим да е басамак обледијо и да е шљигаво и само 
што заустик да јој рекнем, она извитли, паде и сломи ногу; в. шљака.

облепа ж ‘материјал којим се нешто облепљује’; в. облепити.
облепити облепим св према облепљивати. – Моро си то д-облепиш блатом јал 

баљегом и д-окречиш; ║ облепљивати -епљивам / -епљуем несв ‘лепити’; в. трмка.
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облизати оближем св ‘прећи врхом језика преко усана или неког папирића’. – 
Кад натрпа дувана, он онај папир смота, облиза језиком и запуши; ║ облизивати 
(се) -изуем (се) несв ‘језиком лизати усне, папир цигарете’. – Она врца се облизуе, 
ко мачка у вебруару кад врти репом; ║ облизнути се -нем се ‘језиком прећи преко 
усана у жељи да се нешто поједе’. – Кад је угледно како се јагње окреће на шиљку, 
он се облизне ко маче кад угледне врућу варенику.

облизнити се облизни се св ‘донети на свет близанце’. – Кад гој се која овца об-
лизнила, даво сам алвалук.

облица ж ‘обло дрво’. – Од онијег облица смо начинили засонице.
обловак м ‘балван, трупац’. – И ми ти оне обловаке на влаци извучемо горе на 

пут и тујнак после с палијама накотрљамо на-кола.
обловина ж ‘трупци, необрађена грађа у облом стању’. – Извукосмо ону облови-

ну според пута, па ћемо ватати згоду д-оћерамо на стругару.
облутак -тка м ‘округао углачан каменчић из водотока’. – Накуписмо ми у-ријеци 

облутака пуне џепове, то нам џебана за праћке.
обљутавити -утави св ‘постати бљутав (о непосољеном јелу)’. – Ма кад не по-

солиш јело, оно обљутави, није ни за шта, мош мирне душе да га бациш за-прошће.
обнародовати -уем св ‘разгласити, обзнанити’. – Обнародовали су да ће да им се 

удае Јана и да ће да бидне свадба на-есен.
обневиђети -дим св ‘постати слабовид, делимично ослепети’. – Кад бијаше при-

крају живота, обневиђе ђед Драгиша, не могадијаше ласно да распозна ђецу док им 
не чуе аваз; в. обрлатити.

обнезнањивати се -ањуем се несв ‘падати у несвест’. – Бојим се за њу: често се 
обнезнањуе, а неће д-иде доктору.

обнерадити се -ерадим се св ‘олењити се, престати радити’. – Згодно се овај на-
род, за њине владавине обнерадијо и пројолпазијо, сви би шћели неке транге вранге, 
нико бре да потури леђа, ма најгоре што ће с нерадом д-отрују младеж, бокте виђо 
сами.

обникнути -не св ‘лепо нићи, изнићи’. – Прошо сам поред твое њиве у 
Албићевини, обникла ти пшеница ко четка, не-било урока; ║ обнићи -кне св 
‘и с т о’. – Обникло, вала Богу, на-љепоту; ║ обницати -ниче несв према обнићи, 
обникнути. – Почело згодно д-обниче, а киша пала баш ко да нас је питала.

обноћ прил ‘преко ноћи, у току ноћи’. – Кад виђасмо да ће да завали шодера, 
обноћ сам, с коњима, правијо туру шодера с Мораве, па ćутрадан мијешаш бетон 
мајсторима; в. наватати; силити се.

обогатити се -им се св ‘стећи иметак, богатство’. – Није се он обогатијо од врући 
колача, но није сушијо кошуљу годинама, ни он ни чељад му, знаш како веле: у Ра-
дише доста бише.

обогу об. у изр ~ двије. – Не зна ни обогу двије; в. ћускија, умислити.
ободрити -им св ‘охрабрити’. – Ова влас ти је неком мајка а неком маћа, за исту 

ствар неко ће у апс, а неко ће још бити ободрен да тако настави и диље.
обојак обојка м ‘комад топле тканине, најчешће сукнене, која се ставља у обућу 

ради утопљавања’. – Ондај ти обућа била мизерна па смо зими турали сукнене 
обојке; изр. Ком опанци, ком обојци.

обор обора м ‘грађевина за свиње, свињац’. – Веруеш ли ти да е мој отац спаво 
у обору, стражијо, кад треба крмача да с-опраси, вели: јазук би било д-удави неко 
прасенце.

обосити обосим св 1. ‘подерати обућу’. – Биле су то тешке године, памтим кад 
смо обосили, а нисмо имали пара да купимо нову обућу; 2. ‘остати без потковице 
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(о волу или коњу). – Обосијо ми шароња у предњу десну ногу, морам да га ћерам у 
поткивачницу.

обравнит -а -о ‘раван’. – Кад сиђемо низ планину, доље ђе је обравнито, винт не 
пипамо ко да се не ваља; в. слог.

обравњати -ам св ‘поравнати’. – Земајле нам авлија није била вако обравнита, 
тек вамо кад су пристигла ђеца, ми смо горе копали и прегонили земљу наниже док 
нисмо обравњали.

обрада ж ‘обрађивање, прерада’– Липово и орово дрво су подесни за обраду; ║ 
обрадљив -а -о ‘који се да лако обрађивати’. – Сво му имање лакорадно и обрадљиво, 
ни једна парцела му није прладљива ни каменита.

обрадавати -адава несв а. ‘свилати, развијати »свилу« на врху кукурузног кли-
па’. – Почело жито згодно д-обрадава; б. ‘добијати браду’ (о дечаку-пубертетлији). 
– Разрасто се, само што није обрадавијо, већ му се помаљају длачице, по лицу, нако 
ко паперје.

обрадити обрадим несв ‘урадити све пољопривредне послове’. – Они никад 
нису оставили ни стопицу земље да е не обраде; ║ обрађивати -ађуем несв према 
обрадити. – Ми смо све наше парцеле обрађивали, никад нисмо дозволили д-остане 
необрађено да се закорови.

образ образа м 1. ‘лице’. – Кад је пито да л би пошла за њега, њој порумењеше 
образи ко булке. – Зарумењели јој се образи, види се да има ђевојачки стид; 2. ‘част, 
достојанство, поштење’. – Вели ђедо како е богомољцима Владика Николај говоријо: 
образован је онај кои има образ; изр. Вода све опере сем црна образа; ║ образли 
непром прид ‘који држи до части (образа), увиђаван, скроман, ненаметљив’. – Човек 
треба да бидне образли, стално нам је ђедо говоријо, ласно е, вели, бити брез образа 
и највеће богаство ти је ово, па тури шаку на образ и зато, вели, док сте – нек сте; ║ 
обрашчић м дем; в. суза, штипати.

обрамача ж ‘благо закривљена дрвена полуга за ношење терета на рамену’. – 
Упртим, на обрамачу, с једне стране кову са сиром, а с друге цегер с кајмаком и 
јајцима и запуцам преко планине у Чачак, сваке петке.

обрастати обраста несв према обрасти. – Ан запуштиш парцелу, ома почне об-
растати у аврик и шишљак; ║ обрасти -е св ‘зарасти у коров, бити покривен ко-
ровом’. – Прича Милан Станков како е обрасла трава на Богићевом гробу и вели: 
морам кастом д-одем с косом д-уљудим човеку вечну кућу.

обрати оберем св 1. ‘сабрати плодове’. – Послужи нас време те обрасмо и јабуке 
и жито; 2. ‘издвојити масноћу из млека, скинути кајмак’. – Кода нас се сир прави од 
обраног млијека; изр. ~ (зелен) бостан ‘рђаво проћи, зло дочекати’.

обратити се обратим се св 1. ‘постати верник, поверовати’. – Вала Богу обратијо 
се Славко и почо д-иде у цркву неђељом, да слави и све редно како доликуе; 2. ‘за-
тражити помоћ?’ – Слободно се ти обрати нашем Драгићу за посо, само кажи да те 
оправијо чича Милорад; ║ обраћати се -ам се несв ‘ословљавати’. – Кад се обраћаш 
старијем човеку, ослови га са »чико«, а ако е млого стар, ослови га са »ђедо«.

обредити обредим св ‘учинити нешто по реду’. – Обредили смо све даће за покој 
ђедове душе и сподигли му спомен; ║ обређивати обређуем несв према обредити. 
– Туј ти ми заćеднемо у кавану и почнемо д-обређуемо једну по-едну туру.

обрежак -шка м ‘брешчић, брежуљак’. – Почо Велизар да прави кућу на оном 
обрешку, изнад бреста.

обрезбожити (се) -им (се) св ‘постати безбожан’. – Обрезбожијо се народ, нит 
иде у-цркву, нит се Богу моли, уватила га нека уктанија и модирање, неће ово на 
добро изићи; ║ обрезбожен -а -о ‘који се одрекао Бога, који је обезбожен’. – Можда 
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е то казна Божја боз тога што смо се искварили: обрезбожени владари, обрезбожени 
учитељи, да-бок-сачувај. – Обрезбожено цело покољење, сем баба и ђедова, ретко 
ког мош виђети да е побожан.

обрести се -тем се св ‘наћи се, задесити се’. – Кад су Бугараши попалили Бојовиће 
у Брезовицама, наши су се уома обрели тамо с воловима и колима и помагали им да 
обнове грађевине. – И ми ти се обресмо с оне стране планине кад је почела киша.

обрећи се обрекнем се св ‘обећати, заветовати се’. – Обрекла се Јана Урошу па 
ће, ако Бог да, најесен бити свадба; ║ обрицати се обричем се несв према обрећи се. 
– Раније су се ђевојке обрицале, па се у цркви оглашавало да се та и та обрекла томе 
и томе, па ако когој има да пријави каку сметњу, да су крвно јал кумовско сроство да 
пријави свештенику, сад јок но: оћеш ме, гољо – оћу те, дрољо.

 обрисати -шем св ‘очистити прашину, влагу’. – Очи славе узмемо брезове метле 
па обришемо и авлију, и башчу и пут кроз окутњицу. – Обриши крпом астал, просула 
ђеца млјеко.

обрлатити -им св ‘придобити неког за своју намеру’. – Немо да дозволиш да те 
они обрлате д-идеш за њима, сви су они исти, ударила им влас у-главу па обневиђели 
начисто, но у се и у свое кљусе.

обрнути обрнем св ‘окренути’. – Обрнде плек з-гибаницом да се једначито за-
пече; изр. Окрени, обрни – немаш куд; ║ обртати (се) -ћем (се) несв према обрнути 
(се)’. – Онај горњи воденички камен ти се обрће дан-ноћ, зато се и каже: не стае ко 
воденички камен; ║ обртање с гл. им. – Она ралица ти је била на обртање, ш њом си 
мого д-ореш страном, кад ишћераш бразду, ондак обрнеш даску и раоник и истим 
трагом ореш, а бразда се преврће за оном малопрашњом.

обронак -онка ‘страна брда или планине’. – На обронцима Јелице планине, ђе 
су земајле били лознички виногради, сподигнут је манастир Светог Николе, а један 
ђедо с Велеса више Гуче ми реко да су ти виногради некад били манастирски.

обрстити -и св ‘појести лист и младе изданке’. – Уишла коза у башчу и обрстила 
све што е доватити могла.

обртај м ‘окретај’. – Нама добар бунар бијо, девет обртаја с вијоглавом и кова 
довати до воде; ║ обртни -а -о ‘који се обрће’; ~ јастук ‘део на предњим запрежним 
колима који носи канате’. – Бијагу нојнак под дудом кола без каната и Крстомир 
смота обртни јастук, мал је валило да га распали ш њим; ~ клин ‘метални клин око 
кога се окреће обртни јастук’. – Кад подмазуеш точкове, подмажде мено и винт и 
обртни клин.

обртањ -тња м ‘окретање, обртање’. – Доље под планином су људи имали дола-
пе за наводњавање и ондак упрегну коња те он иде у-круг и прави обртањ те се тако 
вода вадила и заливала њива.

обртњак м ‘метална шипка, клин који повезује предњи трап и срчаницу волов-
ских кола’. – Обртњак ти служи да може да с-окреће предњи трап на завоици.

обрукати (се) -ам (се) ‘осрамотити се, понизити се’. – Тако ти се Лујо, како га 
е ђед звао, обрука ко нико наш, кућу нам осрамоти, ал даће Бог да дође памети. – 
Немо да се обрукаш и д-искаљаш образ, благо тају, ни за живу главу.

обруч м ‘дрвени или гвоздени круг на точку, каци, бурету, воденичком колу’. – 
Земајле су обручови на кацама били дрвени, сад јок, сви ударају гвоздене.

обручати -ам несв ‘постављати обруч’. – Ене иг тамо, обручају кацу; изр. Обру-
чали смо и веће каце ‘решавали и озбиљније проблеме’; ║ обручање с гл. им. 
‘постављање обруча’. – Кад направиш кацу, ондак слажеш дуге на данце и ондак 
иде обручање.
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обршћети -стим св ‘завршити бршћење, обрстити’. – Ови лопови обршћеше на-
родну замуку ко Жутуља калем; в. брстити.

обувати се обувам се несв ‘навлачити обућу на ноге’. – Научила бабина срећа и 
кућа да се сама обува; ║ обути се обуем се св ‘навући обућу на ноге’. – Чекни мено 
да се обуем. – Обу кондуре на босу ногу, натуче шајкачу и изиђе.

обуватити -им св ‘обухватити’. – Брес код Милине куће нису могла д-обувате 
троица људи, прича се му е преко четири стотине година.

обуздавати обуздавам несв ‘смиривати, умиривати’. – Још мало док Шароња 
одвећа, тешко ћемо га обуздавати; ║ обуздати -ам св ‘савладати, смирити; заустави-
ти’. – Разгалопирали се коњи, једва иг обуздак; в. дреновак, пропети се.

обузети обузмем св ‘захватити, спопасти’. – Обузела иг драт од нолике страсти 
кад је гром гађо у багрен горе више-њиг; ║ обузимати -ам / -мљем несв према об-
узети. – Земајле је била млого џазбена, а сад је, каже, неке јаде почо обузимати неки 
кукавичлук.

обујмица ж ‘јачи гвоздени круг, обручић, навучен на облицу која се жели рас-
цепити да би се добила два њена крака’; в. процијеп.

обурвавати (се) обурвава(м) (се) несв ‘осипати се, одроњавати се’. – Јеси ли 
виђо како е тамо близу јевремског потока почела да с-обурвава земља; ║ обурвати 
се -а се св. – И та ти се парцела, коју је е он спомоћу лажнијег ćедока добијо судом, 
обурва и тујнак ти два његова унука награишу.

обућа ж јд ‘ципеле, чизме, кондуре’. – Ко е бијо бољег имовног стања имо е 
стоећу обућу; ║ обућица ж дем; в. замчица.

овајдити се -им се св ‘стећи неку корист, вајду’. – Мисли, пусник, да ће на таки 
начин да се овајди, нема од-тог посла ништа.

ован овна м зоол ‘мужјак Ovis aries’. – Ударио га ован, богме лежо три неђеље; 
изр. Бој се овна, бој се говна; ║ овнина м аугм. од ован. – Завитлавали Срећка кад 
се вратијо у село да живи, како е баксем пјево: Овце мое, враћајте се тору / овнина 
вам иде на мотору; ║ овнић -ића м ‘младунче овце мушког пола’. – Оди, благо баби, 
да видиш: облизнила нам Сига два овнића, виђи каки су ко јајце јајцету; ║ овнићак 
-ћка м ‘и с т о’.  – Ноћас смо добили још три овнићка; ║ овнујски -а -о ‘који је од 
овна, који се тиче овна’. – Кад бијасмо ономад на свадби најдосмо се, ко у оној 
пјесми, меса овнујскога и написмо вина рујнога; в. закрвавити, руј.

оварбати оварбам св ‘обојити’. – Ми на Велику суботу оварбамо пуну котарицу 
јајци за Васкрс.

овдашњи -а -е ‘домаћи, месни’. – Ово ти је, куме, наш овдашњи учитељ, он ти је 
смијенијо Мрда кад је отишо у пензију.

овешчати -ам св ‘застарети, изобичајити се’. – Овешчали они добри стари 
обичаји, сад нема да видиш литије кроз село, нити скупове о обетинама; в. извеш-
чати.

овизати се -ам се св ‘доћи себи, учинити свесним’. – Мешчини да нема од нас 
ништа, ако се ова ђеца не овизају.

овијати -јем св ‘пресипати пасуљ из висине на ветру да би се одвојила плева од 
зрневља’. – Ајде д-овијемо пасуљ кад је вако ведро а дува ветар, не може љепше 
бити.

овингер м ‘офингер, вешалица за одело’. – Није раније било овингера ко-во сад, 
но смо качили одијело на чивлуке.

овирати овирам (не)св ‘откри(ва)ти’; в. преметити, пућкарати.
овићак -ћка м ‘нешто мало, сићушно, премало’. – Ми ти богме појдосмо оног 

печеног пијевца, не остаде ни овићка.
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овицир -ира м ‘официр’; в. карта, стражар.
овоицки -а -о ‘овако мален’. – Ма нема шта да видиш, дошло овоицко, не мош 

ласно да г-угледнеш; ║ овоишни -а -о . – Нема ни за шупаљ зуб, овоишно; ║ оволи-
чачки -а -о ‘оволико велики’. – У они дан падне оволичачки снијег, нисмо могли без 
лопате да се пробијемо до-штале и дрвљаника; ║ оволишни -а -о в. овоицки. – Жито 
му се јаком помаља из земље, оволишно, нема шта да видиш.

овратити овратим св ‘окренути у супротном правцу’. – Кад ишћерамо бразду 
до краја, ондак овратимо на другу страну, одакле смо дошли, па јопет тако ваздан; – 
Кад он викне: »Оврати, Беља«, волови сами оврате; ║ овраћати -ам несв ‘окретати 
(у орању, на вршају)’. – Иду маом волови сами, ал кад овраћаш, мора неко да иг 
поведе.

овраћај м ‘окретање у супротном смеру (у орању, на вршају)’. – Наши волови 
сами иду у орању, једино на овраћају мора неко да иг поведе.

овријећи овршем св ‘обавити вршидбу’. – Није било лако овријећи и пшеницу и 
раж за-дан, ал, вала Богу, искупи се доста вршијоца те нам пође за руком да то отаро-
симо. – Овро сам зоб, стрпо сламу и сад сам миран што се овијег стрниг жита тиче.

овркати оврчем в. свркати. – Кад смо се враћали са Сабора, бијасмо огладњели 
па кад смо наишли путељком кроз пшеницу на Крушевљу, ми оврчемо понеки клас 
пшенице па она зрнца пој(е)демо, те мено утолисмо глад. – Навадили се ђаци кад 
иду из-школе путићом кроз пшеницу да кидају класове па иг оврчу и она зрнца једу.

овршак -шка м ‘врх дрвета’. – Од онијег овршака и окорака зготовимо дрваци 
за-зиму.

овршина ж 1. ‘прва количина сена или лисника са врха стога’. – Овршину и 
одушину од-сијена смо користили за простирку, нисмо то полагали стоци у јасле; 
2. ‘покорица на џибри у каци кад преври воће’. – Овршину џибре бацамо ил дадне-
мо свињама д-искрцају кошчице, то никад не турамо у лампек, дође кисело и мож 
д-упропасти сву ракију.

овца ж зоол ‘женка Ovis aries’; ║ овчина ж пеј аугм од овца. – Узјогуниле се ове 
несне овчине ђе се обила паша, не могу ласно да иг стигнем; ║ овчица ж хип дем 
од овца. – Свака кућа е земајле имала овчица, било ђеце колко ош, имо ко да чува, 
сад јок; в. траљати; ║ овчећи -а -е ‘који је од овце, овчији’. – Овчећи кајмак ти је 
скупљи од тамљана, ал јес и добар, нема шта; ║ овчи -а -е в. овчећи. – Овче ђубре је 
јако и ваља за башчицу; ~ сир. – Правила е лика овчи сир, све иćече ситне кришке, 
млого е добар бијо, још кад преври – да га туриш пред цара; мед. овче богиње; в. 
осути.

овчетина ж ‘овчије месо’; в. бутка, кољеница, свињетина;
огаравити се огаравим се св ‘упрљати се гарежом’. – Решила д-очистим чунко-

ве, нешто ми слабо вуко шпорет, па сам се сва огаравила, реко би сам оџачар.
оглабати -ам св ‘оглодати’. – Он сву кртину тури пред-ђецу, он само оглаба оне 

кошчине, колко да га мине жеља.
огладњети -ним св ‘осетити глад, постати гладан’. – Ама, човече Божји, понеси 

нешто д-имаш да појдеш, дуг је дан, док покосиш – огладњећеш.
[огледало] с в. ждрака, мазати; ‘део петролејске лампе’; ║ огледалце -ета с 

дем. – . На лицидерском срцу је било мајушно огледалце; ║ огледалче -ета с дем; 
в. китити.

огледати огледам несв ‘повремено погледивати’. – Огледајде млијеко на шпоре-
ту да не покипи; ║ огледнути огледнем св ‘погледати повремено’. – Сеице, одосмо 
ми да жњемо, а ти, молим те, огледни понеки пут стоку, све смо ми намирили само, 
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за сваки случај, да се кое не заврзе; ~ се видети себе у огледалу. – Боље ти је да се ти 
огледнеш а јок да налазиш коеком ману. – Кад гој се обуче и очешља, она се огледне.

оглобина ж ‘оглодана коска, остатак после јела’. – Како га не би срамота те нам 
ижње оне оглобине, ко пред пашчад.

оглобити оглобим св ‘наплатити, казнити, опорезовати’. – Ови, у-општини, само 
гледају како да те оглобе, баш њиг брига имо ти ил немо.

оглувљети -вим св 1. ‘изгубити слух’. – Оглувљо Будимир начисто; 2. ‘постати 
безосећајан, огуглати’. – Оглувљели су они на муку народа, не чују јаук и запомагање 
сиротиње, они глају како да згрну нашу замуку у њине џепове.

огњиште с ‘место у кући где се ложи ватра. – Ондај су ти биле полубрвњаре куће 
и у оном брвнаном делу ти је било огњиште ђе се ложила ватра; оно е било оивиче-
но циглом ил каменом, на ћошковима огњишта су били преклади, изнад су висиле 
вериге и на њиг се качијо бакрач кад треба да се нешто укува, а око огњишта смо 
се гријали, крунили жито, крцали орасе, жене и ђевојке раде нешто у-руке, преду, 
плету и тако то, а горенак изнад, на тавану се сушило месо, е онај део ђе је жар на 
огњишту то ти је прочевље, туј ти се увече пепелом запрете жар, а иzутра распре-
теш, туриш мено љушчица ил грањушца и ватра плане јопет.

огодинити огодиним св ‘дочекати, поживети годину дана. – Богами, Љубинка 
Млађова уведрила, дај Боже д-огодини, ал тешко, очију ми мојиг; в. смрт.

огорелина ж ‘нешто што је делимично сагорело (обично дрво)’. – Проба од оне 
огорелине д-искористи шта било, ал богами мрка капа, најбоље д-иде све у-дрва.

огорети -и св ‘ставити на ватру привремено’. – Кад купимо земљани суд, ми 
помешамо мас и мурузно брашно па га изнутра намажемо и туримо на жар д-огори 
и потље тај суд не пропушта воду. – Кад ђедо спреми багренове диреке, он наложи 
ватру и на ватру потрпа диреке с оне стране што иде у-земљу те иг огори и потље 
таки дирек неће да сатрули преко тријес година.

ограбити -им св ‘грабуљама прикупити сено после плашћења’. – Попластисмо 
ливаду, ал не стигосмо д-ограбимо па ћемо ујутру да поранимо за росе, да не пре-
кори.

ограда ж ‘заграда’. – Ми смо ондак правили ограду око авлије, око башчованлу-
ка, око вотњака, па око тора, свињске башче, котара, маом прошћом или врљикама, 
е вамо касније се ограда правила од летве; ║ оградица ж дем од ограда. – Око баш-
чице с цвијећом правили смо оградицу, то ти је више споради украса.

оградити оградим св ‘ставити ограду, заградити’. – Оградијо сам вотњак 
прошћом, а за авлију ћу д-истружем појасове, летву и диреке; ║ ограђивати 
-ађивам / -ађуем несв према оградити. – Отишли људи доље у-башчу да е ограђују. 
– Како гој оградиш авлију, не мож бити ко-но што певају копачи: Драгачево ружом 
ограђено / пола ружом, пола босијоком.

огребати огребем св ‘повредити оштрим предметом’. – Огребала га мачкетина 
па му се позлило; ║ огрепсти огребем св ‘састругати кашиком пригорелу храну са 
дна посуде’. – Ми ти кашиком огребемо сваки лијек качамака ил компира са шерпе, 
а ако е мено загорело, ми смо то звали греба и то смо највољели.

огребенати -ам св ‘гребенима уредити нити кучине’. – Кучине смо гребенали и 
кад огребенамо, потље предемо; в. гребенати.

огрезнути -не[м] св 1. ‘бити потопљен, замочен у течност’; 2. ‘загазити у 
неваљалство (корупцију, безакоње)’. – Коно што ти је купус огрезо у расо, тако ти је 
он, до гуше, огрезо у неваљалштињу.
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огризина ж ‘остатак хране који стока не поједе’. – Држава сељаку узе све, оста-
вили нам само огризине, зато су испјевали ону: друже Тито и Јованка / родила нам 
талијанка / вама жито – нама слама / немам више посла с вама.

огријати огрије св ‘појавити се, изгрејати (о сунцу)’. – Запјеваше жетелице ону: 
јутрос рано сунце огријало / огријало њиву домаћину / и у њиви младе жетиоце; ~ се 
-јем се св ‘огрејати се’. – Бежте у-кућу да с-огријете, смрзли сте се начисто.

огрнути огрнем св 1. ‘загрнути земљу око усева’. – О првокопу се само покре-
ше трава и прориједи жито, а кад бидне огрт, ондак се земља пригрне око сваке 
стабљике муруза; 2. ‘бацити одећу на леђа без увлачења рукава’. – Огрнде, дијете, 
каку џоку, немо да те преćече овај ладан ветар док пређеш тамо до-штале; ║ огрта-
ти -ћем несв – Кад смо огртали компире, удари киша те нам разгрди посо.

огротити се огротим се св ‘огрешити се’. – А ја се, пусти, огротик о веселог 
ђеда, нисам му сверово кад је говоријо да неће дочекати Ђурђевдана.

огрт огрта м ‘друго копање кад се пригрће земља уз струк усева’. – За првокоп 
смо имали повише копача, ал у огрту заплатисмо: само нас двое з-дана у-дан.

огуглати -ам св ‘постати неосетљив, навићи на неко неуобичајено, непријатно 
стање’. – С почетка смо се ćекирали кад она почне да џака одонуд преко јаруге, по-
сле огугласмо, нисмо узимали к-срцу, што викаше покојна Анка: пашче лае, ветар 
носи, то до-мене не доноси.

огузас -ста -о ‘који има широке кукове, (по)велику стражњицу’. – Јес она била 
нако огузаста, ал је била отарашна у сваком послу, није јој било равне.

огулити огулим св ‘одрати, ољуштити’. – Ови ђавољи зечеви нам огулили не-
колко калемова, не ćетисмо се да иг завијемо прије снијега.

одавле прил ‘одавде’. – И он ти је одавле из овог села понико, само што е ко 
дечак отишо у школе па е долазијо само љети.

одагнати одагнам св ‘отерати нешто од себе’. – Навалила прасад око мојиг ногу, 
једва иг одагнак, оће да ме искаљају начисто; ║ одагонити одагоним несв ‘одбијати 
од себе’. – Кад те напану челе, не вреди одагонити, но се само умири и оне ће д-оду.

одазвати се -овем се св 1. ‘одговорити, огласити се на позив’. – Дочекаћеш ти да 
ти се глуви одазове; 2. ‘прихватити позив’. – Ред је да се одазовемо, и да иг испош-
туемо, кад су нас људи звали јел то ти је једна пажња ш њине стране; ║ одазивати 
се одазивам се / одазивљем се несв. – Ја се одазивљем, ал баба не чуе но јопет зове.

одаклен / одаклен прил ‘одакле, од ког места’. – Одаклен си, пријатељу, мешчи-
ни да смо се неђенаке виђали?; в. тапија.

одаламити -им св 1. ‘ударити некога изненада’. – Ако ти он одалами шамарчину, 
немо после да се мене жалиш; 2. ‘рећи нешто бесмислено, извалити неку глупост’. 
– Кад би скоро све готово, он ти одалами: кад би, вели, ова качара изгорела, колика 
би то жишка била – и тако упропасти ствар.

одалачити -им св ‘ударити неког’. – Кад га е одалачијо, вако ода се, пао е ко 
свијећа; в. одаламити.

оданле прил ‘оданде’. – Није шћео, скотиња једна, оданле довле да му припо-
могне прењети котобањ лука, но е моро веселник сам да га напрти на леђа; в. из-
батргати се, ломатати се.

оданути одане(м) св 1. ‘одморити се мало, одахнути’. – Ајд да ćеднемо само 
мено д-оданемо, д-узмемо ваздука. – Јесте ли оданули колко било по овој жеги?; 2. 
‘прохладити се, хладнути се’. – Ајде да зајно доручкуемо, еве турила жена гибаницу 
д-одане мено, само што е иставила из-вруне.

одапети одапнем 1. ‘олабавити нешто што је затегнуто’. – Пази кад дријешиш ту 
сијенску мотку да не одапне па да те распали по носу; 2. ‘умрети, окончати живот 
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(вулг)’. – Шта ћеш кад нам је тако суђено, цео живот у терету све док једног дана не 
одапнемо; ║ одапињати -ем несв према одапети. – Ондај смо имали лук и стреле 
па смо одапињали и веџбали се да нишанимо.

одасипати -ам несв ‘одливати течност из каквог суда или одвађати зрневље из 
џака’. – Мораш д-одаспеш мало, не мош везати џак; ║ одасути одаспем св ‘одлити’. 
– Одаспи једну ћасу млијека из бакрача д-утрошим ђеци мурузнице за вечеру.

одаслати одашљем св ‘послати неком нешто’. – Одасло поштар писмо по ђацима, 
једва ишчекасмо д-отворимо да видимо како су прошли у путу; ║ одашиљати -ем 
несв ‘слати’. – Отишо чикуна да одашиље бралу одијело и ципеле, ако Бог да, требо 
би д-изиђе из војске за обетину.

одати одам св ‘открити, издати тајну, потказати некога’. – Наљутила се па је 
одала, рекла мајци да је виђела с Марком; ~ се 1. ‘нехотице открити тајну, изланути 
се’ – Нико му није крив, сам се одо, није џабе казано, све што е тајно биће јавно; 2. 
‘подлећи неком пороку’. – Одаде се пићу и курвалуку и упропасти наку имовину и 
наку чељад; ║ одавати одајем несв ‘откривати тајну’. – Касније се дознало да е он 
радијо за наше душмане и да е стално одаво наше планове.

одаткати -ам св ‘ткањем урадити, откати’. – Одаткала сам Милици ћилиме, сад 
ћу да почнем да спремам Драгињу; ║ одаткивати одаткивам несв ‘ткати’. – По целу 
зиму смо и ја и свекрва одаткивале коешта, јал ћилиме, јал крпаре.

одатле прил ‘од тог места’. – Одатле се изродило млого крабриг људи који нису 
презали да рекну истину па куд пукло да пукло; ║ отале прил ‘и с т о’;  в. макну-
ти, натртити се, ножурина; отален ‘и с т о’.  – Ишли су зајно до на-планину, туј 
су поели мено љеба и сира и отален су отишли свак својим путом; ║ отле прил 
‘и с т о’. – Ђе помену Милатовиће, отле је моја снајка; в. нојна; изр. Отле дотле; от-
лен ‘и с т о’. – Кад од Забоја изиђеш горе на Дјелове, отлен воде три путића, ти уда-
ри оним средњим и он ће те довести до Маћанске стублине, кад прођеш стублину, 
иди десним путићом и сићи ћеш според Савине стопе у Маслаће, после ти је ласно.

одбити одбијем св 1. ‘одвојити младунче да више не сиса’. – Одбила овца јагње 
сама, нисмо га ми залучивали; 2. ‘не прихватити понуђено’. – Шћадијак да човеку 
поштено платим што е издангубијо, ал он ме одби, не шћадијаше да чуе, вели: колко 
си пута ти мене учињо коешта и ниси шћео да наплатиш; ║ одбијати одбијам несв 
– Нудили су му коешта само да га увучу у њину партију, ал он је то све одбијо, вели: 
нећу да ме нико купи.

одбравити -им св ‘откључати’. – Нисам могла д-одбравим качару ни на кои на-
чин, те морадок да зовнем бралицу; ║ одбрављивати -ављуем / -ављивам несв. – 
Почек д-одбрављивам врата и сломик кључ.

одбрајати одбрајам несв ‘бајати, врачати приликом уједа змије’. – Поче Тикомир 
нешто да одбраја, ја нисам веровала да мож да помогне, ал овца прегура, да л од 
бајања, Бога ти питај; ║ одбројити одбројим св ‘завршити бројење’. – Е, мој ратни-
че, наши дани су одбројани, беше му га наше.

одбрусити одбрусим св ‘реско одговорити’. – Викну он на њега: скини ту капу, 
видиш ли на зиду слику нашег преседника, а он му одбруси, нако ко из топа: слушај 
ти, судија, ја, вели, капу скидам Аранђелу, мојој крсној слави, а јок том твом, што 
си га туријо тујнак.

[одвајати] одвајам несв; в. пут, сито, сортирати; ║ одвоити одвоим св ‘раз-
ликовати се’; в. голубарник, лисичарка, стока.

одвајкад прил ‘одувек, од давнина’. – Одвајкад су наши стари славу славили, 
Богу се молили и светој чаши приступали. – Одвајкад су ти ово биле џематске утри-
не, док не дође на влас ова гологузија те нам то оте.
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одвалити (се) одвали (се) св 1. ‘окрњити, одвојити (ударцем, притиском). – Неко 
му одвалијо врата на подруму у винограду. – Одвалила ми се пета на цокули; 2. 
‘снажно ударити’. – Одвалијо му шамарчину; ║ одваљивати -аљуем несв ‘рушити’. 
– Дођоше они ништаци и почеше одваљивати ограду на башчи, док не излеће тата 
те им нададе шушку, побегоше ко зечеви.

одвећати -ам св ‘постати већи, порасти’.– Ондак ти је тако било, чим мено 
одвећаш, почињеш да радиш барабар с маторима и тако свикнеш на време; ║ 
одвећавати -ећавам несв ‘расти, израстати’. – Како су почели д-одвећавају, тако им 
мањала и обућа и одијела.

одвика ж ‘превладавање зависности од нечега’. – Тешко е учинити одвику кад 
нешто уобичаиш, зато е и казано да е навика једна мука а одвика девет мука.

одвикарити -им ‘одсећи’. – Иди, сине, у-подрум те одвикари плећку од пециви-
це да пошљемо кумовима и једну плећку да пошљемо оним сиротанима, севап је на 
овај благ дан.

одвикнути (се) -нем (се) св ‘ослободити се лоше навике’. – Никако није мого 
дa одвикне цигарчине иако му иг доктор строго забранијо; ║ одвићи одвикнем св. 
– Њему се најлакше било одвићи од образа; ║ одвикавати се -икавам се несв ‘пре-
вазилазити навику’. – Сваке године смо о Ђурђевудне одвикавали јагњад од доења.

одвратити одвратим св 1. ‘утицати на неког да одустане од неке намере’. – Ни-
смо могли да га одвратимо од ње и готова ствар, црко би мешчини; 2. ‘преусмерити 
мали водоток’. – Ијако пљушти киша, трчи одврати воду у јаругу, оће да нам упро-
пасти уćев; ║ одвраћати -ам несв ‘вршити притисак’. – Данима смо га одвраћали од 
оне неваљалице, ал није вређело, младос лудос.

одвргнути -нем св ‘ојачати, пребродити кризу’; в. заранити; ║ одврзати -жем 
несв ‘стасавати, јачати и развијати се’. – Само док почну мено одврзати, потље је 
ласно; ║ одврзавати -рзавам ‘и с т о’.  – Откад јој ђеца почеше одврзавати, извуче 
се веселница из муке и немаштиње.

одврзивати одврзивам / одврзуем несв према одврсти. – Ене га ђедо, одврзуе 
теле горе у ливади; ║ одврсти -рзем св ‘одвезати, отплести, одмрсити’. – Заврзла 
се крава у онај поводњик, пукће јадница, оће да цркне, једва на једвите јаде је од-
врзосмо.

одвркавати -ркавам ‘израстати, развијати се’. – Како су ђеца одвркавала, нама 
е пристизала помоћ па изиђосмо из неокоштиње; ║ одвркнути -нем св ‘ојачати, 
одрасти, оснажити се’. – Једног дана, бијаше Тозо одврко − аман стасо за школу − 
заигра се и некако упане у они базен с осочином до гуше, умал се није утопијо; ║ 
одврћи -кнем св ‘и с т о’. – Ништа се не бој, вришко ће ђеца да ви одвркну и ете ви 
помоћи и одмене.

одвуд прил ‘одовуд’; ║ одовуд прил ‘са ове стране’. – Одовуд те притисла држа-
ва, одонуд сувовица па глај ку-ћеш и како ћеш, брајко мој; в. радити.

одгађати одгађам несв ‘одлагати’. – Немо више одгађати ту твоју женидбу, сва 
твоја суврс се ижени, само ти оста сиђелац; ║ одгодити одгодим ‘одложити’. – Ишо 
да иг моли да му одгоде војску док му отац изиђе из болнице.

одгајати одгајам несв. – Тамо ђе сам ја рођена и одгаена сад има још само два-
три старца; ║ одгоити одгоим св ‘подићи, отхранити’. – Моја баба Драгиња одгоила 
десеторо ђеце, није ко-во сад: цврцну једно, двое и – готово.

одговарати -оварам несв; в. срећан, чкарт; ║ одговорити -оворим св 1. в. истре-
сати, кијамет; 2. ‘убедити да се одустане од неког наума’; в. баглама, задрибанда.

одгонити одгоним несв ‘одвозити’. – Ми ти зими одгонимо на соницама ђубре 
по њивама, па га пред орање растуримо и заоремо.
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одгрнути одгрнем св ‘склонити земљу с нечега што је њоме било покривено’. – 
Кад прође опаснос од мраза, ти ондак одгрни ону земљицу и ђубре, што смо јесенас 
нагрнули око ружа, да не измрзну; ║ одгртати одгрћем несв према одгрнути. – 
Д-идем да помогнем тати одгртати снијег од-сијена.

одгурати одгурам несв 1. ‘преместити гурањем’. – Одгурај то грање тамо до 
врзине; 2. ‘отићи, прикључити се’; в. окупити (се); ║ одгурнути -нем св према од-
гурати. – Он га одгурну и оде.

одерина ж (обично у мн.) ‘одбачена изношена одећа’. – Да му није ониг одерина 
што му доноси брат, бијо би и бос и го.

одзвонити -и св ‘означити нечему крај’. – Одзвонило е њино, сад иг нико не 
зарезуе ни за шта, прошло њино време, коно што е и казано, свему има време; ║ 
одзвањати одзвањам несв према одзвонити. – Полако одзвања и изамиље њино, 
долазе млађи.

одзив м ‘одговор, одазивање’. – Мора д-учиниш одзив, таки је ред, не мош да 
поцениш људе, ан су те звали, значи да те цене и поштују.

одзноити одзноим св ‘поштено зарадити у зноју лица свога’. – Сине, оно што 
нисмо одзноили, ни за живу главу не смијемо уњети на наше имање, јел туђа замука 
никог није усрећила; в. немилице, побјешњети; ║ одзнајати одзнајам несв према 
одзноити. – Ако мислиш скућити, мораш одзнајати сваки дан.

оди! узв ‘ходи, дођи’; ~ на-на ‘узв. за вабљење коња’. – Оди, Путко, на-на!
[одиграти] -ам св. – Јесмо ми одиграли неколко пута на саборима, кад он повоза 

коло и пошаље неког да ме зовне д-играм до њега, ја одем јел таки је ред.
одијевати се одијевам се несв а. ‘стављати одело на себе, одевати се’. – Они 

Млађови су се одијевали млого згодно, нису били претерано утржни на посо, шур-
кали су полако, знали су да живе, ал су вољели да се модирају, ласно е њима било 
кад су имали платежника у-кући; б. ‘набављати одело’. – Ми се одијевамо доље у 
Чачку, туј има за свачии џеп; ║ ођенути (се) -нем се ‘оденути (се)’. – Ођено се ко 
цвет у ливади.

одијелити (се) одијелим (се) св ‘издвојити се из породичне задруге’. – Одијелијо 
се од брата чим се оженијо; ║ одјељивати се одјељуем се несв према оделити (се). 
– Кад су се одељивали, Јеротију припали волови јел он није имо кућу; ║ одјелит -а 
-о ‘одељен, издвојен из једне целине’. – Они су ти одјелити још од оловлани, отац иг 
за живота одијелијо и свак зна на чим је. – Они су оделити, а отац му и мајка остали 
у заедници з-братом.

одијело с ‘одећа’. – Има стоеће одијело кад се пође, нако, неђе на свадбу ил на 
сабор, а има оно што е мено изношено за на пијац ил у задругу кад пођеш, а има 
вако ко во ја сад за по-кући, по њиви, а кад то ослужи – мож још д-иде у њиву да се 
начини плашило; изр. укопно ~ ‘одело за мртваца’. – Ми ти ондак меита окупасмо, 
обријасмо, обукосмо му укопно одјело, турисмо у сандук што е он начинијо за жи-
вота и метисмо га на астал у славску собу. – Одијело не чини човека.

одилазити -им несв ‘одлазити’; в. кабулити.
одимити -им св ‘осушити на диму, у сушари’; в. ртењача.
одјазити одјазим св ‘скренути воду да не тече јазом’. – Иди, дијете, те одјази 

воду, са-ће да бане мајстор да подćеца камење у воденици.
одјампут прил ‘одједном’. – Кад одјампут изби Славка одонуд преко јаруге и иде 

право вамо к мене и смијуљи се.
одједаман прил ‘одједном, из једног покушаја’. – Он ти је мого одједаман 

д-испије ону велику чашу вина; ║ одједнома прил ‘заједно, истовремено’. – Натова-
рисмо одједнома тикве и пасуљ на-кола.



345Речник Драгачева 

одјекивати одјекуе несв ‘допирати као јека, одјек’. – Кад косачи оштре косе, 
одјекуе поље, реко би свирају штрументи; ║ одјекнути одјекне св ‘чути се као 
одјек’. – Оздо из Љесковца одјекну пуцањ, да л неко пуца на зеца ил се нако шегачи 
– не знадок.

одјецати -ам св ‘тихо отплакати’. – Млого јој било криво што е мајка изружила, 
згодно е одјецала.

одјужити -и св ‘отоплити под налетом јужног ветра’; в. прогризати.
одјутрити -и св ‘разданити се’. – Бијаше подобро одјутрило кад угледнусмо како 

преко поља језде сватови; в. ручак.
одлакнути одлакне св безл ‘осетити олакшање’. – Кад смо главни посо обавили, 

мено нам је одлакнуло.
одлактити одлактим св ‘ударити се по лакту као гест енергичног одбијања неког 

захтева’. – Мораш да предаш краву и пет товара жита, то ти је разрезано, вели му 
преćедник Одбора, а овај њему одбруси: еве ти га на! – и одлакти му, вако.

одланити одланим св ‘ошамарити’. – Кад му опсова мртву мајку, он га одлани 
колко е имо снаге и овај паде ко свијећа.

одлежати -им св ‘одслужити казну’. – Тако ти он, за једну ријеч против Тита, 
одлежа мено вали од двије-године, веле споради вређања јавниг личности.

одлучивати -учуем несв ‘одвајати, лучити’. – Кад смо одлучивали теле у кочаг, 
прекиде ми се каиш на кондури и она спаде у-ној слами; ║ одлучити одлучим св 
‘одвојити јагњад, телад да не сисају’. – Ономад смо одлучили јагњад од оваца да не 
дое више.

одљудити се одљудим се св ‘учинити бешчашће’. – Та рђа се, од ондак, одљудила 
и ту ни ч од чоека није остануло, све нас је цинкаријо код онијег крвника.

одмаглити -им св ‘нагло побећи, удаљити се’. – Ан је виђо да е густо, одмаглијо 
е главом без обзира, а вамо се нешто клинчијо како би он њима показо и ово и оно, 
е, мој брате, ласно е капетана у потоку псовати.

одмалена прил ‘од малих ногу’. – Одмалена су се они бегенисали и, ет, дође 
време да се узму.

одмандалити -им св ‘откључати’. – Затуријо се калауз, једва одмандалисмо вра-
та.

одманути одманем св ‘одмахнути’. – Он у пролазу ману на мене, а ја му одма-
нук, ред је д-отпоздравим човеку; ~ руком ‘отпоздравити дизањем руке’. – Свирну 
он из лимузине, а ја му одманук руком; ║ одмаивати -ауем несв према одманути. 
– Реко, комшија, није згодно да не-општимо, дошо сам да видим што сте љути, а он 
поче одмаивати руком и замаче тамонак у-шталу.

одмањати -ам св ‘смањити’. – Богами, одмањало сијена, стра ме да л ће д-исегне 
до зелене траве.

одмарати одмарам несв ‘правити предахе, паузе (у послу)’. – Тујнак под оним 
дрветом смо се одмарали кад копамо ил мај шта друго радимо по врућини; ║ од-
морити одморим св ‘предахнути’. – Ви, ђецо, идте мено у лад те одморте, док ми 
ишћерамо још по једну врсту.

одмастити -астим св в. размастити. – Једва одмастик ранију што су е замастили 
номад кад су кували кавурму.

одмена / одмјена ж а. ‘наследник’; в. тица; б. ‘преузимање послова од старијих 
кад онемоћају’. – Не даде нам Бог порода те немамо одмјену, па поваздан трапамо, 
така нам судбина.

одменити одменим св ‘преузети посао, заменити у послу’; в. корити.
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одмерен -а -о ‘смирен, смеран, благе нарави’. – Није он неки тркопиш, но стално 
одмерен и учтив, што јес, јес.

одмотавати -отавам несв према одмотати. – Ене баба сад нешто одмотава што 
е, вели, требало д-уради јуче; ║ одмотати -ам св ‘размотати, раширити; распростре-
ти’. – Ово се маче играло с клувчетом, виђи јада колко е рудице одмотало; в. витло.

однекале / однекле прил ‘однекуд, из неког правца’. – И само одјампут они из-
бише однекле. – Једно време смо ишли за њим, а онда смо однекле дигли руке од 
њега и почели да гламо своја посла, јаком смо ондај разумљели што е ђедо говоријо 
да ни за чијим носилима не треба пјевати; в. чангрљати.

однемилити -и св ‘престати нешто примати с радошћу’. – Право ти ка[же]м, од 
кад су се посвађали око те земљуждине и закрвили се и омрзли, скроз су ми однеми-
лили и не волим д-идем више код њиг, а вољо сам иг више но иког; в. отромавити, 
зазинути.

однуд прил ‘оданде’; ║ одонуд прил ‘са оне стране’. – Скрожњак мора д-изиђе 
на лице одонуд и на лице одовуд; в. радити.

одњети однесем св ‘однети’. – Одњели су жито у воденицу: ~ ко руком ‘кад се 
неко лако и брзо излечи’. – Кад намажеш опржај овим мелемом, то бидне одњето 
ко руком, виђећеш. – Одње га ђаво у кавану, тамо га уватили мангупи под свое и 
пропаде.

одозгор прил ‘са горње стране’. – Ону груду повежеш у грудњачу, туриш на си-
ралицу па одозгор метиш круг и притиснеш каменом да с оциједи сурутка.

одоздор прил ‘са доње стране’. – Одозгор он укива, а ја одоздор држим апсец 
ушником од будака; в. упанути.

одом прил ‘ходом, ходајући’; в. драскела, кас, рага.
одострага прил ‘са задње стране, отпозади’. – И они ти се привукоше нама одо-

страга те нас изненадише.
одоцнити одоцним св ‘закаснити’. – Не вреди сад чупати косу з главе, сад сте 

одоцнили, матор се коњ не учи, ђецу треба пришавити на време, кад почну да се 
старуше, ондак је доцкан, то ти је ко кад коњи здомчају ђем на-зубе, не мош да иг 
управљаш.

одрад м ‘споразум да се нека трговина отплати, надокнади радом’. – Треба ми да 
купим добро јагње за-славу, има Радомир, ал не да за паре, но за одрад.

одрадити одрадим св 1. ‘обавити посао’; в. забушавати; 2. ‘(пр)осушити се и 
стећи својства неопходна за каснију функцију’; в. увитлити.

одрати одерем св ‘скинути, одстранити кожу са заклане животиње’. – Неш ми 
веровати да е Милинко мого д-одере јагње за трен ока; ║ одран -а -о ‘коме је скину-
та кожа’. – Имадијаше обичај покојна Челка да каже за неког како му ђаво дере кожу, 
те и ја велим да ова влас одра народу кожу с леђа с коекаким даџбинама.

одреда прил ‘редом, по реду’; в. избандати, ćетовати, ужичко.
одрекнути (се) -нем (се) св 1. ‘раскинути сваку везу с најрођенијим’. – И кад 

ништа није вређело, ондак се Миломир одрекне сина Драгана преко новина; 2.а. 
‘одбити молбу’. – Иско му пара у зајам и он му одрекне, вели: немам; 2.б. ‘не ис-
пунити договор’. – Били се згодно погодили, ал Пића одрече; ║ одрећи -кнем св 
‘и с т о’. – Бијасмо се здоговорили д-идемо зајно у Банат у бербу жита, ал Властимир 
одрече; в. заручити.

одржати одржим св ‘испунити, извршити обећање’. – Његова реч ти је закон, он 
кад ти обећа, бидни сигуран да ће д-одржи обећање; изр. Боље не рећи, но реч не 
одржати. – Он је увек одржо реч па нек кошта колко кошта; ~ се ‘избећи опасност, 
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остати читав’. – Заврзем се за грану, једва се жив одржак на ногама, лећо сам ко 
одавле до оне тепсије.

одријешити одријешим св ‘одвезати’. – Немо да везуеш намртво, но на замку, 
лакше ћеш га одријешити; ║ одрјешит -а -о ‘енергичан, одлучан’. – Он ти је бијо 
вредан и одрјешит, ватра жива.

одрод одрода м ‘отпадник од породице, вере, нације’. – Он ти се по свему 
одродијо ода нас, зановјеће кад говори, не поштуе родбину, не слави славу, не крсти 
се, у цркву не иде, не долази на-гробље о задушницама, одрод један.

одродити се одродим се св ‘отуђити се, прекинути контракте с родбином, запо-
ставити родбину’. – Одродијо се начисто, ко да иг није иста мајка родила, није дошо 
д-обиђе родитеље и својаке Бога питај откад.

одрубити одрубим св 1. ‘одсећи, одрезати’. – Он ти узе ćекирче и одруби пјевцу 
главу. 2. ‘скресати некоме у лице’. – Није шћео да му нешто кулизи него му одрубио 
нако како јес, ни по бабу, ни по стричевима, па нек се пуши; 3. ‘одмерити’. – Одру-
били Обраду дваес година робије и готова ствар. – Одрубили му порез на дућан нако 
отерсума, паушално, реко би је његова радња у чарши(ј)и, а јок у овој вукоебини у 
Брезовицама.

одскора прил ‘однедавно’. – Благ развигорац љушкаше тек развијено неж-
но лишће дрвореда испод кога су одскора, у ствари с прољећа, безмало сваког 
предвечерја, почели да шетају ђедо и унук (6: 7).

одувијек прил ‘од давнина, одувек’. – Одувијек се кода нас за славу носијо колач 
у цркву да се прекади.

одуживати се одуживам се / одужујем се несв ‘враћати дуг’. – Својом пажњом 
и љубављу одуживаш се родитељу своему; ║ одужити1 одужим св а. ‘вратити дуг’. 
– Мићу сам вратио дуг, ишо сам му на обетину, и још да се одужим куму на Троице 
и за ову годину сам пребрижијо обетине. – Одужик, вала Богу, оно што дуговак за-
друзи; б. ‘одслужити војни рок’. – Дошо Мирослав из војске, одужијо свое.

одужити2 одужи(м) ‘неочекивано постати дужи’. – Није наодмет имати мено 
више дрва, мож зима пођекад д-одужи чак тамонак до иза Младенаца, што-но кажу: 
д-ошине репом. – Млого си, бре, одужијо с тим зидањом, ја се надо да ћемо овиг 
дана да дижемо кров. – Одужијо се ко зла година.

одујмити одујмим св ‘узети ујам’. – Кад ти враћа твој џак у воденици, он одујми 
оно што њему припада; в. ујмити.

одука ж ‘одвикавање (од неке лоше навике) ’. – Кад се дијете навади на нешто, 
не мош ласно да га одучиш, то ти је ко и све, није џаба казано д-има наука, а има и 
одука.

одуљати -а св ‘одужити (се)’. – Кад одуља дан, онда е вајдица имати мајсторе, 
могу д-ураде доста; ║ одуљити одуљим св ‘и с т о’. – Одуљили дани ко царева го-
дина.

одупирати се одупирем се несв ‘пружати отпор’. – Дуго су се они одупирали, ал 
су најпосле пристали да е удају и сад им није жао; ║ одупријети се одупрем се св 
‘пружити отпор’. – Нападала е веселог Србина свака ала и врана вјековима, ал смо 
ми знали и да се одупремо колко смо могли; 2. ‘поткочити’; в. пречк[иц]а.

одуставити -им св 1. ‘прекинути неки посао, обуставити’. –– Реко му доктор да 
одма одустави дуван; 2. ‘оставити, напустити’. – Одуставио ту њину ђавољу партију. 
– Они мене одуставе и оду. – Одуставио да ради виноград, сав му се запарложијо; 
‘оставити, прекинути нешто’. – За дивно чудо одуставијо Сава да пуши дуван, а 
мешчини није пушијо, но гуто цигаре; изр. Или слави или одустави.
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одучити (се) одучим (се) св ‘одвићи (се), одрећи се неке навике’. – Наш Јово 
једва одучијо да тепа.

одушак -шка м ‘предах, одмор’. – Бивало е, не могу криво да рекнем, и лијепиг 
тренутака, кад даднемо души мено одушка, о благданима, свадбама и коекад кад 
мено одморимо, почастимо се, комендијамо па и запјевамо коју.

одушина ж а. ‘последња количина сена (лисника) на дну стога’; в. овршина; б. 
‘муљ на дну каце испод џибре који се одбацује’. – И овршину и одушину нисмо ту-
рали у лампек но бацимо пред-свиње.

ођа ж ‘услови за путовање (ход)’. – Нико по оној рђавој ођи није шћео преко 
планине д-иде, сем нас двоице, ал смо се намучили ко нико наш.

ођељати -ам св ‘урадити нешто дељањем’. – Узми с полице ђељку те ођељај ово 
дрво, згодно се осушило, ваљаће за држалицу на виле.

ођенути -ем св ‘обући; набавити одећу’. – Треба ођенути и обути ђецу, спремити 
им књиге и сто јада.

ожалити -им св ‘исплакати се тугујући за покојником’. – Ожалиле га снае кад се 
преставио, ни ћери, да е имо, не би га тако жалиле.

ождерати се ождерем се ‘опити се, попити много алкохола’. – Ђе се тако ождера, 
кумим те Богом јединијем?

оживљети -вим св ‘васкрснути, вратити се из мртвих’. – Мислили смо да е Ми-
луну изишо уврстак, кад оћеш: он згодно оживље, ко да није аперисан.

озбиља прил ‘стварно’. – Озбиља сам чуо да ће да се жени Вукола; ~ ти кам. – 
Немо то више да си урадијо, озбиља ти кам; ║ озбиљски прил ‘озбиљно, вредно’; 
в. згубидановић.

озбиљан -љна -о ‘стваран, аутентичан’. – Он је озбиљан човек, његова реч вреди 
више но нечија имовина.

озго прил ‘са горње стране’. – А она викнула озго из све снаге: Појтај вамогоре!; 
в. чељуска.

оздо прил ‘са доње стране’. – Озго укуеш мертек, а оздо га подврнеш и туј нема 
мрдања.

оздравити -им св ‘опоравити се од болести’. – Оздравиће она брзо, не треба за 
њу млого бринути; ║ оздрављати -ам несв према оздравити. – Бијаше га обалила 
ватра, почо и да бунца, ал од прекључе, вала Богу, иде набоље, почо оздрављати.

озепсти -бем св ‘прехладити се’. – Озепшћеш, дијете, што си се тако разго ло-
пендијо?

озими -а -о ‘који се сеје у јесен, пред зиму’; в. јари, сувомразица; ║ озимни -мна 
-о ‘и с т о’. – И пшеницу и јечам и све озимне уćеве смо посијали прије киша и сад 
су згодно обникли.

озиме -ета с зб озимад; в. губица.
озимкуља ж ‘крава која је остала јалова па се и зими музе’. – Богме да нам не би 

ове озимкуље не би ђеца о Божићу имала млијека пошто се ове двије не музу, треба 
скоро да с-отеле.

озимус прил ‘зимус’. – Реко да ће доћи озимус да с-испричамо.
озовнути се озовнем се св ‘одазвати се’. – Озго мајка зове изгласа: ооо, Жарко! 

– а он се озовну: Ој!
ојадити -им св ‘нашкодити, упропастити’. – Увуче им се она лопужа у кућу те иг 

ојади начисто, покро е све што е мого да понесе.
ојарити се -и се св в. окозити се. – Ојарила се Белка и доњела два мушка јарета 

па им Маја и Каћа нађенули имена, Бекан и Маријо.
ојарцати -ам св ‘ружно ошишати’. – Ко те тако ојарца, тако ти Бога?
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ојд-на! узв којим се коњ ваби на зоб.
ојести се -дем се ‘иритирати кожу због изложености сталном трењу’. – Мораш 

ђецу чешће да купаш да ти се не оједу.
ојој узв као одзив. – Домаћине! – Ојој!
ока ж ‘стара мера за тежину (од око 1,3 кг/л)’. – Пјеваше Петрија ону: мој дил-

бере, па вели: узми за ме оку злата, а неко добаци: није шашав, за те паре би мого 
купити добро имање.

окадити окадим св ‘одимити просторије тамјаном’. – Земајле добри домаћини 
окаде сватове у авлији, па се молитва очита, па тек онда иду за ђевојку.

окалемити -им св према калемити; в. умешан.
окалити окалим св ‘обрадити алатку каљењем, прекалити’; в. мијови,
окаменити се -им се ‘укипити се, забезекнути се’. – Таман да се склонимо од оне 

олује под-кола кад звизну гром у шевар, ми ти се окаменисмо од страсти, а коњи се 
пропеше и зањишташе.

окапљати окапљем св ‘ослободити се течности слободним цеђењем’. – Ми из-
вадимо месо из саламуре и обесимо у сушару, ал не ложимо ватру први дан него 
пуштимо да, најпрво, окапље.

окаснити -им св ‘закаснити, одоцнити’. – Појтајде, жено, с тим спремањом, виш 
да ћемо д-окаснимо. – Немој ме затракивати, виш да ћу д-окасним?

окачити -им св ‘обесити о нешто’. – Окачиде ми ову џоку на чивлук; изр. Окачи 
мачку о реп.

оквасити -им св ‘поквасити’; в. карбит, натоциљатги, разастирати.
окевешити се -им се св ‘разболети се, сневољити се’. – Нешто се баба окевеши-

ла, стра ме да се не разболи. – Што си се ти окевешијо, соколе ђедов; в. окломпити 
се.

окембесити / окембешити се -им се ‘покуњити се, посустати, погнути се’. – Од 
кад му умрије брат, окембесио се, ни онај човек ни помози Боже. – Бијаше се повијо 
у леђима, једва корача, ма видим ја да се окембешијо начисто.

окивати окивам несв ‘учвршћивати металним околом’. – Ене иг тамо, у 
радијоници код Јеротија, окивају неко буре; ║ оковати окуем св ‘повезати или учвр-
стити металним оковом’. – Кад ти Добривое Јованов окуе кола, вечна ствар; изр. ~ у 
звезде ‘хвалити неког’. – Њега сви у селу цене и окивају у звијезде.

окидати окида несв ‘бол кад се на рану сипа ракија’. – На ону поćекотину ми 
нана сунула ракије, а оно окида ко да си жишку туријо; ║ окинути -нем св према 
окидати. – Малко ће да боли, ал неће д-окине, а и ти потрпи.

окиснути -нем св ‘покиснути’. – Увати нас она сапанђела, ниђе да се склониш, 
окисосмо ко миши.

окишати се окиша се (не)св ‘ући у кишни период, учестати са кишом’. – Журим 
да зготовим дрва за љепоте: ништа горе нема него кад се окиша, а дрвљаник дрји 
празан.

оклагија ж ‘обло дрво за развијање теста’. – Потље оно тијесто издијелим вако 
на лоптице, ондак узмем једну по-едну те оклагијом развучем коре за гибаницу.

оклембесити -им св ‘опустити, обесити’. – Оклембесијо бркове, види се да му 
нису све козе на броју.

оклемпавити -емпавим св ‘продати скупо’. – Јес му продо добра брава, ал јес га 
и оклемпавијо, домаћински, нема шта.

оклен прил ‘одакле’. – А мој отац ома пита: оклен њему паре да купи зидњак, ту 
су сумљива посла, бојати се да није укро, јал паре, јал зидњак.
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оклисак -ска ‘њива неправилног облика’. – Ма јес плодна она њивица, ал дошла 
на оклисак, не мош ласно да е обрадиш, млого издангубимо док је срадимо.

окломпити се окломпим се св ‘ућутати се, сневољити се’. – Чим се бијаше нако 
окломпијо, знала сам да му нису све козе на броју.

окљакавити -им св ‘осакатити, постати инвалидан’; в. кљакав.
[око] с анат. – Осто у рату без ока, а кад су дошли они његови – и без главе; ║ 

окице / очице дем од очи. – Ма само да оним моим јагњанцадма видиш окице, ко у 
неке ђечице, љеба ми и соли, гледају те, само што н-умију да прозборе. – Мој дра-
гане преко Драгачице / ја завољег те твое очице; в. алењети, протегнути, ║ окат 
оката -о ‘који је изразито испупчених очију, буљав’; в. буљо. – Он, нако окат, забез-
екну се и још се више издрљи зачуђен; ║ окце -ета с ‘место на коме избија пупољак, 
цвет’. – Кренуло окце, ако Бог да да не биде мраза, биће вајдице.

оков окова м 1. ‘метални делови на тишљерају’. – Има на вашеру да се купи 
млого добар оков за тишљерај и млого е јевтиније но по радњама; 2. ‘направе у које 
се окивају заробљеници’. – Земајле зликовцима није било доста да утамниче човека, 
но га још баце у окове.

оковати окуем в. окивати.
окозити се окози се св ‘добити младунче (о кози)’. – Окозила се Белка и, неш ми 

веровати, лани се облизнила, а ономад се отројанила.
околишити околишим несв ‘отезати са саопштавањем непријатне вести’. – Ви-

дим ја да нешто има, ал он никако да изусти, нешто околиши, ваљадар му би не-
згодно да каже.

окомит -а -о ‘врло стрм’. – Не мош туда да сагнаш кола, виш како е окомито, 
тујнак ни винт не помаже, него иди ти наоколо, благо мене.

окомити се окомим се св ‘заузети строг или непријатељски став према некоме’. 
– Окомили се на мог веселог Драга, да могу, у топ би га турили.

окомишати -ам св ‘скинути шашу с клипова кукуруза’. – Синоћ смо окомишали 
кода нас, а довече идемо сви код овиг њиниг, да им се одужимо.

окончити окончим св ‘обележити помоћу обојеног конца’. – И ондак се она узи-
ца умочи у боју, па се затегне, повуче увис и пушти да пљесне по трупцу те га тако 
окончи, па се по оној линији потље струже уздужним тестеретом; в. канава.

окопавати окопавам несв ‘копати око усева’. – Јуче смо окопавали жито кода 
њиг, а данаш ћемо наше; ║ окопати окопам св према копати. – Помогоше нам Ми-
лорад и Владе окопати жито ал нако својски.

окопнити (се) окопни(м) (се) св 1. ‘местимично се отопити (о снегу)’. – На овој 
присојној страни снијег се окопнијо начисто, а онамо у осоју није ни прошаро; 2. 
‘измршавити, усукати се’. – Ма нешто ми ђедо уведријо и згодно окопнијо, ниђе га 
нема, кос и кожа.

окопилити се окопилим се св ‘породити се безбрачно; омладити се пре времена 
(о стоци)’. – Она се окопилила, а за млоге ће да рекне да су курве. – Ова јуничица 
оће да с-окопили, а млађа е од првотелки безмало годину дана.

окорак окорка м ‘отпадак при стругању грађе на коме се налази кора дрвета’. – 
Ид-де, благо ђеду, пробери ониг бољиг окорака, да начинимо кочаг теладма.

окосина ж ‘стрмина, косина’. – Кад је кер заокупијо зеца низ ону окосину, 
мишљасмо да ће га поцијепати, ал он утече у онај шишљак.

окосити се -им се св ‘извикати се на некога’. – Она, веселница, још није ни довр-
шила шта шћеде да каже, кад се она њена снаетина окоси на њу, Бог-те молово сами, 
ко да јој је она посилна.
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окот м ‘кот, накот, животињски пород’. – Немо ми о њима ништа причати, то е 
горе од паćег окота.

окотити (се) окоти(м) (се) ‘омладити се (о женки животиње)’. – Она шарена 
зечица окотила шесторо.

окрајак -ајка м ‘крајње парче хлеба’. – Баба, дај мене окрајак, оћу д-утрошим у 
пасуљ.

окрајчити -им св ‘одсећи крајеве’. – Кад трупац истружемо на талпе, онда иг 
окрајчимо с обадвије стране да не остане ни лијек бјељике и да може да се сви-
гуе рапоном. – Мајсторе, бијо би рад да ми истружеш брвна на осмицу и да ми иг 
окрајчиш, нако по твојски.

ократити ократим св ‘скратити’. – Дајде бичкију д-ократим ову даску на два-
метра; ║ окраћати -а св ‘постати кратак’. – Окраћо дан, не мош ласно д-урадиш 
све што мора за виђела. – Ижџигљо, вала Богу, па му окраћали и рукави и ногавице.

окрвавити окрвавим св ‘намазати, упрљати крвљу’. – Ш чим си то окрвавијо 
кошуљу; в. иментовати.

окрезавити -езавим св ‘остати без зуба’. – А види се да ће скоро у школу чим је 
окрезавијо.

[окренути] окренем св. – Кад се онај народ окрено горенавише, он лупи 
мистријом по копањи и викну: Простак, малтер!; ~ леђа ‘урадити нешто нечасно, 
незахвално, изневерити’. – Окренула му жена леђа и отишла з другим, што каже 
Емилија: затворила врата задњицом; ║ окретати окрећем несв. – Од ондај се почо 
стално окретати за-њом, кад гој прође путом.

окресати окрешем св ‘одсећи танке гране на дрвету’. – Окресали смо багрење за 
лисник, само да повежемо у снопове и да жђенемо у стог.

окречити -им св ‘префарбати кречом’. – Кад за обетину окречимо кућу, ја с оно 
креча што остане окречим оне облутке според башчице с цвијећом.

окрзати се -а се св ‘оштетити ивице, похабати’. – Она болничка ћебад сва окрза-
на по ивицама, помишљак д-однесем мами ћебе од-куће, но се бојим да се не замере; 
║ окрзнути (се) -нем (се) св ‘ранити мало’. – Неколко његовиг другова тујнак по-
гинуло, а њега окрзнуло мало изнад увета.

окријек м ‘зелена кончаста алга која густо расте по устајалим водама, жабокре-
чина’. – Она шашина се све до слане зелењела ко окријек.

окрилатити -им св ‘добити крила’; в. паперје, тица.
окриље с ‘други дан славе’ – Нама течо Илија сваке године долазијо очи славе, 

па остане о слави и на крила, а ишо јаком на окриље пред ноћ, па се сити наразго-
варамо.

окрњити окрњим св ‘начети, одломити један део’. – Водте рачуна како носите 
тај велики лонац с купусом, немо да га окрњите.

окровити окровим св ‘ставити кров’. – Важно е да си окровијо кућу да не кисне, 
сад полако: једне године тишљерај, друге малтере, треће партосе и тако, мимогред, 
стићи ћеш, с Божјом помоћи; в. дерт.

окрпити -им св ‘зашити закрпу на поцепано место’. – Окрпила ти је Јула и пан-
талоне и доламицу машински, испало млого згодно.

округал -гла -о ‘округао’; в. вођица, дугуљас, жујица.
окрунити окруним св ‘одвојити зрневље кукуруза од кочанке’. – Сад смо на-

бавили круњач па окрунимо жито очас, а земајле смо крунили на-руке, па ишло 
потипко.

окрушас -ста -о буцмаст’. – Онај јој старији син дошо нако окрушас, повуко на 
покојну Мицу, сунце га гријало.
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окумити окумим св ‘узети неког за кума’. – Мој ђедо окумијо кума Милоша и од 
ондај ти се наше кумство поштуе.

окуњити се окуњим се св ‘онерасположити се, покуњити се’. – Главу горе, ћери, 
шта си се окуњила, није он једини на свијету, глај се посла.

окупација ж ‘долазак стране војске или непозваних особа у село, кућу’. – И сад 
ти је ово што гламо на Косову, благо ђеду, окупација, само што нико неће да рекне 
истину, него нешто завијају у обланде, реко би смо ми пали с крушке па не видимо 
да су они дошли на нашу прађедовину, а нико иг вабијо није.

окупити (се) -им (се) св ‘сабрати се на неко место’. – Окупијо се народ код 
цркве, данас је Богојављење; ║ окупљати (се) окупљам несв према окупити (се). – 
Стално се код њине куће окупљала коекака гологузија на неке кружоке и они су ти 
потље одгурали у партизане.

окуражити се окуражим се св ‘охрабрити се, појуначити се’. – Он је стално бијо 
куражан, ал сад се окуражијо прећерано, стра ме да му ова пашчад не науде.

окуратити -им св ‘заимати (се), стећи иметак’. – Ан је мено окуратио, ома е почо 
д-изиграва неког газду.

окусити -им св ‘пробати’. – Овај пасуљ прокисо, једи ти, свекре, ја не могу да 
г- окусим; ║ окушати окушам несв; в. гадљив, кавурма.

окутњица ж ‘део имања око куће’. – Велика им окутњица, има преко три ектара 
у једној бразди; в. сурдук.

окућарити се окућарим се св ‘окућити се’; в. окућити се, лијек.
окућити се -им се св ‘оженити се и осамосталити, стећи сопствени дом’. – Кад 

су се иженили, отац иг издијелијо и сви су се, вала Богу, окућили и згодно живе и 
једни друге спомажу.

окушати -ам св ‘опробати’. – И тако они реше д-окушају срећу јуначку, па шта 
им Бог да.

олабавити олабавим св ‘попустити оно што је затегнуто’. – Ако се мотка олаба-
ви, немо да дозволите да поспадају снопови, но е затегните па превежте конопцом 
за срчаницу. – Олабавијо му се учкур па му спадају гаће.

оладити (се) оладим (се) св ‘охладити’. – Прво олади пресолац па онда сипај 
преко сира.

олај олаја м ‘уље којим се мазао под’. – Кад се партос прериба и осуши, онда се 
премаже олајом и после се крпама добро изгланца.

олајавати олајавам нес ‘оговарати’. – Не може она мирна, не да јој ђаво, но стал-
но мора неког д-олајава.

олајле прил ‘олако’. – Ништа то није, немо да се ćекираш, ја и моја чељад ћемо 
да вам помогнемо, има то д-изгурамо олајле.

олакшати -ам св ‘учинити лакшим’; в. ривати.
олешити -им св ‘добро изударати’. – Богме га олешијо љуцки, сад је миран ко 

буба, а бијо се избрезобразијо, није шћео напослено ни лијек.
олизати олиже св. – Кућа јој затегнута и чиста, мош меда д-олижеш са партоса.
олијенити / олијењити се олијеним / олијењим се св ‘престати бити вредан и рев-

ностан’. – Млого е вредан дечко бијо, ал се у потоње време нешто олијењијо, изгледа 
ми да се опазијо; в. размрдати.

олињати се -ам се св ‘изгубити длаку’. – Олињало се оно Драгољубово кериште, 
ништа грђе виђо нисам. – Неки пут би њин разговор за трен засто кад поред њиг 
промакне како олињало кере (6: 7-8); в. лињати се.

оловлани прил ‘претпрошле године, ономлани’. – Још од оловлани, откад је 
дошо из војске, ја му вичем „жен се“, немо, бре, арчити време у-ништа.
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олош м ‘пропалице, лоше друштво’. – Нашо неке олоше и ш њима дангуби, што 
се оно каже: нашла врећа закрпу.

олошати -ам св ‘погоршати се, постати лош(ији)’. – Некад је то бијо делија чо-
век, карактеран, образли, сад неке јаде олошо, ни онај човек ни помози Боже; в. 
прокисивати, куњати.

олтар олтара м ‘део цркве у коме се обавља главни део богослужења, одвојен 
иконостасом’; в. крстача, целивати.

олуја ж ‘невреме с јаким ветром’. – Знај да се спрема олуја чим се стока вако 
узловриједила.

олук олука м ‘сливник за воду с крова’. – Направијо ми олуке и затего иг ко 
тамбуру; ║ олучић м дем ‘жлеб низ који се слива сурутка са сиралице’; в. сиралица.

олупина ж ‘остатак неке хаварисане ствари’. – Не знам што е растоврзо оне 
олупине око куће, ја би на његовом месту оно дао Циганима, они људи скупљају те 
ломатаније.

ољебити се -им се св ‘доћи до брашна, хлеба’. – Само да мено још пресушим 
пшеницу па ћемо да се ољебимо.

ољуштити ољуштим св ‘скинути кору’. – Ољушти компире па иг тури да се 
кувају да начинимо компир чорбу.

ома прил ‘одмах’. – Нисам шћео да му рекнем ништа, ома би се ćетијо.
омагањити -им ‘запрљати, загадити, опоганити’. – Немоде да ми мачке омагање 

ово јело, ћерај иг напоље моментално.
омалати -ам св ‘окречити’; в. моловати.
омалити -и св св ‘недовољно припремити, недостати’. – Омалило сијена, богме 

ће ми се намучити стока док не сташе брстина и трава.
омалодушити -им св ‘деморалисати се’. – Никад он није бијо таки, сад је нешто 

омалодушијо, откад су га она пашчадија наćекирала.
омаљати -ам св ‘постати маљав’. – Сав омаљо и занеобријанијо се, строба га по-

гледнути, не знам кои су му јади.
омама ж ‘омамљеност, ошамућеност’. – Виш да е ван себе, ко да му е дата нека 

омама, нит зна шта прича нит зна шта ради, туче ко у неком бунилу.
оманђијати -ам св ‘зачарати, бацити чини’. – Видиш да није у винклу, мора да га 

е она керуша оманђијала с оном њејзином мајчином; в. солило.
оманути оманем св ‘слагати, изневерити’. – Што, рођо, оману, те не дође како 

рекосмо?
омањати -а св постати тесно, смањити се’. – Порасто, вала Богу, па му све 

омањало.
омањи -а -е ‘омален, низак’. – Игрутин ти је бијо омањи чоек, ал вредан и отара-

шан ко чигра, па му једне прилике баба Зорка, која е старија од-њега тријес-година, 
вели: Јој, Игро, ја не знам ку-ћемо ми, пусти, кад нам ти умреш.

омастити омастим св ‘намазати машћу’. – Кад сам вадијо печење из вруне, ома-
стик кошуљу; ~ брк ‘добро се најести’. – А за Божић ћемо, ако Бог да, д-омастимо 
брк, имамо добро божитњаче; изр. ~ конопац ‘спремити вешала, обесити неког’. 
– Заслужили су да омасте конопац; ~ јаругу ‘пострадати у каквој забити’. – Тако 
ти је он веселник неђе, Бога питај ђе, омастио јаругу; ║ омашћивати омашћуем / 
омашћивам несв према омастити. – Неки неће омашћивати конопац, а заслужили 
су га.

оматорити -им св ‘остарити, онемоћати’. – Има људи што кукумачу, веле, старо-
сти пакости, а ја богме јок, ја кажем, благо оном ко оматори и угледне ђецу свое 
ђеце, куш љепше.
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омаћи омакне св ‘изаћи из уобичајеног, очекиваног; отиснути (се)’. – Пођеки 
пут му омакне нека тежа реч, па се ондај сви згледају и зачуде; ║ омакнути -нем св 
‘и с т о’. – Кад је прелазијо преко потока, омакне му нога с рипе и угази у-воду до 
кољена; ║ омицати -чем ‘отискивати се’. – Кад су прелазили преко брвна, почеше 
омицати и упадати у-поток.

омацити се омаци се св‘донети на свет младунчад (о мачки) ’. – Јопет се омацила 
мачка.

омашити -им св ‘промашити, изневерити’. – Гађасмо оријашима у оне купе и 
сви најчешће омашимо, а Цвето скоро сваки пут потреви и тако заради пуне џепове 
ора; ║ омашивати омашуем / омашивам несв према омашити. – Неколко њиг је 
омашивало кад су гађали јабуку док не узе пушку Урош и потреви је испрве.

омашка ж ‘промашај, грешка’. – То ти је велика омашка, немо се правдаш ниш-
та, јел то није обична грешка, но намера тешка.

омладак -тка с ‘принова’. – Овај омладак се данас друкчије гаи, у наше време се 
није толико водило рачуна, даш им шта има.

омладити омладим св ‘поново се појавити (о трави)’; в. опасти1.
омлатити омлатим св ‘оборити воће ударајући по гранама мотком’. – Ја сам ора-

се омлатијо и одок воловима, а ви, кад узмогнете, идте те иг покупте.
оморина ж ‘спарно време, спарина, жега’. – Одавно не памтим ваку оморину, 

оће стока да скапа, уćеви се усукали, не може ласно да се дише.
омраза ж ‘мржња’. – Од ондак ти међу њима завлада омраза, не могу да виде јан 

другог, боље се слажу пашче и мачка но они, тамо они.
омрзнути -нем св ‘изазвати мржњу, мрзети неког’. – Ма никако чудо то, ђецо, 

није, те позлопштиње ти је било одвајкад, омрзну се јетрове и направе свађу у-кући 
да не може нико никог да гледа, па ти ете деобе.

омркати се омрче се св ‘парити се (о овцама)’. – Пјеваше Илија весели: нeма 
сока да се срче док се Граша не омрче.

омркнути -нем св ‘затећи се ноћу у путу’. – Баба Драгиња причала да не зна 
колико је пута омркла преко Јелице; ║ омркњавати омркњавам несв; в. устаоц; ║ 
омрцати -че(м) несв према омркнути. – Тамо нам је и свитало и омрцало.

омрсити омрсим св ‘узети мрсну храну у време поста’. – Преварик се те се, пу-
ста, омрсик неотице, ништа ми кривше није било.

омршај м ‘узимање мрсне хране после поста’. – Сад, кад наступи омршај, оћемо 
да иг позовемо у-гости на једну вечеру и да се мено поразговарамо.

омудрати -ам св ‘стећи мудрост’; в. лењивац; ║ омудрити -им св ‘учинити му-
дрим’. – И баба Драгиња се приби уз илињачу, нође крај пута, прекрсти се и поче се 
молити: Мајко Божја, сачувај иг, омудри иг, спаси иг.

омуљити омуљим св ‘нешто делимично урадити, попустити, изневерити 
очекивање’. – Ове године нам је унук мено омуљијо у-школи, нису му све петице; 
║ омуљати омуљам св ‘овлаш пропрати, плакнути’. – Омуљајде мено ову мљечану 
кову па изручи у-сплачине.

омута ж в. напој.
онамо прил ‘у оном правцу, на оној страни’. – А онамо, с оне стране потока, 

Черговиште, шарено село.
ондај прил ‘онда’. – Ми смо из војске изишли прије осам година и од ондај се 

нисмо виђели; в. луг, шћукати; ║ ондак прил ‘онда, раније’. – Имо ондак они звани 
зелени план кад је држава давала неке зајмове, кажу, бајаги, повољне, док им нису 
натурили клечку за-врат; в. лотра, лудирати.
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ондале прил ‘оданде, отуда’. – Ондале смо после ласно нашли пут, ал донле је 
било повуци потегни; в. донле.

онеачати -ам св ‘ослабити, изгубити снагу’; в. земља,
онемоћати -ам ‘ослабити, остати без моћи’. – Кад је, под старос, онемоћо, није 

мого стопе.
онизак -ска -о ‘нижег раста’. – Бијаше нако онижег раста, буцмас и црвен у об-

разима, густиг веђа и оштра погледа.
оновечери прил ‘пре неко вече’. – Били смо оновечери на комишању код 

Миљојка, вала смо се исмијали и накомендијали, ко никад. – Било прело оновечери 
код Мице Милине, искупиле се жене и ђевојке из целог џемата. – Онамо у Љесковцу 
се чу нека дрека оновечери па неко протури абер да се појавило дрекало.

оновремје с ‘оно (раније, давно) време’. – У оновремје млађи су љубили у-руку 
старији народ, знао се сваки ред и поредак, кад старији уиђе у-кућу, млађи устају, 
а јок ко-во сад не зна се ко пије а ко плаћа, што вико Владика Николај, не поштуе 
млађи старијега, но се млађи паметнији гради.

онолицни -а -о ‘мален, ситан (као што је онај)’. – Кад је пошо у школу, бијо е 
онолицни, ко ово Станоево дијете, а еве ти га сад, већи од оца; ║ онолишни -а -о 
‘и с т о’. – Био ситан, онолишни, немаш шта виђети; ║ оноличачки -а -о ‘велики , 
огроман’. – Имо е кера: бијо е оноличачки ко оно теле.

ономад прил ‘пре неколико дана’. – Данас прича једно, а ономад је причо сасвим 
друкчије; в. номад.

оо! узв за устављање запреге.
опавизати се -ам се св в. овизати. – Кад је пао са шљиве, бијаше се онесвестијо, 

једва се опавиза кад га попрскасмо водом.
опазити се -им се св 1. ‘први пут осетити покрет детета у утроби’. – Каже снајка 

да се опазила, вели: оćетик како се дијете гицну; 2. ‘постати свестан своје сексуал-
ности’. – Изгледа ми да се мој унук опазио; в. олијењити се.

опајати опаем / опашем св ‘обрисати паучину и прашину метлом или четком’. 
– Узми, ћеро, метлу те опајај ону паучину у качари, грдно кад наиђу људи да виде.

опајдара ж ‘жена дугачког језика и малог угледа’. – Она опајдара ништа друго и 
не ради него скита, ђа ус пут ђа нис пут, и оговара коеког.

опалити опалим св 1. испуцати метак из оружја. – Они повадише пиштоље и 
опалише по неколко меткова у ваздук; 2. ‘попалити’. – Бугараши су нам све опалили; 
3. ‘жестоко изружити’. – Кад му е догоро луч до ноката, кад више није мого да трпи 
њине лажи, он опали те им скреше све у брк; ║ опаљивати опаљуем / опаљивам 
несв ‘огоревати оштрице дирека’. – Ене га у-башчи опаљуе диреке.

опаметити опаметим св ‘призвати [се] памети, уразумити [се])’. – Ако узмем ову 
батину, опаметићу те за сва времена. – Викаше наш ђедо: благо оном ко се туђом 
штетом опамети, а тешко оном који својом мора; ║ опамећивати -ећуем несв ‘при-
зивати памети’. – Ни стара човека ни старо магаре не вреди опамећивати; в. опау-
чити.

опанак опанка м ‘традиционална српска обућа’. – Ондак су сви о благданима 
облачили ношњу и обували опанке, зато е и испјевана она: јелек, антерија и опан-
ци, по томе се знаду Србијанци; ║ опанчић -ића м дем. – Набавили ђеци опанчиће 
на вашеру; ║ опанчина м пеј. – Имо големе ножурде па кад му поглаш опанчине, 
изгледају ко волујске сонице.

опанчар 1. ‘човек који прави опанке’. – Над Жиком нема бољи опанчар. – Ла-
лов отац Ристо е бијо сарач, а Станков отац опанчар, Нинослављев вотограв, а 
Николићи бојаџије, у оно време то су били домаћини људи доље у Чачку и ми смо 
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били њине муштерије, а и они су ода нас куповали бијели мрс; 2. ‘ексер који се кори-
сти при изради обуће’. – Купи ми мено љесара и мено опанчара, нек се нађе у-кући; 
в. баскијаш; 3. ‘снег висине 5-6 цм’. – Бијаше пао сњежић, само потрусијо, прави 
опанчар, и ми решимо д-идемо у-шуму д-обалимо грм.

опањкавати опањкавам несв ‘клеветати’. – Мора она вазда да неког опањкава, а 
себе не види. – Он почо д-опањкава моју чељад, а ја велим: ништа, ђецо, не бринте, 
нико вас не мож д-осрамоти сем вас самиг; ║ опањкати -ам св према опањкавати. 
– Не мож рђа д-опањка честита човека – знаду се мере и једном и другом; в. изуда-
рати.

опарити се опарим се св ‘доћи до новаца, наследства’. – Откад се опаријо, ни 
онај човек ни помози, Боже, повиљо начисто.

опасан -сна -о ‘јак, жесток (мраз)’; в. зашушкати; ║ опасно прил ‘изврсно’; в. 
ћувик.

опасати (се) -шем (се) св ‘везати (се), овити (се) око струка’. – Ондак женскиње 
преко сукње и блузе опаше тканице; ║ опасивати опасуем / опасивам несв ‘вези-
вати појас око струка’. – И мушкарци су преко панталона опасивали шарене ткане 
појасове; ║ опасивање с гл. им. ‘облик народског лечења стомачних тегоба’. – Ал 
ме-шчини да е имала неку валинку, мено-мено па е, кажу, нешто пробадало подну 
стомака, те је ишла на опасивање, чак у Радосавчевиће, код Олге Обрадове (7: 112).

опасач -ача м ‘широк каиш (об. војнички)’; в. распасати се.
опaсти1 опасе св ‘попасти (сву траву на пашњаку)’. – Опaсле овце сваку трав-

чицу, зарубиле до црне земље; ако не удари киша д-омлади трава, мораћу да иг из-
гоним навише у-планину.

опасти се2 опасе се св ‘оплодити се (о кобили). – Опасла ми се кобила под Мила-
новим пaстувом, надам се ваљатном подмлатку.

опаучити -им св ‘ударити’. – Ако те опаучим јампут, опаметићеш се и неће ти 
пасти наум да блесиш; ║ опаучен -а -о ‘»ударен у главу«, ћакнут’. – Пушти га крају, 
богати, виш да е опаучен за све паре.

опашати опашем св ‘метлом или перушком скинути паучину, прашину, пепео’. 
в. опајати. – Узми метлу те опаши прашину са каца у качари.

опело с ‘богослужење на сахрани’. – Било Жарку на опелу четрнес попова и 
тешки народ дошо у спровод.

опељешити -им св ‘покрасти’. – Он ти је опељешијо најпрво оца, па потље за-
другу, па му ни то нема доста, сад га ене у-општини.

опепелити -им св обично уз негацију, ‘не успети у нечему’. – Пробо он д-извуче 
ону букву влаком с коњом, ма није мого ни д-опепели.

опер опера -о ‘искривљен, извитоперен’. – Опера ти ова грађа, не могу од овога 
да начиним тишљерај никаким начином.

опећи се опечем се св 1. ‘опржити се’. – Кад је вадијо бравче из вруне, није узо 
крпу па се опеко да-бок-сачувај; 2. ‘преварити се’. – Ко се једном опеко тај више не 
узима паре под интерес, но се опружа колко му е губер дугачак.

опивен опивена -о ‘пијан, алкохолисан’. – А он бијаше опивен, једва стои, таи ко 
дијете кад ће да проода.

опијати се опијам се несв ‘напијати се, бити алкохоличар’. – Не вреди му гово-
рити, опија се сваки дан, оће д-упропасти кућу и готова ствар; ║ опити се опијем се 
св према опијати се. – Кад се опије, глај да се измакнеш.

опиразити се опиразим се св ‘бити против кога, узети кога „на зуб“. – Бијагу се 
опиразили на њега, није му било с миром ништа д-уради, једва га се отканише.
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[описати] опишем св. – Има Милина свекрова доље у Чачку зидњак, не могу 
ти описати колко е згодан; ║ описивати описивам несв. – И он поче да нам 
детаљно описива како се та будалаштиња догодила.

описменити се -им се св ‘научити читање, писање и рачунање’. – Описменијо 
се у војсци, зна и да чита, и да пише и да рачуња; ║ описмењавати се -ењавам се 
несв. – Тамо иг описмењавали и учили иг да раде што треба.

опишати се -а се св ‘кренути наопако’. – Ове године му ништа није пошло руке, 
све му се некако опишало.

опкашати опкашам несв ‘косити око нечега’; в. логало; ║ опкосити опкосим св 
према опкашати. – Опкоси туј око мравињака и пази косу.

опкладити се -им се ‘склопити опкладу’. – Опкладили се они у позамашан улог: 
један вели да е мајор Гавриловић рањен на одбрани Београда, а други каже – јок.

опкрајати опкрајам несв ‘пазити, чувати гостити неког’. – Опкрајају ме дан и 
ноћ ко мало дијете, држе ме ко мено воде на-длану, свака им час ђе чули и ђе не 
чули; в. добандати.

оплавак -авка м ‘огранак који је донела вода’. – Он смота неки оплавак и грмачи 
на њега, једва иг умирисмо да не бидне белаја.

оплавити -им св ‘помодрети од удараца’. – Оплављо е веселницу, сва модра ко 
шљива, не смије д-изиђе међ народ, а ништа није крива, свекрва јој начинила бој.

оплаз м ‘пропуст у неком послу (при орању, сејању). – Мало-мало па оплаза, 
начини неки оплаз.

оплаза ж ‘део бразде на коме искочи плуг приликом орања’. – Остала му оплаза, 
па ђедо иде да прекопа.

оплазак -ска м в. оплаза. – Морам онај оплазак да прериљам, дошла ми њива 
некако крња.

оплазина ж в. оплаза. – Да му није остало неколко оплазина, не би било рђаво 
орање, ал пошто му е првине, немо да га задиркуете.

оплазати -ам св ‘направити пропуст у неком послу’. – Е туј си, Микане, оплазо и 
то начисто; ║ оплазнути се оплазнем се св ‘и с т о’. – Пазде, сине, да се не-оплазнеш 
неђе међ људма, а на њиви се лако поправи.

оплакати -чем св ‘отплакати’; в. побацити.
оплевити оплевим св према плевити; в. баба.
оплитати -ћем несв ‘правити плетер од прућа око стаклене посуде’. – Давидовићи 

су умљели да плету корпе и д-оплићу балоне; в. равија.
опљузгати се -ам се св ‘добити ране, пљузге’. – Бијаше се, јадна Здравка, мено 

и опљузгала.
опљунути -нем св ‘овлажити пљувачком’. – Виђи вако, опљунеш међ прсте кад 

извлачиш жицу из куђеље; ~ дланове ‘добро запети, заузети се у послу’. – Нема, мој 
синко, од тиг њиниг вантазија ништа, но опљуни дланове и с Божјом помоћу, у се и 
у свое кљусе, знаш како се каже: ако-ш да пљунеш, пљуни у шаке; в. ушка.

ополумоћити -им св ‘овластити, опуномоћити’. – Вели мене онај општинар да 
могу д-ополумоћим неког да мешто мене мож д-издае моју имовину у закуп.

опор опора -о ‘горак’. – Ништа није мешчини опоро ко оскоруша док се не усити.
опорњак м ‘везивно масно ткиво (слично марамици) којим су повезана црева 

животиње’. – Раздвојиш вако опорњак од цријева, па потље цријева преврнеш, добро 
опереш у неколко вода, усолиш и туриш на дим, кад се то осуши ништа љепше у 
купусу ил пасуљу. – Код већиг свиња опорњак бациш у сало и топиш мас.

оправити -им св ‘послати неког или нешто’. – Оправила сам дијете у задругу да 
ми купи квасца и људма цигара; ~ се ‘дотерати се’; – Оправијо се наш Мићо: реко би 
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је пошо на-свадбу; изр. ~ на руке ‘предати лично’. – Оправио ти ово да даднеш тати, 
ал лично њему на-руке, никако друкчије.

опрасити (се) опраси (се) св ‘донети на свет младунчад (о крмачи) ’. – Опрасила 
нам крмача тринесторо.

опрашити опрашим св 1. ‘први пут окопати усев’. – С прољећа кад крене уćев, 
ми опрашимо њиву да е прориједимо да се не издае на честобу и да сузбијемо ко-
ров и то ти је првокоп; 2. ‘оплодити (о воћу)’. – Ваља овај поветарац, боље ће да 
с-опраши воће.

опрез м ‘пажња, будност’. – Сви смо на опрезу, шушка се да ће да нам украду 
Анђу.

опреза ж в. опрез. – Бидни на опрези и пази да не прође поштар, требало би да 
нам је наш војник досад пратио писмо.

опремити опремим св ‘спремити, припремити’. – Чим имаш ћер, зна се да треба 
д-опремиш то дијете за удају.

опрести опредем св ‘завршити предење’. – Опрела сам сву вуну, сад ћу да пре-
предам пређу па да носим код Лепе бојаџинке.

опржај м ‘опекотина, ожиљак’. – То ми остала успомена од опржаја, кад сам бијо 
мали; в. лакнути, мелем.

опржити се -им се св ‘опећи се’. – Не дајде ђетету да прилази шпорету, опржиће 
се.

опричати опричам св ‘испричати’. – Милорад оприча како ономад умало да на-
граише кад је ишо у Бањицу, па горенак у планини налећо на сплет ониг што се не 
помињу.

опрљити (се) опрљим (се) св ‘опржити се’. – Кад је изручивала откуван веш у 
паријоницу, подлије јој се онај цијеђ те опрљи ногу.

опрос опроста м ‘опроштај, праштање’. – Нек му Бог опрости, ал ако се не покае 
и не затражи опрос од родитеља, неће му то на добро изићи.

опружати се опружам се несв према опружити (се); в. главница; ║ опружити 
-им св ‘пружити (се), протегнути (се)’. – Краставци опружили вријеже и заметнули 
ко китина.

опрчити -им св ‘оплодити козу’. – Онај Манојлов јарац ти је опрчијо кој зна 
колко коза, сви догоне козе пода њ и оне се близне, а неке и тројане.

опсиговати -уем св ‘одбити од мере (тару, виру)’. – Кад опсигуемо дару, то ти је 
десет кила, појако, ал ајд – да рачуњамо десет; в. угарак.

опстајати опстаем несв ‘одржавати се’. – Некако опстаемо на једвите јаде; ║ 
опстати опстанем св ‘одржати се’. – Ови да могу, и душу би ти узели, ал човек мора 
да се бори да некако опстане.

опузнути -нем св ‘ослабити, изгубити битне особине’. – Ене ти га онај тратоар 
сав опузно и прсо ко да си туријо шедит. – Кад дрво опузне, није ни за шта сем за на 
ватру и да знаш и за ватру е порђаво.

опустошити -им св 1. ‘упропастити, оштетити’. – Провалиле свиње прошће и 
опустошиле ми башчицу, ко да е гром гађо; 2. ‘размазити некога’. – Млого су опу-
стошили ђецу, кајаће се боз-тога, ал ме стра да не-бидне доцкан.

опута ж ‘кожна трака за прављење преплета на опанцима’. – Опанчари ону 
уштављену кожу иćечу на траке и ш њима плету преплет од оне опуте. – Бич ти се 
правијо од дебеле опуте.

опучити -им св ‘отиснути, ћушнути, оборити’. – Свиње гуркале онај бакрач и 
опучиле га доље низ башчу; ~ се. – Дуну ветар те ми се опучи онај вршњи сноп са 
стога. – Откад ови завладаше, опучише нам се кола низ брдо.
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опушак -шка м ‘остатак од цигарете, пикавац’. – Води рачуна ђе бацаш опушак, 
може од њега шума ил сијено да се запали, далеко било.

опуштити -им св ‘опустити’; в. пућпурикати.
опушћети -сти св ‘опустети, изумрети’. – Опушће село, опушћели торови, 

опушћело све.
опчинити опчиним св ‘омађијати’. – Опчинила га она вештица неким манђијама, 

ни онај човек ни помози Боже, ко да е повиљо.
опчувати опчувам св ‘сачувати’ – Није ласно опчувати нолико имање; ║ опчу-

ван -а -о ‘сачуван, доброг здравља за своје године’. – Он ти је олајле прошо у жи-
воту, била велика задруга па га заклањали од терета и виш каки је опчуван, реко би 
нема више од педесет а мој вршњак, догуро до седамдесет; в. врсник; ~ се ‘сачувати 
се, добро изгледати за своје године’. – Опчуво се Млађо, виш како изгледа: не би му 
дао педесет, а он прегуро седамдесету, није се ćекиро, има лијепу памет, а није ни 
запињо мложе, више вато на-палицу.

опшивати опшивам несв ‘шити по ивицама’; в. ибреновати, квирцати, отвара-
ти; ║ опшити опшијем св према опшивати. – Вели она да му то опшије, ал он неће, 
вели да му изишо уврстак.

ора / орај / орас ораа / ораја / ораса м бот. ‘орах, Juglans regia (дрво и плод)’; 
изр. Не би му узо ора из руке. – Заспо миле под зелени ора / кад запевам пробудит се 
мора; ║ орашчић м 1. дем од ора(х). – Кад четрес зелениг орашчића туриш у кило 
комове ракије и то одстои месечак дана па потље узимаш по једну чашицу свако 
јутро, то ти је лијек за штитасту жљезду; 2. м бот ‘плод мускатовог дрвета Myristica 
fragrans, мускантни орашчић (зачин)’. – Ондак мено озго потрусиш шећером у прау, 
циметом и настружеш орашчића да замирише; ║ оров оровa -o ‘који је од ораха’. – 
Моја мајка за руво добила од ђеда спаваћу собу од оровог дрвета. – Немо да се пре-
вариш да заспиш у оровом ладу, мош да назебеш усред љета.

ора ж ‘погодно време за рад’. – Сад после ове кише, чим цједне, биће ора за огрт.
орадостити се -им се св ‘обрадовати се’. – Кад сам чуо да ми је снаа за сином 

родила мушко, орадостијо сам се само тако.
ораница ж ‘земља која се обрађује орањем’. – Горе у-брду су пашњаци, а онамо 

у-пољу оранице.
[орати] орем несв. – Што више плуг оре, све ćајнији бидне. – Ко ш ђаволом оре 

тај гузицом влачи. – Ђаво не оре и не копа но о злу мисли; ║ оран орна -о ‘мек, тро-
шан, погодан за окопавање’; в. загрнути, уорити; ║ орање с гл. им 1. ‘обрада земље 
плугом’. – Отишли људи на орање; 2. ‘поорана њива, ораница’. – Накисло орање на 
љепоту, само да га повлачимо и мож да се сије.

орач орача м ‘човек који оре’. – Однес-де, снао, ручак орачу; ║ орачки -а -о 
‘који припада орачу’; изр. ~ -а надница ‘дневна зарада која припада човеку који са 
својом запрегом и плугом некоме оре’. – Богме изишла орачка надница на добру 
цену; ~ -а песма ‘песма коју певају орачи’. – Нема више орачке песме. – Пјеваше 
Обрен у свое време ону: ој, орачу, млад орачу / ко ти даде младе воке / младе воке, 
витороге / и јармове јаворове / и палице шимширове / и заворње босиљкове / и бич 
косу ђевојачку љуту гују ручконошу.

орачица ж ‘спојка између јарма и плуга преко заворња и влачега’. – Саденак су 
орачице гвоздене, а земајле су биле од дрвене ракље која се избуши да мож да прође 
заворањ.

орашар -ара м ‘засад ораха, воћњак засађен орасима’. – Сподигосмо з Божјом 
помоћу орашар од седам-осам ектара млађима за успомену јел ора ти је стогодишња 
воћка.
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орашара ж ‘пита с орасима’. – Кад умијеси нана питу тиквару или јабучару, ужи-
вамо, ал кад умијеси орашару, прсте да појдеш.

ориједак -тка -о ‘проређен, ређи него што се сматра нормалним’. – Изгледа ми да 
су тице појле ćеме па осто оредак, морам да потсијем.

ориједити ориједим св ‘рашчупати, проредити’. – Млого е често жито, треба га 
ориједити, да га оредиш; в. банак, пориједак.

орјаш м ‘крупан орах’. – Ми смо се у јесен играли ораса тако што наредимо 
купе од три ораса доље и четврти озго и ми са линије удаљене пе-шес метара гађамо 
орјашима у оне купе па ко сруши купу његова е.

оркидеја ж ‘орхидеја’. – Најљепше су Марине оркидеје, пуни прозори, не зна се 
која е од кое љепша, очију ми моиг.

орница ж ‘ораница, плодна и лакорадна парцела’. – Нису вође, отишли доље у 
орницу да саде паприку.

орњак -ака м в. орјаш.
орњаш -аша м ‘најкрупнији орах којим се гађа у купу при игри ораха. – Нико 

није имо боље орњаше од Микоша, све смо му давали по целу купу ора за један 
његов орњаш.

оро орла м зоол ‘птица грабљивица орао, Aquila’. – Кад закликта оро, квочка 
склони пилад у врзину; ║ орлић -ића м дем. – Ене иг мали орлићи, јаком почели 
да лете; ║ орлушина м пеј аугм. – Кад орлушина сагуби крила, и пилад je почну 
кљуцати. – Орлушина се може спуштити у брлог кокошке, ал се кокошка не може 
попети на висину орлушине; ║ орловски -а -о ‘који се тиче орлова, који се односи 
на орлове’ – Виђи како е згодно место за манастир, ко орловско гњездо.

оровина ж ‘орахово дрво, ораховина’. – Орово лишће одбија мушице, па смо 
кад за обетину испечемо бравче, преко њега, у подруму, турали орове гранчице с 
лишћом, јел, штоно кажу, муве се бое оровине ко вампир глоговине; в. ора.

орогатити -им св 1. ‘добити рогове’. – Неколко овнића ми згодно орогатило; 2. 
‘осамосталити се, ојачати, осилити’. – Бијо е душа од ђетета, ал чим су почели да му 
шиљу паре из Америке, он ти је орогатијо, ни онај иксан ни помози Боже, узвијоно 
начисто.

орогозити -им св ‘ставити рогоз између дуга каце или бурета’. – Кад орогозиш 
кацу, између дуга, не може д-исцури ни лијек.

оронути ороним / оронем св ‘ослабити, дотрајати’. – Кошара ми бијаше оронула, 
побојаг се да зазимим овце у њојзи, па реко да е мено чеклеишем. – Дође време кад 
човек ороне па није кадар ишта д-уради.

оросити се оросим се св ‘овлажити се росом’. – Идте наоколо, благо баби, немо д-идете 
поприеко, оћете да се оросите начисто.

ортак -ака м ‘заједничар у послу’. – Некад су њиг двоица били ортаци и лијепо су 
се слагали; кад су им пристигла ђеца, они се здоговорно разортаче, веле: боље да се 
ми подијелимо ко људи да нам се не би ђеца, не дај Боже, ćутра свадила; ║ ортачки 
-а -о ‘који се тиче ортака’. – Ђедо је вазда говорио: ортачком коњу грбава леђа. – 
Ортачкој кобили место за прошћом; ║ ортачки прил. – Они су радили ортачки све 
док се Јово није запослио у Чачку.

ортаклук -аклука м ‘заједничко улагање и заједнички рад два или више лица’. 
– Уиђу њиг двоица, бејаги, у неки ортаклук, ал су се брзо покарабасили, јел чим је 
нешто свачије, није ничије; ║ ортачина ж ‘и с т о’. – Благословена е ортачина ш 
честитим чоеком.

ортачити (се) -им (се) несв а. ‘заједнички обављати неке послове на имањима’. – 
Они су у прве руке ортачили, после се подијелили и свак ишо своим путом.
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о-рук! узв приликом заједничког гурања или дизања нечега. – Кад смо калдрми-
ли џаду, па треба да преврнемо огромну рипу, ми сви уватимо и ондак на узвик 
о-рук! сложно запнемо и преврнемо ко ништа.

ос1 м зоол ‘инсект из пор. Vespidae, оса’. – Налетим с косом на осињак те ме осо-
ви изуједаше, сав сам отеко.

ос2 м ‘осје на стрном житу’. – Најгоре ти је у вршају кад си сав знојав па пријоне 
понеки ос те почне да те жаца.

осакатити -им св ‘непоправљиво оштетити руке или ноге’. – Шта ће веселник, 
осакатијо у рату, сад га нико не види ко усмрђо сир, ене га проси ко онај из једне 
приче што ми чито унук; в. урвача.

осама ж а. ‘усамљеност’. – Нешто почо да бежи у осаму, земајле је вољо да раз-
говара са сваким, сад јок; б. ‘удаљеност од суседа’. – Направијо кућерак у осами, 
ниђе живе душе на пушкомет.

осамити се осамим се св ‘издвојити се, бити сам’. – Нешто е, у потоње време, 
Обрад, Бог да му душу прости, вољо да се осами.

осванак -анка м ‘освит, свитање, зора’. – У осванак смо кретали с воловима на 
орање, туримо у канате плуг, бреме сијена, торбу ш-љебом и напред.

осванути осванем св. а. ‘појавити се (о зори)’. – Боље је за кућу кад осванеш на 
њиви него у кревету; б. ‘дочекати свитање, зору’. – Таки ти је наш сељачки посо, 
мора д-осванеш и д-омркнеш; ║ освањавати -ањавам / -ањуем несв према освану-
ти; в. устаоц; ║ освитати -ће(м) несв а. ‘појављивати се (о зори, дану), свањивати’. 
– Кад је почело д-освиће, ми смо већ били испод Ивовца; 2. ‘дочекивати свитање, 
дан’. – Он је чешће освито у кавани нег на њиви и зато му е сад така и кућа и по-
родица.

осветити1 осветим св ‘обавити обред освећења (освештања) водице, куће’. – 
Доћи ће нам ćутра око подне поп д-освети водицу, спремте босијок, тамљан, свијећу 
и све што треба.

осветити2 (се) осветим (се) св ‘вратити зло злим’. – Говорило се у давна времена 
око за око, зуб за зуб и ко се не освети, тај се не посвети.

освештати -ам св ‘посветити, извршити над нечим обред освећења’. – Освешто 
владика и његови јеромонаси дедину и бабину задужбину.

освитак -тка м ‘време кад свањава нови дан, осванак’. – У освитак смо кретали 
на посо; в. осванак, осванути.

осврћати се -ћем се несв ‘освртати се’. – Знао сам да е нешто апијо чим се нако 
сваки-час осврће те погледа еда ли кога за њим.

осевапити се осевапим се св ‘бити дарежљив и милостив, начинити богоугодно 
дело’. – Моји ђедо и баба су нашим вршњацима кое су усташе проћерале поклонили 
кућу и имање, па једна стара баба каже да се осевапијо.

осекнути1 осекнем св ‘отпити’. – Накрете он чутуру и осекну е домаћински и 
јуначки.

осекнути2 (се) осекнем (се) св ‘ишмркнути се, избацити секрет из носа’. – Још 
је он мали, н-умије да се осекне; ║ осекњивати (се) осекњивам (се) / осекњуем (се) 
несв ‘ишмркивати (се)’. – Баба Зорка се осекњивала, нако, прстима па иг обрише о 
траву ил о вунене чарапе.

осенити (се) осеним (се) св ‘прекрстити (се)’. – Осени се, благо ђеду, знаком 
часног крста вако: У име Оца и Сина и Светога Духа, амин.

осентати се -ам се св ‘оријентисати се, доћи к себи’. – Једва на једвите јаде се 
осентак, нисам у оној помрчини мого да знам ђе треба д-окренем уз брдо; в. мао-
вина.
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осећи осегне св ‘смањити ниво, повући се’. – Наиђоше ове врућине па осегоше 
бунари, а осеже и поток, само што није пресушијо; ║ осегнути осегне св ‘и с т о’. 
– Кад осегну воде, мука е и за народ и за стоку; ║ осезати осеже несв према осећи, 
осегнути. – Поче осезати стублина. – Осеже ракија у бурету подобро, дако исегне 
до нове пецидбе.

осилити се -им се св ‘показати надобудност, бахатост’. – Поглајте око себе, благо 
ђеду, и виђећете да су се млоги добивши богаство, власт или част суновратили у про-
пас: осилили се, поманитали, укаљали образ свој, ражалостили претке, осрамотили 
потомке, упропастили породице, нису иг научили ону: данас у злату, ćутра у блату.

осињак м ‘осиње гнездо’. – Води рачуна да не налетиш на осињак јел је ујед 
осице опаснији од челињег. – Њима кад каш истину – ко да си џарно у осињак.

осион -а -о ‘груб, обестан, арогантан’. – Дошо осион ко да е ђаво уишо у њега, 
не мош ласно да му приђеш ни с кое стране.

осица ж зоол в. ос1; в. осињак.
осје с ‘бодљикави део класа код неких врста жита’. – Земајле је и пшеница бан-

кут имала осје на вру класа, ко-но јечам и раж, па кад вршемо, а оно осје улети под 
кошуљу на знојава леђа па жаца гадно.

оскоруша ж бот ‘врста крушке Sorbus’. – Оскоруша ти је опора да-бок-сачувај, 
док се не угмили, не мош д-окусиш, а кад је гмила – ништа љепше.

оскочити оскочи св 1. ‘издићи се изнад хоризонта (о Сунцу); одскочити ’. – Бијаше Сунце 
подобро оскочило кад су кренули; 2.а. ‘склонити се, измакнути се’. – Кад је чуо да га траже, 
оскочио је у шуму; б. ‘одбити се испод чекића, испод точка’. – Оскочи каменчић и њега звекну 
у кољено! – Он ти итро оскочи у страну и ован га омаши.

оскрнавити -рнавим св ‘обешчастити, упрљати’. – Онај поп срушијо иконостас 
и оскрнавијо светињу да би му запопили сина.

оскудан -дна -дно ‘сиромашан, убог’. – Ове године би сувовица, оскудна би и 
љетина; ║ оскудно прил ‘рђаво, слабо’. – Није на вашеру нико бијо тако оскудно 
ођевен ко весели Драгутин Пињо с Љуте крушке.

оскудација ж ‘оскудица, немаштина’. – Оно јесте оскудација, није да није, ал 
јопет, вала Богу, нек су чељад жива и здрава па ћемо се некако искобељати; ║ оску-
дица ж ‘и с т о’. – Бијаше оскудица тиг година, ни љеба нисмо могли ласно да на-
вашемо, а јадно ти шта друго.

оскудијевати -удијевам несв ‘немати довољно средстава за живот, живети у 
оскудици и немаштини’. – Тако време било, оскудијевали смо с коечим, ал се јопет 
живило, радовало, пјевало и играло, није ко-во сад ђе свега има само радости слабо. 
– Брига њиг што народ оскудијева, то иг ич не занима нити о томе мисле.

ослањати се -ам се ‘примаћи се уз нешто; имати потпору, подршку’. – Слободно 
се ти ослони на ђеда, знаш како е казано: дрво се на дрво ослања а човек на човека; 
║ ослонити се ослоним се св. – Ослонили се сви на њега, нико ништа не мисли. – 
Ослони се на мое раме.

ослонац -онца м ‘потпора, подршка у време несигурности; подупирач’. – Мора 
човек д-има неки ослонац у животу, а највећи ослонац ти је добра жена, није џабе 
казано да она држи три ћошка куће, зато, благо ђеду, добро отвори очи с ким ће да 
се жениш.

ослужити ослужим св ‘обавити војну службу, обавезу’. – Ослужио е војску и 
сад нек се жени. – Пјевагу ђевојке на моби: Иди, миле, те ослужи свое / чекаћу те, 
младости ми мое.

осмак -ака м ‘врста белог кукуруза с осам реда зрна, осморедац’. – Најслађи му-
рузни љеб ти је од стакларца и осмака, нема им равне. – Нема прое без осмака, јес да 
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он има само осам редова зрневља на клипу, ал над њим нема бољег сем стакларца; 
в. стакларац.

осменути се осменем се св ‘осмехнути се’. – Кад је умиро, Бог да му душу про-
сти, згодно се осмену и само се одјампут ко загледа у штукатор; ║ осмеивати се 
осмеивам се / осмеујем се несв према осменути се.– Осмеивала му се нако кришом 
и он је решијо да моли оца д-иду њезинима да праве питање.

осмотрити -им св ‘уочити, спазити’. – Кад је добро осмотријо ситуацију, он 
се прикраде под њен прозор; ║ осматрати осматрам несв ‘пазити, пратити нечије 
кретање или понашање’. – Он с оног брда, ко стражар, осматраше да л ће јазавац 
д-уиђе у-њиву.

осмудити осмудим св ‘огорети, опалити длаку’. – Кад поćечимо, ми свиње шу-
римо врелом водом, а ови њини запале сламу испод свињчета па га тако осмуде.

оснивати оснивам несв ‘покретати, заснивати неки нови посао, пројекат’. – 
Чуем да и они оснивају неку партију, ко гој не зна ништа паметније да ради, он оснуе 
партију; ║ основати оснуем св према оснивати. – Оће д-оснуе виноград.

основа ж ‘уздужне нити код ткања’. – Основу намотавамо на вратило, а потком 
податкивамо.

осњежити осњежи св ‘нападати (о снегу)’. – Ако осњежи, соницама ћемо да пре-
гнамо шашину. – Кад осњежи, ондај ћемо соницама да развлачимо ђубре по њивама, 
сад по блату не ваља: има да намучимо волове и д-изгазимо парцеле.

особењак -ака м ‘другачији од осталих, необичан, чудноват’. – Не знам шта би 
ти реко за њега, дошо, брате, нако особењак, ни с ким се не-дружи, нико његов није 
бијо таки.

осоје с ‘страна брда окренута од сунца’. – Никад воће на осоју не мож да бидне 
слатко ко ово с наше присојне стране ђе сунце грије поваздан; ║ осојни -а- о ‘који 
се налази на осоју, који се тиче осоја’. – На осојној страни никад не мож да роди ко 
на присојној.

осока ж ‘течност која се цеди из ђубришта’. – Испод шубера кроз кои се избацуе 
ђубре из-штале има рупа кроз коју изоди осока; ║ осочина ж ‘и с т о’; в. аман, од-
вркнути, удавити се.

осоколити осоколим св ‘постићи успех, похвалити неког’. – Е, синко, осоколијо 
си: вели ми твој учитељ да си бијо најбољи у разреду; ~ се повр ‘охрабрити се’. – 
Кажи му лепу ријеч и осоколиће се.

осолити осолим св а. ‘ставити со у храну, јело’. – Мого би ја ово још мено осо-
лити, б. ‘дати стоци соли или посољене јарме’. – Треба осолити овце бар јампут у 
неђељу дана.

осоран -рна -о ‘груб, оштар’. – Немо да биднеш осоран, но буди љубаван према 
сваком, благо баби, јел лепа реч гвоздена врата отвара; ║ осорљив -а -о ‘и с т о’. – 
Био је он осорљив према сваком и ја сам се бојо да не налети на некога ко што е и 
сам; ║ осорљиво прил ‘дрско, непријатно, надмено’. – А мој тата му, нако осорљиво, 
одруби: ви, вели, нисте људи, ви сте ајдуци!

осрамотити (се) -амотим (се) св ‘понизити се, учинити нешто нечасно’. – Нико 
тебе, благо ђеду, не мож д-осрамоти ако си исправан.

осредњи -а -е ‘просечан, који се ни по чему не истиче’. – Они су осредњег имов-
ног стања, ал су ко људи часни и поштени, а то ти је највеће богаство.

оставити -им св 1. ‘положити на неко место, одложити’. – Оставили смо ону 
гредицу код Живорадљеве ограде; 2. ‘напустити, одбећи’. – Оставила га женетина 
ж ђецом и побегла за неког Миљојка Гробара; 3. ‘одрећи се нечега’. – Решили смо 
обадвојица д-оставимо ову дуванчину, додијасмо и Богу и кућанима; ║ остављати 
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-ам несв према оставити. – Сваке године остављамо качицу киселог купуса за-
зиму.

остајати -ем несв ‘задржавати се на истом месту’. – Она је вазда остајала код 
бабе; ║ остати -нем св према остајати. – Посло е у рат пет синова и осто сам: 
ниједан му се није вратијо. – Немо д-остане ништа, не треба ми, узми слободно све; 
║ останути -нем св ‘и с т о’. – Све ово што радим радим споради вас, ја то нећу 
одњети у-гробље, знаш како се каже, од оца е остануло сину.

останак -анка м ‘остајање на истом месту’. – Срећан ви пут, пријатељи! – Вала, 
и вама сретан останак, па да дадне Бог да се јопет видимо у здрављу и весељу.

остарити (се) остари (се) св ‘доживети старост’. – Вели Вилиман: ој, старости, 
рђаво оружје, а Гаврило ће на то: море, чича, благо оном ко остари; изр. Остари се, 
па то ти је.

острага прил в. одострага.
острвити се острви се ‘понављати агресивност од стране надмоћнијег’. – Кад те 

та багра јампут најаши, острви се и никако да ти сиђе с грбаче.
остружак -шка м ‘тестером одрезан, оструган део дрвета’. – Потурде један 

остружак под задњи точак да коњи не држе терет док ми стоваримо ове џакове.
оступати оступам несв ‘одступати’. – Кад видиш да е јачи од тебе, оступај на 

време па смисли како да га надмудриш; ║ оступити оступим св ‘препуштати место 
бољем, одступити’. – Кад онај почне да ти оćеца траву за петама, оступиш, даш му 
првенство и ко таким начином избије на чело тај ти је козбаша.

осуда ж ‘казна, затвор’. – Кад је Обрад бијо у Сремској Митровици на осуди, 
ишла му мајка Зорка јампут да га обиђе и пошто су јој извели Обрада, она јадна 
изгуби аваз и није могла једне да прозбори, но тек кад је истекло време поćете и 
стражари одведоше Обрада, њој се јаком ондак поврати говор, ал доцкан би.

осудити осудим св ‘донети пресуду, казнити’. – Боље је десет кривиг пуштити 
но једног правог осудити; ║ осуђивати осуђивам / осуђуем несв према осудити. 
– Њега су осуђивали и кад иг поздрави на улици јел су знали да иг зебава. – Онај 
црни Вељо би осуђен што уби Драгића Поповића и проведе осуђенички живот, боз 
непромишљености.

осуђеник -ика м ‘човек који је осуђен на затвор, затвореник’. – Ако ниси шћео да 
им служиш, ти си бијо готов осуђеник; ║ осуђенички -а -о ‘који се тиче осуђеника’; 
в. осуђивати.

осунчати (се) осунча (се) св ‘изложити (се) сунцу’; в. бријег.
осуство с ‘одсуство’. – Кад сам служијо војску, долазијо сам на осуство и то два-

пут, јампут на редовно а други пут на наградно.
осуствовати -уем несв ‘бити одсутан’. – Никад није шћео осуствовати с неког 

тешког посла, но е стално бијо пример.
осути оспем св, у изр. ~ дрвље и камење ‘вербално напасти, изружити’. – Осуше 

на њега дрвље и камење, шта су му све пришили ни пашче с маслом не би појло; ~ 
се св 1. ‘добити осип’. – Добијо оне овче богиње, сав се осо, веселничак, и гори; 2. 
‘множити се’. – Бијаше ведра ноћ, месец изишо, а небо се осуло звјездама.

оćетити -им св ‘осетити’. – Оćетик неку топлину око срца кад сам чуо да ми се 
родијо унук.

оćећај м ‘осећање, емоција’. – Неке јаде се удрвенчијо, ко да нема никаки оćећај, 
нит умије да се порадуе, ни да заплаче.

оćећи оćечем / оćечем св 1. ‘одсећи, посећи нешто’. – Решисмо д-оćечемо дуд, 
види се да е прозуко, може кака олуја да г-обали на грађевине. – Ишли д-оćечемо 
бадњак. – Оћу д-оćечем пупак ђетету с-алатком: ако бидне мушко – с косом, ако ли 
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женско – са српом; 2. ‘оштро упозорити’. – Ондак ти Сретен оćече ко сабљом и каже 
том силаџији: Биднеш ли ми још једном наишо на имање с таком злом намером, има 
да нема јал мене јал тебе; ║ оćечан -чна -о ‘одлучан, енергичан’. – Били су људи 
раније оćечни: што мисли то и збори, што збори оно твори, ово сад бре само гла шта 
ће да се свиди оним гузоњама, а јок шта е поштено; ║ оćечно прил ‘енергично, из-
ричито, наредбодавно’. – Скреса Радојка Марку оćечно: Полази напоље!

отава ж ‘друго кошење (траве која је израсла на месту покошене)’. – Кад косис-
мо отаву у Аџибовцу, прођоше цркви сватови с два барјака, женили се истог дана 
браћа Милосав и Витомир; изр. Пушти мозак на отаву.

отакати отачем несв ‘истакати, одливати вино из комине’. – После муљања 
грожђа пушти се да преври и ондак се отаче вино и сипа у буре, то кад ћеш црвено, 
а бијело се отаче ома после муљања и превире у-бурадма, без комине, па стасава тек 
тамо иза Богојављења; ║ оточити оточим св ‘одлити вино из комине’. – Оточисмо 
данас вино, само да пробаш, нема му равна.

отаљавати отаљавам несв ‘безвољно и непажљиво радити неки посао’. – Да е 
тако отаљаво посо кад је покриво кућу, трећи би му дан пала на главу; ║ отаљати 
-ам св. – Не могу да рекнем криво, отаљо е он то некако, ал на једвите јаде, није баш 
утржан.

отањити отањи[м] св а. ‘учинити да нешто постане тање, истањити’. – Мораш 
ово још мало отањити; б. ‘смањити се’. – Отањила гомила на дрвљанику, отањило 
жито у салашу, отањило брашно у наћвару, биће белаја тамо кад фебро почне да 
ломи ребро.

отапавити отапави св ‘утрнути, постати неосетљив (обично прсти од хладноће)’. 
– Од оног силног мраза отапавили нам прсти, не знамо да су наши, увета се 
скочањила, нос поцрвењо, по веђама се уватило иње.

отарасити се / отаросити се -им се св ‘ослободити се нечег или неког’. – Вала 
Богу кад се само отаросисмо од кулука и принудног откупа. – Једва се отарасик 
оног пијаног човека, дошо па н-умије д-иде. – Још само да ово отаросим и долазим; 
║ отарашавати -ашавам несв ‘завршавати, обављати посао’. – Ајде, ђецо, док је 
овијег лијепиг дана д-отарашавамо посо, да зберемо љетину, па потље може мено да 
се олабави. – Све је морала д-отарошава вришко, на трк и да се они час торња, сто 
послова има, не зна ку-ће прије; ║ отарашан -шна -о ‘вредан, ефикасан, који све 
послове обавља брзо и добро’. – Није Милева од ониг што трче, ал отарашна некако; 
║ отарашно прил ‘успешно, брзо’; в. клепавати;

отарчати -ам св ‘огребенати’. – Дадни ми твое гребене, дошла ми Ружица, оће 
да ми поможе отарчати кучине.
[отац] оца м. – Знаш како се каже, отац ко колац. – Од луда оца шашава ђеца; 

║ очурина м пеј отац. – Пропијо им се очурина, раскући им кућу, а њиг и мајку 
тирјанише из-дана у-дан; ║ оцо -а м хип. – Мази се око њега и зове га оцо; ║ оцика 
м хип. – Они оца звали оцика; ║ очев очева -о ‘који припада оцу’. – Очева слика из 
војске стоји урамљена на зиду гостинске собе; ║ очин -а -о ‘који припада оцу’; в. 
тетка; ║ очињи -а -е ‘и с т о’. – Не сили се, благо ђеду, школом пред родитељом 
своим јербо е очиња љубав млого вреднија од твог знања; ║ очински -а -о ‘који се 
односи на оца’. – Не треба њима данас ни за шта очински благослов, довољно је 
да им нареде оне ништачине; ║ очински прил ‘како приличи оцу’. – Очински ти 
кажем, немо то да радиш јел није благословено. – Ја ти кам нако очински како треба 
да радиш, а ти виђи шта ћеш и како ћеш, ниси више мали; ║ Оци м мн ‘хришћански 
празник који се слави у прву недељу уочи Божића’. – Морам за Оце да набавим не-
киг ситничица, треба да се испоодрјешуем ђеци и укућанима. – Мои другови су оче-
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ве звали разним начином: тата, тато, тале, таћо, татица, оцо, оцика, само е Југослав 
за оца говоријо: мој Гвозден.

отачаство с ‘отаџбина, родна груда’. – Они су јуначки изгинули за веру и ота-
частво.

отварати отварам несв према отворити; у изр. ~ врата, ~ прозор, ~ вратнице; 
‘просецати рупице на оделу ради закопчавања’. – Тако научик д-отварам и опшивам 
рупице и да пришивам дугмиће. – Неки ђаци нису ни отварали књиге, бојали се да иг 
не оштете; ║ отворити отворим св а. ‘померити, уклонити оно чиме је што било за-
творено; отворити пролаз’. – Кад је неко почо да зове, ја пођок д-отворим врата, кад 
бралица вели: Нека, ја ћу, изгледа ми да су џандари.. – Отворде вратнице д-изагнам 
стоку. – Свиње отвориле богаз у-прошћу и направиле грдну штету у башчованлуку; 
б. ‘скинути омот’. – Једва су дочекали д-отворе писмо и да виде шта пише; ~ се 
‘букнути, нагло и јако почети’. – Отвори му се одјампут рана, није мого стопе једне 
да корачи; изр. ~ очи ‘бити на опрезу, добро пазити’. – Водте рачуна шта радите и 
добро отворте очи да не награишете, знаш како е баба говорила: отвори четворе очи

отврднути -не[м] ‘постати тврд’; в. пресан.
отегнути се отегнем се св ‘постати дуг, одужити се’. – Дан се отего, а звездан 

упеко; изр. Шта си се отего ко ивањичка џада?; в. јара; ║ отезати отежем несв 
‘одуговлачити, досађивати се, беспосличити, ленчарити’. – Уради то одма, немо 
д-отежеш ваздан.

отерсуме прил ‘отприлике, по осећају’. – Он рече, нако отерсуме, да има једанес 
сати. – Ијако никад нудије нисмо прошли, усписмо, нако, отерсуме, да стигнемо у 
њино село.

отесак -ска м ‘отесано парче дрвета’. – Цео дан је правијо оне отеске за штука-
тор, он то зове трлац, а оне што се згодају шашовци; в. трлац, шашовци.

отети отмем св ‘силом узети’. – Мисли д-отме, а не зна да е то отров за кућу 
његову. – Нама су отимали стоку, уćеве и коешта, а то звали баксем откуп. – Отеше 
и црно иза-нокта; изр. отето – проклето – како дошло – нако и прошло; ║ отимати 
-ам / отимљем несв. – Немо д-отимљеш сиротињи, то е величка грота. – Ко отима 
навлачи велико проклество на себе и на кућу своју. – Отимали су и они прије њиг, па 
виђи шта су дочекали; изр. Боље је немати него отимати.

отетурати се -ам се св ‘с муком отићи’. – Колко смо се сморили, једва на једвите 
јаде се отетурасмо кући.

отимарити отимарим св ‘завршити тимарење стоке, коња’. – Још само 
д-отимарим Зекана и долазим.

отимачина ж ‘присвајање на силу, отимање, пљачка (по комунистичким пра-
вилима)’. – Ма није то бијо откуп но отимачина, али они јадници нису знали да е 
отето проклето и за ону што викаше јадни ђедо: отимају врага споради блага, благо 
нестане, враг остане.

отирати -ем несв ‘брисати’. – Ми кад смо ишли у школу, није било свески ко-во 
сад, но смо имали таблице и писали легиштером, па кад испишемо и учитељ пре-
гледне, ми смо ондак са сунђером отирали таблицу, па јопет испотекар, Јово наново; 
║ отријети / отрти отрем св према отирати. – Кад натоварисмо оне трупце, доњеше 
нам ђеца воде те опрасмо руке и отријесмо иг тежаним убрусом, па увиђосмо у-кућу 
да вруштукуемо. – Бијаше каљаво па зађосмо у-траву те отријесмо кондуре да не-
унесемо људма блато у-кућу.

отирач -ача м ‘брисач за ноге’; изр. Пробирач нађе отирач.
отискивати отискивам / отискуем несв према отиснути. – Узо те отискуе 

каменчиће низ-обалу, није имо паметнија посла; ║ отиснути -нем св ‘одгурнути 
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нешто низ брдо, низа страну’. – Отисну рипу с вр брда, а не мисли оће л кога доље 
убити; ~ (се) -нем (се) св ‘пасти са висине’. – Немо ме ништа питати, отиснук се с вр 
сијена, мого сам се сав изломити, срећом само сам уштукно.

[отићи / отићи] одем св 1. – Једва чекам кад ће ови брезбожници отићи [с вла-
сти]. – Отиђи те намири стоку. – Само што е он отишо на пијац, почне да нам се 
тели шаруља; ~ Богу на истину ‘умрети’. – Сви ћемо ми једног дана отићи Богу на 
истину; в. кијамет; 2. мед. ‘страдати, разболети се’; в. занемљети.

отјешњати -ам ‘постати тесно’. – Отјешња му, вала Богу, и обућа и одијело, 
раскрупњо се.

откад прил ‘од ког времена’. – То није било откад је гавран поцрњо; изр. ~ себе. 
– Откад себе ја њему вичем да се жени, а он неке јаде стално врда.

отканити се отканим се ‘оканити се, оставити неке послове, оставити некога 
на миру, одустати од намере. – Откани ме се, тако ти Бога, нећу више да трпим твој 
зулум; изр. Откани се ћорава посла; в. баглама, спопадати.

откивати откивам несв ‘тањити рез на коси чаканцем на баквици’. – Кад попрође 
време, ондак ти иде откивање: сви, у залатку, поприлегну на бок, испобијају бакви-
це, поваде из торбица чаканце, опљуну иг пођекои пут и откивају косе, извлаче 
жицу; ║ отковати откуем св према откивати. – Кад отковасмо косе, обредисмо по 
ракију па запјевасмо ону: ој, облаче, немо на косаче.

откидати откидам несв ‘одвајати делове од целине’. – Пошо ђедо д-откида за-
перке на парадаизу; ║ откинути -нем св према откидати. – Иди, ћеро, откини кои 
цветић д-окитимо ђеду влашу, оће д-иде код Пера, види да е почо да диже рогове на 
нову кућу, па вели ред је д-окити мено. – Неко ми откино најљепшу перунику.

откиселити (се) -и[м] (се) ‘раскиселити се’; в. отрлити.
отклопити отклопим св 1. ‘скинути поклопац с нечега’. – Отклопи лонац и 

промешај јело, па га јопет поклопи; 2. ‘откључати’. – Отклопи подрум, оћу д-уточим 
ракије, са-ће да бану радници из-поља; ║ отклапати отклапам несв 1. ‘скидати по-
клопац’. – Немо свакичас отклапати ту шерпу, нек прво проври; 2. ‘откључавати’. 
– Неко е отклапо вијоку, видим да није све на свом месту.

откопавати -опавам несв према откопати. – Откопавали они нешто на Градини, 
веле да су тамо биле цркве; ║ откопати откопам св ‘копањем ослободити приступ 
до нечега што се налази у земљи’; в. цимнути.

откос откоса м ‘количина траве са површине која је широка колико и један за-
мах косом’. – Кад ишћераше откос, запјеваше ону: косо моја, косила би сама, кад би 
мила на откосу била.

откосити откосим св ‘косом склонити траву од нечега’. – Откоси ону траву око 
ђедовог гроба; ║ откашати откашам несв према откосити. – Стално смо око наше 
авлије откашали траву што расте според пута.

откотрљати (се) -ам (се) св ‘одагнати нешто котрљањем’. – Откотрља се кова 
низ башчу.

откравити откравим св према кравити. – Виђде да л су се откравиле оне леде-
нице на стреи, бојати се да не-пану неком на-главу; ║ открављивати -ављуем несв 
према откравити. – Никако да се почне овај лед на басамцима открављивати.

откривати откривам несв према открити. – Није се могло ништа сакрити, све 
им ови ништаци откривали; ║ открити откријем св ‘обелоданити, потказати, одати 
тајну’. – Он му све открије, и кад су се виђели, и шта му е реко, и куд је отишо.

откувавати -увавам несв ‘прати веш у врелој цеђи’. – Кад гој решимо да перемо 
веш, ми га најпрво откувавамо у цијеђу; ║ откувати -ам св према откувавати; в. 
испирати, опрљити.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина368

откукати -ам св ‘кукати извесно време за покојником’. – Кад је умро весели 
чиле, ми жене смо свако вече и јутро ишли њиној кући д-откукамо.

откуп откупа м ‘куповина пољопривредних производа на велико’. – Наша задру-
га ти је ондај вршила откуп компира, јагода, малина и коечега; принудни ~ ‘принудно 
узимање добара’. – Узму ти џабе и свињче, и овна, и пшеницу, и компир само не 
кажу да е то ајдучија, но бајаги откуп.

откупити -им св ‘покупити’; в. полог, стубе; ║ откупљати откупљам несв пре-
ма покупити. – Пошла д-откупља јајца с полога.

откупити откупим св ‘преузети робу од произвођача’. – Јесу они бејаги откупи-
ли све што имаш, ал пошто су они шћели; ║ откупљивати -упљивам / -упљуем несв 
према откупити. – Млађо Жуња почо д-откупљива оровину; в. крађа.

отле в. одатле.
отмен -а -о ‘одмерен, лепог понашања’. – Она беше рода отменога.
отоман м ‘кратак и узак лежај’. – Ондак ти је, по варошима, било млого модерно 

да у кујнама, више отомана, о дувару виси зидњак.
отпадија ж ‘људски отпад, олош’; в. час 1.
отпадити (се) отпадим (се) св ‘удаљити се од породице, друштва, цркве’. – Он 

се потпуно отпадио од породице, а мешчини да му је у томе помогла и она његова 
оштроконђа; ║ отпађивати се -ађивам се / -ађуем се несв а. ‘одвајати се, одметати 
се од блиских’. – Једна врста Срба је почела да се отпађуе и од образа и од вере и од 
свега осим од пуног корита; б. ‘преверити се, одметнути се’. – Они новотаријама и 
развратом отпађивагу народ од светиње.

отпарлати -ам св према парлати в. препарлати . – Њиг двоичица отпарлаше они 
час преко планине.

отперјати -ам св ‘одлетети, побећи’. – Кад је виђо да е густо, отперја главом без 
обзира; ║ отперлијати -ам св ‘отићи, умаћи, утећи’ – Порастоше ђеца и отперлијаше, 
мили мои куд кои, док си реко шта би.

отпијати отпијам несв ‘повремено отпити покоји гутљај’. – Он је полако отпијо 
из влаше док је није испразнијо; ║ отпити отпијем св ‘попити неки гутљај’. – На-
крете чутуру и отпи домаћински неколко гутљаја.

отплакати -чем св ‘мало плакати’. – Туј ти она мено отплака, било јој нажао што 
да јој тако рекне, а она се сирота трудила колко гој је могла.

отпочивати -очивам несв ‘престајати с послом да би се предахнуло, одмарати 
се’. – Нек још мало отпочивају ђеца п-овој врућинчини; ║ отпочинути -очинем св 
‘одморити се, предахнути’. – Кад стигоше нако уморни, умише се и менко отпочи-
нуше док ми зготовисмо вечеру.

отпретати -ћем св ‘скинути жар с нечега што је у ватру запретано да се пече’. – 
Кад оћемо да сачувамо жар, ми запрећемо пепелом, а кад оћемо да распалимо ватру, 
ми отпрећемо пепо и туримо ситниг дрва на ону жар и ете ти пламена очас.

отравити се отрави се св ‘зарасти у коров’. – После овијег киша сви уćеви нам 
се отравили, морамо да иг, чим цједне, окопамо.

отраксовати -уем св ‘обрадити нешто алатком за фину обраду’; в. трепон.
отресит -а -о ‘предузимљив, одлучан, агилан’. – То е била отресита жена, млоги 

мушкарци би се преда њом могли постиђети.
отрескати отрескам св ‘енергично бацити, треснути, разбити’. – Кад је виђо да е 

она крушка з-друге стране трула, он је отреска о ледину.
отрести се -сем се св. – Отреси се, сав си сњежав, исквасићеш целу кућу. – Једва 

се отресок од оног пијаног човека, досадан ко бува у тијесним гаћама; в. отарасити 
се.
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отријезнити се отријезним се св ‘доћи себи после пијанства или заблуде, осве-
стити се’. – Кад се отријезнијо, виђе и он шта учиње, ал доцкан би. – Док је ђедо 
говоријо да се отријезнимо за времена јел, вели, не може имовина да бидне свачија и 
ничија и да то мора да пропане кад тад, ми му нисмо веровали, ђедо умрије, не прође 
млого, она стварно пропаде.

отријети в. отирати.
отрлити -им св ‘завршити трљење’. – Кад се конопље у мочилу откиселе, ондак 

иг осушимо добро и трлицом отрлимо, онај поздер доље испада, а ону кучину ми 
потље гребенамо и предемо.

отрњети отрни[м] св ‘утрнути’. – Кад се возисмо на шинским колима, отрњеше 
нам стражњице.
[отров] м. – Неко бацијо отров те отрово Перишиног кера.
отројанити се -ојаним се ‘донети на свет троје младунчади’. – Двије козе им се 

облизниле, а једна отројанила.
отромавити -омавим св ‘постати тром, безвољан, тешко се кретати’. – Богме, 

оно наше маториње отромавило и неке јаде обезвољило и што би могли, нешто им 
однемилило.

отромбуљити се -омбуљим се ‘опустити се, олењити се, постати безвољан’. – 
Не дај се, човече, шта си се отромбуљијо кое јаде, иди назор, ćутра десет метара 
више него данас и виђећеш, биће боље, ја ти кам.

отрпљети -им св ‘прећутати, истрпети’. – Извријеђа њега онај шашави Танасије, 
пашче с маслом не би могло појсти, ал он отрпље, ништа не рече.

отрулити -и св ‘иструнути (пањ, трупац, дирек)’. – Знао сам да ће да се преврне 
чатал ан сам виђо да е дирек отрулијо; ║ отруо -ла -ло ‘који је труо’. – Отруо дирек 
на капији, само што није кљокнула.

отрцати се отрца(м) се ‘изгубити снагу, дотрајати’. – Кад погледнеш веселог 
Драгутина, не знаш да л се горе отрцо он ил она његова извешчала гуња.

отужан -жна -о ‘неукусан, бљутав’, – Ако не посолиш јело, оно ти дође отужно 
и бљутаво.

отурати отурам несв ‘одбијати, одуговлачити, отезати’. – Стално га отура да му 
рекне у чему е ствар; ║ отурити -им св ‘одбити, избећи’. – Иско му Петар у зајам 
десет иљада до Јереминдана, кад ће да ћера волове на вашер, ал он му не даде но га 
отури, баксем није при парама.

оћелавити оћелавим св ‘изгубити косу’. – Завитлава га Радмило па му каже: иди 
у-Гучу те се сликај да ђеца виде каки си бијо кад си имо косу, док ниси оћелавијо.

оћерати -ам св ‘отерати’. – Будалчина, оћеро наку жену, а она веселница била 
добра ко добар дан, уста имала, језика немала.

оћко прил ‘олако, од срца, без оклевања’. – Пита он Сава да л би шћео и мого да 
му пооре Шуковину и он му моментално, нако оћко, обећа; ц. гунђати.

оћоравити -им св ‘ослепети’. – Удари олуја, поче да се диже прашинчина и ко-
ешта д-избије очи, оћемо д-оћоравимо и готова ствар.

офирати офирам св ‘открити, одати’. – Није шћео да г-офира да би га иćецкали 
ко репу.

офрље прил а. ‘без одређене намере (бацити нешто). – Дојчило смота ону жилу 
и заврљачи је нако офрље; б. ‘причати неповезано, без смисла’. – Он лупи, нако 
офрље, да су његови дошли из Дробњака; в. ‘урадити нешто аљкаво, немарно’. – 
Ако ћеш да ти то неко уради офрље, дај њему: он ће ти то сигурно упропастити.

офуцати (се) офуцам (се) св 1. ‘смршати, поружнети’. – Глам нешто како е 
Крстомир проћердо живот и некако се офуцо ко папуџијски мачак; 2. ‘похабати се, 
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искрзати се (од употребе, ношења)’. – Немо д-идеш у тој офуцаној гуњи међ-људе, 
еве ти ове новије џоке.

охохо! узв за изражавање изненађења. – Знаш ли да е Милинко овро иљаду кила 
пшенице? – Охохо!

оцвикати -ам св ‘одсећи, пресећи’. – Дошли ови лектричари те му, сиромау, оц-
викали струју зато што није имо да плати.

Оци в. отац.
оциједити оциједим св ‘оцедити’. – Добро, ћери, усучи чаршов да се оциједи 

вода, па га тури на ленку да с-осуши; ║ оцједит -а -о ‘сув, на коме се вода не за-
држава, суво место’. – Јес им равница доље, ал није оцједито: кад пану кише, блато 
до за-врат.

оцинкарити оцинкарим св ‘одати, пријавити некога’. – Она рђа удбашка оцин-
карила шта смо разговарали ономад код Коза у кавани, па нас звали у милицију и 
саслушавали.

очадити -и[м] св ‘поцрнети од дима и гарежи’; в. штукатор; ║ очађавити -и св 
‘и с т о’. – Глам ја горе како ти је очађавио оџак и како трумби дим сабајле.

очас прил ‘за трен ока, за час’. – Ма шта да зовеш мајстора, дај ми кљешта и 
шавцигер, са-ћу ја то да ти чеклеишем очас посла.

очебушити -им ‘окрњити’. – Дедер, ко ми је очебушијо погачу?
очевина ж ‘имање наслеђено од оца’. – Ово е моја очевина, она није на продају.
очекићати -ам св ‘шумарским чекићем обележити стабла за сечу’. – Уз Божју 

помоћ, ćутра ћемо д-идемо да ćечемо дрва, очекићо нам шумар ономад.
Оченаш -аша м ‘молитва Господња’. – Гробови предака се ужељеше ждраке во-

штанице, мириса тамљана и Оченаша (11: 5).
оченути (се) очене(м) (се) св ‘одвалити се, одломити се’. – Преродила она беро-

савка код дрвљаника па јој се оченуле двије гране, не могу прежалити што е нисам 
поткочијо на време.

очепити -им св ‘извадити чеп’. – Очепим озго буре, турим ајдук, повучем усти-
ма ваздук и тако извучем ракије. – Очепде ову влашу с мљевеним парадаизом.

очепити очепим св ‘нагазити, стати неком на ногу’. – Очепила даду крава кад је 
изводила из штале и сад јој отекла нога ко ступа; изр. Очепило пиле Радована.

очерупати -ам св ‘скинути перје са заклане живине’. – Кад закољеш пијевца, 
тури га у ону кову па прели врелом водом и очерупај га часком.

очестати -ам в. очестити. – Млого сте, ђецо, очестали ону паприку кад сте са-
дили; ║ очестити очестим св ‘учинити да нешто буде често, густо посејати’; в. раш-
чупати.

очетити се очетим(о) се св ‘окупити се’. – Кад су штрументи засвирали, народ се 
очети око њиг, а неки се поваташе у-коло; в. пропети се.

очешати очешем св ‘додирнути неког или нешто у пролазу’. – Не знам ко ли је 
ово, изгледа ступцом од каната, очешо мено ћоше капије; ~ се ‘измамити бесплат-
но’. – Пушти га у бестрага, тај гла само има ли ђе џабане да се очеше колко било.

очи предл ‘уочи’. – Кода нас ти је бијо закон да се очи славе и обетине кречи 
кујна.

очин в. отац.
очитати очитам св ‘оштро укорити, изружити’. – Богами не би му сведно кад му 

е отац очито лекцију о томе како часан човек треба да се држи; ~ вакелу ‘оштро уко-
рити’ – И он ти салабиња ђецу у собу и очита им вакелу и каже: „Слушајте добро: на 
нашу кућу никад нико није прстом показо од памтивијека, немојде да ви пане наум 
да се обрукате“.
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очкоперан -рна -о ‘отресит, оштроуман, кочоперан’. – Да-[вид]иш ти како е оно 
дијете бистрооко и очкоперно. – Онај плави, очкоперни, дечак се попримаче баби 
и пита е: »Има ли, бако, Бога?«, а она њему вели: »Вала, дијете, и нема кад ти то 
смијеш да ме питаш«.

очкрбавити -им св ‘остати без зуба, обезубити’; в. ваволити / вавољити; ║ оч-
крбити очкрбим св ‘одломити део, окрњити’. – Кад је нако алапљиво угризно питу 
с вишњама, у њој се, нађавола, задесила једна кошчица и он на њу очкрби зуб; в. 
копита.

очурина в. отац.
оџак оџака м ‘димњак’. – И завршавајући здравицу рече: И нека Бог даде да се 

лоза Стеванова протегне у векове, и да се оџак дома овога пуши на многаја љета.
оџаклија ж ‘кућа са оџаком’. – Међу првима који је начинијо кућу оџаклију ти 

је била вамилија Вилипа Достанића из Турице, ене ти је и сад стои, турила е држава, 
бејаги, под заштиту.

оџонгљавити оџонгљавим св ‘остарити и поружнети’. – Ти га знаш откад је вако 
оџонгљавијо, не тувиш ти каки је то делија бијо у свое време; в. краветина.

ошајдарити -им св ‘ударити’. – Кад сам виђо да се спрема олуја, ја ти мено 
ошајдарим волове прутом и појтам што сам мого брже, ал није вређело: увати нас 
киша у Јасењу.

ошалити -им св ‘учинити, направити шалу’. – Деде, Дејо, ошалде коју, по твом 
занату, да се мено насмијемо.

ошамутити се ошамутим се св ‘безмало изгубити свест’. – Од оног дима у пуш-
ници бијаг се згодно ошамутијо и реко сам ђеци: кад преслажете месо, најпрво ис-
тулте ватру, излуфтирајте пушницу па јаком ондак уиђте унутра. – Пушти га, виш да 
е сав ошамућен, ни онај човек ни помози Боже.

ошинути -нем св ‘шинути, ударити батиницом’. – Пођекад треба ошинути ђецу 
да не посиле; знаш како е казано: ко штеди прут мрзи сина своега, а ко га љуби кара 
га за времена и још је казано да се дрво савија док је младо, а јок ково сад што веле 
ове будалчине да не смијеш свое рођено дијете д-ошајдариш за брезобразлук.

ошколовати -уем св ‘послати, упутити на школовање, одшколовати’. – Још двије 
године, па ћемо, ако Бог да, ошколовати и овог најмлађег сина, па ће, ваљда, потље 
бити лакше колко било.

ошкринути ошкринем ‘мало отворити врата или прозор’. – Ошкринде мено вра-
та, д-изиђе дим и д-уиђе чиста ваздука.

ошлоњити се ошлоњим се св ‘онерасположити се, постати безвољан, ућутати’. 
– Шта си се ти то ошлоњијо, кућо и срећо бабина?

ошљарити ошљарим несв ‘безвољно и површно радити’. – Није ти он неки по-
тегалац, само гледа д-ошљари и да забуши кад гој му се укаже прилика.

ошљигати се ошљигам се св ‘осуљати се, оклизнути се’. – Нисам знао да е пред 
зору пала ледена киша, те се иzутра, ан сам изашо из-куће, ошљигам и панем колко 
сам дугачак и уштукнем у-руку.

ошљика ж ‘иглица на класу житарица, осје’. – Кад дижеш снопове на стог па ти 
на нако знојава леђа улети ошљика, жаца горе но да те буве уједају.

ошмркњивати се -ркњуем се несв ‘избацивати слузни секрет из носа’. – Она се 
ошмркњивала нако, без марамице, па потље обрише прсте о-траву; ║ ошмркнути 
се ошмркнем се ‘снажним продувавањем избацити секрет из носа’. – Ошмркни се, 
слино један слинави.

ошогати се -ам се св ‘добити пљузге (в.) по лицу’. – Бијаше се весела Здравка 
ошогала, није веселница имала ни сапуна ни ичег; в. пљузга.
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ошорити се ошорим се св ‘опустити доњу усну (пре него ће се бризнути у плач), 
почети плакати’. – Имадијаше обичај Милун, кад бијаше мали, да се ошори кад му 
се не-испуни неки ћев, па му викаше баба: шта си се ошоријо и потље га ђеца про-
зову Шоро и тако остаде до дањ данас; в. трћав.

оштриво с ‘оштрица’; в. прекалити.
оштрити -им несв 1. ‘чинити да неки предмет постане оштар (нож, секира, ко-

лац, оловка)’. – Ене га тамо, оштри ножеве на тоцилу; 2. ‘говорити отворено, гласно, 
дрско’. – Немој тујнак д-оштриш, него причај полако ко човек.

 оштриц -ица м ‘сечиво, оштрица’. – Одњела баба њену бритву да јој ђедо мане 
оштриц брусом јел откад је обезубила, њој ти је бритва све и свја.

оштроконђа ж жена која стално нешто закера и исправља. – Не би ја живљо с 
наком оштроконђом ни за каке паре, свадљива, брате, ко нико.

ошугати се -ам се св ‘добити шугу, свраб, scabies’; – Неко од ђеце доњо шугу и 
цео разред се ошуго; изр. Једна шугава овца цело стадо ошуга.

ошурити -им св ‘полити врелом водом заклано свињче ради одвајања кочети’. 
– Ми смо стално о свињокољу шурили свиње, а ови њини су иг смудили; ~ се св 
‘полити се врелом водом’. – Ако си невичан, мош и сам да се ошуриш кад шуриш 
свиње, зато пази, благо ђеду; в. черечити.

ошућети ошутим св ‘отћутати, прећутати’. – Утом весела мама да му приђе к 
руци, а он отрже руку и не погледну е: реко би се не ваља, а она ошуће (7: 71).

П

пабирак -ирка м ‘неубрани или непокупљени плод (на њиви)’. – Баба нас је стал-
но звала да купимо пабирке, оне мале мурушчиће кои остану на-њиви иза беријоца, 
па гемиш компира кои не покупе радници или класје иза жетеоца; ║ пабирчић м 
дем од пабирак. – Нашламисмо ониг пабирчића пун котобањ.

пабирчити -им несв ‘прикупљати пабирке’. – Богме ти ми пабирчисмо и нашла-
мисмо неколко котобања ониг ћелетака по њиви.

павитина ж бот ‘дивља лоза, Clematis’. – Запуштени нам вотњаци, воћке се 
крдисале, уз њиг се испузала павитина, аврик избијо, жалосна слика начисто; – Па-
витину су земајле користили да плету корпе ил трмке.

падавица ж мед ‘епилепсија’. – Скудила е нека женетина, рекла да има, баксем, 
падавицу.

падалица ж ‘плод који сам (о)пада с воћке’. – Ене иг доље, у јабучару купе па-
далице за у-кацу.

[падати] падам несв 1. – Падо нам је снијег три дана и изгледа да се није уморио; 
║ панути панем св 1. ‘пасти’. – Лијепа нам киша панула; 2. ‘наумити’. – Пануло 
Симу наум д-иде на вашер у Мрчевце, нису могли да га одговоре никаким начином; 
║ пасти па(д)нем св. – кода нас ономад паде град ко кокошиње јајце, урниса нам 
љетину. – Само се залелуја и паде ко свијећа; 2. ‘срушити се’. – Њему ће и кућа пасти 
на главу; 3. ‘посрнути (морално)’. – Он ти је пао на дно дна, продаде веру за вечеру; 
изр. ~ рукуј ‘доћи под удар власти, силеџија. – Не до ти Бог да њима, брезбожници-
ма, паднеш рукуј.
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пажња ж ‘уважавање’. – Ма није њој стало до бошчалука, но јој било мило што 
су њојзи указали пажњу; ║ пажљив пажљива -о ‘увиђаван’. – Млого е пажљива 
била спрам свекра и свекрове.

пазар -ара 1. ‘погодба, посао купопродаје’. – Богме они начинише пазар из двије 
речи; 2. ‘место продаје, вашариште, пијаца’. – Отерали овце на пазар; 3. ‘новац од 
продаје’. – Богме данас узек добар пазар; ║ пазарни -а -о ‘пијачни’. – У Чачку ти је 
петком пазарни дан одвајкад.

пазарити пазарим (не)св ‘купити или продати’. – Ћерасмо дрва у Чачак и прода-
васмо иг, па за оно што пазаримо узмемо коекаке марде; ║ пазаривати -ивам / -уем 
несв. ‘погађати се’. – Ене га тамо код оне липе, пазаруе коње.

паздрен м бот ‘ниско дрво Ramnus frangula (Frangula alnus)’. – Има гõр у страни 
паздрења, ваљаће за прушће; ║ паздренић -ића м дем. – Немо ćећи те паздрениће, 
нека иг нек расту; ║ паздренов -а -о ‘који је од паздрена’. – И паздреново прушће 
ваља да се поплете прошће, дуго траише.

паздреновина ж ‘паздреново дрво’. – Истићила се паздреновина у негдашњој 
Ћировој њиви, ко да е неко садијо.

пазити -им несв ‘бити обазрив’. – Добро пасте кад прилазите коњу, обавезно 
му се јавни и никад му не прилази с леђа јел мож да призри па да баци чивтета и 
д-убије, далеко било; ~ се ‘бити у добрим односима’. – Они су се вазда пазили и 
слагали ко да су род рођени.

пазув м ‘пазухо’. – Ленка узе испод пазува плетиво, огрну џоку и оде д-испушти 
краве у чаир; потпазом ‘под пазухом’. – Понеси, благо твојој баби, мено потпазом 
ове лепе ђетелинице теленцету ?

пајанта ж ‘гредица којом се додатно учвршћују рогови крова’. – Мајсторе, удари 
ми јаке пајанте да не мислим кад пане величачки снијег да л ће да ми усуче рогове.

пајати пајам несв в. опајати.
пајатли прид непром ‘добро, ваљано’. – Е јес овај Владе пајатли човек, виђи 

како му е затегнуто имање ко тамбура.
пајташ -аша м ‘сапутник, садруг, нераздвојан друг, пријатељ’. – Мијалко и Рада-

ило су пајташи од малиг ногу, ко да су рођена браћа.
пајташити пајташим несв ‘друговати’. – Пајташили они од малијег ногу.
пакет -ета м ‘тежа пошиљка отпремљена поштом’. – Оправили смо ономад, очи 

Божића, пакет Микошу у-војску, д-има да почасти другове за празник.
пакло с ‘кутија цигарета’. – Кад пођеш у дућан, узми ми пакло цигара и једну 

машину; ║ паклица ж дем. – Кадгој дође да види ђеда, он му донесе двије-три па-
клице дувана.

пакос -ости ж ‘злоба, подмуклост’. – Ништа горе нема него кад човека обузме 
пакос; изр. старости пакости; ║ пакосан -сна -о ‘злобан’. – То е пакосно и дајде 
ми онај прутић да га излијечим од те боле; ║ пакосно прил. – Није имо ђе научити 
честито, а пакосно – свукуј ђе гој се окренеш.

пакосник м ‘који је злобан, пакостан’. – Бежи од оног пакосника, тај ни себе 
добро не мисли.

пакосница ж ‘злобна, пакосна женска особа’. – Подај братићу мено колача, па-
коснице једна.

пакостити -им (не)св ‘ мислити или наносити зло другоме’. – Никако чудо није 
што су тако дочекали: цео живот су пакостили и о злу мислили.

пакоштиња ж ‘пакост, завист’. – Њу ти пакоштиња држи поваздан, за њу би 
важила она да до подне мрзи цео свијет, а од подне и себе саму.
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паламар -ара м ‘већи комад нечега’. – Утрошила ми баба јаком узварено млијеко, 
па док се ладнуло, уватили се паламари кајмака. – Одćеци ми један паламар сланине 
да турим радницима у пасуљ.

паламуда ж/м ‘особа која прича празне приче, брбљивац’. – Ништа паметно од 
њега не мош чути, он ти је једна обична паламуда.

паламудити -амудим несв ‘брбљати, блебетати’. – Немој тујнак паламудити 
више ако немаш ништа паметно да ми кажеш; ║ паламуђење с гл. им. – Доста ми је 
више њиног паламуђења, довле су ми дошли.

паламуђевина ж ‘празна прича, брбљарија’. – То што он наприча смути па про-
спи, то ти је чиста паламуђевина.

[палац] палца анат; в. капија 2, пиљак, прекрстити се.
палацати -ам несв ‘језиком лискати као змија’. – Не палацај тим језиком ко она 

што се не помиње.
палдум палдума м ‘део ама, каиш који иде испод коњског репа’. – Палдумом коњ 

кочи кола низ брдо, а преко пршњака вуче уз брдо.
палија ж ‘јака тања гредица, полуга’. – Прињесмо багренове палије да ш њима 

дижемо трупце на-кола; ║ пали(ј)ица ж дем. од палија. – Узми ону малу пали-
(ј)ицу те преврни онај трупчић; ║ палијетина ж аугм од палија. – Ђе нађе толику 
палијетину: већа дара него мера ‘тежа палија од терета који се њоме диже’.

палити палим несв ‘ватром горети. – Кад смо почели палити врзину, дуну ветрић 
ко наручен те нам распали ватру не може бити боље.

палица ж 1. ‘дрвена или гвоздена полужица којом се крај јарма везује с 
подјармицом’. – Кад удараш палице воловима, викни »кош, Шароња!« или »кош, 
Златко!«; изр. Ударати на палицу а. ‘вући у страну, на палицу, за разлику од вола 
који запне до рамењаче; б. ‘избегавати посао’. – И он ти је забушант, ко онај во што 
удара на-палицу, само гледа како што мање да запне.

паљевина ж ‘њива на којој је попаљено искрчено растиње’. – На оној паљевини 
обникла пшеница ко четка.

паљеж м / ж ‘место на коме је нешто паљено, предео који је узираћен крчењем и 
паљењем шуме’. – Кад погледнеш каке су сад добре њиве на оном паљежу, не мош 
да веруеш. – То ти је нође според паљежи.

паљка ж ‘део врга са избушеним рупицама, с писком на врху, слично свирали’. 
– Он имо паљку и умљо у њу да свира исто ко на свиралу.

памет ж ‘ум, разборитост, бистрина’. – Образа нема, а памет му не смета; изр. ~ 
у главу ‘изрека упозорења’. – Памет у главу, благо ђеду, и да знадеш да више ваља 
грам памети него ока снаге, и знај да е паметније шућети но брстити свашта; држа-
ти у ~и ‘имати нешто на уму, водити рачуна о нечему’. – До краја живота е то држо 
у-памети; ║ паметан -тна -о. – Оно дијете ти паметно, не било му урока, ко чела; ║ 
паметно прил. – Не брзај, мораш то паметно д-урадиш.

паметница ж ‘паметна, бистра женска особа, најчешће девојчица’. – Оди, баби-
на паметнице, да те баба пољуби.

паметовати -уем (не)св а. ‘расуђивати, умовати’. – Он стварно паметуе ко стари 
старац; б. ‘мудријашити’. – Нашо он да ми нешто паметуе, а не зна ни о-Богу двије.

пампур -ура ‘чеп, запушач за флаше’. – Док није било овијег пампура, ми смо 
влаше затискивали кочањком.

памтити -им св ‘не заборављати’. – Памтим, у време оно, да е ретко ко слао ђецу 
у-школу диље од мале матуре.

памтљив / пантљив -а -о ‘који дуго памти’. – Била е, веселница, разборита и 
пантљива до гроба.
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[памук] памука м; в. коекудије; ║ памучни -а -о ‘који је од памука, од памучног 
предива’. – Најфиније аљинке су нам биле од памучног платна, а друго све је било 
вунено ил пртено.

панаија ж ‘кувана пшеница за парастос упокојенима’. – Ми правимо панаију 
за сва подушја, а често и на задушнице однесемо панаију у манастир, па потље на 
гробљу сва чељад узму и помоле се за покој душа нашиг уснулиг у Господу. – Узес-
мо панаију с гроба и помолисмо се Богу за покој душе мог ујка Томислава.

пандур -ура м а. ‘општински позивар и стражар’. – Манојло Милованов ти је 
једно време бијо општински пандур; б. пеј. ‘полицајац’. – Кад ови џепароши угле-
даше милицајце, један од њиг викну: пандури! – и сви збрисаше у ону гужву ко 
опарени.

панталоне ж мн. – Сашијо код Рада шајкане панталоне; ║ панталонице дем. – 
Љети смо носили кратке панталонице: ║ панталончине пеј. од панталоне. – Обуко 
оне прљаве панталончине и свратијо у дућан д-узме цигара, жив ме срам појо што 
оде нако ко неки дреаљ.

пантљичара ж ‘глиста, паразит која живи у цревима човека или животиња’. – 
Ово наше дијете једе добро, а ништа му се не познае, ко да има пантљичару.

панцијер -ера м ‘панцир, грудни оклоп од гвожђа’. – Ондак су ти јунаци навла-
чили панцијере очи боја.

пањкати -ам несв ‘оговарати, сплеткарити’. – Пањкала јетрову код свекрве док 
је ова није замрзла, и од ондак крене неслога и несрећа у-кући.

паоц м ‘део точка на запрежним колима који спаја главчину осовине са гобељом’. 
– Паоци се праве од багреновине и сваки точак има дванес или шеснес паоца.

папагајке ж мн ‘клешта у облику папагајског кљуна’. – Додајде ми те папагајке 
да пробам ш њима д-одвијем овај цуг.

папазјанија ж 1. ‘јело од меса и разноврсног поврћа’. – Најволим пасуљ од 
свијуг јела, ал кад нана начини папазјанију, млого е добра; 2. ‘неред, русвај’. – Туј ти 
на том вашеру избије папазјанија невиђена у којој се није знало ко пије а ко плаћа.

папак папка м ‘део ноге папкара којим животиња при ходу додирује тло’. – Код 
волова папак се очисти и за њега се прикива плоча.

паперје с ‘нежно младо перје које се појављује на телу тек излеглих птића’. – 
Нађосмо у ливади гњездо тек излеглих препелица, јаком им обникло паперје, па 
остависмо око гњезда мено непокошене траве еда би окрилатили и одлепршали.

паприца ж ‘комад гвожђа у средини горњег воденичког камена’. – У паприцу се 
уграђуе вретено помоћу ког се камен окреће и тако меље жито.

папуча об. мн ж ‘обућа са отвореном петом’. – Једно време су ти папуче биле 
млого модерне; ║ папучица ж 1. дем према папуча. – Обуј, благо баби, папучице да 
не биднеш боса; 2. ‘део кочионог система на шинским колима, папучица на винта-
чи’. – Када се привија винт, папучица стеже шину точка и тако га кочи.

пар м ‘два, двоје’. – Пар ти је млада и младожења, ал ми пар зовемо и чивт во-
лова, ил кад упаримо два коња.

пара ж ‘новац’; в. обосити, одрекнути (се); ║ парица ж дем; в. зрно, разбацати; 
║ паретина ж, об. мн, пеј; в. повиљети.

парадаиз -аиза м бот ‘повртарска биљка, парадајз’; в. очепити; ║ парадаишчић 
м дем. према парадајз. – Тако е баба Зорка свачем тепала: њивица, парадаишчић, 
купушчић, травица, ђетелиница, бураница, па ђачићи, ђечица.

парадни -а -о ‘стојеће, за свечане прилике’. – Кода нас се знало шта е радно за 
сваки дан, а шта е парадно; ~ одијело. – Неђељом обучемо парадно одијело и идемо 
цркви.
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паралисати се -шем се св ‘доживети мождани удар’. – Паралисо се Љубо, не 
може д-устане из кревета.

парампарчад м ‘мноштво ситних комадића’. – Стрина чистила стакло од лампе 
и оно јој испане на партос и прсне у парампарчад.

парандило м ‘лоше одевен и запуштен човек’. – Оном парандилу с Љуте круш-
ке, прње самосаме закрпе.

парастос -астоса м ‘служба, молитва за покој душе умрлог’. – Ми парастос зо-
вемо даћа зато што се за покој душе поред молитве дае и трпеза љубави у спомен 
покојника.

парати парам несв ‘расплитати исплетено’. – Ене бабе у-кући, пара неки ђедов 
стари џемпер.

парити парим несв ‘удвајати волове, коње’. – Парили Властимир и Жарко коње 
кад ору или кад возе сватове; ~ се несв ‘спаривати мужјака и женку ради оплодње’. – 
Матице и трут ти се паре у ваздуку, кад се паре овце каже се да се мрчу, крава води, 
кобила се пасе, крмача се букари, а кокош се таба.

париџати се -ам се несв ‘бунити се, жучно расправљати’. – Кад су изишли са 
тог збора, почеше да се париџају међу собом, а мој ђедо им каже: Људи, немоте се 
париџати ни за шта, биће по њином и нако и вако. – Париџај се ти колко ош, то ти 
је па смочи.

парјоница ж ‘дрвена посуда налик на кацу која је горе шира и у којој се прао и 
парио веш. – Ондак ти се у парјоницу потрпа веш, аљинке, чаршови и озго се изручи 
врео цијеђ па се озго прекрије д-одстои и туј ни једна вашка не мож да прекостане.

парлаисати се -шем се св ‘престравити се, парализовати се од страха’. – Кад 
је онај шедит сплодиро, спане ћерамида с куће, попуцају стаклета на прозорима, а 
ђеца се парлаисала од страсти.

парлати -ам несв ‘журити некуд, брзати’. – Ене је парла преко поља, оде ко ве-
тар. в. отпарлати, препарлати, допарлати

парлог м ‘закоровљено земљиште, тле где је обрада напуштена’. – Мој брајко, 
у онијем домаћинским кућама ђе је имање било затегнуто ко тамбура, сад нико не 
живи, све зарасло у парлог, да-бок-сачувај, строба поглати.

парложити (се) -и (се) ‘престати обрађивати земљу’. – Наке орнице и наке ли-
ваде па се сад парложе.

пармак пармака м ‘огранак, парче облог дрвета’. – Он смота један пармак и гађа 
ону ђумару што им купи јајца с полога.

парник -ика м ‘други члан пара’. – Парник дешњаку ти је левак, благо ђеду; в. 
раван.

парница ж ‘судски спор’. – Судили се годинама и само додавали штети прида, 
рмбачили за двокате и суд, ниси мого да им здоговориш да е бољи мршав мир но 
дебела парница. – Ко се с народом судијо парницу е сагубијо.

парничити се -им се несв ‘судити се’. – Парничили се Раковићи дванес година и 
све живо дали суду и двокатима.

парњак -ака м ‘вршњак, исписник’. – Ја и Микош смо ти парњаци, рођени у 
петнес дана, зајно ишли у-школу, зајно чобанисали, зајно расли.

парњача ж ‘тек испечена ракија’. – Није добро пити парњачу, одма удари у-главу, 
боље кад се слади колко било, ондак дође питкија.

парожак -шка м ‘кратки горњи крак на трокраким дрвеним вилама’. – Пљеснук 
пласку на вр рогоџе и сломик парожак, кривље ми но ишта.

парок -ока м ‘парох, свештеник који је старешина једне парохије’. – Он ти је ко 
горачки парок порушијо иконостас на олтару кои су наши ђедови сподигли и кои је 
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прије тријестину година обновљен па му владика за награду проширијо парокију и 
на Граб.

парокија ж ‘парохија, област која се налази под управом једног свештеника, 
пароха’. – Причају како е један поп срушијо иконостас па га владика наградијо те 
му сва три сина добили парокије у градовима, па сељаци на неком весељу наручили 
пјесму за тог попа: Ђаволу би душу продо.

партијати -ам несв ‘бити у партији, бавити се партијским пословима’. – Земајле 
они партијали, дували у исту тикву док им тиква није пукла; ║ партијашити -ијашим 
несв ‘и с т о’. – Немо се, сине мој, благо ђеду, никад бавити тим партијашењем и по-
литиком, јел то ти је велика курва, ако би то радијо да успиш у-том – сагубићеш 
душу, ако би то радијо часно и поштено – оде глава.

партински -а -о ‘који се тиче партије, партијски’. – То ти је била партинска про-
паганда, од тог посла ништа није било; ~ књижица – И Жарко ти поцијепа партинску 
књижицу нође пред њима, баци је на астал пред оне буџоване и изиђе ко опарен.

партос партоса ‘дашчани под, патос’. – Испушти ти она онај чорбалук и он паде 
на партос и разби се у парампарчад.

партосара ж ‘тканица која стоји на поду’. – Кад смо ишли да гледамо дом, у 
свим собама и у коднику бијагу затегнуте партосаре, види се опране и чисте, све на 
свом месту, карактерна кућа – нема шта да се каже.

партосити -им несв. – Ову собу ти је партосијо покојни Мирослав Савин.
пас пса м зоол Сanis; ║ паćи -а -е ‘пасји, псећи’. – Богме смо проживљели паćи 

живот, бијагу и гладне године, и болешчине, и рат, потље завладаше комунисти, па 
кулук, па откуп, па сто јада, само што нас воденица није мљела, ал јопет, вала Богу, 
прегурасмо некако; ║ пашче -ета с дем. – Оно пашче откинуло ланац и одлуњало 
неђе; пакче ‘и с т о’ в. бакча; ║ пашчиште -ета с пеј. – Ми ти пашче зовемо и паш-
чиште, и кер, и кере, и кериште, па ондак: дандара, јајцара, положара, џевџара, сам-
сара, џукела, ђумара и коешта. изр. Рани пашче да т-уједе.

пасент непром ‘по мери, таман’. – Купијо ми тајо сандале, ко да сам иг пробо, 
дошле пасент како треба; изр. Пасент па климара.

пасиште с ‘пашњак, место где пасе стока’. – Нисам шћео на њино пасиште ни на 
њино поиште и зато ме нису мирисали, ал не каем се боз тога.

паском прил ‘пасући’. – Ондак смо пред ноћ стоку терали на поток да напоимо, 
да не заватамо потље воду с-бунара, ал полако, паском и она узгред паска или брсти 
врзину.

пасовати -уе / паше (не)св ‘бити по мери, одговарати’. – Е баш ми ова нумера 
пасуе, њиг ми одвој. – Затурили кућани неђе кључ од подрума, ја пробам с оним од 
амбара, кад срећом, он пасуе. – Ако-ш право ти рекнем, мене паше што се она нешто 
љутнула те не долази више, нисмо могли од-ње ништа ни с ким да прозборимо, а да 
она то не раструби по селу.

паспаљ м ‘ситан прах од брашна у воденици’. – Попо онај паспаљ воденичару 
по коси и веђама па изгледа коно да е сијед; ║ паспаљив -аљива -о ‘који се бели од 
паспаља’. – Њему и су и бркови и обрве били паспаљиви.

пасти -(д)нем в. падати.
пасти пасе несв ‘напасати се (о стоци)’. – Кад стока почне пасти, ми се ондај 

играмо; ║ паскати -а дем – Кад иг поћераш кући, немо итати, нека узгредно паскају 
според пута, зауварица е; в. паском; ║ паснути -ну св ‘накратко се задржати на 
паши’; в. брдина.

пастрма ж ‘усољено и осушено овчије месо с костима’. – Имо сам добру букови-
ну, а време бијаше мразовито, испала пастрма само така, очима да е једеш.
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пастув -ува м ‘приплодни ждребац’. – Цело село е водило кобиле под Добро-
сављевог пастува јел је бијо расан.

пасуљ -уља м бот. ‘повртарска биљка Phaseolus’; в. опорњак, паламар; ║ 
пасуљац -љца м дем; в. брашно.

патак патка м зоол мужјак Anas mas. – Ал што е имала једног патка ко слика.
патинути патинем св ‘утишати, безмало престати’. – Еј, вала Богу, патину киша 

и поче д-изведрава. – Мено му патинуше болови пред-ноћ те заспа, није данима ока 
склопијо.

патити1 (се) -и(м) (се) несв ‘умножавати стоку’. – Патиле им се овце ко од шале, 
скоро свака се близнила.

патити2 -им несв ‘туговати’. – Дуго е патила кад је чула да се оженијо з-другом.
патишпања ж ‘прост колач од брашна, јаја и шећера’. – Још ми је слатка она 

патишпања што е спремала наша покојна баба кад бијасмо ђеца.
патка ж зоол ‘птица Anas’. – Емилија бијаше напатила доста патки, њима јаз и 

устава нође уз-кућу, за патке душу дало; ║ паткица ж дем. – Еве уватила ти баба 
паткицу, на мено се поиграј ш њом; ║ паткетина ж аугм. – Заклала неку матору 
паткетину, није је издинстала, па дошла жилава ко опута; ║ паче -ета с ‘младунче 
патке’. – Оди да ти баба дадне једно мало паче да се мено поиграш ш њим; ║ пачји 
-а -е ‘који се тиче патака, који се односи на патке’. – Виде се по сњегу пачји трагови, 
мора да су доље код-штале.

патлиџан -ана м ‘парадајз’. – Идок у забран да наćечем тачке да потачкамо 
патлиџане.

патња патње ж ‘мука, туговање, очај’. – Цео вијек је веселница провела у муци 
и патњи.

патока ж ‘последња, најслабија ракија при печењу’. – Ми патоку не точимо у 
поставу, јок, но бацимо или дамо женама, ваља им кад перу прозорска стаклета.

паточар м ‘пијаница, бекрија’. – Он ти је паточар откад га памтим, а памтим 
више од пола вијека, стално е пијо ко смук.

патријар -ара м ‘патријарх’. – Патријар Павле је бијо млого добар човек и дуов-
ник и он ти је сваког љета долазијо у овчарско Благовештење.

патрљ м ‘парче дрвета’; в. циљати; ║ патрљак -љка м ‘део, остатак од уда, оста-
так од одсечене гране на дрвету’. – Кад су веселом Микаилу Миленковом оćекли 
ноге, одвикарили аман до кука, остали само мали патрљци; ║ патрљчина м аугм 
пеј. – Смота неку патрљчину и обали млого крушака.

паћеник м ‘мученик, човек који пати и мучи се’. – Он ти је, веселник, велики 
паћеник, цео живот је прово у мукама и тегобама; ║ паћенички -а -о ‘који се одно-
си на патњу’. – Завршио се њен паћенички живот и сад нека почине; ║ паћенички 
прил. – Паћенички је живила и умирала.

паћеница ж ‘жена која се мучи, мученица’. – Шта ће она, паћеница, таки јој усуд.
паучина ж ‘влакно, мрежа коју плету пауци да у њу хватају инсекте’. – Све се 

покида, ко паучина пред олујом.
пачвара ж 1. ‘комад старе крпе којом се брише црепуља, вади плех из шпорета’. 

– Нађде ми двије пачваре, оћу да подложим лампек, требаће ми кад прелажем, да се 
не опржим кад скидам лулу или капак; 2. ‘лош човек’. – Начисто се срозо, ништачи-
на једна и пачвара, само што не-бришу ноге о-њега.

пачетина ж ‘месо од патке’. – Ми више волимо ћуретину, ал не манишемо ни 
пачетини, а чича комендија па вели: нема тице без прасице.

пачиста у изр. ~ неђеља ‘друга недеља часног (Васкршњег) поста’. – Сви наши 
кућани су се причестили чисте неђеље, а ја и мој човек ћемо ове пачисте, ако Бог да.
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паша ж а. ‘место где се изгони стока да пасе, пашњак’. – Није Љепосава код-
куће, оћерала овце на пашу горе у-планину. б. ‘место одакле пчела доноси мед’. – 
Ове године меди багрен ко никад па е паша за челе душу дала.

пашеног -енога м ‘муж женине сестре’. – Мој пашеног жени сина па се спрема-
мо на-свадбу; ║ пашо м хип ‘пашеног од миља’. – Слушај, пашо, ред би бијо да ми 
дођеш на славу, лани си посло кућане и то е поштено, ал некако ми без тебе крњо.

пашњак ж ‘простор на коме се стока напаса’. – Ми имамо башка пашњак за 
рогату стоку, а башка за-овце.

пашчадија мн 1. ‘група паса’. – Наиђоше нека пашчадија те ми поплашише 
овце; 2. ‘(пра)унучад (из миља)’. – Једва чекам да ми дођу ова моја пашчадија, ис-
плела им баба, свима, по прслук да им се одријешим за материце, има иг, вала Богу, 
у Божјoј руци, десеторо и кадар је једанесто на путу.

певаљка ж ‘кафанска певачица’. – Она Стевова ћерка напуштила школу и от-
ишла у певаљке.

певач -ача м ‘коме је певање професија’. – Oнај наш Гвозден Радичевић ти је пе-
вач тамо неђе на радију; ║ певачки -а -о ‘који се тиче певача’; изр. ~-а група ‘група 
певача аматера’. – Имало кода нас неколко певачкиг група кое се зими такмиче по 
селима, па најбољи иду на главно такмичење у-Гучу, звало се Распевано Драгачево.

певачица ж а. ‘жена која пева, која се бави певањем’. – Оће она да е певачица, ал 
у кавани се уче неке друге школе; б. ‘птица певачица’; в. плиска.

певушити -ушим несв ‘тихо, умилно певати’. – Завичај певуши аријом славуја, 
зриком зрикавца, дукатањем мисирке (11: 5).

пед ж ‘мера за дужину, распон између затегнутих врхова палца и великог прста’; 
в. закрвавити, зид, кров.

педаљ педља м в. пед. – Педљом меримо тако што опружимо палац и велики прс 
на руци; в. мртваја.

пезити -им несв ‘понизно угађати неком’. – Целог живота е јадник пезио сваком 
ко е на мај каком положају.

пекмез пекмеза м ‘густо укувано воће’. – Наша баба е кувала пекмез од 
нељуштениг маџарки и није турала ни трун шећера, ал јопет бијо сладак ко мед.

пекмезити се -им се несв ‘имитирати плакање, мазити се’. – Немоде да се пек-
мезиш тујнак ко нека маза.

пелвер пелвера м ‘рђав мајстор, који слабо и неквалитетно ради’. – Земајле се 
није пелверило к-ово сад, ондак ти је мајстор био мајстор а јок пелвер; ║ пелверчи-
на м аугм. од пелвер. – Немо ми доводити ону пелверчину, ко Бога те молим, лани 
ми је дошо главе; уп. смандркати.

пелверај -аја м ‘лоше урађен посао’. – Рђаво ти ударијо малтер, обичан пелверај, 
то малтера виђело није.

пелверити -им несв ‘радити лоше, невешто’. – Немојте, људи, то тако пелверити 
за-име Бога; в. пелвер.

пелена ж ‘платно у које се повијало новорођенче’. – Кад млада треба да се по-
роди, њејзина мајка, очи порођаја, доноси пелене, таки је ред.

пеленгаће ж мн ‘танке летње гаће’. – Љети смо ти гурали поваздан у пеленгаћама 
и боси.

пеленгир -ира м ‘лоша, танка одећа’. – Овој женској ђеци треба ваздан коекакиг 
пеленгира, не мош ласно да навашеш.

пелерина ж ‘кишни огртач, кабаница, врста мантила’. – Имадијаше Милош чиз-
ме гужваре, кангарне рајтозне, горе саков, а преко њега обуко пелерину, у то време 
ти је така мода била.
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пелцер пелцера м ‘калем, изданак; младица’. – Доњела ми Вера млого згодниг 
пелцера од њеног цвијећа.

пелцовати -уем несв ‘вакцинисати’. – Не знам колко е паметно пелцовати ђецу; 
║ пелцовање с гл. им. – Виш ове ожиљке на левој мишици, то ти је од пелцовања, 
кад смо били мали, ондак су нас пелцовали да се, бајаги, не разболимо.

пељешити -им несв ‘глобити, одузимати’. – Целог живота нас је само пељешијо, 
а приврјеђиво није ни за мали нокат; е реко сам му ономад: нема више, него заврни 
рукаве.

пендрек пендрека м ‘полицијска палица’. – Сваки милицајац ти о појасу имо 
закачен пендрек, ш њим не мож да т-убије, ал кад те опаучи, приćедне ти мајчино 
млијеко.

пентарити се пентарим се несв ‘пењати се уз стабло, пентрати се’. – Он ти је 
вољо да се пентари по дрветима, ко веверица, ил да бере воће ил да скида тичја јајца.

пенџер м ‘прозор’. – Запјеваше ђевојке: под пенџером цветала ми лала, дошо 
миле па ме заговара; ║ пенџерче -ерчета с дем ‘прозорче’. – Она отвори пенџерче 
и он се увуче, ко у оној песми: отвор прозор, мое мило луче, да се луле кроз прозор 
увуче; ║ пенџерић -ића м дем ‘прозорчић’. – На оном кућерку бијагу с јужне стране 
два пенџерића; ║ пенџерчић -ића м ‘и с т о’. – Под њеним пенџерчићом мирише 
смиље и босиље; ║ пенџерски -а -о ‘који се односи на пенџер’. – Они пенџерски 
капци бијагу оварбани у зелено.

пењало с ‘стубице преко којих се кокошке пењу у кокошар’; в. пречкица.
пепеин -ина м ‘средство за уништавање гамади’. – Испатиле се бијагу буветине 

и док не набависмо пепеина, нисмо могли ништа да починимо.
пепељуга ж ‘метална фиока на шпорету или фуруни за пепео’. – Изнеси 

пепељугу, благо баби, те проспи пепо на буњиште.
пепо пепела м ‘пепео, прах који се добија сагоревањем дрвета’. – Земајле смо 

кували пепо и правили цијеђ и ш њим прали веш и коешта; ║ пепељав -а -о ‘боје 
пепела, сив’ – Дајде ми онај пепељави џемпер, оћу д-одем до задруге.

пераје с ‘крилца помоћу којих риба плива’. – Ми кад чистимо шаран за Никољдан, 
чешагијом скидамо крљуш, а виноградарским маказама поćечемо пераје.

перваз м ‘оквир, рам којим је оивичен прозор или врата’. – Начињо ми Томо 
Срећков перваз од граничевине, вечна ствар.

первез м ‘калемарски ножић, перорез’; в. калемар.
пердаш м ‘завршна фаза малтерисања, фино равнање зидних површина’. – Про-

шле неђеље смо омалтерили сва оделења, а ćутра ће мајстори д-ударају пердаш.
пердашити пердашим несв ‘наносити на зид завршни слој малтера’. – Пердаше 

нам данас мајстори с дунавцом, испада зид ко саливен.
перена ж ‘украсна старинска биљка’. – Код Маре Манојлове ти је имало 

разноразнијег перена, пуна авлија.
перило с ‘место на потоку где се пере рубље’. – Земајле, мало-мало па на перило 

бане пођекоја млада с вешом, па распали пракљачом из све снаге.
перлијати -ам несв ‘лепршати’. – Моја унучица потрчала низ ливаду и зове: 

деда! – а она аљиница јој само перлија, ко неки лептирић.
[перо] перета с 1. (у птице, кокошке) – Перо од пиљежи се земајле умакало у 

мастило и писало; 2. ‘издубена дашчица на воденичком колу (точку) у коју удара 
вода и покреће млински камен’. – Вода из ципуна удара у пера и тако окреће коло; 3. 
‘млади лист кукуруза’. – Ан жито избаци три пера, мош да га опрашиш; 4. ‘један од 
три крака на повезачи’. – Мараму пресавијеш на три пера, два вежеш испод браде, а 
оно треће пада низ леђа; ║ перце -ета с дем. – Ништа лакше, лако ко перце.
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персона ж ‘важна особа’. – Он ти је саденаке велика персона од кад се преселио 
у варош.

перуника ж в. ирис. – Имала е баба Драгиња тегетну, бијелу и ватрелу перунику.
– Имала баба Драгиња пред-зградом неколко перуника разнијег боја, што-во сад 

зову ирис.
перушка ж ‘крило крупније живине које служи да се мрве скупљају са стола. – 

Узми, ћери, перушку те збриши мрве у тањир па баци пред кокошке.
песмарица ж 1. ‘књига, збирка песама’. – Купијо ми чико Змаеву песмарицу; 2. 

‘песма, песмица’; в. згурити, миомир.
пета ж ‘задњи део стопала’. – Кад је, нако бос, прелазијо преко врзине набије 

глогов трн у пету, једва е дошо до-куће, па му баба извадила иглом. – Не брукај се 
тујнак, више он има у пети но ти у глави и зато слушај шта он збори.

петица ж ‘део косе на коме се она учвршћује за косиште’. – И Радосав ти одвоји 
гривну од петице те раздвоји косу од косишта.

петка ж ‘пијачни дан у петак, петком (у Чачку)’; в. марамара.
петљавина ж ‘мутна радња’. – Неку петљавину они врше, Бога питај шта мувају.
петљаисати -шем несв ‘бавити се сумњивим пословима, лагати, варати’. – Стал-

но нешто петљаишу, ал никако да потуре леђа, нису иг очеви научили да нема љеба 
без мотике.

петљанција ж ‘сумњив поступак, мување’. – Откандер се ти коекакиг петљанција 
док је време, него у се и у свое кљусе.

петљати -ам несв ‘лагати, варати’. – Парола овијег што стално нешто мувају и 
петљају ти је: кради, лажи, поштено се владај – док иг једног дана не скембају у апс; 
в. петљаисати; ║ петљање с гл. им. ‘јалов, бесмислен, непотребан посао’. – Шта се 
петљаш с ништацима коима је петљање једини посо што знају да раде.

петраиљ -иља м ‘епитрахиљ’. – Кад је поп туријо петраиљ, ми ушућесмо и он 
поче да чита.

петровац -овца м бот ‘лековита биљка, цвет Agrimonia eupatoria’. – Петровац се 
бере на Петровдан и користи се за лиек.

петровача ж ‘врста јабуке’. – Од свиг јабука најпрво нам сташе петровача, она о 
Петровудне ваља да се једе.

пећи печем несв ‘припремати храну печењем у рерни, на ринглама или ражњу’. 
– Ајде да ми правиш друштво и припоможеш пећи ово бравче на шиљку.

пецивица ж ‘божићна печеница’. – Учаше нас тајо, кад бијасмо мали: „У Божића 
три ножића, један ćече пецивицу, други ćече кобасицу, трећи ćече погачицу“; в. од-
викарити.

пециво с ‘печено месо, тесто’. – Спремде каког пецива за вечеру.
пецидба ж ‘печење ракије’. – Кад с јесени почне пецидба, скупе се људи с вечери 

око лампека, диване и пијуцкају.
печа ж ‘особа која се држи надмено’. – Зора ти је била велика печа: није могло 

ласно да јој се приђе ни с кое стране.
печалба ж ‘надничење, тежак сезонски рад, аргатовање’. – Грк је и крвав љеб из 

печалбе, он ти је с великом муком зарађен па зато пођеко вели да он има седам кора.
печалбити -им несв ‘надничити’; в. прочевље,
печеница ж ‘комад меса уз кичмени стуб свиње, одимљен’. – Ово они у чарши-

(ј)и зову печеница, а ми кажемо пршута.
печењак -ака м ‘незрео клип кукуруза печен на жару’. – Кад смо с јесени чували 

стоку, ми наложимо ватру па кад се згори, ондај на ону жар туримо печењаке те- ис-
печемо.
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печење с ‘печено месо’. – Кад се печење измакне с ватре, оставиш га да се 
мено ладне; ║ печењце -ета дем од печење. – Немо ништа да спремаш, може мало 
сува љепца и печењца; ║ печењчина ж пеј од печење – Ижњеше нам неку масну 
печењчину, није ни за шта; в. прекокати.

печити -им св ‘ујести, пецнути (обад, оса, пчела; змија’. – Јуницу ми печијо обад 
и она се разобадала; в. обадати се.

печити се печим се несв ‘правити гримасе, подругљиво гледати, држати се над-
мено’. – Немојде да се печиш тујнак, но бидни смерна.

пеш1 м ‘предњи део капута, џемпера на раскопчавање’. – Шта сте раширили те 
пешеве да вас испробија ветар.

пеш2 м зоол ‘врста слатководне рибе са великим устима Cottus gobio’. – Шта си 
зино ко пеш.

пешке прил ‘пешице’. – Ондак ти се ишло пешке у Чачак, преко Криваје, и о себе 
смо носили бијели мрс те продавали, а потље оздо гас, зитин, со и коешта.

пива ж ‘линија, пруга’. – Кад Бошко кречи, он извуче пиву пед и појаче испод 
штукатора да не веруеш да е руком и четкицом натрукована.

пивница ж ‘грађевина за бурад, пиће’. – Ми смо ти у пивници држали бурад с 
ракијом и с вином.

пиво с 1. ‘гозба, слава, обетина’. – Кад сретиш рођака ил неког ко нам је у зва-
ници, ти, благо баби, реци: дођте да пијемо ил дођте на-пиво; 2. ‘алкохолно пиће’; 
в. пивџија.

пивџија м ‘човек који воли пиво’. – Мијодраг ти је бијо велики пивџија, јампут 
је за-дан попијо целу гајбу пива.

пизгор м ‘нешто много ситно, најситнији кромпир’. – Повадисмо и покуписмо, 
вала Богу, сав компир, осто само онај пизгор мањи од кењца.

пијавица ж зоол ‘глиста која се храни крвљу кичмењака, Hirundimnidae’. – Ви-
каше лика за Каћу: виђи, каже, каке су јој обрвице – коно пијавице.

пијандура м ‘алкохоличар, који је често пијан’. – Добру душу има веселник, ал 
не вреди кад је пијандура и то она од гориг.

[пијанство] с; в. завлачит, пребацивати.
пијесак -ска м ‘песак’; в. пјесковит, пјескуша.
пијук м ‘гвоздена алатка која са једне стране има уску јаку узану мотику, а с дру-

ге јак шиљак’. – Будаком крчимо ђе је земља добра, а ако е каменито туј без пијука 
нема вајде.

пијукати пијуче[м] несв ‘оглашавати се као пиле; имитирати пилад’. – Ђеца по 
слами испод бадњака пијучу и траже слаткише.

пијуцкати -ам несв ‘полако и помало пити’. – Тако ти ми ćедимо поред меита, 
пијуцкамо ракију за покој његове душе и разговарамо о његовијем добротама.

пик м ‘прикривена мржња, тежња за осветом’. – На домаћине, кое су називали 
кулацима, имали су посебан пик, да су могли – крви би им се напили, Боже им про-
сти.

пикавац -авца м ‘опушак, крај испушене цигарете’. – Весели Аџо ти је купијо 
пикавце коекудије и то пушијо, па га споради тога прозвали Аџо Пикавџија.

пикљо -а м ‘дугоног мршав човек’. – Виђи каки је ко рогоџа, ко да га е правијо 
Миле Пикљо; ║ пикљав -а -о ‘који је дугих танких ногу’. – Миле ти је бијо пикљав, 
имо дугачке ноге, боз тога су га прозвали Пикљо; в. клинар; ║ пикљас -ста -о ‘који 
има танке а дугачке ноге, штркљаст’. – Бијаше нако пикљас и веретизан, није бијо 
податкан но дошо штркљас.
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пиксла ж 1. ‘пепељара за цигарете’. – Земајле биле земљане пиксле по каванама, 
потље изашле оне мајлиране, па најпосле стаклене; 2. ‘накнада коју кафеџија узима 
од картароша после фајронта’. – Кад се картароши заиграју у кавани и остану после 
вајронта, онда им, с времена на време, кавеџија узме ш њине гомиле неку количину 
пара и то се каже узо пикслу.

пиктије ж мн ‘пихтије, јело које се добија кувањем јунећих и свињских ногица’. 
– Вели Радисав Ћуба да најволи пиктије зато што само оне дркте пред њим, а други 
ме, вели, нико не зарезуе.

пиладарник м ‘ограђен простор за пилиће’. – Направијо ми Јеротије пиладар-
ник од летвица и ја тујнак турим пиладма воде и ране и упалим им сијалицу и они 
се шћућуре, туј иг она сијалица грије па кљуцају дан ноћ и млого згодно напредују 
и тујнак иг држим све док не одвркну и тек потље иг навадимо д-иду у кокошар с 
кокошкама.

пиладија ж мн ‘пилад, пилићи’. – Ова несна пиладија изишла и сву ми башчицу 
рашчепрљала.

пиле -ета с 1. ‘младунче кокошке’. – Трчде, дијете, виђи што се чуе квочка, да 
нам свракељица не однесе пиле. – Викаше баба кад нешто не можемо д-урадимо а 
шћели би: кљуца пиле у гвоздене виле; ║ пиленце -ета с дем. од пиле. – Заврзло се 
једно пиленце у ону травуљину, срећом га чук како пијуче, остало би нојнак док га 
не би нешто смотало, ваљда се зато каже заврзо се ко пиле у кучине; в. прокљувати; 
║ пилећи -а -е ‘који се тиче пилета’. – Пилеће месо ваља спремити болеснику; изр. 
~-и мозак ‘непаметан, неразуман’. – Нема он везе с везом, ко д-има пилећи мозак; 
~-е памћење ‘слабог памћења, забораван’. – Они ко д-имају пилеће памћење, па 
не знају шта су им досад радили; 2. ‘мањи део рабоша’. – Рабош ти је, синко, имо 
два дела, мањи кои се даво муштерији у воденици или ваљалици и он се звао пиле 
и већи који је остајо уз трубу сукна или врећу, то е квочка, па кад муштерија дође, 
ондак се упаре пиле и квочка и тако се зна чија е роба.

пилетина ж ‘пилеће месо’. – Дајде ђеци оне пилетине.
пилићарити -ићарим несв ‘трговати на мало; бавити се ситнијим пословима’. – 

Није он шћео да пилићари, но е само радијо на ангро, зато е и наебо, пропо начисто.
пилица ж ‘млада кокошка, кокица’. – Имам неколко пилица што су проњеле 

овијег дана.
пило с ‘место на коме су укопане воћне саднице док се не посаде тамо где је пла-

нирано’. – Тамо уза-шталу с јужне стране нам је пило и туј ти ја упилим оне воћке 
и, чим спане снијег, садим.

пиљак пиљка м ‘каменчић величине ораха у игри пиљака’. – Нисмо ми имали 
овиг играчки ко ова ђеца сад, но смо се играли пиљака, тутомиша, крије, клиса, 
кличка, прстена, робаџија, косача, орача и тако то, а пиљака смо играли рукама, уз 
помоћ „пиљака“, а то су ти каменчићи облуци, и ондај кажипрст и палац леве руке 
туриш на-земљу тако да ти они начине капију иза пешес пиљака кое си бацијо из 
шаке, ондај узмеш један пиљак, бациш га увис око по метра и док он почне да пада, 
ти један од ониг доље пиљака десном руком треба да проћераш кроз капију и да 
стигнеш д-уватиш онај пиљак што си бацијо увис и ти играш све док не севиш; кад 
севиш, игра онај други и победијо е ко више пиљака прогна кроз капију.

пиљар -ара м ‘бакалин, трговац’. – Борисав ти је бијо млого добар пиљар, имо е 
он у његовом дућану на Поротинама ваздан коешта.

пиљевина ж ‘ситан отпад од стругања (дрвета, гвожђа), струготина’. – Ту пиље-
вину ћемо д-искористимо д-изгори помено под ранијом.
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пиљеж ж ‘живина’. – Ђеца могу д-испуште овце, да причувају краве, да наране 
пиљеж и то е заувар да ми не дангубимо јел не знамо ку-ћемо прије, сто послова 
имамо.

пиљити -им несв ‘вирити, загледати, дуго гледати’. – Шта пиљиш тујнак ваздан, 
ко сиђелица у ону ствар.

пинтор м ‘мајстор који прави бурад и каце од дрвета’. – Наш стари Сретен, 
Вићентијев брат, ти је бијо млого добар дунђер и пинтор, још има његовијег рукот-
ворина по селу.

пинторија ж ‘пинторски посао, занат’. – И он радио пинторију, а сад остаријо и 
ако преутори за данцад.

пинторлук -орлука м в. пинторија. – Ишо е Сретен у пинторлук коеђе и млого 
згодно пролазијо.

пинторство с в. пинторија, пинторлук. – Он се бави пинторством, ал нема баш 
посла ко што нема ни села.

пинути пинем св ‘мало попити, пијуцнути’. – Јесмо пинули, мено, ал нико није 
бијо пијан да нешто баљезга; ║ пицнути пицнем св ‘и с т о’. – Пицнусмо само по 
једну чашицу, колко да се ваља.

пионути пионе св ‘умрети (о детету)’. – Наши стари су говорили кад умре стар 
човек – »одморијо се«, а кад умре дијете – »пионуло«, па кажу: Бог даде – Бог узе.

пипати -ам несв ‘додиривати (прстима)’. – Немо ништа пипати док не дође ђедо; 
║ пипнути -нем св према пипати; в. врљезити, зачикавати; ║ пипкати -ам несв 
дем. – Кад рекок доктору да ме млого боли војнак, он поче пипкати и потље ми 
преписа ову мас; ║ пипколити -им несв дем. – Баба ми око оне ране поче полако 
пипколити и мазати онај њен мелем са гушч[ј]им пером.

пипиревка ж фолк ‘ситно коло’. – Облијеће око-њега, реко би игра пипиревку.
пирга ж ‘кокошка пепељасте боје са светлим флекама’. – Баба е највољела Пиргу 

и Ћубу, а и биле су носиље, није им било равне, није било дана да не снесу јајце; ║ 
пиргица ж дем. – Одње ми нешто ону пиргицу, не виђок је од јуче; ║ пиргав -а -о 
‘пегав, пепељаст’; в. проњети, свракељица, шантати; ║ пиргас -ста -о ‘и с т о’. – 
Бијо нам онај пиргасти тишљер ономад.

пирго -а м ‘пегава мушка особа’. – Малоприје прође нис-пут онај пирго Јованов.
пиревина ж бот ‘коровска биљка, Agropyron repens’. – Ништа горе од пиревине 

нема, не мош ласно да е истријебиш.
пиринчара ж ‘пита са пиринчем’. – Пођекад нам мајка направи пиринчару па 

потруси са шећером у прау и циментом, иć, ништа љепше!
пирити -им / пирим несв а. ‘благо дувати, ћарлијати’. – Поче да пири ветрић те 

мало продисасмо; б. ‘дувати у вруће јело, да се расхлади’. – Пири, благо баби, по-
пару да се ладне, немо да се опржиш, врела е. – Пири баба у теј, да се не опржи; ║ 
пиркати -а[м] несв дем. – Кад по оној врућини почне пиркати ветрић колко било, 
ома ти бидне лакше радити; ║ пирнути пирне[м] св; в. лађан, легало.

пироћан -ана м об. мн ‘гумени опанак (по фабрици у Пироту где се производи)’. 
– Потље сви почеше да носе пироћане мешто аутњака.

пироћанка ж об. мн ‘гумени опанак’. – Кад је бежала од пашчета, спала јој неђе 
десна пироћанка.

пис! узв за терање мачке; в. старешинство.
писаљка ж ‘средство којим се пише’. – Нађде ми неку писаљку да нешто напи-

шем и нацртам баки.
писанија ж ‘сакупљање прилога, прилози (према списку приложника)’. – Ондак 

су ти калуђери ишли у писанију и тако скупљали срества за градњу манастира.
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писанка ж ‘свеска’. – Најпрво смо писали на таблицама легиштером, е потље 
уведоше писанке.

[писати] пишем несв. – Вако свом унуку школцу ђед реко да пише писмо Гвоз-
дену, у војску; вели: пижде, дијете вако: Драги наш сине, здраво смо и добро кое и 
тебе желимо... И на крају тури вако: Вита јела – зелен бор, чекам брзи одговор.

писка ж ‘цика, галама, вриска’. – Кад се у Трашевићима запалила Драгану шта-
ла, настаде писка те ти притрчи цело село у помоћ, једва спасисмо кућу; ║ пискав -а 
-о ‘звонак, пиштав, продоран глас’. – Имадијаше Младомир пискав глас, кад зовне: 
о, Радосија! – чуе се до Љуте крушке.

пискавац -авца м ‘стара врста шљиве’. – Кад пискавац опане и проври на земљи, 
ондак ти бидне ракија ко гром.

писмо с ‘писана порука послата поштом’. – Ондај смо пођекад писали писмо 
војницима па пошљемо поштом; ║ писамце -ета, с зб писамцад, ‘кратко писмо које 
иде од руке на руку’. – Кад смо ја и твоја бака били момак и ђевојка, ми смо слали 
једно другом писамцад; ║ писмен -а -о ‘који зна да чита и пише’. – Кад су му тра-
жили да напише молбу за превремено пуштање из затвора, он им одговори: Нисам 
ти ја писмен за таке молбе – и издржи казну до-краја.

писнути / писнути писнем / писнем св ‘вриснути узбуђено’. – Кад је чула шта е 
било, она писну, а њена свекрова се окаменила, ни да пусти аваз. – О овоме што ти 
рекок немо да си случајно писнула.

питак питка -о ‘укусан, пријатан (напитак, ракија)’. – Охохо, питка ти, домаћине, 
ова ракија, нисам одавно ваку пробо.

питом -а -о ‘смирен, попустљив’. – Рајко Чимбов ти је бијо питом кад је бијо 
дечкић, све га покојни Обрад звао Питомко; изр. ~-е свиње ‘свиње које се лако и 
добро ухране’. – Што смо набавили питому прасад, млого добро једу и, да зло не 
чуе, напредују на замерак.

питомити (се) питомим (се) несв ‘постајати питом’; в. кучкетина.
пицнути се -нем се ‘дотерати се, удесити се’. – Шта си се то, рођо, пицно ко 

стари вијакер, да ниси намеријо неђе у штету?
пицограње с а. ‘безвредна шума’. – Гледо сам ону шумицу што продае Душан: 

није ствари, оно што ваља – поćечено, остало само пицограње; б. ‘ситно грање’. 
– Пицограње није ни за шта сем за потпалу ил за под лампек, ал мораш да ложиш 
сваки-час, изгори за трен ока.

пишан пишна -о ‘који добро може да попије’. – Онај Милое није само добро 
јешан но се потревијо и пишан.

пишати -ам несв ‘мокрити, уринирати’. – Он пиша ђе се нађе, ко и његова 
Шаруља; изр. ~ уз ветар ‘понашати се неразумно, тврдоглаво’. – Кад је намћор, 
стално пиша уз ветар; ║ пишкити -им несв дем. – Ајд, благо баби, да пишкиш, па 
д-идеш на спавање; ║ пишнути -нем св ‘мало се помокрити’. – Само е мено пишно.

пишаћа в. мокраћа. – Што не донесете ладне воде, ово вам се узмлачило, 
д-извинете, ко пишаћа.

пишљак -ака ‘дрвени ваљкасти клин којим се спајају брвна или дуге на данцету 
каце да не би дошло до витоперења’. – На нашој качари су ударени пишљаци на 
брвнима на сваки метар, и ет има јој сто година, затегнута ко тамбура, ниђе није 
врднула.

пишљив пишљива -о ‘безвредан’; в. чеперак.
пишманити се пишманим несв према попишманити се ‘променити споразум’. 

– И онда он мене предложи да се пишманимо.
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пишора ж ‘лоша ракија’. – Гуцни, вели, ваља се, а ја, да га не уцвелим, накреток, 
нако из атера, кад оно – пишора нека, згодно тукне на патоку.

пиштавац -авца м ‘мали, слаб извор’. – Ма није неки извор, обичан пиштавац, 
ал ваља да се напои стока.

пиштати -им несв ‘плакати, јаукати’. – Кад су им порезници извели једину кра-
вицу, Сивуљу, почеше ђеца да пиште ко црви.

пишуља ж ‘балавица’. – Нашла се и она њина пишуља да нешто паметуе; в. по-
кондирити се; ║ пишуљица ж дем. – Поглај ти на-ону пишуљицу, ја би реко да ће 
с-она брзо удати.

пјевало с ‘грло, гуша’. – Кад га е Обрад здомчо за пјевало, умал да му очи ис-
коче.

пијевац -вца м ‘певац, петао’. – Устаеш ан запјевају трећи пијевци, у освитак. 
изр. Кус пијевац, пиле довијека.

пјескуша ж ‘врста земљишта’. – Кад је кишна година, у овој пјескуши добро 
роди компир, ал ако е суша, ондак потпушти начисто.
[плав] плава -о. – Плаве му оне окице ко ћетен кад уцвета; ~ камен ‘средство за 

заштиту винове лозе’. – Кад се плавим каменом попрскају виногради, то се модри 
цела коса ко небо да е сишло на њиг.

плаветан -тна -о ‘плавкаст, плавичаст’. – Имадијаше плаветне очи ко небо 
иzутра, ко лан, нисам мого да се наглам тог плаветнила.

плаветнило с ‘плавило; безоблачност’. – Јутро освануло у плаветнилу, милина 
поглати.

плавило с ‘плава боја’. – Плавило њениг очију е било ко лан кад уцвета, ко пла-
ветнило неба.

плаз плаза м ‘место на коме плуг искочи из бразде’. – Ниси лоше пооро, сем што 
си на два места оставијо плаз, ал није то ништа, и ја пођекад оплазам, дрљача ће то 
д-изљечи.

плазити се -им се ‘избацивати језик изазивајући некога или ругајући се неком’. 
– Ако те видим да се јопет неком плазиш, ишчупаћу ти језик, јел то е срамота, сине.

плајваз м ‘писаљка, оловка’. – Земајле су ти трговци за уветом држали зашиљен 
плајваз и ондак на кеси испишу цене марде.

плакати плачем несв а. ‘овлаш прати’. – Не знам куд се ђеде, сад је плакала 
тањире над сплачињаром; ║ плакнути -нем св ‘овлаш, мало опрати, пропрати’. – 
Кад падне мрак, чељад вечерају, а ондак њему донесу млаке воде те он на басамцима 
вајата плакне ноге и иде да дане душом; в. басамак, смрадуља.

плакати -чем несв ‘оглашавати се плачем’. – Што плачеш, бабина кућо?
плам м а. ‘пламен’. – Посматрам поред мајчиног гроба како се лелуја плам 

свеће; б. ‘ватрен осећај’. – Бијаше се у њима распалијо плам љубави који нису могли 
да прикрију

пламен -ена ‘ватра, огањ’. – Кад се запалила слама, избијо пламен у вр липе; ║ 
пламичак -чка м ‘мали пламен од свеће или шибице’. – Бијаше помрчина, кад сти-
гок пред кућу, једва се кроз прозор назираше пламичак од кандила.

пламенац -енца м ‘врста цвећа’. – Пламенац ти је сличне бое ко-но она ватрела 
перуника.

пламтити / пламћети -ти[м] несв 1. ‘горети јаким пламеном, осветљавати око-
лину’. – Кад смо запалили врзину, бијаше суво оно грање, поче да пламти, мешчи-
ни, до неба; 2. ‘црвенети се у образима’. – Кад су му рекли шта е било, он поче да 
пламти у образима.
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[план] м. – Није рачуњо да ће му се тако покварити планови; ║ плански -а -о 
‘који је направљен по плану’. – Он ти је међу првима у селу начинијо планску кућу, 
ал кака ти је то кућа кад нема прочевље, то куће виђело није; ║ плански прил. – 
Мора да се све ради плански, знаш како е казано: трипут мери, једном ćеци.

пландовати -уем несв ‘налазити се у хладу у време дневне жеге (об. о овцама)’. 
– Стадо пландуе, а чобанин фрулом драгу дозивље.

планина -ине ж ‘висок шумовит земљишни простор’. – Оћеро овце у-планину; 
║ планинчина ж пеј. – Од њиг се ниси мого сакрити ни под земљом, а не у-овој 
планинчини; ║ планински -а -о ‘који припада планини, који се односи на планину’. 
– Највиши планински вр на Јелици ти је Црна стена изнад Горачића, веле да е 929 
метара вишља од мора.

планинар -ара ‘који се бави планинарством, планинарењем’. – Перо Тикомиров 
отишо у планинаре, докон поп и јарад крштава: што му треба друга планина код 
волике Јелице.

планинка ж ‘жена која се стара о белом мрсу и млекару’. – У Милићевића за-
друзи стрина Пера е била планинка.

планинковати -уем несв ‘обављати посао планинке’. – Она ти је планинковала 
тријес и-двије године и сад је тај посо предала снаји.

планути -не[м] св 1. ‘разгорети се (о ватри)’. – Додај мено потпале, вришко ће 
да ти плане ватра; 2. ‘узбудити се и поцрвенети у лицу. – Плану Жарко и једва се 
суздржа да не грмачи на-њиг.

плаовит -овита -о ‘раздражљив, љутит, нагао’. – Он, нако плаовит, лупи песни-
цом о астал и викну: Не може то тако! – Бијаше плаовито време, награбусили смо 
начисто и покисли до голе коже; ║ плаовито прил. – Он н-умије нег плаовито.

плас пласта м ‘више навиљака саденутог сена на ливади у облику заобљене 
купе’. – Знаш ону причу како е магарац липсо гладан између два пласта двоумећи се 
с ког ће д-еде; ║ пластић -ића м дем. – Ђеца се играла, ал направила два пластића; 
║ плашчина ж пеј. – Стрпо плашчину, има три товара брат брату; ║ плашће с зб. 
– Ђене се сијено у плашће.

пласка ж ‘навиљчић сена’. – Ђеца згодно повиљчаше сијено на пласке; ║ плаш-
чица ж дем. – Баци телету плашчицу сијена.

пластара ж ‘слаба киша која падне тек толико да овлажи сено да се не може 
пластити’. – Наиђе пластара те нам ороси сијено и разгрди плаштење.

пластидба ж ‘скупљање сена у пластове, об. као моба’. – Оћеш ли ти на пластид-
бу у Албићевину?

пластијоц м ‘човек који пласти сено’. – Искупи се пуна ливада пластијоца, ми-
лина поглати и сви орни и расположни, е то, благо ђеду, памтите па вратите кад 
видите да неко пласти ил жње, притрчте те припомозте кад гој можете.

пластити пластим несв ‘скупљати сено, детелину у пластове’. – Акобогда, ćутра 
ћемо да пластимо на оној доњој ливади; ║ плаштење с гл. им. – Искупило се на 
плаштење повише нас, једни виљчају, други приносе навиљке, неко ђене плашће, 
жене грабе, ђеца скупљају грабљеж, а Милорад и Владе с воловима привлаче плашће 
и избацују ђеду Сретену који ђене сијено око коца.

плата ж ‘накнада за извршен рад’. – Нисам паметан како ови људи у државним 
предузећима примају плату јел они ти ћерају по оној: плата иде, газди како биде.

платежник м ‘човек који има месечну плату’. – Шћео тата да ме уда за пла-
тежника, вели: живљела би како сама оћеш, ко бубрег у лоју, а јок д-идеш у онај 
Стевановића чолопек да се мучиш целог живота, ал, вели, није тек нако казано: 
срећа те гледа, ђаво ти не да.
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платити платим св ‘измирити обавезу новцем’. – Кад ти човек поможе радити 
било надницом било ђутуре, одма да му платиш његов зној, нипошто да његова 
плата преноћи кода те; ~ главом ‘пострадати’. – Није шћео Стеван да прода образ и 
плати главом, ал што веле: благо оном ко довијека живи, имо се рашта и родити, еве 
ти сад оне кукавице што га убише нико и не памти, а Стеван се спомиње у десетом 
кољену ко да е још међ живима; ║ платнути -нем св; в, поткрпити, ћерати; ║ 
плаћати плаћам несв према платити; в. забушант, простак.

плато -ова м ‘проширени полетвани под на запрежним колима за превоз снопова, 
сена’. – Кад туриш плато, а неко га зове тезијан, онда туриш оне дугачке зашиљене 
ступце који држе сијено да се не стровали кад кола клецају.
[плач] м. – После толико смијања бојим се да не бидне плача; ║ плачљив 

плачљива -о ‘који је тужан, сетан, најчешће самосажаљив’. – Неке јаде дошо 
плачљив ко неки кукумуд, реко би није од наше сорте. – Она му жена плачљива, а 
он, бездушник, вели: нека е нек плаче, мање ће пишати; ║ плачљиво прил. – И кад 
оће да се насмије, он то чини плачљиво.

плачко м ‘дечачић који је склон да заплаче за сваку ситницу’. – Кад смо били 
ђеца па неко почне да плаче, ондак смо га задиркивали и пјевали му углас: чува 
плачко говеда и бабину јуницу, закла баба јуницу, даде плачку гузицу – и он би 
постиђен ома престо да књези.

плачљивац -ивца м ‘плачљив дечак’. – Оста онај плачљивац да књези, а ми 
одосмо у-ријеку на купање.

плачљивица ж ‘плачљива девојчица’. – Кад је била мала, бијаше плачљивица, 
нисам се надо да ће то да бидне ђевојка ко вита јела.

плачљивко с в. плачко, плачљивац. – Дабогда да од оног размаженог плачљивка 
бидне човек.

плашило с ‘направа, обично у облику човека, која се ставља на њиву да плаши 
птице и друге штеточине, страшило’. – Старе рке и неке крпетине се навучу на укр-
штене мотке и тако начини плашило кое личи на човека с раширеним рукама и од 
њега беже штеточине ко ђаво од крста, нарочито тице.

плашити (се) -им (се) ‘осећати страх, бојати се’. – Они су јунаци за асталом, кад 
загусти, плаше се ко зечеви, ниђе иг нема.

плевити -им несв ‘чупати траву, коров око гајених биљака’; в. боца.
плек м ‘суд од плеха за печење хлеба, гибанице’. – Кад је пијевац порумењо на 

компирима у плеку, који је тета с времена на време окретала у вруни обгрливши га 
крпом, поćедасмо за астал, а мене турише у вр-собре.

плести плетем несв 1. ‘израђивати вунену одећу плетењем помоћу игала’. – 
Пјевагу момци кад пођу у-војску ону: моја мала плете, везе / а ја носим митраљезе; 2. 
‘правити предмете од прућа’. – Давидовићи су плели млого добре цегере, котобање 
и коешта било од врбовине изобла или од цијепаног прушћа.

плетара ж ‘кошница плетена од прућа или лозе и облепљена блатом, вршкара’. – 
Ондак ти није било овијег ђерзонки ко-во сад, но се челе гаиле у вршкарама кое су 
звали плетаре јел су се плеле од прушћа или павитине.

плетeћи -а -е у сталном споју ~ игле ‘игле за плетење које имају кукицу на врху’. 
– Кад пођемо стоци, туримо у торбицу клувче, плетиво и плетеће игле и ондак пле-
темо и узгредно чобанишемо; в. шиваћи.

плетиво с ‘оно што се плете’. – Ово плетиво ћу, ако Бог да, довече на прелу 
да довршим, таман проćутра, на рођендан Савов, да га поновим ж-џемпером; ║ 
плетња ж ‘и с т о’; в. клот1.
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плећа м мн ‘плећке, рамена’. – Развијо се, вала Богу, мож на плећима поњети два 
товара; ║ плећат плећата -о ‘који има развијена, широка плећа’. – Бијаше земајле 
Сретен јак ко земља, нако плећат с ким се гој порва, тресне га о-ледину ко ништа.

плећка ж анат ‘лопатична кост, лопатица, scapula’; в. копати, одвикарити, 
штркљас.

плијесан ж ‘скрама која се ухвати на површини чабра са сиром’. – Посла колко 
ош, те скидај ону плијесан из чабрица са сиром, рибај карлице, ложи ватру, спремај 
вечеру, ниђе не стаем ко да се не ваљa; в. поплијеснити.

плиска ж зоол 1. ‘птица’. – Има у Вуковини ониг малиг плиски певачица, што 
сваки-час клацкају репићом, виђо сам и жутоглаве, а пођекад и бјелоглаве; 2. ‘вред-
но, окретно, танковијасто женско чељаде’. – Она плиска Мићова препарла преко 
потока, онамо у ливаду, док си реко шта би.

плодиште с ‘доњи део кошнице у коме матица полаже јаја’. – Ово доље ти је 
плодиште, а ови спратови горенак су ти медишта.

плојка ж ‘пљосната камена плочица’. – Нађемо плојке па бацамо повр воде, а 
оне скакућу по неколко пута.

плотна ж ‘плоча на шпорету у којој су смештене рингле’. – Нама ти баба умијеси 
пријесни колачић и баци на плотну т-испече, па нам ондак озго тури стари кајмак, а 
ми прсте да појдемо.

плоча ж 1. ‘коњска, волујска потковица’. – Причо ђедо како е Циго нашо коњску 
плочу и вели ђеци како ће да набави још три плоче и коња и како ће јашећи д-иде 
на вашер, а мали Циганчић вели: ја ћу, чим дођеш, да га јашем све у галоп, а Циго 
га шине шамаром: ђе се, вели, уморан коњ ћера у галоп; 2. ‘танак плочаст камен’. – 
Поплочо Влаисав авлију с плочом из Бојовца па ти милина поглати како е то дошло 
згодно и личито, око онијег плоча обрасла травица па ко слика.

плуг м ‘справа за орање’. – Памтим дрвени плуг кад је бијо, после тек дошла 
ралица, па гвоздени плуг и најпотље саковац.

пљас! ‘ономатопеја ударца дланом по лицу’. – Само чук иза леђа: пљас! – окре-
нем се и видим како дијете плаче.

пљачкарош м ‘пљачкаш, лопов’. – Дошли они пљачкароши из пореске управе и 
одведоше човеку једину кравицу боз неплаћеног пореза, а он седморо гладниг уста 
има, па то ти је Богу плакати.

пљева ж ‘отпад при вршидби житарица’. – Сламу ома ђенемо, а пљеву одгрћемо 
на гомилу, па њу прво трошимо кад простиремо стоци, јел ако е увате кише, није ни 
за шта. – Викагу за Витомира д-има пара ко пљеве.

пљескати пљештем несв 1. ‘ударати длановима, аплаудирати’. – Кад је издекле-
мово песмицу, сви су му пљескали, а он се постиђо; 2. ‘месити’. – Ене је у-кући 
пљеште неке колачиће; 3. ‘изударати’. – Што си, снајка, пљескала дијете, па забога, 
ђе си ти виђела мирно дијете и немирну бабу; ║ пљеснути -нем св ‘ударити (отво-
реним дланом, широм површином’. – Поџавељали се неђе ономад пред каваном и 
Бранимир га пљесне шамаром, дошо сав зајапурен ко ћуран; в. парожак.

пљоска ж ‘боца спљоштеног облика, погодна за ношење у џепу или торби’. – Ту-
рио на пријесло бременце сијенца да бацне пред вочиће док чека мељиво, а за себе 
поњо пљоску ракије у унутарњем џепу од доламе па ме понуди: гуцни, вели, ваља 
се.

пљоштимице прил ‘широм страном’. – Кад летвом удариш пљоштимице, мож 
да пукне, а на кант јок.

пљувати пљуем несв према пљунути. – Ови се ништаци данас утркују ко ће 
боље да пљуе честите људе; ║ пљунути -нем св ‘избацити из уста пљувачку’. – 
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Причо нам калуђер како е једна руска бабушка у време бољшевика, пољубила крс и 
узела навору од владике обновљенца, а ондак му пљунула руку споради издае вере; 
║ пљување с гл им. – Кад смо земајле пођекад ишли ћиром, на железничкој станици 
у чекаоницама су биле пљуваонице, у кое пљунеш кад треба, на прилику величине 
ноше за ђецу и у њиг насуто воде, а изнад на зиду таблица на којој пише: Забрањено 
пљување по партосу; ║ пљунут(и) -а -о ‘сличан некоме, обично претку, много сли-
чан, исти’. – Е виђи га, молим те, пљунути ђед, сунце га гријало; ║ пљуцкати -ам 
несв 1. ‘често помало пљувати’. – Он стално нешто пљуцка ко да има неку длачи-
цу на вр језика; 2. ‘помало просипати’; в. пљускати; ║ пљуцнути -нем св према 
пљуцкати. – Он пљуцну и избаци онај опушак из уста.

пљузга ж ‘мања рана, краста’. – Бијаше му на образу искочила нека пљузга, па 
грдно поглати.

пљусак -ска м ‘јака, плаховита киша’. – Кад бијасмо наминули вамо, ка нашијем 
кућама, удари пљусак ко из кабла.

пљускати пљускам / пљускати -ам несв ‘захватати и просипати воду’. – Он за-
гази у онај вир, а ми ćeдимо на обали кад он састави шаке и поче да нас пљуска, све 
нас искваси и смије се; ║ пљуцкати -ам несв ‘помало просипати’. – А онај ми пасуљ 
пљуцко из шерпе у цегеру те ми упропастијо тикваник, но срећом копачи јешни па 
нису манисали; ║ пљуснути пљуснем / пљуснути -нем св 1.а. ‘пролити воду’. – Кад 
је пошо у-школу, баба за њим пљусну лонче воде и вели: нек ти иде школа ко ладна 
вода, снаго бабина; б. ‘лучити пљувачку’. – Кад наиђосмо според Славове каване, 
видимо: окрећу се прасе и јагње на шиљку, а нама нако гладним и уморним пљусну 
вода на уста, ал џаба, празна не пуца; 2. ‘ударити, ошамарити’. – Пљусну му шамар-
чину, није знао ђе је десно; ║ пљуштати -и несв ‘плаховито падати (о киши)’. – Кад 
наминусмо тамо ка Сланом пољу, поче киша да пљушти из дрвета, из камена.

поабати се -а се св ‘истрошити се’. – Богами се поабо ков на воловима, време је 
да се прекују.

поапсити -им св ‘похватати и одвести у затвор’. – А онај кукавни Тико, издаде 
команду: Поапсите иг! – а они весели милицајци нeмадијагу куд: уапсише нас пе-
шес и међ нама покојног попа Слоба Илића.

поара ж ‘похара, пљачка’. – Таку поару нико није одавно запантио.
поарати поарам св ‘покрасти, опљачкати’. – Дошли неки бандити Љубисављевој 

кући, кад су они били на свадби, и поарали му све живо, и поćек из сушаре, и кајмак 
из мекара и алатке и сто јада, он џабе дангубијо, ишо да пријави милицији, а они 
се баш наćекирали, млого иг забоље, д-извинеш, дијете. – Поарала га ко она кучка 
Иконија што поара дворе бана драгачевског Милутина што е опјевано у оној: Бан 
Милутин и Дука Ерцеговац.

поарчити -им св ‘потрошити’. – Кад смо поарчили сво сијено, морали смо стоци 
да даемо шашину и сламу, док не стиже брстина.

побаскијати -ам св ‘приковати баскије’. – Побаскијасмо кров, ижњесмо цреп и 
почеше мајстори покривати, ал се смрче па ћемо ујутру сабајле, с Божјом помоћу 
да нагаримо.

побацати побацам св 1. ‘све бацити’. – Побацасмо компире у јаругу, проклијали 
и почели да труле; 2. ‘ставити’. – Косачи побацаше косе на рамена, упарадираше се 
путом и запјеваше: косијо сам траву доље крај Белице.

побацити побацим св ‘изјаловити се’. – Она, веселница, побацила дијете па смо 
сви оплакали, ал даће Бог, млади су они.

побегуља ж а. ‘девојка која се уда без родитељског благослова, побегне за мом-
ка’. – Она Драгова и Надина старија ћерка ти је побегуља, Нада умал не црче, а 
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Драго јој вели: пушти крају, нек су живи и здрави, нису мали; б. ‘жена која одбегне 
од мужа и врати се у род’. – Ја га пито да л је чуо да е она Вељкова побегуља отишла 
у род, а он мртав ладан вели, па ку-ће вештица, но у свој род.

победа ж. – Комунисти веле да су »извоевали победу«, а ђедо додае: над Србима.
победити победим св ‘савладати, надвладати’. – У бацању камена с рамена Ву-

ица све победијо.
побеленијати -ам св ‘подивљати, престати размишљати о последицама 

понашања’. – Неке јаде побеленијо у задње време, не мош да му уватиш ни краја 
ни рачуна.

побећи -гнем / -жем св 1. ‘уклонити се бекством’. – Они су јуначки побегли иза 
првог ћошка ан су виђели џандаре; 2. ‘удати се кријући’. – И друга ћерка, Сибинка, 
им побегла за оног свирача Петронија.

побијељети -лим св а. ‘побелети’. – Од муке и јада и очи су му побијељеле; б. 
‘оседети’. – Побијељела Славка ко овца, а и Бранко прошаро згодно.

побити1 побијем св ‘забити, укопати у земљу’. – Побијо сам рогоџе и одок да 
косим у Питомачама, а ви пластите полако.

побити2 (се) побијем (се) св 1. ‘потући (се); побости се (о воловима)’. – Кад смо 
саставили стоку, мој и Микошев бик почеше да се пријечају један на-другог и најзад 
се побише; 2. ‘поубијати’. – Да не би оне ајке кад побише курјакове, остадосмо без 
оваца.

побјешњети -сним св ‘осилити се’. – Побјешњело то, исписниче, упропастиле га 
паре и имање кое није одзноијо и сад лудуе.

поближе прил ‘детаљније, подробније’. – Замолим ја доктора да ми поближе 
објасни од чега, (у)ствари, ђедо болуе и он ми ондак вели: така и така ствар, спремај, 
вели, шта немаш; вође е, каже, питање дана, а кад ми то рече, ко да ме гром гађа; ║ 
поблизу прил ‘недалеко’. – Поблизу су тујнак, иза оног обрешка.

поблијеђети -дим св ‘побледети’. – Кад је ту ствар чуо, поблијеђе ко крпа.
побљувати побљуем св 1. ‘исповраћати се по нечему’. – Нешто му припаде теш-

ко и он, сирома, немаде кад д-устане но побљува поњаве; 2. ‘испричати оно о чему 
се не прича при чистој свести’. – И тако, весели Тасо, откад га оно ушинуло у врат, 
згодно побљува коекаке глупоштиње, те се сви згранусмо: ни онај човек ни помози 
Боже.

побогу узв којим се изражава чуђење. – Побогу, брате, зар си ти на то саспо?
побоље прил ‘још боље’. – Наши стари, кад им о благданима дођу гости, не 

ćедаку ш њима, но иг дворе и стално нуткају да се побоље послуже, да попију и узму 
још кои залогај.

побољевати -ољевам несв ‘чешће оболевати од неке хроничне болести’. – Неке 
јаде ове зиме ђеца мало-мало па побољевају, ал, Боже здравља, пребобаће се; ║ 
побољети -лим св ‘разболети се’. – Мене остало мено нажао што га нисам почешће 
обишо откад је побољо све се надајући да ће д-оздрави.

побочке прил ‘постранце, бочно’. – Бијаше тијесан онај пролаз па смо уишли 
побочке.

побратим м ‘пријатељ који је, уз заклетву и по највишем људском налогу, узет за 
брата, који се поштује и воли као брат’. – Јово ти је бијо његов побратим.

побратимити се -им се ‘учинити кога побратимом, превести пријатељство на 
ниво духовног братства, братског односа’. – Обрада Цогоља, Мића Сретеновића и 
Јована Лазаревића ти је невоља на робији зближила па су се побратимили.
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побратимство с ‘пријатељство преведено на братски однос као духовно срод-
ство’. – Побратимством смо обзнанили да смо били спремни један за-другог и живот 
дати.

побрисати -шем св ‘очистити метлом, помести’. – Кад бидне неђеља ил каки 
празничак, ми ондак не радимо о земљи, ал узмемо брезове метле па побришемо 
авлију, баба рекла да то није грота.

побркати побркам / побрчем св ‘направити неред, хаос, у окружењу или у гла-
ви’. – Побрко лончиће, колко е пино, па не зна да л је дошо ил је пошо.

побрљити побрљим св ‘пасти на нос’. – Весели Цвеле се бијаше напијо и кад 
је силазијо наниже к воденици, побрљи с оног Микаиловог удута доље у орање и 
разби нос.

поброити поброим св ‘навести све редом’. – Кад су се закрвили, он му поброи 
све по списку; ║ побројати поброим св ‘и с т о’. – Она е тог дана нама побројала 
све оне што поумираше откад је дошла у наш џемат прије седамдесет и-три године.

побусати побусам св ‘залединити, покрити бусењем’. – Ваљало би у понедјоник 
да побусамо ђедов гроб; ║ побусењати / побусенати -ам св ‘и с т о’. – Нађемо ђе је 
згодна утрина са лепом травицом и туј извадимо бусење па њиме побусенамо гробо-
ве; изр. побусани понедјоник ‘понедељак после Томине недеље’. – Ми на побусани 
понедјоник изодимо на гробље, уређуемо гробове и износимо васкршња јајца. – На 
побусани понедјоник сам побусењо ђедов и бабин гроб; в. бусика.

повадити -им св према вадити. – Указаше се лепи дани те повадисмо компир, 
вала Богу.

повађати -а несв ‘поново се парити (о крави)’. – Јопет нам повађала Мусуља, 
мора д-има неку валинку, ако и сад не-остане стелна, морам да е отуђим. – Јопет ми 
Жутуља повађала.

поваздан прил ‘по цео дан’. – И он ти, сирома, поваздан ради и бори се колко е 
кадар, ал никако да закопишти.

поваљати поваљам св 1. ‘поравнати земљу ваљком после сетве’. – Направијо 
ујко Милинко ваљак и кад посије пшеницу, он је ондак поваља, стои њива ко књига; 
2. ‘поравнати нешто табањем, гажењем’. – Прије неки дан прегазиле овце преко 
ђетелине те је поваљале, јуче дуну ова арлауџа те ми поваља пшеницу, баш ме 
поћеро малер.

повантрзати -антрзам св ‘изгубити контролу над својим поступцима, бити у не-
нормалном стању, ван себе’. – Весели Микета Драгишин пованрзо начисто, само иде 
путом и нешто прича сам са собом, а бијо е добар ко добар дан.

повезати повежем 1. ‘саставити нешто што је одвојено’. – Ако се прекине, ти 
само повежи, издржаће до куће. – Иди ти, сине, те сагнај и повежи говеда па дођи 
кода нас у башчованлук. – Повежи краве уз врзину. – Само још ćутра да повеже-
мо лозе; ~ се ‘ставити мараму на главу’. – Повежи се, ћери, благо баби, кад идеш 
у-цркву; ║ повезивати (се) -езуем (се) несв. – Она се стално повезивала, никад из-
куће није изишла неубрађена.

повезача ж ‘крпа којом се најпре повеже коса па преко ње марама’. – Мара Ми-
ливоева е стално носила повезачу испод мараме.

поверетизан -зна -о ‘слабуњав, слабашан’. – Добре је душе и добра радница 
нема шта да се каже, ал дошла мено поверетизна, не знам може ли издржати нолики 
терет.

повести се поведем се св ‘занети се за неким или нечим. – Немо да се поведеш 
за коекаким џабољебарошима и вуцибатинама, но држи правац, благо тају, и добро 
чувај образ; ║ поводити се поводим се несв према повести се. – Не бринем ја за 
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њега, не поводи се он за таким ништацима; ║ поводљив -одљива -о ‘несамосталан, 
подложан утицају других’. – Никад немо да биднеш поводљив за-неким, јел свако 
ћера воду на своју воденицу, а тебе би да прегна жедна преко воде, но, благо ђеду, 
туђу слушај а своју свијај.

поветарац -рца м ‘благ, тих ветрић’. – Кад дуне благи поветарац, а ми нако умор-
ни и знојави ко да се поново родимо, колко нас то разблажи и окрепи.

повећи -а -е ‘мало већи’. – Бијаше Југослав повећи ода нас јел је потораво, па нас 
често ошајдари, док ми једног дана не решисмо да дигнемо буну против кабадакије 
те направимо заćеду у зимоњском потоку те га тујнак издегењамо па е после бијо 
миран ко буба.

повијати (се) повијам (се) несв 1. ‘увијати дете у пелене’. – Ондак су се ђеца 
повијала у пелене и добро утегну повојом; 2. ‘спуштати се према земљи, савијати 
се’. – Виђи како се повијају гране на овој арлауџи; ║ повити (се) повијем (се) 1. 
‘умотати у пелене’. – Еве, само да повијем дијете и долазим; 2. ‘савити се под тежи-
ном’. – Повиле се гране од рода, оће да с-искрше па смо морали да иг поткочивамо.

повиленити -иленим св ‘помамити се, добити додатну снагу’. – Кад је коњ 
оćетијо мирис кобиле, повиленијо начисто, поче да њишти и да се пропиње, једва га 
одржак на дизгинама.

повиљети -лим св ‘побеснети’. – Не знам шта му би, бијаше миран ко бубица 
и одјампут, како наследи оне проклете паретине, повиље, ни онај човек ни помози 
Боже.

повиљчати -ам св ‘покупити сено у навиљке’. – Ђеца, вредна и радна, повиљчаше 
сијено вришко да ти не могу опричати.

повисок -а -о ‘прилично висок’. – Бијаше јој момак ко бор, витак, повисок, 
бјелоперас и реко би човек да е дошо нако нараван; ║ повисоко прил. – Он се залећо 
повисоко, а ђедо му вели: пази, синко, ко високо лети ниско пада; ║ повише прил 
‘мало више’. – Набра крушака у неку амбуљу, повише него што би стало у омању 
котарицу, и оде наниже ка Душановој кући. – Кад би пред-ноћ, наиђе путом повише 
некијег непознатиг људи.

повише предл ‘горе, изнад’. – У Буковцу повише Стојкове куће има извор млого 
добре воде.

повјесмо с ‘влакна конопље спремљена за предење’. – Не знаш да л прије 
д-уватиш за оклагију, за варјачу, за бућкалицу ил вамо за мотовило, вретено ил 
дружлицу, преслицу, гребене, не знаш да л ти је потребнија куђеља ил повјесмо (7: 
209–210).

повладити повладим св ‘попустити пред молбама, пристати’. – Прво се ђедо 
нећко, па кад га овај спопаде молити, он му, нађавола, повлади и он оде и тамо на-
граиса; ║ повлађивати -ађуем несв ‘пристајати, саглашавати се’. – Немојдете ђеци 
повлађивати, но притегните за времена, да потље не чупате косу з главе.

повлачити повлачим несв 1. ‘поравнати земљу после орања’; в. влажан, буси-
ка, поорати; 2. ‘влажити од лежања на земљи’; в. четвртка; ║ повући -чем св 1. 
‘потегнути’. – Везо му Срећко велику гомилу грања конопцом да повуче онамо ка 
лампеку, ал Александар, нако неутрвен, није мого да глоне; 2. ‘ставити у употребу 
нову ствар, употребити’; в. претруковати; изр. ~ дим ‘запалити цигарету’. – Извади 
он дуван и кресиво и вели: ај да повучемо по дим.

поводити се в. повести (се).
поводљивос -ости ж ‘лаковерност, подложност нечијем утицају’. – Ништа горе 

нема од поводљивости, кад се човек вози из туђе главе, но ти благо ђеду у се и у 
свое кљусе.
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поводњик -ика м ‘уже којим се води брав, поводац’. – Купи на вашеру поводњике 
за јунце, ови су се изабали и стра ме да иг не покидају.

повоз м ‘добра пртина, прогажен сув снег’. – Упрегнемо коње на Божић у со-
нице, потрпасмо ђецу, а оно бијаше повоз, летимо кроз село ко тице, а ђеца само 
кликћу од радости; ║ повозит -а -о ‘који је добро припремљен за вожњу, подмазан, 
који је лако возити’. – Он стално подмазуе кола и зато су му нако повозита. – Мило-
ванова бицикла повозита, види се да е подмазуе како ваља и треба; ║ повозито прил 
а. ‘подесно за вожњу (о снегу)’. – Кад је добра пртина, ондак је повозито па ђеца 
са соницама лете низ пут ко куршуми. – Тако је повозитије; б. ‘полако, успорено, 
лагано’. – Кад повоза коло, најпрво иде повозито док се не повата и женскариње, е 
онда креће ситно, ужичко, чачак, моравац и тако то.

повозати повозам св ‘повести коло’. – Повоза он коло и посла Млађа Жуњу да 
ме зове д-играм до коловође.

повозити повозим св ‘повести неког колима’. – Не шће рђа да га повози, но 
прође според стара човека, ко според турског гробља.

повој м 1. ‘уска а дугачка трака у коју се умотавају бебе’. – У време оно ђеца 
се повијала у пелене па се повојом добро замотају од главе до пете, утегну им се и 
рукице и ногице па изгледају нако повјена ко неке трубаљчице; 2. ‘почетак нечега’. 
– Ондак је сточарство с овијем расним кравама музарама јаком било у повоју.

повошплавити -им св ‘потопити веш у вешплав’; в. вешплав / вошплав.
повр предл ‘по врху’. – Повр млијека се увати кајмак. – И они почеше да нас нуде 

коекакијем ђаконијама и повр свега, кад смо пошли, спремише нам у торбу за пута.
повраз м а. ‘канап од торбе која се носи преко рамена’. – Кад сам се провлачијо 

кроз онај чечвар, запне ми торба за неку грану и прекиде ми се повраз; б. ‘дршка на 
канти, бакрачу’. – Кад припремимо јело у бакрачу, ми ондак повраз бакрача закачи-
мо за вериге над прочевљом и туј се кува.

поврањети -ним св ‘поцрнети у лицу’. – Од кад му е отац умро, млого е омршо 
и, неке јаде, поврањо у лицу, а ја му велим: нема од ćекирације вајде, него напред, 
мол се Богу за покој његове душе, а живот мора д-иде диље; изр. Поврањо ко гавран.

повратак -тка м ‘први долазак одиве с младожењом и његовом родбином у 
родитељску кућу’. – После свадбе смо ишли на повратак код мојиг, а мене се нешто 
сковитлало у грудма, суза ми сузу стиже, знаш како, оста отац, мајка, браћа, сеја, па 
ђедо и баба, оста душа.

повратити повратим св 1. ‘вратити на пређашње место’. – Поврати оне овце да 
не ускоче у-ђетелину; 2. ‘побљувати’. – Нешто му се слошило, повратијо е, весел-
ник, мешчини, мајчино млијеко што е подоијо; ~ се ‘вратити се на почетно место’. 
– Поврати се он одонуд и запрети му да се не игра главом; ║ повраћати -ам несв. 
– Лакше ти је краву припети нег је сваки час повраћати.

повратич м бот ‘миришљава лековита биљка Tanacetum parthenium, T. vulgare’. 
– Кад скуваш теј од повратича, ома те умине главобоља.

поврзача ж ‘ткана тежана крпа којом се прекривају и около везују концем или 
ластишом чаброви са сиром, старим кајмаком’. – Препери, ћери, ове поврзаче па из-
неси на-сунце да с-осуше па јопет поврзи чаброве.

поврзивати -рзивам / -рзуем несв ‘везивати поврзачу (в.)’. – Чаброве и ћупове 
поврзивамо чистим тежаним крпама, а тегле са слатким поврзуемо целованом и гу-
мицама; ║ поврсти -зем св ‘свезати поврзачу око суда да се не натруни или да нешто 
у њу не упадне’. – Поврзи, ћери, чабар чим сложиш и посолиш сир да се не натруни. 
– Она е стално чистом бијелом крпом поврзивала кове са сиром; в. и поврзача.
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поврзица ж ‘потомак истог рода, бочни огранак исте породичне лозе’. – И они 
су ти наша поврзица, само што се њин прађед привенчо тамо па смо се, мено, ко 
разродили.

поврљати поврљам св ‘поваљати, изгазити’; в. обагнати, ћетениште.
повруша ж зоол ‘ситна речна риба. – Навато Жико ониг повруша у ријеци, згод-

но се презалогаисмо.
површивати -ршивам / -ршуем несв ‘стављати последње снопове на стог, кама-

ру, увршивати’. – Ене га ђедо површива камару, скоро ће да бане; ║ површити повр-
шим св ‘саденути камару, поставити последње снопове или пласке, увршити рогоџе, 
стогове, плашће да не закисне’. – Нико ко Сретен није умљо да површи сијено, кад 
он то уђерези, не може да закисне ни лијек један.

површица -ице ж ‘ледена покорица по снегу кад после југовине стегне мраз’. – 
Ми ти по оној површици иzутра, кад пођемо у школу идемо ко по сувом, ретко ђе 
се проломи.

површњина -ине ж ‘горњи сир у чабрици, који обично ускисне више’. – Ону 
површњину ђеца не воле, ал Милорад не манише, он то, с попаром, збрише ко 
мећава.

повурити повурим св ‘понети, повући терет’. – И тако смо ти ми, пусти, нако ко-
но мрави: пожури, повури, тркни, омркни, порани, освани, натовари, стовари, узва-
ри, усири, полети, исплети, пребриши, саши, заши, окречи, испечи, окопај, заливај, 
саливај, скочи, смочи, крпи, трпи и тако прође живот очас посла.

повући в. повлачити.
погазити -им св 1. ‘изгазити, поваљати усев, траву’. – Ој, ливадо, ој зелена / што 

си тако зелена полегла / синоћ су ме погазиле овце / синоћ овце а јутрос ђевојке. – Да 
ми је само знати ко ми је погазијо цвијеће. – Кад су наишли сватови с коњма, погази-
ше јечам у Орници; 2. ‘не одржати обећање’. – Тој дандари лакше погазити реч него 
пити воде. – Запјеваше ђевојке: дођи, миле, ђе си долазијо, ако ниси љубав погазијо.

поган ж 1. ‘измет’. – Не џарај у поган, горе ће смрђети, ни у оне који су на вла-
сти; 2. ‘нечовек, ништарија’. – Таква се поган на двије ноге још није усправила; ║ 
поганчина ж аугм. – Види се на пушкомет да она поганчина н-умије друкчије но 
како су га научили они кои су гори од њега; ║ поганчић -ића дем. – И онај поганчић 
се туријо на њиг; ║ погански -а -о ‘који се односи на поган, који се тиче погани’. 
– Ови су се извештили једино у поганским пословима и тујнак се ш њима нико не 
може мерити; ║ погански прил ‘нечасно’. – Човек може једино љуцки, а поган само 
погански. – Он погански и збори и твори.

поган погана -о 1. ‘који има поремећене моралне критерије, који припада лошој 
врсти људи’. – Он ти је поган јел му е и сорта погана. – Од погана човека измакни 
се пре но што видиш шта ти све може учинити; 2. ‘прљав, нечист’. – Баци то, благо 
баби, то е погано; изр. ~ језик ‘неконтролисан језик, који говори и што не треба’. – 
Кад је испо задрт и пуштијо ону погану језичину да лампара како-но драго, то га ма-
рило, није било вајде говорити му да шути. – Наишло е, мој исписниче, неко погано 
време у ком се млоги поносе оним чега смо се од памтивијека стиђели; ║ погано 
прил ‘прљаво, покварено’. – Ако не знају честито, нећеш им ти, дијете, помагати да 
раде погано.

поганац -нца м ‘ништарија’. – Бежи, дијете, од онијег поганаца, њима ништа 
није свето.

поганија ж зб ‘бешчашће’. – Погано живљо, погано тртљо, у поганији ће и скон-
чати, живи били па виђели. – Ама, ђецо, бежте ви од тијег лисица, да вас не увучу у 
њину поганију.
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поганисати -шем несв ‘бавити се нечасним, поганим послом’. – Пуште оног 
кукавног Танасија да поганише кад гој треба да се обави неки прљав посо, ни за шта 
друго и-није.

поганлук -анлука м ‘бешчашће’. – Тог поганлука што мош виђети код тиг ниш-
така нема надалеко.

поганство с в. поганија. – За поганство је вазда оплавак бијо најбољи лек јел се 
зна да се така врста не боји Бога него батине.

поганштиња / погањштина ж в. поганија. – Он ти је ко она зунзара, језик му не 
зна за друго но за погањштињу.

погасити погасим св 1. ‘изгасити све што светли’. – Кад бидне неко доба ноћи, 
погасе се лампе по селу, сви спавају; 2. ‘ставити живи креч у воду’. – Кад се креч 
испече, ондак се искoпа рупа у земљи и у њу се сипа вода и ондак се тујнак убацуe 
оно грумење креча и меша чакљом те се погаси и кад се то слади, ондак с тиме мош 
да кречиш кућу ил да мешаш с пијеском да правиш малтер.

погача ж ‘пшенични хлеб’. – О, Милораде, каже, оћу ли ону погачу од прекјуче 
да бацим у-сплачине свињама, ил да ти турим попару, а он је напсова говорећи: зал 
мора Милена с оне стране јаруге да чуе да ја и крмача имамо исти јеловник; изр. У 
сељака црне руке, ал бијела погача. – Зрно по зрно – погача, камен по камен – палача.

погибељ ж ‘изложеност несрећи, пропасти’. – Идући за лажним пастирима ми 
идемо путем дуовне погибељи, зато е Владика Николај оставијо аманет да не дамо 
сваком да нам бидне пастир; ║ погибељан -љна -о ‘страшан, врло опасан’. – Ићи 
тијем путом значи ићи путом кои е погибељан; ║ погибеније с ‘страдање, погибија’. 
– Онај зликовац је српску ђецу ћеро на Сремски вронт у погибеније.

погинути -нем св ‘умрети насилном смрћу’ – Њима су, далеко било, сва троица 
синова погинули Великог рата. – Така им судбина, погинуше без зрна барута.

поглати -ам св ‘погледати, посмотрити’. – Кад поглаш, све се преломата преко 
Жарковијег леђа: и кулук, и изградња, и принудни откуп, и удаја сестара и брига о 
старим родитељима; ║ погледати погледам несв ‘повремено погледивати’. – Све 
погледамо у небо, еда ли ће дати Бог да пане киша, сва е земља испрскала од сувови-
це; в. порастурати се; ║ погледнути погледнем св в. поглати. – Пјеваше Љубина: 
драги коси, а ја чувам овце, три пут мане па погледне на ме. – Ја му велим: пробај па 
ћеш се уверити, а он не шће ни да погледне, ко да се не ваља. – Све погледамо у небо, 
еда ли ће дати Бог да пане киша, сва е земља испрскала од сувовице; изр. ~ попријеко 
‘погледати са мржњом или завишћу’. – А он га погледну нако мрко попријеко; в. ис-
тина; ║ погледивати -едивам / -едуем несв. – Она мено-мено па погледива у-поље 
еда ли иг да бану.

погнати -ам св ‘потерати’. – Погнај овце навише. – Наложи боље лампек да по-
гна ракију.

погнути се погнем се ‘савити, сагнути, згрбити’. – Кад је прилазио Сретеновом 
винограду с цегером, Ратко се погно да га не смотри одонуд Никола ил Перса; изр. ~ 
главу ‘осрамотити се’. – Води рачуна шта радиш, чувај образ, немо себе да дозволиш 
д-идеш погнуте главе, но се труди да сваког можеш поглати право у-очи.

погордити се погордим се св ‘осилити се, постати горд’. – Он је прије четрес 
пе-шес година бијо нормалан, сад га ђаволчина узо под свое и погордијо се, ко пред 
неку несрећу.

погорелац -лца м ‘човек коме је изгорела кућа’. – Драган ти је погорелац, ал 
јопет се, с Божјом помоћу, изборијо некако.

погорети -и[м] св ‘попалити’. – Кад су наишли Бугари у Брезовице, нашим 
Бојовићима све погорели, ни једну грађевину не оставише.
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погостити (се) погостим (се) св ‘почастити, срдачно дочекати и угостити’. – Бог-
ме ти они људи нас дочекаше и погостише ко кумове; в. крстити.

пограбити -им св ‘ограбити ливаду грабуљама пошто се покупи сено’. – Ајде сад 
сви да попластимо и жђенемо у плашће па ћемо најзад пограбити јел ми је сумљив 
онај облак, важно е да што прије скрдимо главницу, за грабљеж ијако покисне мањи 
је јазук; ║ пограбуљати -ам св ‘и с т о’. – Идте јутрос, пограбуљајте за росе да не 
окори, оно мено што нисте стигли јуче и стрпајте на један плас.

 погужвати погужвам св ‘згужвати, смрскати’. – Ђе си се тако погужво ко да су 
те краве жвакале; ║ погужван -а -о ‘непопеглан’. – Кака ли му е та жентурина кад 
га е пуштила д-иде међу људе нако погужван.

погурити се -им се св ‘повити се, сагнути се (од старости, болести)’. – Погурила 
се весела Зорка до црне земље.

погушати се -ам се ‘похватати се за прса, почети тучу’. – Реч по реч и они ти се 
згодно закрвише, мало е валило да се погушају, да се поватају за гркљане.

подавити подавим св ‘угушити’. – Ласица нам подавила сву пилад, цркла да-
богда.

подагнати -ам св ‘утерати у заклон, у сувоту’. – Он ти увати волове и подагна 
она кола са житом под трен; ║ подагонити -агоним несв ‘смештати; натеривати’; в. 
кола: ║ подгонити подгоним несв ‘гонити помало’. – Левак ми се потревијо мало 
лењши, стално мораш да га подгониш да равња с дешњаком; в. равњати.

подалеко прил ‘прилично далеко, удаљено’. – Немо на то да се изговараш јел ако 
ти је црква подалеко, није молитва.

подангубно прил ‘прилично споро’. – Оно јес боље комишати мурузе на струку, 
ома отарашаваш једним метком два зеца, ал иде подангубно.

подасипати -ам несв ‘насипати пут шљунком или ситним каменом’. – Сви су 
обећали изићи да помогну подасипати пут; ║ подасути подаспем св ‘насути пут’. – 
Скупијо се цео џемат да подаспемо пут да можемо ко људи да приђемо кућама по 
кишовини, само она рђа од човека није изашла; в. пролокати.

подати подам св ‘дати’. – Кад наиђе Здравка, подај јој погаче и сира, севап је.
подати се подам се св ‘одати се пороку (неморалу, нераду)’. – Подала се кое-

каком неваљалуку данашња младеж, нераду, бекријању, коцкању, дрогирању, оном 
неваљалом занату, да-бок-сачувај само и саклони; ║ податна ‘непробирљива у из-
бору мушкараца’. – Била е податна веселница, док није виђела куд је то води, потље 
се узе у памет, ал оста да е зову Радодајка.

податкати податкем св ‘исткати одоздо, с доње стране’. – Морам ово доље да 
податкем; ~ се 1. ‘спремити се, наоружати се знањем’. – Да се није бијо податко да 
се брани на суду, кој зна шта би му учинили; 2. ‘израсти, раскрупњати се’. – Није 
само порасто но се и податко, виђи га како е широк у раменима, штоно кажу – ко 
од-бријега одваљен; в. жгољав; ║ податкивати -аткивам несв ‘пружати подршку, 
помагати’. – Ласно е њему кад га податкива ујак из Америке.

податресати -атресам несв а. ‘трести’. – Знаш како е казано да се земља по-
датреса кад се безумник најде љеба и кад слуга постане цар – е зато имаш пример 
оне несреће несретне што му е зинула ала па мисли да се једе све што лети; в. јеж; 
б. ‘трести помало, делимично; трескати’. – Одок ја да мало податресам шљиве; в. 
прочевље; ║ податрести -сем св ‘овлаш треснути’. – Сваки други дан мено податре-
сем шљиве да чељад мимогред купе; ~ се ‘узбудити се због неког немилог догађаја’. 
– Она се податресе и од мало јачег гласа.
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подашан -шна -о ‘дарежљив, широке руке, великодушан’. – Тачно е то да што 
у-кући треба ни у-цркву се не дае, ал добро утуви, синко: казано е да подашна рука 
бива богатија и да човек има само оно што дае.

подашишати (се) -ашишам (се) св ‘подшишати се’. – Пошо до њега да га по-
дашиша.

подбадати подбадам несв ‘изазивати, провоцирати’. – Поче неко из ћошка кава-
не да га подбада, а он мртав ладан вели: кадгођ кер лае, ветар носи, то до мене не 
доноси; ║ подбости подбодем св ‘изазвати’. – Знао је он да подбоде па да се склони 
и да гледа како ће се прича завршити.

подбадач -ача м ‘провокатор, онај који изазива да неко нешто каже или учини’. – 
Нико ко Кићо није бијо подбадач, он нако испотија вуцне за језик и настави д-игра 
домине, а ови вамо д-изгину париџајући се.

подбаран -рна -о ‘са великом влажношћу, подводан’. – Није она парцела ни за 
шта, млого е подбарна.

подбацити подбацим св ‘изневерити очекивања, проћи неочекивано слабо’. – Ет 
ми смо се борили да скућимо, а ви се трудте да обдржите и унапредите кућу, да не 
подбаците, да, не дај Боже, обрукате претке.

подбијати подбијам несв ‘подметати, потурати’. – Подбијали су испод басамака 
неки шут да иг управе, бијагу почели да потањају; ║ подбити подбијем св 1. ‘по-
турити’. – Кад се поватасмо у коштац, ја ти се некако извијем, па му вешто подбијем 
ногу и гекнем га о-ледину; 2. ‘подвући’. – И ондак ти ми начинисмо клин и под-
бисмо испод греде те је тако мено подигосмо; изр. ~ табане ‘израњавити табане на 
дугом путу у слабој обући’. – Бијаше нам порђава обућа, а ођа по оном чапорју грдна 
те подбисмо табане, једва стигосмо; в. смрзлица.

подбирати подбирам несв ‘брати доње листове (обично на репи)’. – Ми смо оздо 
подбирали лишће репе и давали стоци, свињама, а репа још боље ради; ║ подабрати 
подаберем св ‘откинути доње листове’. – Наши су сијали повише репе па сам сваки 
дан ишо да подаберем лишћа и бацим свињама.

подбити се подбијем се св ‘добити ране на табанима (од дугог ходања)’. – Вала 
се наидосмо ваздан, подбисмо табане начисто.

подбочити се подбочим се св ‘ослонити, подупрети’. – Подбочила обадвије руке 
на кукове и ваби овчице.

подбријати се -јем се св ‘обријати се испод браде’. – Ајде да ме подбријеш мено 
по врату.

подбунути -нем св ‘отећи у лицу’. – Ако наставиш да шљокаш, има да подбу-
неш ко онај несретник што се не-тријезни; ║ подбуо -ула -о ‘натекао у лицу (од 
неспавања, пијанчења)’. – Видиш ти како су сви ови што бекријају подбули ко да иг 
је неко бијо па отекли у лицу.

подвала ж 1. ‘греда по темељу изнад које се постављају брвна’. – Подвале смо 
ударали обавезно бјелове или стржеве; 2. ‘превара’. – Ти избори четрес пете су били 
највећа подвала српском народу.

подвалити подвалим св ‘преварити’. – Подвалили веселом Миломиру Рудоњи 
на вашеру у оној гужви, а не бијаше се још добро разданило, мешто козе дали му 
јарца; после му мангупи испјевали: пошо чича козе мусти па помузо јарца, чудијо 
се, крстијо се, откуд кози јајца; ║ подваљивати -аљивам / -аљуем несв ‘варати, 
подметати нешто што се не тражи, забушити’. – Он наиван и све верово, а они му 
подваљивали.
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подварак -арка м ‘јело од киселог купуса’. – Од киселог купуса и меса се праве 
три јела, не зна се кое е од ког љепше, то су ти сарма, свадбарски купус и подварак, 
ако би мене пито шта е боље ја би ти реко да – волим обатрое.

подвеза ж ‘вунена узица која држи вунене чарапе да не спадају’. – Немо млого да 
затежеш подвезе да ти не зуставе крв, но лабавије само колко да не-спану чарапе; ║ 
подвезица ж дем. – Неђе ми се затуриле подвезице, не знам ш чим ћу да подвежем 
чарапе.

подвезати подвежем св ‘везати мараму испод косе, иза темена’. – Кад је врућина, 
ми жене не убрадимо мараму, но подвежемо, и тако нам бидне згодније, мање се 
зноимо; ║ подвезивати -езивам / -езуем несв. – Ђевојчице су се од малиг ногу под-
везивале.

подвести подведем св ‘учинити зависним; преварити навођењем на нешто што 
се не жели (на грех)’. – И тако смо ти ми сви подведени комунистичким ништацима; 
║ подводити подводим несв према подвести. – Ти ништаци подводе женску ђецу 
неким морално унакаженим чичетинама.

подвикивати -икивам / -икуем несв ‘оштро тражити тишину’. – Ђедо е њима 
подвикиво, ал га они нису млого слушали или се само на трен смире па наставе; 
║ подвикнути подвикнем св ‘оштрије упозорити’. – Узвијонула ђеца, уватила иг 
нека уктанија, не вреди им говорити, док не подвикну мој свекар, те се једва некако 
скрасише.

подвиривати -иривам / -ируем несв према подвирити. – Илија му вели: чича, 
знаш ти ону пјесму што сам чуо у Срему кад сам ишо код Милутина, каже, попела 
се Сремица на дрво, дрво криво а ја подвириво; ║ подвирити подвирим св ‘сагнути 
се и погледати одоздо’. – Кад су ђеца брала малине код Вукадина, он иде па иг кон-
тролише и опомиње; вели: подвири, подвири, немо да прескачеш, јазук је.

подводаџија м ‘подводач жена, бешчастан човек који живи на рачун жена лаког 
морала’. – Те подводаџије и гатарице неће моћи ласно умријети, ја кад ти кам.

подводити в. подвести.
подвоз подвоза м ‘цена која се плаћа за превоз нечега’. – Милорад товаријо у 

Банату жито у клипу на воз и вели да му подвоз до Чачка, баксем, није млого изишо.
подвоити подвоим св ‘одвојити, одлучити’. – Ономад смо подвоили прасад од 

крмаче да не дое више.
подвољак -ољка м ‘задебљање од сала испод браде’. – Имо Венћо подвољак, 

мало мањи но Десимир Тотрк.
подврискивати -искивам / -искуем несв ‘весело врискати у колу или уз пес-

му’. – Кад енђе отпјевају ону »весели се у дом, домаћине, кад си вако лепо доче-
као«, оне ондак подврискују. – Игра Марија ко чигра и све подврискуе: ију-ју!; ║ 
подврискивање с гл. им. према подврискивати. – Чу се пјесма, пуцањ из прангије 
и подврискивање, кад оно Петроније укро Сибинку и дово у Радосавчевиће; ║ под-
вриснути подвриснем св према подврискивати. – Кад су штрументи ударили, Воћо 
из свег гласа викне: Ијооој што не могу да подвриснем! – а подврисно чуло се до на 
Велес.

подглавити подглавим св ‘учврстити држаље на алатки’; в. чивољак.
подглавље с ‘јастук, предмет који се ставља под главу’. – Кад човек има чисту 

савес, њему подглавље мож да бидне и песница, он спава сном праведника.
подгноити подгнои св ‘почети се гнојити (о повређеном ткиву’. – Немо да се 

играш, видиш да ти је нога отекла и подгноила, иди доктору.
подгонити подгоним несв ‘јаче гонити’; в. равњати.
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подгорети -и св ‘сасушити се (о листовима кукуруза у време суше)’. – Подгоро 
муруз до близу печењака, ако не пане киша за кои дан, биће белаја; ║ подгоријевати 
-оријева несв ‘сасушивати се (о листовима кукуруза одоздо навише, у време суше)’. 
– Кад удари ова суша и почне лишће муруза да подгоријева, има наде све док је ис-
под печењака, ако ни онда не бидне кише, обрасмо зелен бостан.

подгријавати -ијавам несв. – Сад ће да бану људи из-поља, тури ти лонац украј 
шпорета нек се полако подгријава буранија; ║ подгријати подгријем св ‘загрејати 
охлађено јело’. – Мети на шпорет да се мено подгрије.

подгузни -а -о, об. у изр. ~ мува 1. ‘мува која борави испод коњског репа’. – Не 
може коњ весели никаким начином да се ослободи подгузниг мува; 2. ‘полтрон, 
подрепаш’. – Ђедо каже да су ти они обадвоица праве правцате подгузне муве; в. 
подрепаш.

подгуркивати (се) -уркивам (се) / -уркуем (се) несв ‘упозоравати неприметним 
додиром’. – Они се нешто подгуркивали док ђедо није подвикнуо да ће бити невоље 
ако не престану; ║ подгурнути -нем св. ‘кришом неког енергично подбости да би 
му се на нешто скренула пажња’. – Узун подгурну Жарка лактом у ребра и шану му: 
»Пази, лети глава!«.

поде м ‘походи, прва посета старије родбине својој тек удатој одиви’. – Кад смо 
ишли код Милостиве у првешче и поде, препјевали смо идући одавле до-тамо, а 
тамо да ти не причам, нисмо утољевали; в. првешче, пооди.

подекати подекам св ‘појести и попити’. – Пуриша продо очевину и, да про-
стиш, протуријо кроз гузицу, подеко и попијо, па му после крив неко други.

подела ж ‘деоба имовине’. – Кад су вршили поделу, закрвили се, далеко било, 
ко да нису браћа.

подесан -сна -о ‘одговарајући’. – Нашо сам у планини јасен, подесан за срчани-
цу, ко наручен. – Најподеснији за ту ствар је Бранко, а и најстарији је међу нама, па 
нек он рекне у имe свијуг нас.

подзидати подзидам св а. ‘утврдити већ озидано’. – Додајде испод оног зида још 
камења или бетона те га добро подзидај да не-кљокне; б. ‘подзидати шпорет, проме-
нити подзиду’. – Идок доље испод Крчевине те накопак оне иле, доћи ће Мирослав 
Савин да нам подзида шпорет; в. ила.

подигравати -игравам несв. ‘цупкати у месту, поцупкивати’. – Кад ударише 
штрументи, поче и баба да подиграва; ║ подиграти подиграм св. – Подигра само-
само срце човеку кад иг чуе како згодно пјевају.

подизати -жем несв ‘одгајати децу, воћњак, виноград’. – Цео живот се боријо, 
подизо ђецу, подизо вотњаке, садијо винограде, купово земљу, правијо грађевине, 
чела му није била равна; ║ подићи -гнем св 1. ‘изградити, направити’. – Србин 
објашњава Амеру разлику међ нама: кад је царици Милици погино муж Лазар, она 
е подигла манастир Љубостињу на месту ђе се сретила с Лазаром први пут и тамо 
се закалуђерила, а ваша Жаклина, кад је погино Кенеди, је брже боље подигла ноге 
богатом Грку на ког је налећела; 2. ‘одгајати’. – Она је, сиротица, подигла трое ђеце 
и одржала кућу и имање.

подијелити подијелим св ‘поделити на делове’. – Еве ти кесица болбоне, 
подијели са секама и батом; ~ се ‘међусобно се поделити’. – Испунише очев аманет, 
подијелише се згодно, најстарији син дијелијо, најмлађи, па средњи вукли цедуље, и 
осташе улијепо, а јок ко што има коеђе да се браћа, на деоби, заваде и омрзну.

подилазити -им несв 1. ‘неприметно се приближавати с доње стране’. – Нико иг 
није примјећиво док су подилазили да иг опколе; 2. ‘изазивати непријатан осећај, 
језу’. – Кад у оно глуво доба наиђок според гробља, поче да ме подилази нека језа; 
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3. ‘додворавати се, ићи низ длаку’. – Ја му кам: човече, бидни свој на свом, шта им 
титраш и подилазиш целог вијека ко да си им посилни; ║ подићи подиђем св ‘заћи, 
склонити се под нешто’. – Кад пљусну киша, ми подиђосмо под трен.

подина ж ‘доњи део стога’. – Кад сам силазијо с подине, пуче ми пречага на 
стубама те се скркак наниже, ал срећом неком добро прођок, само сам мено згулијо 
ћеваницу.

подјазица ж ‘земљиште између реке и јаза којим се вода доводи до воденице’. – 
Они су на подјазици имали башчованлук и могли су да га заливају сушнијег дана; 
в. јаз.

подјарити подјарим св ‘појачати ватру’. – Убаци кое суво дрво те подјари мено 
ватру да не одоцнимо с вечером.

подјармити подјармим св ‘поробити, подвластити’. – Уватијо веселог Веља 
Мечку и подјармијо га те му, нако јак и авашас, ринта сваки дан буђзашта.

подјармица ж ‘доњи део волујског јарма, подгрлица’. – Јарам ти налијеже озго 
воловима на-врат, доље испод марамица ти је подјармица, они су с унутарњиг стра-
на повезани рамењачама, а кад укошиш волове, ондак са спољње стране туриш па-
лице па потље заворњом споиш јарам с рудом од кола и ћерај.

подлактица ж анат ‘део руке од лакта до шаке’. – Кад оћеш неком д-одбрусиш, 
покажеш му подлактицу, стегнеш песницу и кажеш: Еве ти га на!

подлац подлаца м ‘нитков, ништарија’. – Тај је подлац каког мајка није родила, 
једно мисли, друго збори, а треће твори, он изнађе начин како да победи, њему ниш-
та није тако гадно што неће пољубити да би стиго ђе је наумијо.

подливати се подлива се в. подлизивати. – Пази, виш да ти се подлива млијеко; 
║ подлити се подлије се св према подливати; в. опрљити се.

подлизивати -изива несв ‘подливати се’. – Боље накрени тај бакрач, видиш да ти 
подлизива млијеко мимо карлице.

подложити подложим св ‘потпалити ватру (на огњишту, под казаном)’; в. пач-
вара, ћепка.

подлубурати се -и се св ‘подлупити се, набубрити од влаге (об. о намештају). – 
Није ми ништа кривље него што ми ономад кад је град полупо цреп, покисе шивоњер 
и подлубура се.

подмаз м в. коломаз. – Ако е нестало коломаза, може при нужди подмаз да ти 
замијени и свињска мас.

подмазати -жем св 1. ‘додати масноћу, да се избегну негативни ефекти трења’. – 
Мораш домаћински да водиш рачуна о свачему, да на време подмажеш кола, шарке 
на вратима да не шкрипе, браву да лакше откључаш и закључаш; 2. ‘подмитити’. 
– Он ти је успо некако да иг подмаже и сад му излазе у сусрет у свему, иде му, што 
се каже, ко подмазано или, што рекла баба, ко по лоју. – Ђе гој одеш ако мислиш 
да завршиш посо, мора мено да подмажеш, да даднеш ил пару, ил влашу ракије, ил 
пршуту, колко било па онда тек иде ко подмазано; ║ подмазивати -азуем несв пре-
ма подмазати. – Кола редовно подмазуј, и тулце и винт и обртни клин, диље ће да 
служи; в. акнути.

подмезграти -а св ‘покренути поткорне сокове код дрвећа с пролећа’. – Прушће 
за оплитање салашева, за поплитање прошћа, за љесе ил плетење котобања и цегера 
треба наćећи прије но што подмезгра јел ако одоцниш, жижак ти то све урнише.

подмерити -им св ‘одмерити, измерити’. – Кад муштерија иште кило сира, ја му 
подмерим тачно пошто одбијем дару и ондак додам мању кришку, нек бидне појако 
јел ништа гротније ни баксузније нема но закинути на кантару, далеко било.
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подмијесити подмијесим св ‘замесити (тесто за хлеб)’. – Подмијесик тијесто и 
турик ванглу крај шпорета да прије нарасте.

подмијурати -ам св ‘потприштити се’. – Упало дијете у коприве у оним кратким 
пантолоницама, сво се, јадно, ижарило и подмијурало.

подмирити подмирим св 1. ‘обавити све вечерње послове у сеоском домаћинству’. 
– Док не подмирик стоку, ђецу и маториње, нисам могла д-одем на прело; 2. ‘испла-
тити све дажбине’. – Подмирили смо држави порезе, прирезе, трошарине, ником 
ништа не дугуeмо и мирно спавамо, вала Богу.

подмити се подмијeм се св ‘опрати се до појаса’. – Иди часак те се подми, спре-
мила сам ти чисту кошуљу и веш, да не идеш међ људе кaконодрaго.

подмитити подмитим св ‘дати мито’. – Ако мено не подмитиш, не види те нико 
ко усмрђо сир, зато е и казано да пара врти ђе бургија неће. – Ако те неко подмити, 
знај добро, сине мој, да си они час кад си примијо тај поклон продо слободу.

подмладак -тка м ‘деца, омладина’. – Ми смо наше завршили, нек да Бог живота 
и здравља подмлатку, нек се они боре диље.

подмлачити подмлачим св ‘мало угрејати воду или јело, смлачити’. – Ајде да 
вам баба удроби мурузнице у ово млијеко што сам подмлачила да вечерате; в. сали-
вати.

подмуко -кла -о ‘подмукао, притворан’; в. тутњава; ║ подмукло прил ‘потајно, 
прикривено, покварено’. – Он ти се пришуња, нако подмукло, близу нашег астала да 
чуе шта ми зборимо да би нас оцинкаријо.

подмуклица м ‘подмукао човек’. – Ништа горе од подмуклице нема, он ти вамо 
шуле миле, а иза леђа ти преде конопац.

поднапити се поднапијем се св ‘прилично попити’. – Кад се мало поднапише, 
почеше да пјевају, зато е и казано да вино вели »ајде ти, стићи ћу те ја«, а ракија 
»чекни ме, зајно ћемо«.

поднимити се поднимим се св ‘ставити руке под браду а лактове на колена или 
сто, подлактити се’. – Ćео ђедо на праг брвнаре, поднимио се на обадвије руке, шути, 
гледа у земљу, а низ образ му се скотрља суза, не мож да прежали брата никако.

подношке ж мн ‘део разбоја који стоји на земљи и помоћу којег се повлаче нити’. 
– Моја унука научила да тке, сунце бабино, једва мож да доити подношке.

подњети поднесем св 1. ‘издржати’. – Једва подњесмо тегобу дана, мешчини да 
изгоре небо и земља; 2. ‘поднети захтев, тужбу’. – Подњели тужбу суду споради оне 
штете што не шћедоше да им накнаде.

подобро прил ‘добро, у приличној мери’. – Богме се подобро записмо и сити се 
наразговарасмо; спрљити.

подоста прил ‘у знатној мери, доста’; в. загуђети, полијепо.
подотавак -авка м ‘подмлађена трава, отава’. – Кад бидне пред ноћ, а ти, благо 

баби, припушти краве мено у подотавак нек се наврандају.
подотавити се -и се св ‘омладити се (о младој трави, отави)’. – Вала Богу, паде 

киша те се подотавише ливаде.
подоћи подођем св 1. ‘постати ваљан(о)’. – Бијаше му она женица с почетка 

осорљива, ал, да-[вид]иш, сад подошла, на ране да е привијеш; 2. ‘нарасти, ускис-
нути (о тесту)’. – Кад замијесиш тијесто, тури ванглу на коклицу според шпорета, 
брже ће да подође.

подоцкан прил ‘покасно, прилично касно’. – Почесмо се спремати да лијежемо, 
бијаше подоцкан, кад залаја кер у авлији и чу се како неко зове: О, домаћине!

подоштравати -оштравам несв ‘оштрити прошће, коље, притке (да би се на-
били у земљу)’. – На зиму ћемо, кад доспимо, да цијепамо и подоштравамо коље да 
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заградимо башчу; в. прочевље; ║ подоштрити подоштрим св ‘заоштрити (коље)’. 
– Бијаше, веселник, басташан, умљо е и д-оструже, д-исцијепа, д-отеше, да подош-
три, д-испобија, поплете, да клепа, да поткуе коња, да покоси, да покропи вотњак 
и винограде, д-омлати шљиве, па да млати пасуљ. – Н-умије да подоштри плајваз 
како треба.

подраживати -аживам / -ажуем несв ‘раздраживати’. – Ја му ка[же]м: немо, бре, 
подраживати кера, откинуће ланац па ће те поцијепати ко свињче масну торбу; ║ 
подражити подражим св ‘раздражити пса’. – Ђе си ти нашо да подражиш кера: 
растрго би те да нисам наишо.

подранити -им св ‘устати рано, пре зоре’. – Подранимо ми прије зоре и кренемо 
за Чачак, у свитање избијемо на Дијелове.

подранити подраним св ‘нагојити. утовити’. – Почо сам д-одвајам овна и да му 
даем жита сваки дан, оћу да га подраним за поćек.

подребарке прил ‘с доње стране (косити на стрмини)’. – Некако ми ова ливада 
дошла упредена па стално један део косим подребарке.

подрепаш -аша м ‘улизица, дволичњак’. – То су ти били подрепаши од памти-
вијека: како ко дође на влас, они му се увлаче у задњицу, д-извинеш.

подригивати -игивам / -игуем несв ‘враћати из желуца ваздух на уста’. – Не 
знам кои су му јади, мало-мало па подригуе; ║ подригнути подригнем св ‘испусти-
ти желудачни гас на уста’. – Поче да подригуе, ваљда се навукљо оне јевтине саламе, 
не зову е џабе подригуша.

подригуша ж ‘неквалитетна храна од које се подригује’. – Има нека кобасиченда 
у коју нагурају коекаки лом, прозвали је зидари подригуша; в. подригивати.

подрктавати -рктавам несв 1. ‘дрхтати од хладноће, страха, узбуђења’. – Кад 
је улазила у суд, поче да подрктава ко брезов лис; 2. ‘вибрирати од експлозије, 
земљотреса, грмљавине’ – Кад је загрмљело, подрктавају прозори на кући, а ми се 
прибисмо уз оца, ко пилад уз квочку; ║ подрктати подрктим св ‘уздрхтати’; в. тре-
сак.

подрожњача ж ‘греда на коју се причвршћују рогови на крову грађевине’. – 
Начињо Љубинко списак шта све треба да с-иструже: рогови, прирошци, кљешта, 
косници, подрожњаче, венчанице и баскије, а, вели, шпрајцеве ћемо да начинимо од 
окорака и из обловине на лицу места.

подрум м ‘остава за намирнице ископана у земљи, најчешће испод куће’. – Наши 
стари су испод гостинске собе озидали подрум каменом; ║ подрумац -мца м дем. – 
Остављо се ко неки подрумац.

подрумџија м а. ‘човек који је задужен да се стара о подруму и пићу које се тамо 
чува’. – Коно што планинка, у задружној кући, води рачун о бијелом мрсу у мекару, 
тако подрумџија о ракији и вину у подруму; б. ‘неко од родбине ко је задужен да се 
стара о печењу и пићу на свадби или даћи’. – Кад је била сарана баби Драгињи, ондај 
подрумџија бијо Славо Миљојчин.

потсукња ж ‘платнена поткошуља која се носила испод сукње’. – Жене су ис-
под сукње носиле потсукњу маом од тежановог платна; ║ потсукњица ж дем; в. 
решма[н].

потсушивати (се) -ушива се / -ушуе се несв ‘сушити се (о листовима на доњим 
деловима стабљике)’; в. чланак; ║ потсушити се потсуши се св према потсушива-
ти се. – Нек се и потсуши неки листић, неће више млого да смета.

подуватити -им св ‘ухватити са доње стране’; в. силдисати; ~ се -им се св ‘пред-
узети нешто’. – И ондак ја решим да се подуватим тог посла, па шта Бог дадне, и ет, 
вала Богу, пође ми руке.
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подуг -а -о ‘који је прилично дуг’. – Подуга е, ђецо, то прича; ║ подугачак -чка 
-о ‘и с т о’. – Бијаше он нако подугачак и љепушкас; ║ подужи -а -е ‘знатно дужи’. 
– И он ти ондак одржа подужи говор, скреса им што ни пашче с маслом није могло 
појсти и потље тога наеба: ћерали су га до Божје куће.

подупирати -рем несв ‘постављати подупирач’. – Ене га ђедо подупире стог, на-
крено се; ║ подупријети подупрем св ‘ослонити се на некога, имати подршку’. – И 
да и ви вашу ђецу научите да се воле, да се поштују и да вазда, кад затреба, подупру 
једни друге.

подупирач в. подупорањ. – Кад воћка прероди па грање оће да с изломи, ми он-
дак подупирачима то испоткочуемо.

подупорањ -рња м ‘потпорањ, подупирач’. – Кад се сијено накрене, ми га 
подупорњом исправимо, поткочимо га, и оставимо тако поткочено.

подурјасити -урјасим св ‘наговорити, нахушкати, навести неког на нешто’. – 
Мора да иг је неки белај подурјасијо јел то чоек при чистој свести и здраву разуму 
никад не би учињо.

подучавати -учавам несв ‘учити, показивати, упућивати у неке вештине’. – Све 
га његов ђед водијо за собом од малиг ногу и подучаво га коечему и виђи га сад кака 
е то домаћинчина: нема му равне од Јелице до Бјелице; ║ подучити подучим св ‘по-
учити, упутити у нешто’. – Лако је доброг подучити, ал онај други најбоље разуме 
оплавак.

подушје с ‘даћа’. – Ми смо издавали подушја за седмицу, дваесницу, четресницу, 
полугодишњицу и годишњицу, ондак зовнемо попа и он служи парастос, па потље 
приредимо трпезу за покој душе.

пођевојчити се -им се ‘стасати у девојку, задевојчити се’. – Бијаг се ја јаком 
пођевојчила кад почеше да долазе просци са свијуг страна.

пођекад прил ‘понекад’. – Мајстор Лацо пођекад узме посо ђутурице, а пођекад 
ради надницом.,

пођеко ‘понеко’. – Пођеко не држи цео пос, но пости само прве и задње неђеље 
што ти дође ко кад би правијо ћуприју мено с ове стране ријеке, мено с оне – то 
ти није никака ћуприја преко кое спашаваш душу; ║ пођекои -ја -је ‘понеки’. – 
Пођекои муруз почо да брадава. – У пођекојој авлији тучило багрење аман до стреа, 
строба да те увати. (7: 97).

пођенути -нем св ‘саденути’. – Наиђе, вала Богу, лепо време те скрдисмо сијено, 
све смо попластили и пођенули, мешчини ни роса га није доватила.

пођетињити -им св ‘понашати се као дете, подетињити’. – И још тувим како 
моја баба Драгиња, у шали, говораше ђеду: Начисто си пођетињијо – кад нас он, 
џаркајући ватру, својим причама враћаше у његово ђетињство (7: 224).

пожалити -им св ‘покајати се, зажалити’. – Пожалићеш, сине мајчин, једног 
дана што си то изустијо, ал ће ти ондак бити доцкан.

поживети / поживити / поживљети -им (не)св ‘доживети неке године’. – Баба 
Драгиња зборила, а каменорезац писо на њеном спомену вако: Ја поживик шесе-
титри лета, па се ćетик и онога света, доћи ће дан и мом животу крај, па ако 
заслужим душа ће у Рај, што Бог рече Његово је прече. – Даде Бог те поживљеше 
згодно и дуговечно.

пожидак -тка -о 1. ‘незрео, неразвијен, још нејак’. – Немој да га толико теретиш, 
још је он пожидак, стрпи се годину двије да се мало податке; 2. ‘танак, савитљив 
прут’. – Стално на креденцу стоји један пожидак прутић, ако ђеца прећерају у 
неваљалуку.
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пожњети пожњем св ‘пожети, обавити жетву’. – Пожњесмо пшеницу, повезасмо 
и стрпасмо у крстине. – Знаш како е казано: што посијеш оно ћеш пожњети.

пожурити пожурим св ‘похитати’. – Пожурите, ђецо, нешто се голуба небо, стра 
ме да нам киша не разгрди плаштење. – Пожурте мено, шта се вучете ко пребјене 
мачке.

пожућети пожутим св ‘добити жуту боју лица’. – Ма нешто ми ово дијете 
пожућело у лицу, бојати се да није добило жутицу, далеко било.

позаборављати -орављам св ‘све заборавити, сметнути с ума’. – Све сам ја то, 
дијете, позаборављо; ~ се безл. – Давно е то било, доста тога се позаборављало, ал 
то тувим ко да е јуче било.

позавађати (се) -ам (се) св ‘посвађати (се), завадити (се)’. – Прво се позавађаше 
они, тамо они, а ондак шћадијагу да позавађају цело село.

позадуго прил ‘дуже време’. – Позадуго он облијеће око Алексине ћерке; в. 
љуткати.

позајмити позајмим св ‘дати или узети зајам’; в. узајмити.– Позајмијо му све 
што е имо и он му никад није вратијо.

позајмица ж 1. ‘нешто што је дато или узето у зајам’. – Узо сам мено позајмице 
од нашег кавеџије, једва чекам да одвркне теле да га продам и да вратим човеку дуг; 
2. ‘узајамно помагање при раду’. – Млого е згодније и лакорадније кад нас је више, 
па споради тога се ми позајмичимо: данас он помогне мене, ćутра ја њему врнем 
позајмицу.

позајмичити се -им се несв ‘узајамно се помагати у раду’; в. заорити се, 
позајмица 2.

позамашан -шна -о ‘гломазан, превелики’. – Позамашан је то залогај за њeга, 
требо е да прави мању кућу; в. замашан.

позвати позовем св. – Он је позво све оне ко што је и сам; ║ позивати позивам 
несв; в. позивар.

поздер поздера м ‘дрвенасти отпад од трљења тежине’. – Ваки леп дан да се сра-
ди коешта, а он се отего ко кер на поздеру, лежи под дудом и примако влашу.

поздравље с ‘поздрав’. – Он њој посло лицидерско срце, а она му кришом по-
слала поздравље по другарици.

позелењети -ени(м) св а. ‘постати зелен’. – Скоро сам бацијо ćеме ђетелине, 
вала Богу обникла згодно, позелењела њива на љепоту; б. ‘од муке променити боју’. 
– Колко га е зорт уватијо, сав је позелењо од неког једа.

позивар -ара м ‘који је задужен да позива сватове’. – Мишо ти је с кићеном 
чутуром бијо позивар за Милинкову свадбу. – Кад позивар крене да позива сватове, 
окити му се чутура.

позијевати -евају св ‘широм отворити уста, зинути (због врелине, жеге»’; в. јара, 
непроменит.

позлатити се позлати се св а. ‘добити златну боју’. – Почеле крушке да се злате; 
б. ‘успети у послу, радити и напредовати у свему чега се подухвати’. – Шта год је 
радијо све му се позлатило.

позлити се позли[м] св 1. ‘постати зао’. – Позлило се оно чичиште, само се дере 
и не да ником ништа; 2. ‘затровати се (о рани, повреди)’. – Није му рана изгледа-
ла опасно, ал се позли потље неколко дана, сва му нога отече ко ступа, мора да е 
испоганијо с нечим.

позлобан -бна -о ‘пакостан, злобан’. – Позлобнијег човека од-њега нема, тај би 
мого да прође според иксана кои умире од-глади да се н-окрене.
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позлопштиња ж ‘злоба, пакост’. – Спопала га нека позлопштиња, никад ваки 
није бијо, стра ме да л ће то на добро изићи. – Уби га позлопштиња, не знам на ког 
се тури, нико његов није бијо тако поган, неће му то на добро изићи јел је казано: 
ко нема своег добра, туђе зло премеће, а ко се туђем злу радуе, нек се своме нада.

познавати познаем (не)св ‘знати’. – Не мош ти да јурнеш у неки посо ко маче у 
варенику, мора да познаеш посо, да знаш како треба, шта се смије, шта јок.

познаник м ‘знанац, онај кога познајемо’. – Имам једног познаника тамо у 
Ариљу и он ми сваке године оправи честитку за Божић.

познаница ж ‘жена која се познаје из неких ранијих сусрета’. – То е моја позна-
ница из рата, она е превијала наше рањенике.

познаство с ‘познанство, познавање некога’. – Ми смо ти склопили познаство у 
војсци, он ми бијо десетар.

позни -а -о ‘касни, који долази касно’. – У позну јесен кад почеше кише, 
ниче пшеница на-љепоту. – Није згорега имати и понеко позно јагње, ваља млада 
јагњетина и тамо о Госпоини. – У позне сате пристигоше з грожђом из Бањице јел 
су пошли у заранак, а с воловима преко планине треба безмало цела целцита ноћ.

поизваљивати -аљивам / -аљуем св ‘извалити већи број’. – Она олуја нам 
поизваљива млого воћки. – Неки бездушник поизваљиво Милени прошће.

поизвртати -ћем св ‘испревртати (ствари)’. – Кад је дунула она сапанђела све 
нам рогоџе поизврта.

поиздиље прил ‘поиздаље’. – Кад почнеш да вадиш пањ, крени с копањом мено 
поиздиље, да подиђеш под оне дебеле жиле.

поизлијетати поизлијећу св ‘излетети (из гнезда, на дрво)’; в. мисирка.
поизлизати се поизлижу се св ‘истрошити се трењем’; в. шина.
поизобаљивати -аљивам / -аљуем с ‘обалити, оборити (скоро) све’. – Кад је она 

олуја грунула, поизобаљивала ми неколко шљива, ал ми најжалије оне старе крушке.
поискакати поискачемо св ‘масовно искочити из нечега’. – Кад је оно затресо 

земљотрес, сви поискакаше из куће ко зечеви, а ђедо им се смије и вели: не бојте се, 
нема смрти без суђена дана.

поискривљивати се -ивљива(м) (се) -ивљује(м) (се) св ‘искривити се (скоро све 
на шта поглед падне)’. – Види се да нема више мушке руке на том имању, аврик 
ударијо на све стране, воће се крдисало, прошће се поискривљивало, туга голема.

поиспадати -а(ју) св ‘испасти (сви или главнина)’. – Утом ти оне даске што држе 
сламњачу поиспадају и он се скљока доље, а меит озго на њега (7: 118).

поисправљати -ам св ‘исправити све што је криво, искривљено; в. густирати, 
иљадарка’.

поиспуштати поиспуштам св ‘испустити (све или главнину)’. – Поиспуштај 
овце и краве да пасу; ║ поиспуштен -а -о ‘осиромашен, сиротан, сиромашки’. – 
Жаркова кућа бијаше тиг година поиспуштена, поћерали га трошкови са свијуг 
страна, таман поудаво сестре, разбоље му се отац, па потље умрије, па подушја, па 
сподиже спомен за четресницу, није то било ласно пребродити.

поиступити се поиступи се св ‘иступити се од употребе (о сечиву)’; в. размет-
нути.

поитати -ам в. појтати.
пој поја м ‘гласање петла (птица), песма’; в. прочевље,
појагмити се појагмим се ‘почети се отимати око нечег’. – Није ти се она за-

витлавала ил завиривала у туђе ствари, нит се појагмила на туђе, јок Бож-сачувај.
појако прил ‘мало више него што треба’. – Стално кад умериш муштерији, додај 

мено нек бидне појако, јел то ти Бог врати стоструко, а закинути на мери, не дај 
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Боже, ти је баксузно и проклето, јел је казано: како мериш, нако ће ти се мерити; ║ 
појаче прил ‘мало јаче’. – Пјева Олга ко славуј, ал Марија запјева појаче, чуе се до 
Грмова.

појас м ‘део народне ношње који се носи око паса’. – Сви су имали изаткане ша-
рене појасове, па везене кошуље, ишаране чарапе, верменове – ко ђетлићи, милина 
поглати.

по[ј]илица ж ‘посуда за појење пилади’. – У пиладарник туримо поилицу и ра-
нилицу, а с вечери упалимо сијалицу и тако пилад стално могу да кљуцају и пију 
воду па вришко одвркну.

по[ј]ило с ‘место на коме се поји стока’. – Они су сред чаира ископали бунар и 
начинили велико корито, нико није имо тако згодно поило. – Кад се напасе стока, 
ми је оћерамо на поило те се напију воде и онда иг сагнамо у-шталу и повежемо.

по[ј]ити поим несв ‘појити, давати воде’. – Комендија Десимир, оће да пригово-
ри Иџу споради бекрилука, па каже: запјевали ономад у рабаџилуку ону »пои миле 
волове на реци«, а ја им ка[же]м да е њима ласно напоити волове, нек напое Илију. 
– Ене је у-штали, пои телад.

по[ј]иште с ‘појило’. – Шћадијагу да ме нагнају на њино поиште и на њино 
пасиште (7: 217).

појмити појмим св ‘схватити’. – Не мош да појмиш колко е тај круњач услужна 
ствар, окруниш жито очас посла.

појсти -дем св ‘појести’. – Морадосмо појсти нешто на брзину, оће да нам се 
завежу цријева.

појтати -ам св ‘пожурити, убрзати ход, рад’. – Појтај, мој сине, да пуштиш стоку 
да пасе, нема ко други, сви пукли по раду.

појуначити се -уначим се св ‘похвалити се храброшћу на »погрешном месту«’; 
в. јуначити се.

показати покажем св ‘испољити осећање се’. – Држо се у сили, није шћео да 
покаже колко му е жао; изр. ~ зубе ‘одупрети се, пружити отпор’. – Немој више да 
му попушташ, но покажи му зубе, виђећеш како ће да те се откани и да устукне; ║ 
показивати -азивам / -азуем несв 1. ‘указивати на нешто, на неки правац’. – Ишо је 
он подуго ш њима и показиво им пут; 2. ‘испољавати неку особину’. – Није он никад 
показиво да му је неко учињо нешто криво.

покајати се -ем се св ‘зажалити због учињеног, осетити грижу савести’. – Мож-
да би се он и покајо, ал одоцни веселник, претече га судњи дан, а, што рекла баба, 
после смрти покајања нема.

покарабасити се -им се ‘посвађати се, прекинути општење’. – Ни с ким се она 
није покарабасила, нит споречкала, но е за сваког имала лепу реч и сви су е вољели.

покарати покарам св ‘изгрдити, натрљати нос, покудити’. – Викаше баба: не 
смијете да купите тицама јајца, оће да ве покара Бого. – Кад дијете погријеши, 
покарај га, други пут неће.

покатоличити се -им се в. поримити се. – Шта је то причо онај ђедо да његови 
оће да се покатоличе?

покваренлук -енлука м ‘морална исквареност, неморално понашање’. – Поква-
ренлук неки завладо, зато нам и јес вако како е.

покварењак -ака ‘бестидник, подмуклица’. – Онај покварењак обећо окупатору 
да ће да дође главе Артемију што и испуни ćутрадан, а после два дана га, пред на-
родом, окива у звијезде, вели, то е поштен и честит човек.
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покварити се поквари се ‘изгубити вредност, постати нефункционалан’. – 
Покваријо се ко шупаљ зуб, туријо образ под задњицу. – Покварило се јело, мош 
само да га даднеш свињама.

поквасити -им св 1. ‘попрскати водом, овлажити’. – Туриш мекиње у бучук, па 
онда потрусиш шаком соли, поквасиш мено и измешаш па даш крави да лиже; 2. 
‘частити пиће, дати алвалук’. – Људи, жени ми се унук, морамо то да поквасимо.

покидати -ам св ‘јаким трзајем одвојити један од другог дела, раздвојити’. – По-
кидала се говеда и само поче нека ломатанија по штали; ~ се начисто ‘насекирати 
се’. – Од кад јој ћер побеже, покида се начисто; ~ се жив ‘настраховати се’. – От-
кад су му мобилисали синове, покида се жив, изгубијо вољу на рад, нит говори нит 
ромори.

покиња ж ‘стаклени суд од пола литра из кога се служи ракија’. – Ид-де, дијете, 
те наточи покињу ракије па наслужи људма.

покиснути -нем св ‘по кишовитом времену наћи се на отвореном простору’. – 
Ономад кад сам се враћо из дућана, промијени се време те покисок до голе коже.

покладе поклада ж мн ‘последњи мрсни дан уочи поста’. – Ми се на покладе 
скупимо сви, туј се погостимо, ижљубимо се и једни од другиг тражимо да нам 
опрости ако се шта о ког огрешисмо.

поклапуша ж ‘део руде волујских кола’. – Између руде и поклапуше упасуеш 
јарам и учврстиш га заворњом.

поклекнути -нем св ‘деморалисати се, постати безвољан’. – Не дај се, сине, само 
напред, никад не смијеш да поклекнеш, и кад ти се учини да нема излаза, знај да 
има, уз Божју помоћ.

поклепа ж ‘похлепа’. – Поклепа е, благо ђеду, велика грота; ║ поклепан -пна -о 
‘похлепан, незајажљив, неумерен’. – Не ваља му што е млого поклепан, стра ме да 
му то неће на добро изаћи, ко да му е зинула нека ала.

поклепати поклепам св према клепати. – Зими, кад смо придокони, ми одне-
семо ковачу све алатке да нам поклепа и кад гране пролеће, не дангубимо око тога.

поклисар -ара м 1. ‘изасланик, представник’. – Дејо ти је бијо наш поклисар за 
преговоре ради женидбе овијег нашиг сиђелаца; 2. ‘црквењак’. – Једно време ти је 
поклисар у-цркви бијо Дојчило Вулов.

поклопац -пца м ‘део којим се поклапа казан или нека посуда’. – Немо то ништа 
да те чуди: каки лонац, наки и поклопац, зато су наши стари говорили да се за сваки 
лонац нађе поклопац; ║ поклопчић м дем – Нађде ми поклопчић од ове шерпице, 
неђе се затуријо.

поклопити поклопим св ‘покрити поклопцем’. – Поклопи ту сарму и повуци 
мено у-крај, нек се крчка.

поковати -уем несв ‘поховати, пре печења или пржења умочити у размућено 
јаје’. – Оће баба да нам покуе паприку.

покондирити се -ондирим се ‘уобразити се, променити понашање након стицања 
богатства, положаја’. – Нешто се она његова пишуља покондирила откад су заима-
ли, ко да ми не-знамо из кое је гологузије дошла.

покорица ж а. ‘смрзнута кора на површини снега’. – Ноћас смрзло и по снијегу 
се уватила она покорица; в. површица; б. ‘горњи осушени слој земље’. – Удари она 
крупна киша и одма огрија јако сунце те се увати покорица по њиви, мора да се копа.

покорушити се -оруши се св ‘скорити се, стврднути се’. – Покоруши се земља 
после кише. – Пред зору би мраза те онај југов снијег покоруши.

покошкати се -ам се св ‘поспорити се, погурати се’. – Кад иду из школе, 
ђевојчице смерне, а мушкарчићи мено-мено па се покошкају.
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покренути покренем св а. ‘подстаћи’. – Ајде, људи, да опет покренемо питање 
калдрмљења пута; б. ‘предложити’. – Кад смо ручали, чича Бошко покрену питање 
деобе и вели: док си ти, тата, жив, ваљало би да се ми ко браћа подијелимо и 
д-останемо браћа; ║ покретати покрећем несв. – Та ствар је покретана више пута и 
ајд да видимо оће ли нас и сад преварити.

покресати покрешем св ‘исећи траву (мотиком)’; в. банак, банкет, гувно, огрну-
ти.

покривало с ‘покривач, поњава’. – Бацде неко покривало преко ђеце, назепће.
покривати покривам несв према покритги. – Кад иг окупам и турим у-кревет, 

стално сам иг добро покривала, кад се ноћи соба излади, да не-озебу; ║ покрити 
покријем св ‘ставити покривач’. – Заборавила баба да покрије качицу са сиром и 
дошла мачкетина да се омрси.

покривка ж 1. ‘део постељине којом се покрива спавач’. – Еве ти за госте ова 
нова покривка; 2. ‘кровни покривач’. – Богами ћемо морати на качари да претресемо 
покривку, на неколко места прокишњава.

покркати покркам св ‘појести’. – Покркајте, благо баби, све, правићу још ако 
устреба.

покров покрова м ‘покривач за покојника’. – Причају за њиг да су тврдице, веле, 
скинули би покров с мајке.

покровац -вца м ‘кострутни покривач за волове и коње’. – Кад вучемо грожђе 
преко планине, волове испаличимо д-одморе и да се наране и ми иг, нако знојаве, 
покријемо покровцима.

покропити покропим св ‘заштитити виноград, воћњак прскањем’. – Виноград 
мораш да покропиш на време плавим каменом, ако ош да се овајдиш. – Милисав 
покропијо шљиве креозаном без капе и оварбала му се коса па дошо жут ко лисица.

покрпати се покрпам се св ‘покварити односе, посвађати се’. – Бијагу грло 
и глава, ал од кад им дође онај звијук у-кућу, покрпаше се.

покуљати -ам св ‘избити, сукнути’. – Покуљо онај миришљави дим с кукача кад 
је запржаво ракију и помијешо се с мирисом тамљана па цела кућа миром мирише 
(7: 106).

покуњити се покуњим се св ‘снуждити се, пасти духом’. – Што си се ти, синко, 
покуњијо, благо баби, ко да ти нису све козе на броју.

покупити -им св ‘скупити, завршити купљење’. – Покупили смо шљиве, још да 
повадимо компире за ове љепоте, па смо на коњу. – Покуписмо шљиве, вала Богу, 
отаросисмо велики посо.

покуповати -упуем св ‘купити све’. – Свратите у бакалницу те покупујте све 
што нам треба за обетину.

покусати покусам св ‘појести, посркати’. – Покусај, благо баби, сипаће ти баба 
још. – Ајде покусај ову чорбицу, ома ћеш д-оздравиш;

пола1 ж ‘обична поњава’. – Покриде то дијете с овом полом да се не прелади, 
виш да е заспало ко јагње.

пола2 ж ‘половина’. – Подијелте поштено: пола тебе, пола њему.
полабав -а -о ‘неумерен у трошењу, а нерадан’; в. трошак[ли].
полагано прил ‘полако, споро’. – Шћели ми да прођемо полагано според њине 

куће да не навршљавамо људма, ал нас одадоше пашчад, залајаше и они нас углед-
нуше те немадосмо куд, свратисмо; в. испобијати; ║ полагачкиц прил ‘лагано, 
неприметно’. – Иде баба с оним њеним штапићом полагачкиц, нако ко лад и носи 
у купусовом листу неколко јагода кое су прве стасале; ║ полагацко прил ‘полако’. 
– Видим ја с прозора како јој се он пришуња и како они полагацко иду за овцама 
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и нешто ћућоре; ║ полагачко прил ‘и с т о’. – Он све што ради ради полагачко, ал 
јопет све стигне; ║ полаганчиц прил ‘и с т о’;  в. запатрљити, прилазити / прићи.

полагати полажем несв ‘давати стоци сено, хранити стоку’. – Ону пласку с вра 
сијена баци под стоку, немо им њу полагати. – Морам д-идем да полажем стоци за-
дана, да после не тумарам по мраку; ║ положити положим св ‘ставити стоци сено 
у јасле’. – Ја сам положила кравама, а ти ћеш коњима. – Положи и кравама и коњма 
сијена, а козама ћу ја бацити мено лисника, није тек нако казано да за коза није 
сијено; ║ пологнути -нем св ‘мало положити стоци’. – Пологни мено кравама оне 
ђетелине испод трена, па ћемо им довече положити сијена.

полако прил ‘споро, без журбе’; в. наумити, опијати се; ║ полакиц / полаки-
це прил ‘и с т о’. – И они ти иду полакице, ни абера што се облача, а снопови нису 
жђенути у крстине; в. изблијеђети.

полакомити се -им се св ‘постати лаком, прождрљив, незајажљив. – Полакомијо 
се на мираз, па кад му се то пробрцнуло, он почо ону веселу жену да тирјанише.

полегнути -не св ‘превити се и пасти на земљу од ветра, кише (о пшеници, дете-
лини)’. – Колко е ласно косити младу ђетелину, толико има очи да т-искоче кад она 
полегне. – Туј ти ми запјевасмо ону: »Ој, Јелице, ливадо зелена, што си тако зелена 
полегла«; ║ полећи полегне св ‘и с т о’. – Полегла пшеница, једва је пожњесмо; ║ 
пологнути -нем св ‘мало положити стоци’. – Пологни мено кравама оне ђетелине 
испод трена, па ћемо им довече положити сијена.

полеђушке прил ‘на леђа, леђима’. – Ошљигак се, излећеше ми ноге и падок 
полеђушке колко сам дугачак, а ови што бијагу са мном поцркаше од-смија.

полемезати -ам св ‘ставити лемезје на стогове’. – Кад уврши сијено, ми му 
рогуљама додамо лемезове повезане два и два и он озго полемеза сијено да не може 
ветар да му науди.

полен полена м ‘прах који пчела узима из цвета’. – Ништа љепше од полена што 
челе скупљају, ал он се неке јаде потревијо лергичан на полен, све му с пролећа 
избије неко црвенило и почне да шмркља.

поленути -не св безл ‘ући у душник (о течности)’. – Накрете из тестије да пије 
воде и поче да кашље, поленуло га.

полећети -ти[м] св 1. ‘полетети’. – Полећеше мали голубићи из родитељског 
гњезда; 2. ‘похитати, пожурити’. – Кад су чули да неко закука доље у потоку, они 
полећеше наниже.

полешке прил ‘водоравно, положено’. – Оне снопове како вежемо ми трпамо 
дупке, да се клас суши, а потље пред ноћ потрпамо у крстине, туј иг слажемо по-
лешке унакрс тако да клас иде унутра да не мож да закисне, а задњи сноп туримо 
озго и њему клас окренемо наниже а гузању горе.

поливати / пољевати поливам / пољевам несв ‘посипати водом’. – Иде да поли-
ва ђеда да с-умије, понеси бокал воде и овај пешкир да се потље обрише. – Купали 
смо се суботом и очи празника у качари, донесемо бакрач млаке воде па пољевамо 
једно друго. – Пољевајте онај бетон што чешће да не прегори; ║ полити полијем св 
према поливати. – Ижње кову воде да полије цвијеће прет-кућом.

полијегати полијежемо св ‘отићи на спавање’. – Кокоши полијежу ан зађе сунце, 
а и ми полијежемо чим вечерамо, а за чикуну су говорили, ваљда што е вољо рано да 
лијеже: чим кокошке на-грану, он поњаву на-главу.

полијелеј -еја м ‘велики свећњак украшен иконама’. – Испред двери цркве горе 
виси полијелеј са свећама или кандилима која се пале на летурђијама нарочито о 
празницима.
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полијепо прил ‘лепо, укусно’. – Викаше тајо мајци: спремде, Јуло, за вечеру не-
што полијепо ко за слаба а подоста ко за здрава.

полипати се полипам се св ‘просути храну по себи’. – Попримакни се и нагни се 
над тањир, благо баби, да се не полипаш по одијелу.

полипсати -ше[мо] св ‘покрепати’. – Наиђе неки ђаво те удари у пиљеж, полип-
саше некима и кокошке и пилад за неђељу дана; само почну да се заводе, ми зовнемо 
ветеринара и он нам реко: чим видите да се заводе, ома кољте, само бацте џигарицу, 
а месо ваља да се једе и тако ти се ми најдосмо кокетине ко никад; после комендијо 
Десимир: сељак једе пилетину само у два случаја: или кад је болесно пиле или кад 
је болесан сељак.

полити в. поливати.
полић -ића м ‘мали стаклени суд из кога се служи ракија’. – Литрица ти је за 

пола покиње, а полић је мањи, упола од литрице.
полица ж ‘уграђена даска у остави, подруму, за стављање разних предмета’. – 

У мекару смо имали ниску полицу на којој стое чабрице са сиром и горњу полицу 
на којој се разлива млијеко у карлице, а изнад ње је онај ишарани прорез кроз који 
изоди пара од варенике; ║ поличица ж дем. – Мољаше га мама: начини ми једну 
поличицу да на њу турим асталски сат што ми купијо брале Милош.

поличарка ж ‘кћи која је на реду за удају’. – Кад ми се удала сеја, мене кажу: сад 
си ти поличарка, а пођеко вели и о тебе виси кутљача.

половче -ета с ‘половина цигарете’. – Он узме цигару из клемпета на шајкачи, 
подијели је на два половчета, једно пружи мене, а друго запуши он.

полог м 1. ‘јаје које се оставља у гнезду где кокошке носе’. – Иди откупи јајца, 
ал у сваком гњездету остави по један полог; 2. ‘део њиве где је полегао усев (обично 
стрна жита и детелина)’. – Киша и ветар нам начинили два-три полога у Радашином 
долу; – Ништа црње нема но косити полог, кад ветар обали ђетелину па она легне 
ко даска.

положајник м ‘први гост на освитку Божића, полазник’. – Онај што на Божић 
први уиђе у кућу ти је положајник и њему се дае даровнина јел ти он доноси срећу 
у кућу за ту годину.

положара ж ‘пас који купи полог из гнезда’. – Она Мићина положара ми покупи 
све пологе, цркла дабогда.

положина ж ‘кабаста храна која се полаже стоци (сено, детелина, кукурузови-
на)’. – Јарме ће да исегне, ал ако одуљи зима, стра ме да не завали положине.

положити св в. полагати.
полокати полоче(м) св ‘попити халапљиво као пас или свиња’. – Неш ми веро-

вати да њиг двоица чапљизгаше од подне до-пред ноћ и полокаше пуну пунциту 
влашу ракије.

поломити поломим св ‘изломити, скршити’. – Ђе нађосте вође да се играте тиг 
јада те ми поломисте волике мушкатле.

полошке прил ‘положено, водоравно’; в. искретати.
полубрвњара ж ‘кућа која је пола од брвана а друга половина зидана’. – Кад 

уиђеш у кућу, први део ти је од брвана и туј ти је прочевље, а отале после улазиш у 
ону зидану собу. – Куће су ти ондак биле полубрвњаре, она ćеверна половина е била 
од брвана, са три стране и имала е двоја врата, на средини је било прочевље изнад 
кога су висиле вериге, а онај четврти зид је био од цигле или набоја па се кроз врата, 
постављена на том зиду, улазило у собу ђе је бијо један ил два кревета (преко чијиг 
сламарица се затезо ћилим), астал, шпорет који личи на гараву цокулу и креденац 
(5: 51–52).
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полувер -ера м ‘плетени прслук’. – Имадијасмо ондај полувере петролеј бое. – 
Исплела ми нана полувер, нико не би реко да е од старежи.

полуга ж ‘алатка којом се мала сила на дужој страни претвара у већу силу на 
краћој страни иза тачке ослонца; метална шипка на кантару преко које се помера 
јаје при мерењу’. – Спомоћу полуге и дијете мож да подигне вршалицу от пе-шес 
товара.

полугодишњица ж ‘полугодишњи парастос’. – Кад прође по-године од смрти, 
ондак се прекађуе полугодишњица, родбина изоди на-гробље и поп чита парастос.

полуђети -удим св ‘померити памећу, полудети’. – Један је зборијо да нису нор-
мални они кои не полуде од-тога што нам чини ова влас.

полупамучни -а -о ‘тканина од памука и тежине’. – Посашивала ђеци полупа-
мучне кошуље да иг понови за Васкрс.

полупамучњак -ака м ‘чаршав од полупамучне тканине’. – Изаткала ћерима све, 
и ћилиме, и полупамучњаке и ваздан коешта.

полутка ж ‘крило сланине’. – Земајле о брвнима у брвњари висе полутке слани-
не и то нам је било да омрсимо брк преко године.

[поље] с. – После прољетње кише озелењеше поља; в. поставити, рудњача, 
трњина; изр. мало ~ ‘мала нужда’; в. иза б; велико ~ ‘велика нужда’. – Побеже иза 
врзине, поћерала га она моца на велико поље.

пољуб пољуба м ‘пољубац’; в. жуљ[ан].
пољубити (се) пољубим (се) св према љубити; в. подлац, рђа.
пољуљкавати -уљкавам несв ‘мало, повремено љуљати’. – Кад онај ветар дуну, 

почеше се пољуљкавати гране, а најзрелије шљиве стадоше опадати.
[помагати] помажем несв. – Кад су се преврнула кола са сијеном озго на њега, 

он из оног ендека није мого ни да мрдне, само е, кад је чуо џагор, вико: Помагај, ако 
Бога знаш! – Помаго е сиротињу шаком и капом (помагати неком свим средствима); 
║ помоћи помогнем / поможем св . – Реко ми доктор да ће га аперисати и да ће све 
бити добро, а вели да ће и Бог помоћи. – Да л би мого да ми поможеш вријећи, па ћу 
ти вратити. – Поможе ми ко самосами Бог. – Поможе ми Бог преко добријег људи.

помада ж ‘крема за лице пријатног мириса’. – Нико није умљо да зготови љепшу 
помаду од Маре Манојлове.

помазати -жем св 1. ‘премазати’. – Ми смо доносили илу оздо из потока, па е 
добро умутимо с водом и потље с тим помажемо земљу у-кући тамо ђе је прочевље 
и оно бидне потље глатко и згодно брисати; 2. ‘извршити обред помазивања верника 
освећеним уљем’. – Ономад на Троице поп иг је све помазо уљом; ║ помазивати 
-азивам / -азуем несв према помазати. – Ђевојчице је баба, кад пођу на сабор ил 
тако неђе, помазивала с помадом што е правила Мара Манојлова.

помаљати се помаљам се несв ‘појављивати се, улазити у видокруг’. – Почеше 
овце да се помаљају гор и[з]-шуме. – Кад сам други пут зовно, почеше ђеца да се 
помаљају из куће; ║ помолити1 се помолим се св ‘појавити се однекуд’. – Ми се 
здоговарамо о орању и пописмо по једну-двије, у том ти се помоли Зорка, из љетње 
кујне, са џезвом каве и шољицама.

поманитати -ам св ‘избезумити се, разјарити се’. – Шта се дереш тујнак ко по-
манито, нико, бре, није жељан твое дреке.

помањкати -а св ‘зафалити, недостати’. – Не би вољо да ми помањка за славу 
мај шта, јел нема доста док не оста.

помакнути се помакнем се св ‘померити се’. – И она исприча како се њима та 
несрећа догодила, а баба Миљана вели, далеко било, »помакни се, дијете, с места«; ║ 
помаћи се помакнем се св ‘и с т о’. – Оди, синко, да ми поможеш помаћи овај астал 
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у-крај; ║ помицати (се) -чем (се) несв. – Остала е давнашња реч ко светиња: Не по-
мичи старе међе; ║ помачињати -њем несв ‘померати’. – Немо ти да помачињеш 
његове ствари, он је свико да иг нађе нође ђе иг је туријо.

помељар -ара м ‘који доноси жито у воденицу’. – Ондак ти је на нашем потоку 
било млого воденица, ал свака е имала свое помељаре; в. поточара.

помен м в. парастос.
пометина ж ‘постељица у коју је умотан плод младунчета’. – Отелила се Жутуља, 

олизала теле и тек онда избацила пометину, баба то зове кошуљица.
помиловати -уем св 1. ‘благо додирнути руком, погладити (као знак нежности)’. 

– Кад је мишљо да смо поспали, тајо нас помилова, а то нако никад не ради, ваљда 
се бои да нас не размази; 2. ‘ослободити од издржавања казне (као знак милости 
највише државне власти)’. – Они су знали да побију невине и да помилују зликов-
це; ║ помиловање с ‘ослобађање од издржавања казне по одлуци највише државне 
власти’. – Бијо Обрад осуђен на дваес година робије па кад је издржо седам, ондак 
стигне уредба о помиловању, а њина кривица е била што су поштовали краља и 
отаџбину.

помирити (се) помирим (се) св ‘изгладити неспоразум, узајамно опростити’. – 
Испричам ја њима да су они, ко комшије, најпречи један другом, и тако миц по 
миц, помирише се они, пружише један другом руку и ижљубише се; ~ са судбином 
‘препустити се, прежалити нешто или неког’. – Крава е липсала те липсала, у њену 
главу, не мош ти сад да цркнеш боз ње, помири се, дијете, са судбином и гурај диље.

помислити се помислим се св ‘сетити се’. – Кад сте најситији, благо мене, 
помислите се на гладног, кад сте најздравији, помислите се на болесног, кад сте 
најобученији, помислите се на голог и босог и припомогните колко било, севап је.

помодарка ‘жена која »тера моду«’. – Она његова помодарка ће да му пирне у 
чорбу.

помокрити (се) помокрим (се) св ‘поквасити нешто мокраћом’. – Земајле се 
ишло босо, па кад поćечеш на нешто ногу, неђе у пољу, ил пребијеш прс о неки ча-
пор, ти то помокриш мешто ракије и оно зарасте ко руком одњето.

помол помола м ‘видик’; изр. на помолу ‘на видику’. – Богами, мој ђедо е аман 
на помолу д-уситни девету банку.

помолити1 се в. помаљати се.
помолити2 се помолим се св ‘узнети молитву’. – Помолисмо се Богу за покој 

његове душе. – Ајде, ђецо, да се помолимо Богу па да ручамо, вели ђедо, ми устас-
мо, прекрстисмо се и запјевасмо Оче наш.

помрзавати (се) -рзава[м] (се) несв ‘смрзавати се’. – Богами почело помено да 
помрзава, помаља се зима; ║ помрзати -же несв ‘мрзнути’. – Почело је да помрже, 
ноћас ће зацинцати; ║ помрзнути -не(м) (се) св ‘смрзнути’; в. чапор.

помрзла ж ‘површица (в.)’; в. луб.
помрзлица -ице ж в. помрзла. – П-оној помрзлици једва живи пређосмо преко 

планине.
помријети помремо св ‘поумирати’. – Сви ћемо ми помријети коно што су по-

мрли наши стари, а тамо нећемо поњети ни богаство, ни части, ни власти, но само 
скрштене руке и дела наша и зато пасте, благо ђеду, шта радите јербо све што радите 
душу своју спашавате ил јој удите.

помркивати се -ркива се / -ркуе се ‘поново се мркати’. – Изгледа ми да се Граша 
помркивала.

помрчина ж ‘мрак, тама, ноћно време’. – Прича се како е један калуђер за време 
владавине онијег непомјаника вико: кака тмина, кака помрчина, а Срби, ђе су Срби?
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помучан -чна -о ‘тежак, мучан’; в. благо.
помусти -узем св ‘обавити мужу’. – Поможе ми сеица помусти краве, вели: да 

сломатамо посо па д-идемо зајно на прело.
помучити се помучим се св ‘потрудити се, уложити напор’. – Да би скућијо, 

мора да се љуцки помучиш, д-осванеш и омркнеш, не мош друкчије.
понајбољи -а -е ‘који се налази међу најбољима’; в. тишљер.
понајгори -а -е ‘који је међу најгорима’. – Видое био понајгори ђак, ал је нако 

бијо очкоперан.
понајпречи -а -е ‘који је међу најближим, најблискијим (рођацима)’. – Ја сам 

вође, међу вама, понајпречи и ја ћу ноћас да чувам меита.
понајтакши -а - е ‘који је међу најлошијима’; в. стржевина.
понеачак -чка -о ‘слабашан, веретизан’. – Ма јес он вредан, ал је још понеачак 

за толики посо.
понедјоник м ‘понедељак’. – Доћи ћу у понедјоник ил уторник, најдиље 

у-сриједу, сем не дај Боже. – Чуо је ђедо да знаш д-изброиш до десет, а да-л знаш 
све дане у неђељи, а онај јауд вели: знам и поче. – прво иде понедјоник, па утор-
ник, ондај сриједа, за њом четвртак, па петак, субота и неђеља; изр. побусани ~; в. 
бусењати.

понеокосан -сна -о ‘инокосан, малобројан, оскудан у броју чељади’. – Од некад 
понеокосне куће, Богу вала, нарасла нам сад згодна задруга.

пониже прил ‘ниско, доле’. – Доље, пониже од нашијег кућа, наићи ћеш на једну 
луку.

понизан -зна -о ‘покоран, послушан’. – Сви смо ђеду били понизни, оно што он 
каже, то е за нас бијо закон.

поношај м ‘понос’. – Кад су довели младу, бијаше ко упис згодна, запјеваше оне 
млађе енђе: о, наш брале, о наш поношаје / доста смо се с тобом поносиле / отсад 
с тобом и са нашом снајком; ║ поношљив -а -о ‘поносан’. – Цела вамилија е била 
поношљива на њега, није му било равна.

понуда об. мн, ж ‘поклон који се носи при посети болесника’. – Купде ми један 
ратлук за понуде, оћу д-идем Љепосави Бошковој, нешто е побољела.

понудити -им св ‘пружити, послужити’. – Понудише ме с коечим и да пијем и 
д-едем, ја се нећкак, ал не вреди, нагнаше ме те ручак.

поњава ж ‘ткани вунени покривач’. – Ондак ти није било овијег јоргана и ћебади 
ко-во сад, но су се чељад покривала поњавама.

поњети (се) понесем (се) св ‘понети’. – Пошли у сватове и поњели дарове и пе-
ченог овна; ~ се ‘уобразити се, осилити се’. – Видиш, благо баби, како е то грдно кад 
видиш како се она поњела и осилила, а ти буди смерна: нит се куди кад је мука, нит 
се понеси кад ти је потаман.

пооблачан -чна -о ‘делимично облачан’. – Бијаше пооблачно кад смо пошли у 
воденицу, реко дајде да поћерам мушему, ако би ударила киша да не бидне јазук 
д-окисне жито.

поогладњети -ним св ‘прилично огладнети’. – Богами бијасмо добро 
поогладњели.

пооди м мн ‘прва посета родитеља (заједно с родбином) удатој кћери’. – Ишли 
смо у првешче и пооди Љубини кад се удала; в. поде.

поодмакнути поодмакнем св ‘прилично одмакнути’. – И он ти је у поодмаклим 
годинама, крајњо е време да се жени; ║ поодмаћи поодмакнем св ‘и с т о’. – Боље је 
да се ти, ћери, поодмакнеш мено, ватру не треба примицати слами.
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поомалити -и св ‘знатно се смањити, скоро нестати’. – Кад би тамо око Благове-
сти, видим ја да е поомалило ране за стоку, те почнем да се разабирам ко има сијена 
за продају.

поорати поорем св ‘завршити орање’. – Поорасмо и повлачисмо њиву у Радови-
ни, овиг дана ћемо да сијемо.

поориједити поориједим св ‘ретко, слабо родити’. – Богами шљиве поориједиле, 
ове године, обра иг онај мраз прољетошњи.

пооскудан -дна -о ‘прилично оскудан, сиромашан’. – Бијасмо ми ондак пооскуд-
ни, није имало ко-во сад свега и свачега, но смо морали да смочимо; в. присмочити, 
утањити.

поостарити -им св ‘прилично остарити’. – Шта да ти кам: поостарили обадвое, 
једва габељају, ал, вала Богу, не жале се да иг нешто боли.

поотањити поотањим св ‘осиромашити прилично’. – Ето, споради тога се било 
поотањило, што јес јес.

поотимати -ам св ‘отети све, опленити’. – Наиђоше они злотвори, поотимаше и 
стоку и све чега су се доватили, дабогда им приćело.

поп попа м ‘свештеник’. – Наш поп баталијо иконостас, реко би је то његова 
прћија; ║ попић -ића м дем од поп. – Дошо нам неки млад попић, виђећемо каки ће 
да бидне, да л ће да ради за наше спасење ил за његово печење; ║ попина м пеј. – 
Бијаше нека попина у-Пожеги веле да е изгонијо неке људе из-цркве што су чинили 
милостињу, па га потље неколко година милицајци уватили како шверцуе дрогу; 
║ попузгара м пеј ‘поп’. – Ене ти на телевизији она попузгара што е уводијо оног 
црвенокапића у олтар.

попабирчити -им св према пабирчити; в. заувар, зобиште, стрњак.
попалити попалим св ‘сагорети, спалити’. – Идок те попалик врзину што сам 

зимус искрчијо, згодно е бијагу исушили мразови и ветрови, горела ко луч.
попанути попане св ‘прекрити’. – Бијаше по планини попануло иње, а ја се на-

генто и пожуријо, сто ме вода попануло.
попара ж ‘јело од куваног, обично бајатог, хлеба уз додатак млека’; в. погача; ║ 

попарица ж дем; в. порумати.
попартосити -им св ‘ставити патос, попатосити’. – Млого ми је згодно Миро-

слав Савин попартосијо собу. – Нама калкан на штали попартошен, па смо горе 
трпали сијено и ондак зими само збациш кроз шубер наниже, милина једна.

попеглати попеглам св ‘испеглати’. – Обуче Мијодраг чисте пантолоне и по-
пеглану кошуљу.

попењати се попењем се св – И Миле ти се ондак уз оне стубе попење на калкан 
и накупи пуну котарицу јајци; в. граб; ║ попети се попнем се ‘испети се, изаћи на 
неко узвишење’. – Вели Илија да је тамо чуо и ону: попела се крмача на буву / па је 
чешка ногом по трбуву

попишманити се -ишманим се св ‘предомислити се, одустати, порећи догово-
рено’. – Миц по миц, они се, кад виђеше да он није баш у винклу, попишманише.

поплашити (се) -им (се) ‘уплашити (се)’. – Иди, сине, поплаши тице с њиве, 
навадиће се те ће нам покупити ćеме.

попластити попластим св према пластити; в. прокапати, сушити.
поплести поплетем св 1. ‘завршити плетење’. – Завршила сам плетење само 

да поплетем рамфлу и готово; 2. ‘уплести пруће око коља’. – Знао е ђедо да по-
плете прошће да бидне ко слика; ║ поплитати поплићем несв ‘правити поплет на 
прошћу’. – Кад смо коље испобијали, нако у пару: један краћи а један дуљи, ондак 
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догнасмо пруће, те поплитосмо до пред ноћ. – И Микош је бијо свико да поплиће 
прошће; в. испобијати.

поплет поплета м ‘уплетено пруће на прошћу’. – Богами пропо поплет, мораћемо 
догодине да промијенимо прушће.

поплијеснити поплијесни св ‘бити захваћен деловањем плесни, поплеснивити’. 
– Кад сложимо сир у чабар, мораш с времена на време да скидаш плијесан јел по 
вру поплијесни.

поплочати поплочам св ‘поставити плоче, покалдрмити’. – Вала Богу, кад по-
плочасмо стазу кроз авлију, ратосиљасмо се блата.

попљувати попљуем св а. ‘пљувањем умазати неког’. – Причо нам поп како е 
једна баба у Русији узела навору од владике кои беше издо веру, кад је Лењин дошо 
на влас, и она пољуби крс, а попљуе владики руку; б. ‘наружити, оцрнити’. – Вала га 
попљува пред оним народом, већа му казна не треба.

поповати -уем ‘држати придику’. – Нашо мене он да попуе, реко би сам ја пао 
с крушке.

поподићи -гнем св ‘мало подићи од земље’. – Смота га чиле за кранглу и згодно 
га мено поподиже па му вели: немо то да радиш да те не би ја побијо у ову калдрму 
и то докле си ракљас (7: 71).

попонац -онца м бот ‘коровска трава Convolvulus arvensis’. – Е овај попонац по 
житу додија.

попреки / попријеки -а -о ‘који је попречан’; в. рука, ćекира, ударити, ║ по-
преко / попријеко прил ‘пречицом’. – Немо д-идете попријеко, млого е рђава ођа, 
брже ћете стићи наоколо; в. ајдучки, залаз, насумично, утријети; ║ попречке прил 
‘бочно, мало укосо’. – Имо бесне коње, па кад иг повата у вијакер и затегне дизгине, 
а они газе попречке ко да су виловити.

попрести попрете(м) св ‘пасти под проклетство, присести’. – Како су радили 
нако су и дочекали: није им вређело говорити да ће иг попрести ђедова замука и да 
ће им приćести све што су отели. – Попрело га што е ото братово исе; в. приćести.

попрећерати -ам св ‘мало претерати у нечем’. – Ако ћемо поштено говорити, 
јеси мено попрећеро, што јес, јес.

попривијати -ивијамо св ‘истовремено привијати’. – Кад су кренули доље низ 
брдо, попривијаше винтове на колима, а папучице, кад приљегоше на шине, почеше 
да шкрипе, реко би ударају штрументи; ║ попривити -јем св ‘мало привити’. – По-
приви мено тај шав, ал немо да прећераш.

попријечати (се) попријеча (се) св ‘укрстити се, попречити се’. – Бијаше родна 
година па се попријечали мурузи ко ступци, не мош ласно да прођеш кроз њиву; 
║ попријечити попријечим св 1. ‘поћи, кренути пречицом’; в. замал, нађавола; 2. 
‘направити препреку, препречити’. – Попријечи једну мотку на богазу да не изиђу 
краве у-жито.

поприлећи -илегнем св према прилећи; в. откивати.
попримакнути (се) -имакнем (се) св ‘мало се приближити’; в. звека, полипати; 

║ попримаћи (се) -акнем (се) св ‘и с т о’. – Кад виђек ону гужву, и ја се мено попри-
макок да чуем шта зборе.

попритегнути -итегнем св ‘мало притегнути’. – Попритегни колан још мено.
поприткати -ам св ‘испобијати притке за боранију’. – Потачкасмо патлиџане и 

поприткасмо буранију.
попричати -ам св ‘побости притке’; в. причати.
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попричати попричам св ‘поразговарати с неким’. – Кад гој су Жарко и Милорад 
полагали стоци, нарочито пред-ноћ, они се одупру о виле и, нако преко-прошћа, 
попричају о коечему, а потље исто то радили Саво и Владе.

попроћи попрође св ‘проћи, после извесног времена, тек пошто се прође’. – Ан 
попрођу Младенци, ваља да се сије жито и коешта. – Кад је попрошо Божић, обру 
се Обрад и Миле у Козовој кавани и онда неко џарне како е Обрад ранијо тице на 
Бадњи дан (7: 130); в. откивати.

попрскати попрскам св ‘покропити воће, лозу’. – Ми зими попрскамо воће кре-
озаном, па се дебла и гране очисте, ниђе нема маовине, лишаја ил мај чега.

попружати попружам несв према попружити; в. пућкарати; ║ попружити -им 
св ‘дати мало, уделити’. – Севап ти је попружити сиромашку, то ти Бог накнади тро-
струко, ал знаш како е казано: да не зна левица шта дае десница; в. богаљ, сиротан.

попупуљати -а св према пупуљати. – Попупуљало понеко дрво ијако е још 
снијег на осојним странама.

попутнина -ине ж ‘храна и пиће за пут’. – Кад су ови наши ишли у Банат јесени 
да беру жито, ми им спремимо попутнине, натрпамо у бисаге сланине, бијелог мрса, 
лука и коешта.

попуштити -и(м) св 1. ‘олабавити оно што је затегнуто’. – Попушти каиш за 
једну рупицу, млого си се стего, забољеће те трбу; 2. ‘снизити цену при погодби’. 
– Затего цену крави, једва мено попушти; 3. ‘смирити расправу, ублажити спор’. 
– Никад немој, благо ђеду, да биднеш задрвен, но згодно реци, а ако није вајде ти 
попушти јел је казано да паметнији попушта; 4. ‘отоплити, ојужити’. – Добро се из-
борисмо зимус с ноликим мразовима, сад смо на коњу кад је вако попуштило; ║ по-
пуштати попушта(м) несв – Не можемо ми њима целог вијека попуштати, даднеш 
му прс, он би да смота целу шаку.

порадити порадим св ‘отарасити, урадити’. – Нисмо још све порадили, ал ако 
Бог да лиjепијег дана, стићи ћемо.

порадовати се -ујем се св ‘обрадовати се’. – Довече ће наш синко да доведе 
ђевојку, дођте да се зајно порадуемо и пјесмом дочекамо нашу будућу снајку.

пораније прил ‘мало раније’. – Дођосмо ми у суд мено пораније него што пише 
у позиву, боље причекати но одоцнити.

поранити -им св ‘устати рано’. – Те године обећа тајо да поведе мене и Сава, на 
Бадњи дан, да ćечемо бадњак и ми ти поранимо у цик зоре пуни среће.

порасан -сна -о ‘висок, крупан за свој узраст’. – Порасан ти син не било му 
урока.

порастурати се -астурамо се св ‘разићи се’. – Ђеца јој се порастурала по бијелом 
свијету, а она пусница оста сама па само погледа да л ће кое да бане очи празника.

порђав порђава -о ‘слабашан, прилично рђав’. – Шћадијак да јој купим оно 
сијенце, ал видим да е порђаво, старокосно, не вреди ничему; в. старокосно.

поребарке прил ‘бочно’. – Уска она вратанца, не мош ласно д-изађеш сем по-
ребарке.

поредак -тка м ‘ред’. – И у-штали се зна поредак, а камоли у-кући.
порезник м ‘убирач пореза’. – И дођу ти њему, сиромау, порезници и одведоше 

једину кравицу што е имо.
порећи порекнем св ‘погазити реч, попишманити се (в.)’. – Бијагу се здоговори-

ли и за цену и за рок, ал он после неколко дана врдну, реко па пореко.
поривати (се) -ам (се) ‘погурати (се)’. – И они ти се тујнак поривају и у том 

ривању проломе прошће. – Поривај ту двоколицу тамо у-лад.
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пориједак -тка -о ‘прилично редак’. – Нешто ти поредак овај пасуљ. – Жито ти 
је добро, модри се, ал ми се чини да е поретко и да е могло и чешће да бидне; ║ 
поријетко прил. – Ово ти поретко никло: јеси л штеђо ćеме ил га тице оредиле?

поријечати се поријечам се св ‘споречкати се, поспорити се’. – Они ти се згод-
но око оне међе поријечаше, да не наиђе ђедо да иг посаветуе, они се свадише; 
║поријечити се поријечим се св ‘и с т о’. – Тујнак се они мено поријечише, ал се 
брзо смирише;║ поречкати се -ам се св ‘и с т о’. – Кад су попили понеку, они се 
поречкају, мало е валило да се заваде.

поримити се поримим се св ‘одродити се, преверити, покатоличити се’. – Причо 
ђеду његов ратни друг да се цео тај крај тамо у Рватској ондак поримијо и напуштијо 
веру прађедовску само зато што су имали владику кои је продо веру за вечеру и 
душу предо ђаволу и потље су ти та наша разбраћа клала српску ђецу и бацала у 
јаметине.

поркет -ета м ‘дебљи материјал за доњи веш’. – Сашила сам ђеци за-зиму веш од 
поркета и шајкане пантолоне.

поробити поробим св 1. ‘злоупотребити неког ко је у тешком положају’. – 
Уватијо му вурсат те га поробијо, веселника, рмбачи код њега данима еда би му 
одужијо дуг; 2. ‘задужити неког добротом’. – Е не могу му ту доброту заборавити 
никад, згодно ме поробио док сам жив.

породијевати се -ају се ‘рађати се’. – Кад им се породiјевало свиг десеторо ђеце, 
он остане и диље да спава у вајату, а Драгиња се пресели у кућу код ђеце, решили да 
туре тачку: веле – доста е у Божјој руци.

породиља ж ‘жена која се тек породила’. – Вала Богу имамо двије породиље 
у-кући, нек су нам живе и здраве.

порота ж ‘лаици у суђењу’. – Он ти је годинама бијо поротник у гучком суду, 
тамо ти поред судије Мартића у пороти била још двоица.

поротник м ‘члан пороте, лаик који учествује у суђењу’. – Овај наш својак ти је 
млого година бијо поротник у Гучи, звали га сељани судија, а он се бејаги љутко.

порта ж ‘црквено двориште’.– Кад бидне сабор о Малој Госпојини, ондак се на-
пуни горачка порта народа па по три кола играју.

портикла ж ‘тканина која се деци везује око врата’. – Кад ђеца једу, ми им веже-
мо портикле да се не полипају.

поруб м ‘опшивени крај тканине’. – Кад сам шила крпе за судове, ја им наредим 
поруб да се не осипају кончићи; ║ порупчић м дем; в. каћун.

порубити порубим св према рубити. – Поруби ми, тако ти Бога, ове грудњаче, да 
ми се не осипају; ║ порубљивати порубљуем несв ‘опшивати ивицу тканине’. – И 
тако ти ја научим да штепуем, и да квирцам и да порубљуем.

поругати поругам св ‘осрамотити’. – Ко гођ је радијо нешто нечасно поруго е 
лице свое и навуко ругло на кућу своју; ║ поругивати -угуем несв ‘срамотити’. – 
Сељаци се поругивали оном калуђеру Јовану што е, преко тријес година, живљо 
горе у пећини и молијо се Богу, и виђи шта су дочекали: све им остануло пусто. – 
Није он брино што е биво поругиван и исмијаван, он је гледо своја посла и радијо 
часно и поштено.

поруђети поруди св ‘поруменети (о печењу)’. – Кад печемо погачу ил пиле у 
вруни, пазимо да на време, чим поруди, окренемо плек да добије једначиту боју са 
свију страна.

поружњети поружним св ‘постати ружан’. – Човек мож да поружни само од зла 
и пакости.

поруковедати -ам св према руковедати; в. жетва.
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порумати порумам св према румати. – Порумај, благо баби, ову попарицу.
порумењети -им ‘поцрвенети, зацрвенети се’. – Пита он њу да л би се удала за 

њега, а она порумење ко крв, па вели: мораш да питаш мое, како они кажу.
порушити -им св ‘срушити’. – Морам да порушим ону стару кошару и да на-

редим нову и већу; в. постанак; ~ се ‘обући црнину у знак жалости за покојником’. 
– Кад је мој свекар умро, сви смо се порушили до годишњице, а ђеца до четреснице.

порвати се -а се ‘одмерити снагу и вештину у рвању’. – Сретен ти је бијо 
најбољи од свијуг кад се порва, вољ ти у руке, вољ ти у коштац, није му имала равна 
од Јелице до Белице.

посаветовати -уем св ‘поучити, дати добар савет’. – Отиђи ти, сине, код ђеда те 
се посаветуј ш њим око тога шта би било најбоље.

посагнути се посагнем се св ‘мало се сагнути’; в. висок.
посак поска м ‘посни дани’. – Кад прође посак, онда ћемо да закољемо једног 

ћурана.
посвађати (се) -ам (се) ‘пореметити односе, унети злу крв’. – Гледај да нека-

ко изгладиш ствар, немо случајно да се посвађате, то е грота. – Она аброноша би 
посвађала два ока у глави.

посвајати посвајам несв ‘усвајати’. – Немо ти мене посвајати назор, нисам ја 
недотаван нит ми треба стараоц, ијако сам сироче, Бог ми дао разум; ║ посвоити 
посвоим св ‘усвојити, узети под свое’. – Раде и Новка бијагу посвоили Драгана и 
живљо с њиним кућанима до пунољества.

посвојче -ета с ‘усвојено дете’. – Бранко ти је посвојче, њега су Јездо и Даринка 
узели из болнице, мајка га родила и оставила.

посебице прил ‘понаособ, посебно’. – Иду једно за другим посебице, ко да нису 
човек и жена, мора да су се нешто поџапали.

посијати -јем св ‘посејати’. – Поштено ради и не бој се јел је казано како посијеш 
нако ћеш пожњети.

посилити -им св ‘ојачати и постати својеглав, непослушан’; в. ошинути; ~ се -им 
се св ‘постати силан или то умислити’. – Ан се здомчали власти, посилили се, а не 
знаду пусници да Бог није у сили но у правди.

посилни -ог арх ‘војник који прати и послужује официра’. – Он ти је бијо по-
силни код ђенерала, вољо га ђенерал ко сина.

посиров -а -о ‘непотпуно осушен’; в. разбацати.
посисати посисам св ‘исисати до краја’. – Ово теле ојачало, посиса сво млијеко 

и ондак почне да туче краву у виме, морам да биднем тујна да га затворим у кочаг 
кад подои. – Онај мозгоња мисли то да е посисо сва знања овог свијета, а не зна ни 
двије унакрс.

поскакати поскачу св ‘поустајати брзо’. – Кад наиђе ђедо са старим кумом, ми 
поскакасмо и почесмо им прилазити к-руци; ║ поскочити поскочим св ‘скочити 
у месту, одскочити’. – Запјево он њојзи ону: »Играј, мала, па поскочи«, а она се 
постиђела и зарумењела ко булка.

посклонити се посклоним се св ‘мало се склонити са стране’. – Кад видиш 
да неко запођене свађу, ти се мено посклони, благо ђеду, јел ту мож д-избије нека 
будалаштиња, па д-идеш после да ćедочиш по судовима, не треба ти то, имаш 
паметнија посла; в. главешина.

поскок поскока м зоол ‘отровна змија Vipera amodytes’. – Поскок је млого опасна 
змијурина, кога она печи, далеко било, тај не прекостае.

[после] прил в. врднути, посклонити се; ║ потље / потљен прил ‘и с т о’. – Доњо 
им потље пуне бучуке јарме коју е мено поквасио и посоно. – Води рачун како жи-
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виш јел потље смрти покајања нема, благо мене. – Кад је добијо шамарчину, потљен 
га више није зебаво.

послатак -тка м ‘поклон упућен неком’. – Поњо ја онај послатак у зембиљу и 
заждим по оној циковини преко Маквине и чуем како пуца церић (7: 105).

послати пошљем св ‘упутити (пошиљку)’. – Послали ми мои писмо и слику са 
свадбе код ујка.

посленик -ика м ‘неко ко се бави послом, занатом, радник’. – Има, вала Богу, 
доста посленика који часно и поштено једу љеб насушни, а има, доправде, и 
џабољебароша.

послуга ж ‘чељад која послужују госте’. – Јес бијо спремијо домаћинску свадбу 
за пример, а имо е и послугу не мож бити боља.

[послужавник] м. – Купила сам за-славу нов послужавник, млого згодан.
послужити послужим св ‘угостити, почастити госте’. – Послужише нас све ред-

но: шећер, воду, каву, ракију па потље поставише ручак.
послушати -ам св према слушати. – Послушај ти, благо мене, шта ти чича каже, 

он је човек учен и прошо у животу млоге школе; ║ послушкивати -ушкивам итер 
према послушнути. – Ја ишла тамо, нешто послушкивала, све сам слушала; ║ по-
слушнути -нем св ‘учинити нешто брзо (по налогу старијег)’. – Ан јој баба рече, она 
одма скочи да послушне; ║ послушање с ‘извршавање обавезе, добивеног задатка’. 
– Да би човек мого да води ćутра кућу, мора најпрво да се учи послушању.

послушник м ‘послушан поданик, слуга’. – Он ти је бијо послушник сваком ко 
гој дође на влас.

посмрче -ета с ‘дете које се роди после очеве смрти’. – Перуника Драгићева 
е имала пе-шесторо ђеце кад је весели Драгић погино, а потље неколко месеци 
се родијо Милоица коно посмрче, и ет они његови крвници проведоше живот на 
робији, а Милоица порасте и еве ти га и он саде матор човек, има унучад.

посо посла м; в. познавати, помусти; ║ послић -ића м дем ‘мали, ситан посао’. – 
Нашло неки послић и остало доље у Чачку; ║ посличак -чка м дем ‘и с т о’. – Одем 
ја код њега и упитам га да л има каки било посличак за ово мое дијете, а он ми вели: 
ти си часан човек, за твое дете има посла; в. претргнути.

посолити посолим св према солити. – Кад се месо спрема за сушење, треба до-
бро да се посоли; ║ посонути посонем св дем ‘прснути сољу, мало посолити’. – Са-
ће мајка да вам дода салату само да мено поуљим и посонем.

поспадати -а св према спадати. – Поспадо поплет с прошћа, поспадали обруче-
ви с каца, све се скљокало ко да ниђе нико жив нема.

поспјешан -шна -о ‘вредан, марљив’. – Јес Игрутин помали човек, ал поспјешан, 
не мош у три села наћи тако вредног човека.

посрећити се -и се св ‘изаћи на добро, на срећно’. – Посрећи се твој спроводаџилук, 
узеше се, добише ђечицу, вала Богу.

посркати посрчем св ‘појести течно јело’. – Посркаше ђеца кашикама оно утро-
шено млијеко слађе од шећера; в. гатњак.

посрнути посрнем св ‘неспретно коракнути, спотаћи се’. – Кад смо кренули на-
ниже, Вилиман посрну, умал не-паде; ║ посрћати -ем несв ‘спотицати се, посрта-
ти’. – Паде ледена киша и ми ти почнемо посрћати и падати, реко би смо пијани.

пос[т] поста м ‘уздржавање од мрсних јела, пост’. – Наша кућа е одвајкад држа-
ла пос у сва четири поста и у време мрснине средом и петком јел је баба стално 
ćетовала: пости, вели, кад се пости, да не би постијо кад се мрси; пости постију м мн 
‘пост’. – Кад наступе пости, ондак се чељад полако спремају за причес.
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постава ж 1. ‘посуда у коју се слива ракија при печењу, капалица’. – Добра 
ти ракија, колко си ћеро од казана, а он му вели, нисам млого, туј до поставе; 2. 
‘унутрашња тканина на одећи’. – Купијо сам тати штов и поставу да му Раде сашије 
одијело, д-има стоеће, кад пође на свадбу ил тако неђе.

поставити -им св ‘сервирати’. – Кад однесем јело радницима у поље, ми доље 
простремо чаршов и поставимо ручак туј на трави; ║ постављати -ам несв. – 
Постављајте ви ручак док ми попијемо по ракију.

постанак -анка м ‘настанак, појава’. – Прошло е преко двеста година од постан-
ка цркве у Горачићима и досад се народ молијо пред иконостасом кои подигоше 
наши праоци и сад ова попузгара нашо да га поруши, будибокснама, баш ће да се 
усрећи; ║ постање с ‘настајање, стварање’ – Наша кућа е од постања славила Светог 
Николу, а наш отац је у војсци кријући носијо његову иконицу.

постарати се постарам се св ‘потрудити се око нечега’. – Постарај се мено око 
стоке док се ја не вратим.

постат ж ‘део њиве који се заузме када се жање или копа’. – Земајле се није 
сијало у врсте но под мотику ил на сачму и ондак, кад се окопава, свак заузме постат 
и ћера.

постати -нем св ‘настати’. – Ђед је говорио да зло није постало јуче. – Кад је 
Петру погино отац, он је посто домаћин – а имо дванес година.

постеља ж ‘лежај, кревет’. – Откад је баба пала на постељу, није се више шала-
кала нако ко раније.

постељица ж в. пометина, кошуљица. – Иди, сине, закопај постељицу у ђубре, 
да е керад не вучу по путу.

постигнути -нем св ‘постићи’. – Кад се човек стално труди из дана у дан, не 
мож ништа да му се отме, све ће постигнути, с Божјом помоћи, јел, што вико неки, 
у срећу се узда луд, а паметан у свој труд; ║ постићи -гнем св. – Не може се све 
постићи, ал није срамота нешто макар покушати; ║ постизати -жем несв према 
постићи, постигнути. – Ко није пробо није ни постизо; ║ постигнуће с ‘учинак, 
тековина’. – Наш ђедо нам, туде покрај ватре, у причама однекале извођаше наше 
прађедове и њине житељске згоде и незгоде, радости и туге, придобитке и јазуке, 
постигнућа и муке (7 : 224).

постиђети се -дим се св ‘постидети се’. – Постиђо се кад му се то десило, није 
смео ласно д-изиђе међу-људе, а неко би се с тим дичијо, знаш како викаше баба: 
чега се паметан стиди, оним се будала поноси.

постицати -чем несв ‘наговарати, подстицати на нешто’. – Немо да га постичеш, 
нек сам мућне својом главом.

постојати -им несв ‘бити, егзистирати’. – Ми вође постојимо од памтивијека.
постојати -им несв ‘кратко се задржати на неком месту’. – Постојде ти тујнак 

док ја донесем нешто из подрума.
постојбина ж ‘завичај, место рођења, порекла’. – Е то е, синко, наша ђедовина и 

наша постојбина, то се у срцу носи до гроба.
пострадати пострадам св ‘настрадати, лоше се провести’. – Млого пута су наши 

преци пострадали за веру и ми смо дужни да то поштуемо и сачувамо, па макар нас 
били и мучили јел свака е мука за времена, а срамота довијека. – Никад се, благо 
ђеду не користи силом, знаш како е казано: ко нож вади од ножа ће пострадати.

постриг м ‘вуна од првог шишања оваца, јагњади’. – Постриг смо опрели и од 
тог смо плеле чарапе.

постризина ж ‘вуна лошег квалитета острижена с доњег дела овчијег тела’. – Ја 
ову постризину не састављам с другом вуном.
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посуљати се посуљам се св према суљати се. – Посуљала се стрина и бапнула 
колко е дугачка; в. ошљигати се; ║ посуљкивати (се) -уљкуем (се) несв ‘помало 
се суљати, клизати’. – Трапа у оним његовим траљама и све неке јаде посуљкуе; ║ 
посуљнути се -ем се св ‘мало се посуљати, оклизнути се’. – Посуљну се баба н-оној 
мокрој трави, би ме стра да се не скра.

посустајати -ем несв ‘губити снагу, замарити се’. – Немо да посустаеш, бла-
го мене, живот мора д-иде диље, само напред; ║ посустати -нем св ‘клонути, 
занемоћати, деморалисати се’. – Он, веселник, у оној невољи посусто и безмало 
диго руке од свега.

посути (се) поспем (се) св ‘изручити, излити на себе’. – Ондак ти ми угријемо 
воде у бакрачу, па неђе ђе је заклонито поспемо једно друго, те се тако окупамо; ~ 
пепелом ‘самопонижавати се’. – Он ти се, кад гој загусти, поспе пепелом, све оно 
што е испљуво полиже.

поćедати -ају св ‘поседати’. – Ан су поćедали, почеше да комендијају; ║ поćеђети 
-дим несв ‘седети мало у друштву’. – Није он дангубијо никад, пођекад поćеди мено 
с нама и оде своим послом.

поćек поćека м ‘утовљена свиња која се коље у јесен’. – Ово трое свиња ранимо 
за поćек.

поćекара ж ‘свињче утовљено за клање’. – Она поćекара преврнула корито, ко 
да зна да е дошла до ножа.

поćело с ‘посело, вечерња седељка’. – Нема више прела и поćела ко земајле.
поćећи -ечем св ‘посећи’. – Ви сте ова дрва поćекли, а није вам шумар ишчекићо, 

дабогда да вам не стигне позив за суд.
поćечити -им несв ‘клати рањенике, спремати месо за зимницу’. – Тамо краем 

новембра ћемо да поćечимо.
потабати -ам св ‘погазити’. – Вели баба ђеду: кад једно од нас-двое умре, ја ћу 

ти потабати и побусењати гроб на побусани понедјоник.
потаванити -им св ‘ставити даске преко греда на таваници’. – Наш калкан је 

потавањен и горенак се диже сијено и кад треба кроз шубер се збаци право у шталу.
потаја ж ‘притајеност’; в. преданити; ║ потајно прил ‘кришом, у тајности’. – 

Они су ти се потајно бегенисали, дуго се није знало.
потаман прил ‘све како треба’. – Викаше ђедо: ако ти је све потаман, убаци ка-

мичак у обућу да те жуља, да се не осилиш.
потаманити -аманим св ‘уништити, затрети’. – Док не измислише пепеин, нис-

мо могли ласно да потаманимо буве. – Раније је било зечева и фазана пуно поље, сад 
ниђе једног, све ловци потаманише.

потанак -нка -о 1. ‘доста танак, танушан’. – Нашо неђе потанак оплавак па 
се поштапа ко ђедо; 2. ‘сиромашан, оскудан’. – Бијасмо онда потанки, једва смо 
састављали крај с крајом; ║ потанко прил ‘оскудно’. – Живљело се потанко, отима-
ли злотвори и црно испод нокта.

потапати потапам несв ‘припремати конопљу за трљење стављањем у мочило’. 
– Ми смо ондак потапали конопље у мочило да се кисели, потље се суши и трли; ║ 
потопити потопим св ‘загњурити у воду’. – Ондак ти се веш потопи у цијеђ да се ки-
сели, па се претрља и носи у поток на кошуљари да се испира пракљачом на перилу.

потачкати -ам св ‘побити тачке, кочиће за парадајз’. – Морадок да потачкам 
патлиџане, треба да се повежу, цветали млого добро; в. прочевље.

потврд -а -о 1. ‘прилично тврд’. – Мислили су да ће га лако сломити, али су по-
сле виђели да је он ипак потврд. – Не вреди се мучити, потврдо за копање, мора да 
се чекне киша, ако Бог да; изр.~ на уветима ‘наглув’. – Ја сам ти потврд на ово лево 
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уво, касти приглув на њега, да не помислиш да сам од онијег што на једно уво чују 
а на друго испуште. – Бијаше Миле Марковић потврд на уветима, није бијо начисто 
глув ал згодно приглув; в. крештав, бозна; 2. ‘шкрт, тврдица’. – Знало се да е потврд 
и да његов динар два вола вучу.

потегалац -лца м а. ‘добар радник, који хоће да запне, потегне’. – И он се, вала 
Богу, потревио потегалац, све зна шта треба и све види на време, има око соколово; 
б. ‘коњ који добро вуче’. – Над Жарковим зеканом нема бољег потегалца у Драга-
чеву.

потегнути потегнем св 1. ‘повући, затегнути’. – Потегниде горњи крај мено к 
себе; 2. ‘упустити се у тежак посао’. – Он је и вољо и мого да потегне и да све ура-
ди како Бог милуе; 3. ‘попити »гутљај више« алкохола’. – Није био бекрија, ал је 
пођекад знао да потегне; ║ потезати потежем несв. – Поче он потезати, ја му велим 
немо сам млого е тешко, искилавићеш.

потежак -шка -о ‘који је веће тежине, прилично тежак’. – Потежак је тај сноп и 
за мене, а јадно ти за дијете; ║ потешко прил ‘прилично тешко’. – Потешко е то за 
њега, још је он веретизан.

потезница ж ‘полуга на трактору која служи за качење и ношење прикључака’. – 
Додајде ми, дијете, потезницу и да ми поможеш закачити плугове.

потекар прил ‘поново, други пут’. – Док се Јован није потекар оженијо кад је 
јадна Бранка умрла, Перо био кода нас.

потепати -ам св ‘с љубављу се обратити (об. детету)’. – Баба е знала и да потепа 
»Миле, бабино пиле«, ал и да потражи онај прутић на шивоњеру.

потес м ‘земљиште које је власништво више лица’. – Наше њиве су ти биле у 
једном потесу у Радовини, све једна до-друге, одозгор од Черговишта па све доље 
до Марковића потока и онамо до Јасења.

потешкоћа -оће ж ‘неприлика, малер, незгода’. – Све ти је некако било скопчано 
с потешкоћама, ал што човек може, то не може ни мрав, ни тица.

потијесан -сна -о ‘узан, сужен’; в. жуљ.
потипко прил ‘прилично споро, полако’. – Радимо потипко откад зађосмо у го-

дине, ал јопет не стаемо ниђе ко вода; в. окрунити.
потирати -ем св ‘рибати, купити влагу с пода’. – Еве потирем партос и ома ћу 

да до[ђе]м; ║ потрти св потрем ‘очистити, опрати, орибати’. – Потри, ћеро, партос 
у соби и очисти прозоре. – И ми ти потрли партос по кодницима меда да лижеш кад 
наиђе десетар Фадиљ и вели »остав, поново«, а Свилар му вели: Разумем, друже 
десетаре, но дозволи ми да те питам знаш ли ти ону причу о мами и куци, овај вели 
не знам, кажи како иде, а Свилар му каже: иде вако – »јебо ти пас матер«.

потка ж ‘нити које се чунком или балуком провлаче попреко у основу при ткању’. 
– Потку сам оварбала ономад код Лепе у Чачку. – Кад навијемо основу, онда чунком 
промећемо потку и брдом сабијамо.

потказати поткажем св ‘одати, открити тајну’. – Потказо иг и одма иг оћерали у 
апс; ║ потказивати -азивам / -азуем несв ‘шпијунирати’. – Знала рђа једино да лаже 
и потказуе поштене људе.

потказивач -ача м ‘доушник, денунцијант’. – Оно ти се лизало с оним ништаци-
ма и бијо њин потказивач, пањко људе и за оно што јес и што није.

поткајарити -им св а. ‘прикрпити, поправити’. – Морам мено да поткајарим 
јасле, млого ми сијена стока просипа; б. ‘окрепити’; в. напој.

поткајловати -уем св ‘ставити кајлу, учврстити клином’. – Зими клепавамо, ош-
тримо, поткајлуемо све алатке док смо придоконији, кад гране прољеће, да бид-
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не све азурно и спремно за посо. – Све сам алатке клепо и поткајлово, кад гране 
пролеће нек је азурно.

поткивати поткивам несв 1. ‘стављати потков (коњима, воловима)’. – Ми смо 
коње поткивали на Шљивању; 2. ‘поправљати, уређивати’; в. изломити; ║ поткова-
ти поткуем св ‘обути теглећу стоку’. – Ко ти је потково волове?; ║ поткивање с гл 
им. ‘стављање потковица коњу, волу’. – Ујутру терам коње на поткивање, поћерај 
и-ти твое па д-идемо зајно.

поткивач -ача м ‘радник који поткива коње и волове’. – Петровићи су, земајле, 
били млого добри поткивачи, а и Поповићи, сад нема нико сем Јордана Василијевића 
у Живици ал и-он оматоријо и гроно.

поткивачница ж ‘радионица у којој се поткивају волови и коњи’. – У Петровића 
поткивачници стално е била налога.

поткинути се -нем се св ‘изазвати црвенило коже од трења и знојења, »ојести 
се«’. – Кад смо по оној врућинчини ишли преко планине, скоро сви су се поткинули.

потков поткова м ‘потковице и клинци којима се поткивају коњи и волови’. – 
Мајсторе, догнак ти коња и, што вели онај, »ударде му тврдога поткова што ће трајат 
пола годинице«; в. баскијаш.

потковица ж ‘гвоздена плоча којом се поткивају коњи или волови’. – Морам у 
новембру д-ударим коњма потковице са зимским штулом.

поткољеница ж анат ‘део ноге од колена до скочног зглоба’. – Кад је сиодијо 
низа-стубе, пукне пречага те згули поткољеницу начисто; в. дурнути.

поткопавати -опавам несв према поткопати. Немоде, дијете, поткопавати ту 
цоклу, отиснуће се; в. премеђи[ва]ти; ║ поткопати поткопам св ‘откопати с доње 
стране, испод нечега’. –

поткочивати -очивам / -очуем несв према поткочити; в. повијати се; ║ потко-
чити поткочим св 1. ‘подупрети (нешто што се накренуло на једну страну и може да 
се сруши)’; в. оченути, подупорањ; 2. ‘отежано дисати’; в. изданути.

поткошуља ж ‘део мушке одеће који се облачи испод кошуље’. – Чим крену 
мразови, ја облачим дугачке гаће и поткошуљу.

поткрвавити се -рвавим се св ‘мало се глацнути, подгојити се’. – Кад је дошо с 
робије, бијаше кос и кожа, после се мено поткрвавијо.

поткресати -шем св ‘подсећи, поткратити’. – Поткресали смо врзину да може 
љуцки да се прође путом с кабастим товаром; ║ поткресивати -есуем несв ‘кресати, 
сећи или кратити гране дрвета’. – Зими поткресуемо воће споради вормирања круне, 
а краем љета поткресуемо багрење ради спремања лисника стоци.

поткровље с ‘таван, простор испод крова грађевине’. – На поткровље смо из-
носили орасе да се суше.

поткрпити се -им се св ‘обезбедити мања средства’. – Ишла ђеца неколко дана 
да беру печурке и одњела у задругу и они им згодно платнули, те се мено поткрпис-
мо.

поткувавати -увавам несв ‘месити тесто, припремати га за печење хлеба’; в. 
месити; ║ поткувати -ам св према поткувавати; в. вангла.

поткупити -им св ‘делимично покупити’. – Ми сваки дан поткупимо по вотњаку 
оно што само опане и никако ни не млатимо шљиве ко што неки раде. – Ја сам по-
ткупила падалице и турила да се кувају свињама; ║ поткупљати поткупљам несв 
‘купити сваки дан како опада само од себе (о воћу)’. – Најбоље је шљиве не млатити 
него поткупљати како саме опадају, ондак су најзрелије и најслађе и од њиг је ракија 
најљепша.
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поткупити поткупим св ‘дати мито, корумпирати’. – Ласно е њему, он иг 
поткупијо и њему најлакше деонице на кулуку, најмањи разрез за откуп и коешта. – 
Ласно е њему кад је имо ш чим да иг поткупи, сад може да ради шта-ош.

поткусити се поткусим се св ‘обући кратку хаљину’. – Бијаше се Босиљка пот-
кусила па е свекар прозво Куса.

поткусурати се -ам се св ‘изравнати рачуне и дугове’. – Ајде ми лепо и згодно 
да ćеднемо и да се ко људи поткусурамо: ти си мене пооро двије њиве, а ја сам тебе 
иструго кров за шталу.

потље в. после.
потмуо -ула -о ‘намрштен, натуштен’. – Приђе он нако сав потмуо, види се да 

о злу мисли; ║ потмуло прил ‘пригушено’. – Ма знао сам да ће невреме чим је 
дудњало нако потмуло ноћас од Овчара. – Ма оćећам, не знам како би ти реко, неки 
потмули бол војнак у прсима.

поток потока м ‘омањи водени ток’. – Вели ђедо њима: немоте вође преда мном 
и овијем женама да се јуначите јел ласно е псовати капетана у потоку; ║ поточањак 
-њка м дем према поток. – Посред њиног имања пролази поточањак, бистар ко суза; 
║ поточић м дем ‘и с т о’. – Сагнај овце на поточић нек пију воде па иг поћерај кући; 
в. брзак; ║ поточина ж пеј. – Кад пану кише, она њина поточина надође ко Морава.

потонути потонем св ‘нестати у води’. – Некако се кова откачи од ланца и 
потону у бунар; ║ потонуће с ‘потапање’. – Цела наша ситуација личи на једно 
велико потонуће, и то до дна, а кад ћемо испливати из ове погани – кој ти га зна.

потоњи -а -е ‘последњи’. – Знаш како каже ђедо: боље, вели, потоњи међу 
добријем, но први међу злијем, али је зато, каже, боље бити први у селу но потоњи 
у граду.

поторавати -оравам несв ‘понављати разред’. – Онај мој поторавац оће и да по-
слуша, и да ради шта ош, само не воли књигу и то ти је, јопет потораво.

поторавац -вца м ‘понављач’; в. поторавати.
поточара ж ‘воденица изграђена на потоку’. – Земајле је на нашем потоку било 

поточара воденица колко ош; кад пођеш озго од Вукадинове, па наниже иде Обрада 
Радосавчевића, па Парезанска, па ома ниже њиг имадијагу Видосав и Миленко, па 
Витомир, па Јован и Ђурђија, па ондак Стојановићи, па Радосавчевићи, мено ниже 
бијаше Лалова, па Ћуранова, па Веселиновићи, па ондак ти иде Јагодина поточара, 
па Пићина, па Гаврилова, па Кевина, ондак иде Петровића и још двије-три до Дра-
гутина Давидовића у Драгачици, даље до Бјелице, да ти не броим.

поточати поточи св ‘потећи’; в. зазубице, заценути се, сашућети.
потпала ж ‘ситно исцепкана дрва или љушчице за потпаљивање ватре’. – Ми 

ицјепкамо потпале и туримо у сувоту и кад устреба, потпалимо ватру за трен ока.
потпалити потпалим св ‘подложити, потпирити (ватру)’; в. потпала; ║ 

потпаљивати -аљивам / -аљуем несв према потпалити. – Ретко смо кад изнова 
потпаљивали ватру, обично увече запретемо жар и иzутра распретемо и само бацне-
мо какиг љушчица или ситнине и она плане.

потпаравати -аравам несв ‘прати одећу, постељину у врелој води, цеђи’; в. га-
мад; ║ потпарити -им св према потпаравати. – Од оне жеге се потпарили уćеви, 
виђи само како им клонуло лишће.

потпасати (се) -шем (се) св ‘увући кошуљу у панталоне при облачењу’. – Пот-
паши се, дијете, видиш да дува ветар, немо да назебеш; ║ потпасивати (се) -асивам 
се / -асуем се несв (о женама које су имале »спуштен стомак«). – Била е велика 
радница ал је имала неку валинку, жигало е у стомаку па е ишла у Вукајловиће да 
се потпасуе.
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потпетити потпетим св ‘подвити луб на обући неправилним обувањем’. – Обуј 
се ко човек, немо да потпетиш ту обућу; 2. ‘изневерити очекивања’. – Откад му е 
умро отац, он ти је начисто потпетијо, ни она кућа ни помози Боже. – Потпетијо у 
школи, само што није потораво; в. дибидуз, сувовица.

потпетник м ‘трака на дну ногавице’. – Брич панталоне су имале потпетнике 
кои иду испод стопала да би панталоне биле затегнуте.

потпирати (се) потпирам се несв према потпрати (се). – Шта се потпираш 
сваки-час ко да немаш преча посла; ║ потпрати -перем ‘опрати доњи део тела (об. 
детету кад се унереди)’. – Потпери дијете, подај му нек пије млијека па га тури да 
спава. – Он се, колко е неваљо, сакрије у врзину крај потока и прежа еда ли ће наићи 
нека жена да се потпере.

потпирити потпирим св а. ‘подстаћи зло’. – Душевна јој је рана да води аброве 
и да потпируе свађу међ народом; б. ‘учинити нешто нечасно’. – Не знам који га 
ђаво потпири те учиње ту срамоту ко нико наш; в. ‘подјарити ватру’. – Дуну ветар 
ко наручен те потпири ватру па за трен ока изгоре врзина што смо зимус поćекли.

потпланинац -нца м ‘становник који живи на северном подножју планине 
(Јелице)’. – Они доље, потпланинци у селима око Мораве немају воћа ко-во ми, ал 
имају житницу нема шта да се каже.

потплат потплата м ‘доњи део обуће, ђон’. – Отишо ми потплат, морам д-однесем 
обућару да ми пенџетира.

потприштити се потприштим се ‘добити пликове по телу од дуга хода по 
жези’. – Кад смо по оној жеги прешли преко планине и тамо и вамо, бијаг се згодно 
потприштијо.

потпуштити -им св 1. ‘скренути с пута, упасти у канал’. – Пуштијо волове д-иду 
сами и потпушти кола у ендек; 2. ‘постићи мање од очекиваног, подбацити’. – Бор-
те се да не потпуштите, кад једном кућа осиромаши, тешко се изоди испотекар на 
прави пут. – Трудте се, ђецо, д-обдржите кућу, да не потпуштите, јел то ти је ко кад 
тераш волове и кола путом, ако потпуштиш под обалу, преврте кола, а из каната све 
испаде и откотрља се у поток.

потра ж ‘штета коју стока направи на усевима’. – Ишо сам да сe извинем човеку 
и да му платим потру за оно што су ми овце изишле и починиле му штету на уćеву.

потрбушке прил ‘на стомаку (спавати, пузати)’. – Кад је запуцало и грање поче-
ло да пада по нама, ми смо ти пузећи, нако идући потрбушке, успели да се извучемо 
и да на једвите јаде спасимо живе главе.

потргнути -нем св 1. ‘поставити проблем’. – Изгледа ко да су сви чекали да се и 
та ствар потргне; 2. ‘зграбити’. – Кад потрже проштац, ђедо му рече: у мојој кући то 
никад више немо д-учиниш; ║ потрзати -жем несв ‘хватати се за нешто’. – Није он 
то питање опште потрзо док Драган није почо да загуљуе.

потребит -а -о ‘који има неку потребу (гладан, жедан, го, бос, без крова на гла-
вом)’. – Севап ти је удијелити ил мај каким начином помоћи потребитом.

потребовати -уем несв ‘искати нешто што је потребно’. – Потребовало ми је 
дваес пешес иљада д-измирим порез, би л имо да ми даднеш у зајам до Јереминдана, 
ондак ћу да терам волове на вашер да продам, пристигли ми јунци.

потревити -им св 1. ‘испунити предсказано’. – Ет како ти је Славка потревила 
и све што е рекла, тако е и било; 2. ‘погодити некога или нешто’. – Виче онај Циго 
на вашеру што има оне дрангулије: ко набије тај добије, и Микаило реши да проба, 
уплати онај обручић и потреви из прве и стварно доби награду, купи за њу величку 
лубеницу те је ми, сви зајно, спуцасмо; ~ се св ‘десити се, погодити се’. – Потревила 
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се меродавна, вала Богу и вредна ко чела. – Потревијо се арум, неће уз брдо да глоне 
па да га ćечеш на комаде; в. акреп, басташ, бјелоперас.

потрепштиње ж мн ‘потребе’. – Ишли смо петком у Чачак, ондак је пијачни дан, 
и носили да продамо бијели мрс и коешта, а оздо понесемо мае, соли, шећера, гаса и 
коекакиг потрепштиња што нам је нужно д-имамо у кући.

потријети / потрти потрем в. потирати.
потрпати потрпам св ‘сложити, нагомилати’. – Ајде да потрпамо снопове у 

крстине, залази сунце за облак, може ноћас д-удари киша; в. тринескиња.
потрпити -им несв ‘стрпети се, почекати’. – Шути, жено, потрпи мено, проћи ће 

га та будалаштиња, имаш ђецу, знаш како е казано: трпљен – спашен.
потрусити -усим св ‘посути мало по врху шећер, со, бибер, брашно. – Кад ис-

печеш салчиће, ондак иг потрусиш озго шећером у пра(х)у.
потрчати потрчим св ‘кренути трком’. – Цео живот прође у трудовима, потрчи 

тамо, потрчи вамо, ниђе краја.
потрчко м ‘послушник, човек мале памети и велике спремности да потрчи тамо 

куд се честит не би ни окренуо’. – Он ти је обичан потрчко, цео живот се увлачио 
коекоме у гузицу и никад није знао што то чини.

потсадити потсадим св ‘накнадно посадити’. – Ђе гој се није примила садница 
ми смо данас потсадили наново.

потсијати -јем св ‘накнадно посејати’. – На неким местима тице појле ćеме и 
није никло, па морамо што прије да потсијемо на тијем местима.

потсирац -ирца м ‘млечни коагулат, потпуно млад, још неоцеђен сир’. – Кад је 
изишо из болнице сваки дан сам му давала по мено потсирца и, вала Богу, коварну 
се он згодно, да зло не-чуе. – Бијаше се чикуна нешто окевешијо, почеше му давати 
потсирац иzутра наштину и богме се коварну.

потсиревина ж ‘млеко у почетној фази сирења’. – Ја потсиревину држим на са-
мом крају шпорета.

потсмевач -ача м ‘човек који се подсмева, изругује’; в. карати.
потćећи -ечем св ‘прекуцати доњи део млинског камена да би се добила боља 

мељава’. – Потćеко неки Чарапан Драгутину камење, млого добро брашно испада; 
║ потćецати потćецам несв према потćећи. – Нико боље, у нашем крају, није умљо 
да потćеца воденичко камење од Милорада Пиће, он кад то чеклеише, бидне брашно 
за пример.

потулити потулим св ‘погасити’. – Кад сам намино озго с планине, бијагу 
потуљене лампе по кућама; ~ се ‘притајити се’. – Шта си се тујнак потулијо, што 
ко човек не кажеш гласно и јасно;║ потуљен -а -о ‘подмукао, зао’. – То ти је једна 
рђа потуљена, вамо згодно с тобом, на ране да га привијеш, а шта ти мисли, смера и 
ради иза леђа, не до ти Бог; ║ потуљено прил ‘подмукло’. – Он ти, нако потуљено, 
смешти на Голи оток човека ни крива ни дужна.

потурити -им св ‘ставити, подметнути нешто испод нечега’. – Потурисмо атуле 
под кацу и под бурад; изр. Потуријо куче под лисиче.

потурчити се -им се ‘одродити се, преверити, примити исламску веру’. – Сви 
су они били Срби, славили крсну славу, крстом се крстили и Богу се молили, ал 
ђедови њини се потурчише, оставише славу и прекаду и почеше глати попријеко 
дојучерашњу браћу.

потуцати се потуцам се несв 1. ‘скитати без циља, врзмати се’. – Оста цео живот 
да се потуца од немила до недрага, није шћео да слуша ни оца, ни ђеда и ене га сад 
права правцата скитара; 2. ‘тумарати по мраку’. – Шта се потуцаш по тој помрчини, 
скркендаћеш се, узми вењер.
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потценити потценим св ‘унизити, омаловажити некога. – Они који не знају ниш-
та знаду да потцене боље од себе; ║ потцењивати -ењивам / -ењуем. – Ма јесам ја 
сељак, ал не мош ти мене да потцењиваш јел не би ја дао мој образ за сва твоја блага.

потцењивачки прил ‘ниподаштавајући, игноришући’. – Поче он нако 
потцењивачки да му соли памет, а ђедо му скреса: слушај, вели, пријатељу, ко тако 
ко ти млого прича или све зна ил све лаже.

потшиш потшиша м ‘подшишивање’. – Право ти ка[же]м, пошо сам код Микоша 
на потшиш.

потшпрајцовати -уем св ‘подупрети с доње стране, подбити, ставити шпрајц’. – 
Кад се излива плоча, онда се најпрво монтопека подшпрајцује па се ондак бетонира.

поћера ж ‘потера, хајка’. – Правили ономад поћеру, убили курјака па га мере, а 
ђедо им вели, ласно е мртву курјаку реп мерити.

поћерати -ам св 1. ‘потерати, погнати’. – Кад је баба виђела онај црн облак од 
Овчара и како се смрачило усред бела дана, она викне из све гласа: поћерајте краве 
брзо и бежте кући; 2. ‘развити младе изданке; почети израстати, развијати се’; в. 
влат.

поћи пођем св ‘кренути, упутити се’. – Таман кад смо шћели поћи, наиђе наш 
рођо из Брезовица, те се повратисмо у-кућу; изр. ~ за руком ‘успети, имати успеха 
у нечем’. – Ет, не пође му за руком да с ожени, но оста сиђелац, а добар је ко добар 
дан.

поћопати поћопам св ‘појести’. – Оди, благо баби, поћопај ово што ти је баба 
спремила.

поћудан -дна -о ‘погодан, смеран’. – Млого е меродаван и поћудан, турио се на 
ђеда, сунце га гријало, пљунути.

поћуднос -ости ж в. смернос. – Е, куме, вала Богу, нашо си снау, од честита рода, 
а поћуднос јој башка.

поудавати поудаем св ‘удати све по реду’. – Све е то требало најпрво поудавати, 
па спремити руо, па ићи на бабине и коешта.

поука ж ‘савет’. – Поуке старијиг су чувале млађарију, а ђедо е стално говоријо: 
кажи мудроме – и биће још мудрији, поучи праведног – и знаће више, а будали 
не вреди зборити; ║ поучан -чна -о ‘који може поучити, који може послужити као 
узор’. – Поучна е она прича о два јарца што се сретише на брвну, па ниједан не-
попушти.

поуљити поуљим св ‘насути мало уља’. – Поуљи мено салату, благо баби, љепша 
ће да бидне.

поустајати -аемо св ‘устати сви редом једни за другим’. – Не бијасмо ни 
поустајали, кад зове Милорад испред куће, ома сам се ćетила шта е било (7: 44).

поучавати поучавам несв ‘упућивати, саветовати’. – Оће он да поучава како се 
држи кућа, а виђи кака е његова; ║ поучити поучим св ‘упутити, посаветовати’. – 
Нит зна, нит има ко да га поучи.

поциглати -ам св ‘поплочати циглом’. – Најпрво им је у-кући била земља па е 
после поциглали.

поцијепати поцијепам св ‘исцепати’. – Кад Жарко виђе да Цолу треба да буде 
пречи социјализам од његове ђеце која му умиру од туберкулозе, он поцијепа пар-
тинску књижицу и баци је пред оне буџоване.

поцрвењети -ним св ‘поцрвенети’. – Кад му скресаше у брк све што им бијаше 
на срцу, он поцрвење ко вински чеп и забезекну се.

поцркати -амо св 1. ‘угинути једно за другим’. – За неколко дана поцркаше нам 
све кокошке, наишла нека болешчина; 2. ‘загрцнути се, угушити се од смеха’. – Кад 
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је он почо да комендија, поцркаше ђеца од смија, па не знаш да л ти је смјешније 
како се ђеца смију ил оно због чега се смију. – Поцркаше несретном Илији од-смија; 
изр. ~ од-стра. ‘од страха’ – Поцркаше од-стра; ~ од срамоте. – А ови, с момкове 
стране, умал не поцркаше од срамоте; ~ од-глади. – Цео дан ништа не окусисмо, 
поцркасмо од-глади.

почек почека м ‘зајам у роби који се узима на договорено време’. – Да л би, Бо-
рисаве, мого да ми даднеш мено марде на почек.

почерупати (се) -ам (се) ‘покошкати се, потући се’; в. запарати.
почетак -тка м ‘мустра према којој се отпочиње ткање, вез, нецање’ – Узела од 

Љубине почетак за тканицу.
почешћати -шћам св ‘направити чешћим’. – Поориједили кад су садили купус 

ијако е имало расада колко ош, те ти ја смотам садаљку па почешћам.
почистити -им св ‘кастрирати (о свињама)’. – Почистијо ми Милић веприће, 

па смо оне беле бубреге опрали, посолили и испржили у тигању; ║ почишћавати 
-ишћавам несв према почистити. – Ми ка[же]мо да се вепар почишћава, коњ се 
уштроји, а ован и бик се утуцају; ║ почишћати почишћам несв ‘и с т о’; в. прасац,

почупати почупам св ‘извадити из корена’. – Поранимо док је росе те почупамо 
пасуљ јел кад упече звездан, пуца меуна и млого пасуља оде на раскод.

поџавељати се -ам св ‘посвађати се’. – Мал-мал па се жене поџавељају, док им 
ђедо јампут не рече: ђецо, благо мене, утувите шта ћу да ви речем: неслога е мајка 
свију греова, неслога навлачи проклество на кућу и чељад, водте рачуна шта радите.

пошаландрцати -андрцам св ‘изгубити способност самоконтроле’. – Откад се 
дочепо власти, начисто е пошаландрцо, ни онај човек, ни помози Боже.

пошашавити -ашавим св ‘скренути с памети’. – Не знам кои им је ђаво, начисто 
су пошашавили, мора да су иг засврбљела леђа јел је казано да е за леђа безумнога 
батина.

пошевац обично у изр. на ~ ‘накриво’. – Бијагу се он и Рале поднапили па све 
иду на пошевац, ђа лево, ђа десно, а кад зборе, заврзују језиком.

пошиљкати се -ам се св мало се у шали погурати, изигравати битку. – 
Мушкарчићи кад иду из школе, они се шалакају и нако мено пошиљкају, ко каки 
јунчићи.

пошламити пошламим св ‘покупити, напабирчити’. – Кад су радници покупили 
компир, ćутрадан ја и мој човек чепркасмо с мотичицама и богами пошламисмо још 
четири пуна пунцита џака.

пошљедак -тка м 1. ‘последак, крај’. – Кад би на пошљетку, он пристаде да уз 
руво дадне још и шиваћу машину. – На пошљетку, он се испоздравља са свима, 
а суза му сузу стиже; 2. ‘последњи залогај при јелу’. – Онај пошљедак смо звали 
стидак, њега, ко има образа, није шћео д-узме ијако би мого појсти пет пута нолико.

пошљигати -ам св ‘проклизати’. – Кад је стего мраз после оне југовине која е 
топила снијег, пошљигало е да ни свиње нису могле да дођу до корита, но падају ко 
да су пијане.

пошорати се пошорам се св ‘побити се, потући се’. – И они ти запођену свађу, 
реч по реч и пошораше се ко суманути.

пошта ж ‘аутобус, аутобуска линија’. – Ондак ти је аутобус сваки дан ћеро џак с 
поштом па смо сви кад угледнемо аутобус говорили ене поште.

поштапало с ‘штап’. – Додајде ми оно мое поштапало, благо баби; изр. Од шта 
пало – поштапало.

поштен -ена -о ‘частан, честит’. – Он ти је поштен ко сунце, пред њим би млоги 
требали да се покрију уветима ако имају образа јел знаш како се каже: не гори образ 
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од сунца, већ од поштенијег људи; ║ поштено прил. ‘исправно, морално’. – Он је 
живљо часно и поштено, мрава згазијо није; ║ поштење с – Ми ћемо се спасти ако 
се јопет зацари поштење у народу, ово што се сад ради води право у пропас.

поштењак -ака м ‘непоткупљив частан човек, правдољубац’. – Нашо он да 
тражи поштењака у овој власти, а не зна да се таки тамо не б-одржо ни дана; ║ 
поштењачина м аугм и хип од поштењак. – То ти је бијо човек поштењачина, није 
му било равне.

пошто-пото изр. ‘на било који начин, по сваку цену’. – Навро, оће д-иде у Банат 
пошто-пото, није вређело говорити.

пошушњара м ‘чанколиз, преварант’. – То е једна обична пошушњара, то човека 
ни виђело није.

прав -а -о ‘исправан, честит, непорочан, усправан’. – Тај бијо прав, нит се савијо 
пред коеким, нит је кога резилијо; ║ ~ правцат неодр прави правцати ‘истински, 
стварни’. – То ти је прави правцати домаћин и каваљер.

[правда] ж. – Нема ти код њиг правде, синовче, они су огрезли у отимачину; изр. 
делити ~у ‘судити, пресуђивати’. – Он ти дијели правду кад те шумар пријави; исте-
рива ~у ‘борити се за исправну ствар’. – Он ти је целог живота истериво правду; на 
~и Бога страдати ‘страдати недужан’. – Он ти је настрадо на правди Бога. – Каже 
мој ђедо да правда не може ни утонути ни изгорети и вели: истина и правда носе 
победу јербо правда говори и у оковима.

правдати се -ам се несв ‘тражити изговор’ – Немо да се ништа правдаш, ти си 
крив.

праведан -дна -о ‘честит, примеран, поштен’. – Нико ко он није праведан, зато 
су га и прогнали јел су вазда праведници били прогањани.

праведнос -сти ж ‘праведност’. – Ко гој је праведнос поштово, добро му се вра-
тило ил њему ил потомству његовом.

правити -им св ‘градити, стварати, изграђивати’. – Решили смо да правимо мено 
штале, ова стара нам поомалила. – Милан Сатара прави млого добре аутњаке; изр. 
~ питање ‘просити девојку’. – Спремимо се ми, обучемо стоећа одијела, упрегнемо 
коње и кренемо, ђедо, отац и мајка, чича, ујко и ја да правимо питање за ђевојку, 
вели ђедо: што ће бити јесенас – нека бидне вечерас; ~ се ‘бити извештачено усрдан, 
лажно пријатан’. – Пушти ону печу што се кези и прави се љубезна, а ствари је пре-
варбана у сто боја.

правичан -чна -о ‘праведан, поштен, објективан, непристрастан’. – Бијо е пра-
вичан ко сунце, није шћео ни по бабу ни по стричевима но по правди Бога јединога.

право прил ‘тачно, исправно, часно, поштено’. – Што е право и Богу е драго.
прађед м ‘прадеда, очев деда’. – У нашој кући маом по једном мушком ђетету 

нађену прађедово име, тако ти и ја носим име мог прађеда.
прађедовина ж ‘наследство од старине, прадедовина’; в. окупација.
праза празе в. празилук. – Ишчупајдер два-три струка празе и извади једну рокву 

да начиним мено салате уз тучени пасуљ.
празан -зна -о а. ‘у коме нема ништа’. – Додајде ми једну празну врећу; б. ‘ниш-

таван, безличан’. – Он ти није ни за шта, празан је ко шупаљ зуб; изр. [доћи] празне 
руке ‘доћи без дарова’. – Дошли празнијег рукуј ко да су убожјаци а јок неки вајни 
домаћини; причати у ~о ‘узалудно причати’. – Причо њему ил овом дувару, исто ти 
се вата, коно да пресипаш из шупљог у празно.

празилук м ‘врста лука’. – Ми оно нако зелено стабло празилука иćецкамо и по-
мешамо с роквом кад за Никољдан правимо салату уз тучени пасуљ.
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празник -ика м ‘тањир’. – Бијаше све затегнуто ко тамбура, чаршав на асталу, 
лепи празници, види се да е карактерна кућа.

празник м ‘светац, »црвено слово«’. – Ćутра е велики празник, Богојављење, да 
се спремите д-идемо сви у-цркву на службу и д-узмемо богојављењску водицу; ║ 
празничак -чка м ‘мали празник; »ситни светац«’; в. побрисати.

пракљача ж ‘даска са рукохватом за прање рубља лупањем’. – Ми ти однесемо 
на кошуљари веш у-ријеку, па распалимо пракљачама, јечи поток.

прамен м ‘мала количина вуне’. – Иди донеси један прамен вуне да покажем 
Стојанци како е лепа.

прангија ж ‘направа пуњена барутом, обично за пуцање на Божић или на свад-
би’. – Кад су се сватови примицали ђевојачкој кући, поче пуцњава из прангија.

прапорци -ораца м мн ‘више малих звончића у облику лоптица који се стављају 
на коње’. – Кад коње истимаримо па иг уамимо и туримо кићанке и прапорце – то 
ти је милина поглати.

прасак -ска м ‘звук експлозије’. – Кад озго од Шипетића мајдана чуеш прасак, 
знај да минирају камен.

прасац -сца м ‘одрасло мушко прасе или назиме’. – Овог прасца нећу да 
почишћам, ваља за приплод.

прасе прасета с зоол ‘младунче свиње Sus’. – Не гои се, синко, прасе очи Божића; 
║ прасенце -ета дем. – Оћемо за задушнице да закољемо једно прасенце; ║ пра-
сиште -ета с пеј од прасе. – Оно шарено прасиште се навадило и стално неђе про-
вали ограду и изиђе те направи јазук.

прасиља ж ‘свиња која се чува за расплод’. – Он ти је гаијо прасиље крмаче и 
продаво прасад тамо кад изиђу на тријестак кила.

прасити се праси се несв ‘доносити на свет младунче (о свињи)’. – Ене га у обо-
ру, праси се крмача па пази да не удави кое прасе.

прасица ж ‘женско прасе’. – Продае Мића млого лепе прасице, ваљају за при-
плод. – Нема боље тице от прасице.

праскати / праскати праскам / праскам несв 1. ‘лармати, правити буку, галами-
ти’. – Није он умљо да праска, ал се његова реч добро чула и кад је потијо говорио; 
2. ‘пуцати’. – Вољо е да чуе како праска кад отвори клакер; ║ праснути / праснути 
-нем св према праскати. – Кад је чуо да му е ћерка побегла за оног мангупа, прасно 
е ко да га е гром гађо.

праскозорје с ‘рана зора, расвит’. – Поустајасмо у праскозорје, поватасмо коње 
и кренусмо на вашер.

[прати] перем несв. – Кад смо прале веш на потоку, наиђе Добринка Живорадљева 
те се изразговарасмо; ║ перећи -а -е ‘који се употребљава за прање’; в. сапун; изр. ~ 
руке ‘скидати одговорност’. – Пере руке ијако сви знају да е то његово масло.

пратити пратим несв 1. ‘испраћати’. – Кад су пратили сина у војску, спремили 
су весеље с трубачима; 2. ‘послати, отпремити (писмо)’. – Сваког месеца му пратили 
помало пара док је био у војсци; в. опрез.

пратња пратње ж ‘погребна поворка’. – По пратњи се види каки је човек бијо, 
нема ко није дошо да га испрати; в. честит.

праћати се -ам се несв ‘ритати се, џилитати се, гицати се’. – Бијаг уватијо оно 
мушко прасе да га Милић почисти, кад оно поче да се праћа те га испуштик.

праћка ж ‘дечја играчка, направа за бацање каменчића’. – Сви смо ондај имали 
праћке па смо се такмичили ко ће боље да потреви у мету.
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праћкати се -ам се несв ‘уживати у купању уз ударање ногама и рукама по води 
(о малом детету), праћакати се. – Кад купам дијете у кориту, оно се раколи и праћка 
ручицама и ногицама ко риба.

[прашина] ж; в. ат, место, род[ан]; ║ прашиница ж дем. – Чудом се чудим 
откуд ова прашиница кад сам то јутрос пребрисала; ║ прашинчина ж аугм; в. 
оћоравити.

прашити прашим несв 1. ‘први пут окопавати усев’. – Оде ђедо да праши ком-
пир; 2. ‘посипати прашком (против гамади)’. – Прашила нана мачке и керад против 
бува, ал слаба вајда; ║ прашкати -ам несв дем. – Узе баба мотичицу и оде да праш-
ка бураницу; ║ прашнути -нем св дем према прашкати. – Ете бабе одма, само да 
нешто прашне у башчици.

праштати праштам несв ‘опраштати’. – Немо, благо ђеду, да биднете злопамти-
ла но праштајте сваком, да би и Бог вама прашто кад штогођ погрешите. – Причо 
Лисо како е неки господин гадно очепијо Јеремију у оној гужви, на вашеру, па му 
није реко „праштај“, но „пардон“, а овај њему: и ја тебе и пардон и пардончину и 
пардончиће.

првачити првачим несв ‘предњачити, бити први’. – Од малиг ногу оно ти је 
првачило и ете ти га догуро до директора. – Он ти је првачијо у свему и унапред им 
зборио да није добро то што чине, ал није вређело, једна ласта не чини пролеће; в. 
ујак.

првенац -енца м 1. ‘прва најјача ракија што потекне из казана’. – Првенац ти је 
јак ко ексенција, то кад би попијо, изгоро би цријева; 2. ‘први син’. – Ово ти је Тилов 
првенац, аман стасо за женидбу; 3. ‘први рој’. – Јутрос, ан је изгријало сунце, излеће 
првенац на илињачу те га сависмо у трмку.

првенство с ‘предност, предњачење’. – А он је стално носијо првенство, нико од 
њега није имо боље краве ни коње.

првешка ж ‘женка која се први пут млади’. – Ова ми је првешка, а ова е треће 
отелила; ║ првешкица ж дем према првешка. – Она нам првешкица дае лијепог 
млијека.

првешкиња ж в. првешка. – Имамо овијег шес крава и седма е ова првешкиња
првешче -ета с 1. ‘прво младунче’. – Отелила нам Цветуља првешче, згодно 

се намучила; б. ‘млада особа која иде у посету својој тек удатој својти’. – Кад при-
лазимо пријатељима, најпрво пропуштимо првешчад, па ондак ми старији идемо за 
њима; изр. првешче и поде ‘долазак девојачке родбине након свадбе у дом младена-
ца’. – Кренемо ти ми у првешче и поде с песмом, милина једна чути и поглати; в. 
поди.

први -а -о, у изр. ~ собра ‘прва славска трпеза за коју седају најугледнији и 
најстарији гости’. – Имаде, вала Богу, гостију доста, три собре смо постављали, у 
прву собру ćедају највиђенији гости.

првина ж ‘први годишњи природ (прво јагње, први плодови)’. – Наш ђедо е 
стално од првине даво цркви.

првобратучед м ‘брат од стрица’. – Мој ђед и његов ђед су првобратучеди, само 
што е његов ђед отишо на мираз па е даљина учинила свое, ал ми смо једна крв.

првождрепкиња ж ‘кобила која се први пут млади, ждреби’. – Она е 
првождрепкиња и потревила се млого добра.

првокоп / првоокоп -окопа м ‘прво окопавање кукуруза’. – Имали смо њиву 
доље под планином, одемо те посијемо и потље смо ишли за првоокоп; в. јаком, 
огрт, огрнути.
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првољетка ж в. првољеткиња. – Она Анчина првољетка дае млијека ко и ове 
краве.

првољеткиња ж ‘животиња која се први пут млади’. – Ми првољеткињом зове-
мо првешку краву, или првождрепкињу, или првопраскињу.

првопраскиња ж ‘свиња која се први пут праси’. – Првопраскињу мора да па-
зиш, она н-умије да чува прасад, мож да иг притисне кад лјеже и д-удави.

прворођак м ‘најближи сродник’; в. пречина.
првотелка ж ‘крава која се први пут (о)тели(ла)’; в. окопилити се.
првотелкиња ж в. првотелка. – И ове године имадемо једну првотелкињу.
пргав -а -о ‘прек, плаховит, свадљив’. – Не знам на ког се тури ово дијете, нико 

наш није вако пргав.
прдеж м ‘бучно ослобађање стомачних гасова, флатуленција’. – Остала од ђеда 

Радомира једна стара књига, зове се Пелагићев народни учитељ, и у њојзи пише да 
е прдеж опасно задржавати.

прднути -нем св ‘бучно ослободити стомачне гасове, флатулирати’. – То ти је 
оно што кажу, не би крив онај што прде, но онај што чу; изр. Прднути у чабар ‘про-
пасти’; ║ прђети прдим несв. – Њему причо ил прђо исто ти се вата.

преатресирати -есирам св према атресирати; в. атреса.
пребајцовати -уем св ‘поново избајцовати’. – Морам испотекар да пребајцуем 

астал и столице, испостијо се бајц за овијег десетак година.
пребацивати -ацивам / -ацуем несв 1. ‘приговарати’. – Опекло га што му е пре-

бациво за пијанство на слави; 2. ‘превозити, премештати’. – Звао Сава да му поможе 
пребацивати дрва преко-прошћа; ║ пребацити пребацим св ‘приговорити, укори-
ти’. – Пребацијо му боз онога што није дошо на акцију око пута; 2. ‘превести с места 
на место’. – Да л би мого с коњима да ми пребациш овај намештај до ћерке?

пребећи -егнем св ‘илегално прећи границу’. – И Обрад ти ондак пребегне у 
Италију, а оданле пређе у Америку, потље није мого да се врати док му није заста-
рило.

пребити пребијем св ‘претући неког’. – Пребили га у милицији ко кучку, потље се 
мено устручијо; изр. ~ дугове ‘намирити, наравнати’. – Ај ми ко људи д-испребијамо 
дугове и да биднемо квит, да намиримо ко е коме шта дужан, што-но кажу, чис ра-
чун – дуга љубав.

пребобати се пребобам се св ‘прездравити, преболети’. – Кад ћуре одвркне и 
пешес неђеља прекостане, каже се пребобало се. – Богами, баба се згодно пребоба, 
ене је трли тежину ко да јој је јаком шесет.

пребољети -оли св ‘оздравити’. – Једва на једвите јаде пребоље аперацију, ал сад 
се коварно, вала Богу.

преборавити -им св 1. ‘провести време’. – Цео дан је тамо преборавио чекајући 
да наиђе неко да га ишчетвори из оне локве. – Ваздан преборависмо у планини 
чекајући шумара да нам ишчекића прореду; 2. ‘заборавити’. – А он преборавијо да 
е обећо доћи. – Бијагу се загријали једно за-друго, ал кад је отишо у-војску, она га 
преборави и удаде се за-другог, што казли: далеко од очију – далеко од-срца.

пребрдити -им св према брдити. – Кад је наишо брдар кроз село, комгој је треба-
ло, он пребрдио брдила; ║ пребрђавати -рђавам несв према пребрдити; в. брдити.

пребризгати -а св ‘налити у виме превише млека и морају се брзо помусти (о 
музној стоци’; в. мужа.

пребринути -нем св ‘завршити неки посао’. – Оженик и најмлађег сина те пре-
бринук и ту бригу.
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пребрисати -шем св ‘обрисати, пречистити’. – Сваку стварчицу пребрисасмо 
влажном крпом, нема трунке прашине ни на чему, све цакли ко огледало.

пребродити пребродим св ‘истрпети, издржати’. – Пребродисмо и овај несретни 
рат и јопет некако прекостасмо.

превалити (се) превалим (се) св 1. ‘преврнути (се), претурити (се)’; в. климати; 
2. ‘прећи, проћи; премашити’; в. зараван.

превара ж ‘довођење неког у заблуду, обмана’. – Ни сањо нисам да е то чиста 
превара, ал ет и то ти је нека школа, мораш добро д-отвориш очи мај шта да радиш, 
није џабе казано не купуе се мачка у џаку.

преварбати -ам св ‘поново обојити’; в. правити.
преварити -им св ‘изиграти, обманути’. – Преваријо наку ђевојку, не зна он кол-

ко е тешка суза ђевојачка.
превести -едем св ‘сместити на друго место’. – Млоге наше Србе преведоше 

у другу веру, те се одродише; изр. ~ право ‘оверити уговор у суду’. – Преведосмо 
право, ударише нам на уговор штамбиљ пошто наплатише таксу, и ми ти одемо у 
кавану на печење, ради алвалука, и туј се на пошљетку ижљубимо; ја њему велим: 
дабогда у здрављу потрошијо паре, а он мене каже да и ти и кољена иза тебе вајде с 
те парцеле; изр. Преведоше иг жедне преко воде.

превијавати -ијавам несв ‘на ветру одвајати нечистоћу од зрневља’. – Ан се ука-
же згода, треба превијавати пасуљ; ║ превијати -јем св ‘завршити вејање’. – Данас 
пирну ветар ко наручен те превијасмо пасуљ;║ превијан -а -о ‘превејан, лукав, на-
мазан свим бојама’. – Тај ти је превијан, преварант каког нема надалеко.

превијати превијам несв а. ‘мењати завој (на рани), повој’. – Ене га у амбуланти 
код Чвикта, превија му рану; ║ превити превијем св ‘променити завој’.– Треба по-
ново да се превијеш, прокрваријо ти завој.

превијутак -тка ‘смотуљак’. – Кад су се сретили, он јој тутну у-шаку неки 
превијутак.

превикавати -икавам несв ‘навикавати се’. – Дуго сам превикaвала да на таки 
начин ткем; ║ превикнути -нем св ‘навићи се’. – Наредила ми ђеца зубе, не могу 
ласно да се превикнем; ║ превићи -кнем св ‘и с т о’. – Кад сам се удала, једва сам 
превикла на овдашње обичаје.

превирати превире несв ‘постајати кисео, ферментирати’. – Почеле су шљиве 
превирати, још кои дан па ћемо да налажемо лампек; ║ превирање с ‘ферментација 
шљива, комине’. – Заладње, мало успорило превирање маџарке; ║ преврети превре 
/ преври св а. ‘ферментирати’. – Још мено да превре, па ћемо потпалити лампек; б. 
‘одстојати после сољења, »сазрети« (о сиру)’. – Кад сир добро преври, ондак ти је 
то стари.

превитан -тна -о ‘окретан, басташан’. – Миланчић ти је превитан за све, свашта 
му баста.

превлачити превлачим несв ‘преносити вучењем с једног места на друго’. – До-
сад превлачили плашће и ćели да мало дану па ће ђенути; ║ превући -чем св ‘пре-
вести, пренети с једног на друго место’. – Превукли смо сво сијено из поља вамогоре 
кући, жђенули и полемезали, отаросисмо велики посо.

превољети преволим св ‘заволети другог’. – Запјеваше чобани озго низ Дубове: 
устај, Раде, свое стадо спаси / одњеше га Белице таласи / нека носе и мене и стадо 
/ кад си другог превољела, Радо.

превриштати -им св ‘преплакати’; в. урокљив.
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преврљати -ам св ‘прегазити усеве, траву, направити штету’. – Љепосавине овце 
ми јопет преврљале јечам, нит могу да е резилим, нит више да трпим штету коју ми 
прави.

преврљезити -им св ‘лоше урадити, препелверити (в.)’. – Нису то добро уради-
ли, само нако преврљезили, колко д-отаросе.

преврнути преврнем св 1. ‘обрнути; претурити, оборити’. – Преврнули би нам 
се ђедови у гробовима кад би знали шта се вође ради ш њином замуком. – Преврну-
ше прасад кову и просуше сплачине; 2. ‘изврнути на наличје’; в. гужњак; изр. ~ угар 
‘поново преорати угар’. – Кад смо пожњели пшеницу, ондак смо стрн угарили, па 
смо сад поново преврнули онај угар али дубље; ║ превртати -ћем несв према пре-
врнути. – Пошли они да преврћу сијено, а ја бијаг мали па ме одредили за водоношу.

преврт м ‘друга страна текстила, наличје’. – Нама мајка сашила панталонице од 
њене ђевојачке сукње с преврта да не познају жене из џемата, но да мисле да е ново; 
║ превртачки прил ‘врста плетења’. – Мош да плетеш клокет, мош вркет, а мош 
и превртачки; ║ превртљив -ртљива -о ‘дволичан, подао’. – Он ти је превртљив, 
ништа не мош да му сверуеш.

прегањати (се) прегањам (се) несв ‘препирати се, надмудривати се’. – Немоте 
се људи тујнак прегањати, зар немате паметнијег посла тако ви Бога. – Ђе нађосте 
мене, да вако под старос идем да се ш њима прегањам; в. мржљети; ║ прегнати 
прегнам св 1. ‘превући, пренети’. – Чича, оправијо ме тата да те питам мош ли пред-
ноћ да нам прегнаш плашће до-штале. – Да л би мого да ми прегнаш оне трупце до 
бансека; 2. ‘превести, препратити’. – Прегнај овце у стрн па дођи да ми поведеш 
волове да прегнам крстине; 3. ‘претерати, постати неумерен’. – Он ти је тујнак пре-
гно преко сваке мере; ║ прегонити прегоним несв 1. ‘превлачити с једног места на 
друго’. – Ене иг прегоне тикве; 2. ‘претеравати с једног на друго место’. – Прегони 
говеда според горње куће; 3. ‘постајати неумерен’. – Често он прегони у пићу, ал 
у послу то му се не дешава. – Он ти нема мере у јелу и пићу, често прегони па ме 
згодно стра да му не попушти здравље. – Он кад почне да се вали, знај да прегони за 
дупло од онога што јесте; 4. ‘надгорњавати се, надмудривати се’. – Кад гој се саста-
ну, они почну да се прегоне, свак би да његова бидне старија.

прегладњети -ним св ‘дуго гладовати, изгладнети’. – Два дана не окусисмо ниш-
та те прегладњесмо и више не оćећамо глад.

[прегледати] -ам св. – Прегледо доктор ђеда и вели да су позив за њега »неђе 
горе« затурили; ║ прегледати прегледам несв. – Учитељ зађе па нам прегледа за-
датке; ║ прегледнути прегледнем св ‘прегледати, видети; проценити’; в. избрисати, 
отирати.

преговорити -оворим св ‘убедити, наговорити’. – И он ти њу преговори и она ти 
отале са сабора пође за њега.

прегодинити -одиним св ‘провести годину, проборавити’. – Прегодинио сам у 
њиној кући, гледали су ме ко свое дијете и Радосав и Драгиња, љеба ми и соли.

прегорети -и св 1.а. ‘сагорети’. – Бијак доље код Миће у Чачку, они имају струју 
и ми вечерамо, кад одјампут остасмо у мраку, веле: прегорела сијалица, а ја се 
мислим – ништа без нашег вењера; б. ‘одстојати, потпуно иструнути (о стајском 
ђубрету). – Кад доспиш, догнај ми оног прегорелог ђубрета да пођубрим башчицу; 
2. ‘престати давати млеко, засушити’. – Почнеш да прескачеш мужу очи тељења док 
крава не прегори.

преграда ж ‘препрека’. – Између оваца и јагњади има преграда да овце не могу 
јагњадма д-отму мекиње.
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преградити преградим св ‘ставити преграду’. – Треба прасадма преградити 
један ћошак и давати им да стално имају ране; ║ преграђивати -ађивам / -ађуем 
несв. – Ене иг у-штали, преграђивају између крава и телади.

прегрмљети -мим св ‘савладати неку невољу’. – Вала Богу кад прегрмљесмо и 
ову поплаву.

прегрнути прегрнем св 1. ‘лопатом промешати, пребацити на другу страну’. – 
Кадгој доспиш, прегрни пшеницу да се не упали, повлажна е; 2. ‘пребацити нешто 
преко леђа, пригрнути’. – Прегрнде се с овом џоком, назепшћеш на тој промаи; 
║ прегртати -ћем несв према прегрнути. – Немоте ту земљу прегртати, треба е 
ишћерати из авлије.

прегрш -шти ж ‘прегршт, количина нечега што стане у две спојене шаке’. – Даде 
нам баба по пуну прегрш јаглица.

прегурати прегурам св ‘прећи неку препреку’. – Каже баба Зорка: јој, ђецо, ја, 
пуста, прегурак осамдесет и узек деведесету.

преданити преданим св ‘провести дан’. – Туј ти ми преданисмо у потаи и кад је 
пала ноћ, кренусмо диље.

преданути преданем св ‘одахнути, мало одморити’. – Нисмо имали кад ни да 
преданемо јел ако нас увати ноћ, оста недомирено, ко да се враћа на толику даљ; в. 
застати, испаличити.

предвоити -им св ‘разделити, раздвојити’. – Идте те предвојте јеловни од 
ćеменског компира. – Предвојте јагњад у ћилер, а овце оставте у тору.

преденац -енца м ‘упредање ланца или конопца помоћу дрвене полуге ради 
учвршћивања’. – Попењи се горе на кола те удари преденац да нам не-спану снопо-
ви; в. упреденчити.

предиво с ‘пређа’. – Кад повише предива навашемо, ми ондак носимо у 
бојаџиницу на варбање.

предњачити предњачим св ‘првачити, истицати се’. – Он је у свему предњачијо 
и у знању и у имању.

предњица ж ‘предњи део горње одеће, скут (в.)’; в. зикернадла.
предомислити се -им се св ‘променити мишљење, став’. – Оном ко ништа не 

зна најлакше је да се предомисли; ║ предомишљати се -омишљам се ‘колебати се, 
двоумити се’. – Немо да се мислиш и предомишљаш и да се нешто нећкаш (7: 207); 
║ предомишљавати се -ишљавам се несв према предомислити се; в. трезвен.

предријети предрем св ‘прегурати, савладати; пробити се’. – Богами, предрије 
мој ђедо аперацију и ене га сад шурка поваздан у башчици, око стоке и тако те 
ствари. – Једва живи предријесмо преко онијег сметова; в. заглибити; ║ предирати 
-ем несв према предријети. – Кад су почели предирати преко-брда, знали смо да ће 
бити белаја.

предругојачити -ојачим св ‘преиначити, урадити другачије’. – Предругојачили 
јој план и удадоше је за другог.

пређа ж в. предиво. – Пређу смо потље носили код бојаџинке Лепе Чекеревац.
прежалити -им св ‘преболети, савладати жалост’. – До краја живота није могла 

да прежали Гвоздена кои јој умрије кад је имо седам година.
прежало с ‘онај који вреба, прикрада се, чека у потаји’. – То ти је једно тешко 

прежало, само чека кад ће д-искочи прилика да неког уцени.
прежати прежам несв ‘вребати, чекати у заседи’. – Разбојник прежа жртву у 

заćеди ко мачка миша.
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преживати преживам несв ‘прежвакавати храну која се код преживара из же-
луца поново враћа у уста ради уситњавања’. – Напасле се краве оне отаве, сите ко 
бурад, ене иг полијегале у лад и преживају.

преживљети -им св ‘извући се из невоље, преживети’. – Преживљо сам сто јада; 
изр. Ко преживи причаће.

презалогаити (се) -огаим (се) св ‘појести мало, на брзину’. – Ајде да се часком 
презалогаимо колко било па д-идемо да то завршимо.

презати1 прежем несв ‘стављати амове коњима’. – Прежи, синко, коње, д-идемо 
у воденицу.

презати2 презам несв ‘зазирати, устручавати се’. – Млого се осилијо, не преза ни 
од кога, не знам да л ће му то на добро изаћи.

презвати презовем св 1. ‘прозвати’. – Презва он њега пред свима и вели му у-очи: 
што ти лажеш?; 2. ‘преименовати, дати надимак’. – Мене име Томислав, а они ме 
презвали Лисо; ║ презивати презивам несв ‘прозивати, утврђивати присуство’. – 
Свако јутро нас презиво учитељ.

презиме -ена с 1. ‘породично име’; 2. ‘надимак, име од миља које млада даје 
укућанима када дође у кућу’. – Кад сам дошла у нов дом, бијаше пуна кућа ђеце, 
јетрова па ђевера и заова те сам свима подавала презимена: делица, ђешо, брале, 
бралица, браћа, сеја, сеица, милоцвеће, драгоцвеће. – Звала га презименом бралица.

презрелити -и[м] св ‘прећи фазу сазревања и најавити почетак труљења (о 
воћу)’; в. копнити, растропати се.

презути се -уем се св 1. ‘помешати обућу, »погрешно се обути«’. – Презуо кон-
дуре па леву туријо на десну ногу; в. глупач[иц]а; 2. ‘променити обућу’. – Изгазисмо 
по неким барама, једва чекак да дођемо кући да презуем суве чарапе.

преједати се преједам се несв ‘јести преко мере, ждерати’. – Преједа се ко да се 
бои да ćутра неће имати шта да појде; ║ прејести се преједем се св ‘најести се преко 
мере’. – Немојде да се прејдеш, па јопет да пукћеш.

прекćутра прил в. проćутра.
прекада ж ‘чин прекађивања обредног колача’; в. прекадити.
прекадити прекадим св 1. ‘издати подушје, извршити парастос’. – Прекадили 

смо ђеду четресницу; 2. ‘осветити и преломити славски колач’. – Ми на дан славе 
носимо у цркву славски колач да нам га поп прекади; ║ прекађивати прекађуем 
несв ‘издавати подушја, парастосе’. – Ми смо свим нашим старима прекађивали 
седмицу, дваесницу, четресницу, полугодишњицу и годишњицу. – О задушницама 
прекађуемо панаију; ║ прекађивање с ‘сечење славског колача, освећење славског 
жита’. – Кад смо носили колаче на прекађивање, поп туријо свеску и уписуе колко 
ко дае.

прекалити прекалим св ‘окалити’. – Ако [ће]ш да клепаш алатку, мора д-одеш 
код ковача да е прекалиш тако што се најпрво усија на ковачкој ватри, онда се 
чекићом отањи оштриво, па е онда потопи у ладну воду; ║ прекаљен -а -о ‘вичан, 
искусан’. – Њега е у животу свашта сналазило и он ти је сад прекаљен и спреман за 
све.

прекардашити -ардашим св ‘превршити меру, претерати у нечем’. – Кад је 
прекардашијо са трошењом, а са испитима отањијо, ја му омалим послатак и кажем: 
сине, здоговорили смо се да ти сносим трошкове школарине а јок лежарине, од да-
нас се сналази без мене ил дођи кући да радимо барабар.

преквитати -ам ‘изравнати рачуне, рашчистити’. – Ајде ми лепо и згодно да 
преквитамо рачуне и да видимо ко коме и колко дугуе.
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прекидати прекидам несв ‘заустављати неки ток’. – Споради кише смо неколко 
пута прекидали копање, чим се склонимо, киша стане; ║ прекинути -нем св 1. ‘обу-
ставити, стати, зауставити се’. – Тркопиш, прекино д-општи са пола села. – Синко, 
вели ђедо, кад ти је најслађе, прекини да једеш; 2. ‘раскинути’. – Ја му вичем: немо 
толико затезати, ал он не слуша и прекиде узицу.

прекипљети прекипи св 1. ‘прелити се преко ивице посуде (нешто што се на-
лази над ватром, што се кува)’. – Замаријасмо се те нам прекипље млијеко; 2. ‘не 
издржати неки притисак, побећи од неке муке’. – Прекипљело му и он није мого 
више д-истрпи ту зебанцију но здими и оде преко бијелог свијета.

преклани прил ‘претпрошле године’. – Преклани ми се родијо најмлађи унук, 
све се надам биће још кое дијете, ако Бог да; в. зајно.

преклати прекољем св према клати. – Ене га још спава ко преклан.
прекључе / прекјуче прил ‘пре два дана’. – Прекључе се нешто мотала милиција 

по селу, мора да е неко оцинкарен; в. кењкав, оздравити, погача.
преко прил ‘пречицом’. – Идте вуда, преко, овом путањом, млого ви је ближе 

него около д-обилазите; изр. ~ главе ‘превише’ – Вала, дијете, посла преко главе, 
немамо кад честито воде да пијемо; ~ пута ‘с друге стране пута’. – Њина кућа ти је 
преко пута задруге.

прековати прекуем св ‘променити потков’; в. поабати.
прековише прил ‘више него што треба, превише’. – Имамо, вала Богу, свега и 

прековише; в. доља, наплести.
прекокати се прекокам се св ‘претерати, претоварити се, прејести се. – Прекока-

ли се оне печењчине и вина и само што нису почели да бучу.
прекопаница ж ‘ред, врста у њиви при копању када у њу пређе суседни копач’. – 

Мој весели свекар појта па кад бидне при вру, он начини прекопаницу у мојој врсти 
да ми олакша.

прекорети -им св ‘укорити неког’. – Колко пута ме је старија сестра прекорела 
како се ја бејаги извлачим, а главни посо падне на њу.

прекостати -нем св ‘претећи, преживети опасност, преостати’. – Изишо Рале из 
болнице па комендија, вели: јопет прекостак.

прекрајати прекрајам несв ‘преиначавати’. – Ма ко сте ви бре да прекрајате мое 
планове; ║ прекројавати -ојавам несв 1. ‘преправљати, прекрајати стару одећу’. – 
Прекројава јој баба једну аљинчицу; 2. ‘мењати планoве’. – Нису му дали како је он 
шћео но му прекројавали планове; ║ прекроити прекроим св 1. ‘преправити (стару 
одећу)’. – Брзо ће то она тебе да прекрои и биће ко ново; 2. ‘променити мишљење, 
план’. – Он шћео да сади виноград, ал му кућани прекроише план.

прекратити прекратим св ‘ускратити, забранити’. – Прекратијо ми доктор 
д-едем масно и слано, а ја му велим, па добро, докторе, ако не смијем све то што си 
ми сопштијо, смијем ли да пасем траву, а он ти мене узврати: смијеш, каже, ал немо 
по роси.

прекрет м ‘подизање или навлачење нечег преко полуге’. – Немојте се, ђецо, 
мучити, еве вам ова ћускија па то на прекрет преврнте олајле.

прекречити -им св ‘поново окречити’; в. штукатор.
прекрстити се прекрстим се св ‘осенити се крсним знаком’. – Вако, благо баби, 

саставиш на десној рукици палац, кажипрс и велики прс, а ова два притиснеш уз 
длан, па ондај ова три прста туриш најпрво на чело и каш »у име Оца«; па ондак на 
пупак и рекнеш »и Сина«, па вако на десно раме и каш »и Светога Дуа« и на лево 
раме и рекнеш »Амин«; изр. ~ руке а. ‘престати радити’.– Најлакше је прекрстити 
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руке, ал је мука кад завали гузици; б. ‘умрети’. – Оćетијо е ђедо да ће тога дана да 
прекрсти руке и реко Јули да зовне Жарка.

прекрупа ж ‘крупније самлевена житарица за сточну исхрану’. – Ови њини ку-
пили прекрупач и сами мељу прекрупу за стоку; в . јарма.

прекрупати -ам св ‘припремити прекрупу’; в. прекрупач.
прекрупач -ача м ‘справа за млевење кукурузног зрна’. – Земајле смо и за стоку 

носили у воденицу, е вамо кад је уведена лектрика, скоро свака кућа е набавила пре-
крупач па прекрупамо стоци очас посла.

прекустурити се -им се св ‘усукати се, омршавити, онемоћати’. – Нешто се 
Јеремија прекустуријо, мешчини да му нису баш све козе на броју; в. чкрбав.

прелагати прелажем несв ‘изручити један и приставити други казан џибре при 
печењу ракије’; ║ преложити преложим св. – Ти ćеди ж-ђецом, са-ћу ја, д-идем да 
помогнем Милораду преложити лампек.

преладити (се) преладим (се) св ‘прехладити се’. – Обуцде се боље, немо да се 
преладиш па потље да шмркљаш.

прелаз м ‘прескакало на огради’. – У ђетелини више прелаза се расквоцала и 
налегла цврцинка.

прелајати -је св ‘непрекидно лајати’; в. керче.
преламати преламам несв ‘ломити’. – Ене ђедо и унук оће да преламају чесни-

цу; ║ преломити преломим св ‘сломити’. – Ајде да зајно преломимо колач, са-ће 
поп да бане; изр. ~ преко кољена ‘на брзину’. – Он није шћео да чека шта ће други 
рећи, но преломијо преко кољена и готова ствар.

прелећети прелетим св ‘прелетети’. – Прелећеше ждралови изнад нашијег кућа, 
оселише се, са-ће да заладни.

преливати преливам несв ‘насипати течност преко нечега’. – Ми о задушницама 
кадимо гробове и преливамо иг црвеним вином, вако у крс; ║ прелити прелијем св 
‘насути течност преко нечег’. – Узми, синко, вино па прели гробове вако у крс.

прелијетати прелијећем несв ‘летети с једног на друго место’. – Прелијећу из 
једне у другу партију ко пилад преко прошћа, само да се здомчају власти.

прело с ‘седељка, посело на коме се преде, плете, везе’. – Завичај те зове на мобу, 
на прело и поćело, на комишање, на игранку, у коло око рогоџе на којој жмирка кар-
битуша, под којом јермоникаш растеже дугметару (11: 5).

преломатати се -ам се несв ‘проћи кроз тешкоће, мучити се пролазећи кроз мно-
ге ломове’. – Кад поглаш, све се преломата преко Жарковијег леђа.

прелопатати -ам св ‘измешати лопатом’; в. лопатати.
преља ж ‘жена која преде’. – Све преље поćедају око прочевља, која преде, која 

плете, пођекоја везе па и запјевају; в. спрести.
прељетак -тка м ‘стог који је прегодинио (в.), од прошлог лета, од лане’. – Осто 

ми један прељетак ове дрмезине за-овце (7: 98).
прељубити прељубим св ‘заволети другог’. – Кад је он бијо у војсци, Петрија 

прељубила другог и удала се.
премазати -жем св ‘намазати’. – Премажите још једном прозоре споља да не 

може влага да им науди; ║ премазивати -азуем несв. – Премазиво ја то дватри пута, 
ал јопет остало бљедуњаво.

премедба ж ‘примедба’. – Кад је онај буџован завршијо говор, Обрад му рече 
да има једну премедбу: онај твој непомјаник рече да нас је прије рата било педесет 
посто неписмено, а да е сад откад сте ви дошли на влас обрнута ситувација, па би ја 
пито кака е разлика.
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премеђавати -еђавам / -еђуем несв према премеђити. – Ко гој је премеђаво ж 
ђаволом је ортачијо; ║ премеђивати -еђивам / -еђуем несв. – Они стално поткопа-
вали међе и премеђивали помено, ништа баксузније; ║ премеђити -им св ‘помаћи 
међу на штету међаша’. – Нисам ја, гсин судија, премеђијо, на прилику, ником, јок, 
но оćеко у мом, у мојој ђедовини;

премерити -им св ‘измерити’; в. ват, машка, уметрити.
преметати премећем несв ‘претурати, мешати, премештати’; в. позлопштиња.
преметити -етим св ‘уочити, запазити, приметити’. – Није се могло десити да 

она не премети кад неко прође путом; ║ премећивати -ећуем несв. – Одавно ја 
премећуем да се они погледају, ал нисам шћео да иг овирам.

преминути преминем св ‘умрети’. – Јутрос, раном зором, преминула весела 
Драгиња, сунце те гријало.

премишљати се премишљам се несв ‘двоумити се, колебати се’. – Премишљам 
се ку-ћу, шта ћу и како ћу јел мој нико ником никад није то учињо што он учиње.

премлого прил ‘премного, више него што треба’. – Родило воће, вала Богу, мло-
го и премлого, не можемо га ласно испоткочивати да се не поломе гране.

премолити (се) премолим (се) св ‘молити се преко мере’. – Имадијаше обичај 
баба да каже да се Богу не мош премолити.

премрежити -им св ‘прекрити мрежом’. – Увиђок у качару и згранук се: скроз-
наскроз је пауци премрежили; изр. Да ветрова није, пауци би небо премрежили.

премунтати премунтам св ‘изиграти, насамарити, преварити, обманути’. – Води 
рачун, немо они мангупи да те премунтају.

премурдарити -урдарим св в. препелверити. – Ма рђаво ми урадијо да-бок 
сачувај, премурдаријо надвое-натрое.

пренемагати се -енемаже се несв ‘бити неискрен, варати’. – Немојде тујнак да 
се пренемажеш док нисам узо прут па ћеш да видиш твога Бога.

пренеразити се -еразим се св ‘запрепастити се, запањити се’. – Кад је он њима 
скресо у брк све по реду, сви се живи пренеразише.

пренос м ‘премештање нечега’. – На Младог Николу ти је бијо пренос моштију 
Светог Николе.

пренути се -нем се св ‘тргнути се из сна, пробудити се’. – Кад поче да грми, 
дијете се прену и заплака.

прењети -несем св 1. ‘померити нешто с једнога места на друго’. – Коље смо 
прењели у-башчу; 2. ‘носити плод у утроби дуже од уобичајеног времена’. – Треба-
ло е да с-отели досад, ал прењела више од седам дана; ║ преносити преносим несв 
према прењети. – Кад надође, поток ми смо ђецу преносили преко воде. – Јесте л 
виђели како мачка преноси мачиће?

преобиље с ‘преобилност, више него што треба’. – Боље ти је у слози и сиро-
маштву, но у преобиљу – у свађи и неслози.

преоблачити се -облачим се несв ‘облачити другу одећу’. – Ене га у-кући пре-
облачи се, са-ће он; ║ преобући се -учем се св ‘обући друго’. – Кад се преобуко, ко 
да е други човек.

преобразити се -образим се ‘преобратити, променити’. – Нама баба није дала 
потље Прображења да се купамо у ријеци; каже: не ваља јел се ондак преобрази и 
гора и вода.

преобувати се -обувам се несв ‘мењати обућу’. – Стално смо се преобували кад 
неђе пођемо; ║ преобути се преобуем се св ‘променити обућу’. – Сачекај ме само 
мено док се часком преобуем, да не идем баш у овим траљама међу народ.
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преобука ж ‘веш за пресвлачење’. – Ајте да вас мајка окупа, спремила сам ви 
чисту преобуку да биднете уљудни.

преобући (се) -чем се св ‘променити одећу, пресвући се’. – Причекни мено да се 
преобучем, зачас ћу ја [бити спремна].

преоптеретити се -им се ‘бити у великом послу, под великим теретом’. – Млого 
е добра и вредна, ал су е, мешчини, проптеретили више но што треба.

препадати1 (се) -ам се несв ‘плашити (се)’; ║ препанути се препанем се св 
‘уплашити се’. – Кад је ćевнуло и загрмљело, ђеца се препануше и почеше да плачу 
у-глас; ║ препасти се препаднем се / препанем се св ‘и с т о’. – Ниси га ни ш чим 
мого препасти; в. гласник.

препадати2 -а св ‘падати без престанка, испадати се (о киши)’; в. боговетни, 
васцели.

препарлавати -арлавам несв ‘брзо прелазити, претрчавати’. – Препарлаво е пре-
ко Јелице иљаду пута; ║ препарлати -ам ‘прећи брзо, претрчати’. – Колко сам само 
пута препарлала преко планине с обрамачом, ни броја му нема.

препатити препатим св ‘истрпети, преживети’. – Нико није толико препатио 
ко ми на Голом отоку, то што су нам зликовци чинили, никад звери својој врсти 
учињеле не би.

препеглати препеглам св ‘испеглати’. – Препеглала сам постељине, асталске 
чаршове, ђеци кошуље да славу дочекамо у реду како ваља и требуе.

препек м ‘љута ракија, прецеченица’. – Препек смо сипали у онај растов две-
стак. – Ове године препек бијо ко гром.

препелверити -им св ‘рђаво урадити посао’. – Јопет ми онај твој пријатељ 
препелверијо ону кацу, не држи воду.

препелица ж зоол ‘птица селица Coturnix coturnix’. – Мали је дукат ал вреди, 
ко-но што е малена тица препелица, али смори коња и јунака; ║ препеличица ж 
дем; ║ препеличји -а -е ‘који је од препелице’. – Туј ти ми наишли на гњездо с 
препеличјим јајцима, а ђедо вели: немо дирати, грота е.

преперушати -а св ‘парити се (о петлу и кокошки), табати’. – Ако ти мој пијевац 
преперуша кокошку, водићеш је на превијање.

препети препнем св ‘препињати, превезивати с једног места на друго’. – Отишла 
баба да препне јуне у горњи крај ливаде; ║ препињати -њем несв према препети. – 
Немаш га ђе препињати, све убила ова сувовица.

препећи -ечем св 1. ‘испећи љуту ракију из себице, добити препек (в.)’ – Још 
да препечем ракију и са пецидбом сам за ову годину завршијо; 2. ‘превише испећи 
печење, погачу’. – Добро ти је печење, нема шта да се каже, ал ми се чини да си га 
мено препеко; ║ препецавати -ецавам несв ‘пећи меку ракију да би се добила љута, 
препеченица’. – Ене иг код качаре препецавају ракију.

 препијати (се) препијам (се) несв ‘пити преко мере, опијати се’. – Почо да 
препија и чекај да видимо ђе ће се зуставити; ║ препити препијем ‘попити преви-
ше’. – Ноћас је препијо, јутрос не мож да се напије воде, ваљадар је зато и казано: 
ко вечера ракије доручкуе воде.

препирати препирам несв ‘испирати опрано’. – Потље се то носи на поток и 
тамо га препираш; ║ препрати преперем св ‘провући кроз воду, опрати’. – Догно 
Саво шодер с Мораве, све вадијо из воде, препран, чис ко бисер.

препис м ‘рецепт за колаче, торте и јела’. – Ош да ми даш препис за овај твој 
мешпајz

[преписати] препишем св 1.. – Дала јој ја препис да га препише, а она одњела и 
једно и друго; 2. ‘превести, поклонити имање’. – За живота е преписо имање сину да 
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му потље зетови не ватају вурсат, ал знај да се заебо: не треба ићи пред руду, свему 
има време, млоги су се покајали, ал било доцкан, мого е д-остави тестамент и да гла 
посла, а јок да бидне слуга без ајлука на свом.

препланути -нем св ‘поцрвенети од јаког сунца’. – Што си дозволила да ти ђеца 
волико преплану, знаш да мож да иг удари сунчаница.

преплет преплета м ‘горња страна опанка’. – Нико ко Жико опанчар н-умије да 
начини преплет.

препокривати -окривам несв ‘поново покривати грађевину, мењати покривку’. 
– Ене иг доље, препокривају шталу; ║ препокрити препокријем св. – Да се потру-
димо, док је овијег лепи дана, да препокријемо качару.

преполовити -оловим св ‘поделити на половину’; в. пртити2, цуг, штетовати.
преполутити -олутим св ‘пресећи, преломити по половини’; в. науљити.
препоставити се -им се св ‘представити се, упознати се’. – Кад се заврши коло, 

онда се препоставе једно другом.
препочети препочнем св ‘почети радити по узору на нечији рукорад’. – Препо-

чела сам џемпер од Душанке Гишине.
препредати препредам несв ‘поново упредати удвојену или утројену пређу’. – 

Ој ђевојко из Губереваца / a шта радиш кад си код оваца / чувам овце и препредам 
вуну / моме милом драгану за гуњу; ║ препрести -едем св ‘поново упрести удвојену 
или утројену пређу’. – Препрела сам пређу, треба да е носим код Лепе бојаџинке; ║ 
препреден -а -о в. префиган. – Остави се ти њега, виш да е препреден у девет жица.

препредењак -ака м ‘дволичњак, лукавац, варалица’. – Чувај се ониг 
препредењака и варалица, они вамо кулизе, а иза леђа ти раде о глави.

препржити -им св. ‘испржити, попржити’; в. икра.
препричавати -ичавам несв ‘објашњавати, разлагати’. – Препричаво нам ђедо 

млого пута шта е све доживљо на Колубари; ║ препричати препричам св ‘објаснити, 
разложити’. – Оди ти код мене, да ти баба преприча како е било кад сам ја била то-
лика ко ти сад.

препуштити -им св ‘уступити’. – Ја сам, вели Милорад, сину Владу препуштио 
све, нек води рачуна о сетви, о жетви, о косидби, о вршидби, о даџбинама и кое 
чему, а ја се само мено старам о новчанику, да му баш не натурим и ту бригу; ~ се 
‘заокупити се (нечим), предати се нечему’. – Немо да се препуштиш неваљалштини 
ко млоги што учињеше, мој синко, што не знаш питај старијег, јел ко пита не-скита.

преравњати -ам св ‘поравнати, изравнати’; в. сабијати.
прерастати прерастам несв 1. ‘надрастати, надмашивати’. – Жито е већ по-

чело да нас прераста, биће рода ако не засуши; ║ прерасти -ем св ‘надрасти, над-
машити неког или нешто’. – Није он више мали да се игра тутомиша и пиљака, пре-
расто е он то, мора да се помириш с тим; 2. ‘зарасти, зацелити (о рани)’; в. сукрвица.

прергењати се -ам ‘преломатати се’. – Једва се прергењасмо преко оног 
камиџора, само што не изломисмо ноге.

прерибати прерибам св ‘изрибати, орибати’. – Ми смо ти у војсци прерибали 
дрпаром четком ектар партоса; в. данце.

преријати прерија св ‘изрити, прерити (њушком – о свињи)’; в. ћуша, ударити.
преродити -оди св ‘понети богат род (о воћки)’. – Преродило воће, морамо да 

испоткочуемо гране да се не искрше.
преручити преручим св ‘пресути, изручити из једног у други суд’. – Ајде, ђецо, 

да преручимо пшеницу из преćека у џакове, да начинимо места за нову кад биднемо 
оврли; ║ преручивати -учивам / -учуем несв. – Преручивала сам цијеђ из бакрача у 
парјоницу кад неко зове с пута.
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пресавити пресавијем св ‘сложити’. – Пресави згодно те попеглане чаршове и 
сложи у вијоку од шивоњера; изр. ~ табак ‘поднети тужбу’. – Није умљо ко човек да 
се здоговори, но зино те пресавијо табак, сад има да раде за двокате пе-шес година; 
~ кичму ‘полтронисати’. – Он је, веселник, пресавијо кичму, шта гођ му кажу он то 
ради; ║ пресавијати -авијам несв. – Пресавијали оно платно и сложили га ко књигу.

пресадити пресадим св ‘преместити садницу’. – Ђе-ћеш ти бабу од осамдесет 
година да пресадиш у солитер, боље ме уби, дијете, вође сам провела вијек, вође 
ћу д-умрем и готова ствар; ║ пресађивати -ађуем несв. – Пресађивали смо оне 
шљивиће, вели тата, оће војнак да сметају кад се врше, треба д-има простора да се 
ђену сијена и коешта.

пресалдумити -алдумим св ‘променити став, бити дволичан’. – Мош да се пре-
салдумиш па да почнеш да им кулизиш (7: 160).

пресамитити -амитим св 1.а. ‘прећи преко превоја, планине’. – Да би за-дана 
само да пресамитимо преко планине, после смо на коњу; б. ‘прећи неки временски 
одсечак’; в. јевтика, кратковјек, мекунчина; 2. ‘превити се преко нечега’. – Гурниде 
ону врећу, виш да е пресамитила преко канате, ако пане, пући ће и просуће се браш-
но; ~ се а. ‘снуждити се’. – Шта си се пресамитијо ко да ти је, далеко било, кућа 
изгорела; б. ‘превити се’. – Кад се пресамитијо с ковом преко каце, уплашијо сам се 
да не упане наглавачке у ону џибру, далеко било.

пресан -сна -о а. ‘бесквасан (о хлебу)’. – Згодан је и приесни љеб док је таз, по-
сле брзо отврдне, не мош ласно да га угризнеш; б. ‘сиров’. – Ми смо ко ђеца јели 
свашта нако пресно ни варено, ни кувано, ни печено, једино су нам рекли да компир 
не смијеш д-едеш пресан, мош да добијеш ватру.

пресвиснути -нем св ‘умрети од туге’. – Пресвисно од туге за сином, није мого 
то да прегрми и готова ствар.

пресвлака ж ‘преобука (в.)’; в. уљудити.
пресвлачити (се) пресвлачим се несв ‘мењати одећу, постељину’. – Пође она да 

пресвлачи кревете, доста ће гостију заноћити; ║ пресвући се -учем се св ‘преобући 
се’. – Немо д-идеш каконодраго у задругу, пресвуци се часком.

пресвоити пресвои св ‘надвладати, угушити’. – Жито пресвоила трава: ако се 
уома не окопа, нема љеба; в. аптовина; ║ пресвајати пресваја несв према пресво-
ити. – Почела травуљина да га пресваја, ако не окопамо уома, неће имати никаке 
вајде.

пресевити -им св ‘погрешити’. – Ијако си им реко, ништа ниси пресевијо, јесу 
то јајцаре и крвопије.

преселити се преселим се св 1. ‘променити боравиште, станиште’. – Идуће 
неђеље ћемо да се преселимо у нову кућу, ако Бог да; 2. ‘упокојити се, преселити се 
у вечност’. – Преселијо се веселник у вечнос, Бог да му душу прости и да га настани 
у рајско насеље. – Некако се уома преселише у вечнос Драгана Миодрагова и Косара 
Гавриловић, Бог да им даде рајско насеље, а обадвије су биле рајске душе.

пресисати -ам св ‘препити, опити се’. – Виђи каки су: вучу се ко пребјене мачке, 
види се да су ноћас пресисали.

прескакало с ‘уређено место где се прелази (прескаче) преко ограде, прелаз’. 
– На прошћу се нареди прескакало тако да може иксан да пређе на другу страну 
ограде, а стока јок.

прескакати прескачем несв ‘прелазити скоком преко препреке’. – Бијаше 
Јаковљевића вотњак ограђен врљикама, ал мушкарчићи кад виђагу зреле трешње, 
почеше се један по један залијетати и прескакати преко ограде; ║ прескочити пре-
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скочим св према прескакати. – Залеће се ован и прескочи преко врзине а за њим 
грунуше и овце.

преслагати преслажем несв ‘слагати друкчије или на другом месту’; в. ошаму-
тити се; ║ пресложити пресложим св према преслагати. – Кад се још мено сушну, 
ове ћемо даске да пресложимо доље под настрешницу.

преслица ж 1. ‘дрвена направа за предење’. – Зађенеш вако преслицу за појас и 
полако идеш за стоком и предеш; 2. ‘гвоздена шипка која спаја вретено и паприцу у 
воденици’. – Преслицу за ову воденицу сково покојни Вилотије; ║ пресличина ж 
пеј и аугм од преслица. – Склони ту пресличину – да макар на празник гледам очи-
ма! (9); ║ пресличица ж дем. од преслица. – Чим пође за овцама, направе јој пре-
сличицу и вретенце (9); ║ пресличас -ста -о ‘који личи на преслицу’. – Јесте лјепа, 
висока, али млого пресличаста (9).

пресличаница ж ‘узица којом се везује предиво за преслицу’. – На вру преслице 
била рупа, за коју се учвршћивала пресличаница (9).

пресличар м ‘човек који преде, пеј. женскоња’. – Ко да ти је оно неки човек – 
пресличар! (9).

пресло с ‘полетван под за товар на волујској двоколици’. – Оно што ти је тезијан 
на колима то ти је пресло на двоколици. – Турио на пресло бременце сијенца да баци 
пред вочиће док чека мељиво.

пресолац -олца м ‘течност од млека, соли и прекуване воде којом се прелива 
сир у чабру’. – Нареди, ћеро, у ову шерпицу пресолац па отиђи те прели сир у оном 
чабру до врата.

пресолити пресолим св ‘ставити (у јело) превише соли’. – Јопет је боље несла-
но, мож да се досоли, а кад га пресолиш, онда си га надрљо: не мош да им навашеш 
вина.

преспавати преспавам св ‘бити лењ, не искористити време’. – Они су ти пре-
спавали живот и доспели дотле да нема пашче за шта да иг уједе.

преставимо реч. ‘рецимо’. – Кажем му ја, преставимо, не може шукас с рогатим, 
ал не вреди му говорити, задрло то ко јуне у плас.

преставити се -им се св ‘умрети.’ – Преставијо се Илија, да си ти жив и здрав, 
отишо Богу на истину, Бог да му душу прости.

прести предем несв 1. ‘правити пређу од вуне, кучине’. – Зими смо преле, пле-
ле, ткале, везле, нецале, никад дангубиле нисмо; 2. ‘оглашавати се тихим звуцима 
изражавајући задовољство (о мачки)’; изр. ~ конопац ‘спремати зло’. – Они зликов-
ци су му десет година иза леђа прели конопац и ђаво иг наговори да се излану; ║ 
предење с гл. им. ‘добијање нити из вуне, конопље, лана, памука’. – Зими се искупи-
мо једни код другиг на прело и уз шалу и песму предење најбрже напредуе.

престизати -жем несв ‘бивати бржи’. – Било је то оне године кад је њена старија 
унука, Нада, родила другу ћерку, та вес допре до бабе преко Веља Канцелара, тако 
су звали шефа месне концеларије, који је имо телефон на том његовоме послу, па е 
често аберима престизо и најревносније аброноше (7: 148).

престојати -им несв ‘стајати дуго’. – Сви мисле да е трговцу лак посо, ма није 
ласно престојати цео дан за тезгом.

престравити се престравим се св ‘уплашити се’. – Кад је загрмљело, копачи се 
престравише и побегоше од грма, вели Миљко: боље да покиснемо, но да погинемо.

престрављенос -сти ‘видан страх, паника’. – По Будимировом преблијеђелом 
лицу и подрктавању усана виђела се велика престрављенос.

престрашити се престрашим се ‘преплашити се’. – Што сте се престрашили, 
благо баби, неће он д-уједе, само нако лае те тупи зубе.
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престругати престружем св ‘пресећи тестером’. – Ајде, Будиша, не било ти 
заповиђено, да ми помогнеш да кладаром престружем овај трупац; ║ преструги-
вати -угивам / -угуем несв ‘стругањем кратити дрво’. – Кад је бано у авлију, затече 
Станојлу како с оном тупом бичкијом престругива дрво.

преступити преступим св ‘прекршити правило, направити преступ’. – Никад он 
није преступијо мимо онога што е командир заповиђо; ║ преступљавати -упљавам 
несв ‘преступати, кршити правила’. – Он стално преступљава аманет што му е ђед 
оставијо и зато му тако и јес, за шта гој се увати, не вајди, тамо он.

пресушивати -ушива / -ушуе несв према пресушити. – Кода њиг поток никад не 
пресушива; ║ пресушити пресуши[м] св 1. ‘престати тећи, остати без воде у време 
суше (о потоку, извору)’; в. згртати, осећи; 2. ‘просушити’; в. закиснути, ољебити 
се.

преćек м ‘преграда за житарице у амбару’. – У нашем амбару имаду преćеци за 
пшеницу, раж, јечам, зоб и пасуљ; в. амбар, пријеćек.

преćећи -чем св ‘одсећи део, преполовити’. – Кад су копали канал, преćекоше 
жилу од ораса, да ако му не науде млого; изр. ~ погледом ‘оштро погледати, дати 
знак очима’. – Преćече ме погледом ко сабљом, све ми би казано шта ћу да рекнем.

претаврљати -ам св ‘отаљати неки посао на брзину, збрзати’; в. збрда.
претакати претачем несв ‘отакати (о вину)’. – Ујутру ћемо да претачемо вино; 

║ преточити преточим несв према претакати. – Преточили смо ракију из великог 
бурета у вучију и балоне, а у-буре ћемо да сипамо нову.

претарашити -арашим св ‘детаљно прегледати, претрести’. – Дође онај с кож-
ним капутом и неколко нашиг ништака из села те нам претарашише сваки ћошак еда 
би нашли да смо шта укрили од наше замуке на нашем имању.

претарлати претарлам св ‘брзо прећи, претрчати’. – Претарласмо преко Јелице 
док си реко шта би.

претати прећем несв ‘загртати пепелом жар на огњишту’. – Свако смо вече пре-
тали жар, па ујутру распрећемо, туримо мено потпале и ватра плане очас; в. запре-
тати.

претатлити -им св в. претарлати. – Док бијасмо млађи, није нам ништа било 
тешко, имадијасмо виноград у Бањици, једну њиву у-Балузи, пијац у Чачку – све с 
оне стране планине – и ми смо кој зна колко пута претатлили пешке тамо и вамо и 
стално носили коешта о себе јал на обрамачи, јал у бисагама, јал неки алат на раме-
нима.

претварати претварам несв ‘мењати (се) у нешто друго’. – И тако се коцка 
шећера на усијаном кукачу претварала у крупне, густе, смеђе капи које бое ракију 
у боју дуката, док се над шпоретом дизо облачић миришљавог дима (7: 60); ~ се 
‘правити се, глумити, пренемагати се’. – Немојде туј да се претвараш, знам ја те твое 
зврчке; ║ претворити претворим св ‘беспоговорно извршити’. – Очево е право да 
говори, а ваше да претворите и то да претворите моментално, из исти стопа! (5: 115); 
в. трепет; ║ претворан -рна -о ‘дволичан’. – Ништа му не веруј, он ти је претворан 
ко нико његов.

претега ж ‘терет на крају ђерма’. – Според сантрача од бунара ти је побјена сова, 
па кроз ракље пролази руда, горенак на вру ти је мотка и ланац на кое се качи кова, 
а на краћи крај се везива претега, обично е то била рипа.

претегнути претегнем св 1. ‘превагнути’. – Гледај да ти млого не претегне, 
нећеш исправити; 2. ‘превише затегнути’. – Ако претегнеш, мож да пукне мотка; ║ 
претећи претегнем св ‘и с т о’. –  Дотури још менко, да претегне; 2. ‘превише стег-
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нути, затегнути’. – Ако претегнеш, пуче конопац јал мотка; ║ претезати претежем 
несв према претегнути. – Није умљо да процени докле да претеже.

претећи претекнем / претечем св 1. ‘заобићи оне који иду спорије, испредњачити 
пред неким’. – Богами он с његовим коњима претече све нас и први изби горе на 
Бабљак; 2. ‘избећи смртну опасност, опстати’. – Мишљасмо да ће да мандркне кад 
га отпуштило ономад из болнице, ал он јопет претеко; в. искобељати, мучити, про-
буразити.

преткодни -а -о ‘претходни’. – Боље је родило но преткоднијег година, што јес јес.
преточити преточим в. претакати.
претпоставити се -им се св ‘представити се’. – Кад се завршило коло, он јој пру-

жи руку па вели »да се претпоставим: ја сам Рашо«, а она њему: »ја сам Славица«.
претравељати -ам св ‘трапаво, једва завршити неки посао’. – Некако претравеља 

ту школу, ал једва на једвите јаде.
претраљати -ам св ‘једва урадити’. – Једва на једвите јаде претраља у четврти 

разред.
претргнути се -нем се ‘сустати, онемоћати од превеликог напрезања’. – Ја му 

велим: немо да се претргнеш, но полако, све ћеш стићи, с Божјом помоћу, тија вода 
бријег рони; ║ претрзати се -жем се несв. – Претрзо се целог живота ко да ће му 
посо побећи; ║ претрћи се -гнем се св. – Није се он тујнак мого претрћи, добијо е 
лакашан посличак, ал није умљо да поштуе.

претресати претресам несв ‘претраживати, прегледати‘. – И пелене усране су 
претресали да нађу нешто сакривено; ║ претрести -сем св према претресати. – До-
шла нека комесија па нам претресли све грађевине, мисле да смо сакрили жито ил 
ракију, ал су нашли шупаљ нос до очију; изр. ~ грађевину ‘извршити детаљну по-
правку’. – Оронула качара, само што не кљокне, морам да е љетос претресем јел ако 
увате сњегови може јади да бидну; ~ аброве ‘разменити вести, испричати се’. – Ене 
иг жене тамо преду и претресају аброве.

претрљати -ам св ‘протрљати, истрљати’; в. потапати.
претрњети -рним св ‘претрнути од страха’. – Кад почеше оне Швабурине да 

вичу „алт!“, а уперили оне пушчетине вамо на нас и ђецу, ми претрњесмо начисто.
претрпљети претрпим св ‘претрпети’. – Вала, ђецо, претрпљела сам сто јада, 

мешчини пашче не би издржало те муке.
претруковати -уем св према труковати. – Кад сам виђела да ми је маћа повукла 

онај везени чаршов што ми од покојне мајке осто, ома сам га претруковала и извезла 
два така.

претрчати претрчим св 1. ‘прећи неко растојање трчећи, у трку’. – Иzутра док 
мајка не види посла, ми смо оцу водили волове и кад она дође, ми претрчимо до-
школе да не одоцнимо ијако е она далеко преко четири километра; 2. ‘брзо нешто 
урадити’. – Добро е и двојку добијо пошто е само претрчо преко књиге.

претурати претурам несв 1. ‘пребацивати, премештати’. – Претура тамо оне да-
ске и нешто тражи, не смијем да га питам – шта; 2. ‘преживљавати’. – Само његова 
леђа знају шта се све преко њиг претурало и у оном рату и у овом; ║ претури-
ти претурим св ‘преживети’. – Шта смо, пусти, све претурили преко рукуј и преко 
леђа, не може се ласно опричати; изр. ~ преко главе ‘преживети, поднети, претрпети 
невоље’. – Сила муке је претуријо преко главе, добро е жив, очију ми моиг.

претурпијати -ам св према турпијати; в. шастук.
претутњати / претутњети -им св 1. ‘пројурити уз тутњаву’; в. трупац, чивтати 

се; 2. ‘урадити много (за кратко време)’; в. косачица.
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прећерати -ам св 1. ‘претерати с једног места на друго’. – Остала им још два 
пласта да прећерају; 2. ‘понашати се непримерено’. – Знао је он да прећера свуј, ал 
се чуво да то не буде у послу; ║ прећеривати -еривам / прећеруем несв ‘претерива-
ти, немати меру’. – Треба радити, ал ни туј не треба прећеривати, свега ће бити само 
нас неће бити.

преуморан -рна -о ‘уморан преко мере, преморен’. – Немо да лупите вратима, 
тата е мено прилего, преуморан је.

преуторити -им св ‘направити нови утор на бурету’; в. пинторија.
префиган -а -о ‘лукав, препреден’. – Тај је префиган и премазан у сто боја.
прецветавати -етава несв ‘налазити се у последњој фази цветања’. – Багрен 

почо да прецветава, ал челе нису биле без посла; ║ прецветати прецвета св ‘пре-
стати с цветањем’. – Прецветала нам липа, а мирисала е да не мош појмити: оćећо 
се цвет до у поток.

прецвикати -ам св ‘пресећи, прекинути’. – Надари ме ђаво да кљештима зате-
жем жицу више но што треба и викнук те је прецвикак.

преценити преценим св ‘одредити превисоку цену, заценити’. – Јесу му коњи 
добри, нема шта да се каже, ал млого иг је преценијо.

прецркнути -нем ‘готово умрети (црћи) од страха, муке’. – Мишљо сам да ће да 
прецркне од муке; ║ прецрћи прецркнем св ‘и с т о’. – Кад је запуцало, згодно смо 
прецркли од страсти; в. депеша, смук, утрнути.

пречага ж ‘попречно прикована летва’. – Закуј војнак једну пречагу између ова 
два дирека да не може да прође јуница.

пречешљавати -ешљавам несв према пречешљати. – Они долазили и 
пречешљавали све, није им било јасно како су људи још живи кад су им све отели и 
одњели; ║ пречешљати пречешљам св ‘темељито, педантно претражити’. – Да су 
могли, пречешљали би небо и земљу.

пречина -ине ж ‘блиско сродство’. – Велика смо ми пречина: моја баба и његов 
ђед су прворођаци.

пречица ж ‘краћи пут’. – Иди вудије пречицом да не обилазиш чак тамо на за-
воицу.

пречка ж ‘пречага (в.)’; в. јасиков; ║ пречкица ж дем. – На улазу у кокошар смо 
турали пењало, маом јасикову даску, па се страном закују пречкице да се кокошке 
лакше пењу, па кад увече полијежу, ми затворимо она вратанца и оним пењалом иг 
одупремо.

пречудити се пречудим се св ‘зачудити се преко мере, начудити се’. – Кад је виђо 
шта овај учини, није мого да се пречуди.

пречути -уем св ‘погрешно чути’. – Ма нисам ја тако реко, то си ти нешто пре-
чуо.

преџврљати преџврљам св ‘прецртати, избрисати са списка’. – Ову надницу ми 
преџврљај, јел не би ти овај ћошетњак уградијо вако прсо ни за каке паре; в. прсну-
ти.

прештуљас -ста -о ‘нераван, неудобан’. – Клупа се потревила прештуљаста па 
га нажуљило.

прештуљити прештуљим св ‘нажуљити, нагњечити’. – Прештуљило га па згод-
но гељуцка.

прженица ж ‘хлеб потопљен у мешавину млека и јаја и испржен на масноћи’. – 
Са-ћу ја да вам зготовим прженице па с кајмаком да зубнете.
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пржити пржим несв ‘припремати храну на врелој масноћи’. – Ти пржи ђеци 
овијег млади компирића, ал нек им добро порумене; ║ пржнути -нем дем. од пржи-
ти. – Кад се џигарица пржне с црним луком и сланиницом – ништа љепше.

пржуља ж 1. ‘земљана или плехана посуда за печење бравчета’. – Имамо љебну 
вруну и двије пржуље, ал они решили да печу јагње на шиљку; 2. ‘посуда са меша-
чем за пржење сирове кафе’. – Имали ми ондак пржуљу за каву, извадимо малу и 
средњу ринглу са шпорета, и она таман пасуе, у њу сипамо сирову каву у зрнадма и 
полако окрећемо онај мешач и кад бидне готово ми попрскамо мено љутом ракијом, 
после мимогред мељемо ону каву на воденичицу; в. брав, шиљак.

прзница м ‘укољица, закерало’. – Добар је и вредан, ал је прзница, ко да га е 
Драгослав, д-извинеш, правијо у брзом возу.

прибавити прибавим св ‘набавити, снабдети се’. – Јеси ли прибавијо све што 
треба за славу?

прибијати се прибијам се несв ‘примицати се, наслањати се’. – Док онај Шва-
бурина виче, ђеца се прибијају уз мајку; ║ прибити се прибијем се ‘примаћи се’. 
– Одоше ђеца, а баба се приби уз обалу крај пута и поче да се моли (7: 196)

прибиљежити -им св ‘записати, забележити’. – Прибиљежде ми ово у тај твој 
тевтер, па ћу ти платити кад наиђем други пут, нисам при новчанику, не поњек га, 
осто ми у другом одијелу.

прибирати (се) прибирам се несв ‘концентрисати се, усредсредити се’. – При-
бери се и испричај како е тачно било; ║ прибрати приберем св ‘покупити посуђе 
са стола, поспремити сто’. – Чим завршисмо јело, млада прибра све с астала и доње 
нам по каву; изр. ~ снагу ‘сакупити снагу’. – Да приберемо снагу и довршимо ово 
што смо започели па ћемо се потље договарати ку-ћемо и шта ћемо; ~ се ‘повратити 
се од изненађења, шока’. – Једва се прибрак па им рекок у брк: немо д-едете оно што 
се не једе; в. солир.

приблесав -а -о ‘који је поремећеног понашања, сулуд’. – Не вреди њему гово-
рити, виш да е приблесав.

прибојати се -им се св ‘побојати се, поплашити се’. – Прибојаг се да се свекар 
не дрне што нисмо чули кад је звао.

прибрисати прибришем св ‘метлом пригурати уз нешто’. – Нит умије д-обрише, 
ни да разбрише, ни да прибрише, ни да пробрише, ко да е никла ко печурка.

привалити привали св ‘благо прекорити’. – Зна она сто јада, неће да каже ди-
рект, но нако изокола привали, ко она што ћерку кара, а снаји приговара; изр. У шали 
па привали.

приватати -ам несв ‘прихватати, преузимати на себе (обавезу, посао)’. – Не мож 
га убедити да не привата што н-умије д-уради; ║ приватити приватим св ‘прихва-
тити младунче’. – Кад се отели ил ојагњи, ми га приватимо, вуцнемо за увета и рек-
немо: »Корисно«; ~ се ‘прихватити се неког посла’. – Немо више ватати зјале, но се 
привати каког посла, време је. – Богами се он приватијо велике обавезе, није ласно 
овладати ноликим имањом.

привенчати се привенчам се св ‘доћи на мираз, живети у тазбини’. – У истом 
том џемату привенча се Радомир у домаћинску кућу, за добру ђевојку Катарину јел 
она немадијаше браће.

привиђати (се) привиђа (се) несв према привиђети. – Причо Перо да му се 
привиђала жена кад се пијан враћо из каване; ║ привиђети -дим св ‘привидети’. 
– Привиђела Пера Млађова нека чудовишта код Стојановића воденице; в. авет; ║ 
привиђеније с ‘приказа, призирање’. – Кад је човек плашљив, њему ти се често 
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укаже коекако привиђеније, па е тако Милена од Радомирове врбе привиђела мечку 
како се пропела на задње ноге.

привијати привијам несв 1. ‘кочити запрежна кола, притезати’. – Пажљиво 
привијај винт кад кренеш вамо низ брдо. – И он му накричи да на време привија 
винт, да волове одмори, па тек онда напои, да набаци на њиг покровце док одмарају, 
да иг не бије ведрина (5: 58); 2. ‘стављати завој на рану’. – Привијала она њему неке 
траве, боквицу и спаде му оток; ║ привити привијем св ‘спојити, зашрафити’. – 
Привиде ову сијалицу, не могу ја да доватим.

привикавати се -икавам се несв ‘навикавати се’. – Дуго се она привикавала на 
нову кућу; ║ привикнути се -кнем се св. – Привикнуће се и она ко и све што су; 
║ привићи се -кнем се св ‘навићи се’. – Једва се привикосмо на ову врућину; в. 
тргати.

привлачити (се) привлачим (се) св ‘прилазити обазриво, примицати се’. – Кажу 
за њега да кад није имо шта д-украде, он баци капу па се почне њој привлачити да 
нико не-види; ║ привући (се) -учем (се) св према привлачити се. – Он се привуче за 
астал ијако га нико није ни нудијо.

привремити -им св ‘приспети пред млађење, порођај’. – Изгледа да ти је снајка 
привремила, поспуштијо јој се стомак, мешчини. – Привремила ми крава, време јој 
овиг дана да се отели.

привриједити привриједим св ‘урадити нешто корисно, допринети’; в. сипња.
приврљезити -им св ‘овлаш нешто направити или поправити’. – Оćекок лужњак 

да би приврљезио и склепо мено кошаре за овце.
привук м ‘који се привуче непозван, уљез’. – Обрати пажњу на оног привука 

што се ушуњо под шатру.
приглув -а -о ‘слабијег слуха, тврд на ушима’. – Ја сам ти, г-син судија, мено 

приглув на ово лијево уво, више на њега не чуем но што чуем (7. 182); изр. Ćеди на 
уветима ‘који чује једино оно што му се допада’.

приглуп -а -о ‘мало глуп, плитке памети’. – Онај његов елебак је приглуп, не 
мош ти њему ласно д-објасниш како треба да уради.

пригнати -ам св ‘притерати, дотерати до крајње тачке’. – Те ти Драгиша при-
гна кола уз сама врата од општине, устури поводњике, привије винт и оде кући; ║ 
пригонити пригоним несв ‘притеривати’. – Немојте пригонити више ђубрета у ову 
парцелу, ово е довољно.

пригорети -и св ‘загорети при кувању, печењу или пржењу (о храни)’. – При-
горели ти ови компирићи на дну шерпе, дај ми кашику д-огребем.

приграбити -им св ‘отети, присвојити туђе’. – Кад узјаше на влас, приграбише 
и што им треба и што им не треба, ваљда се држе јaдници оне кад је џабе и сирће је 
слатко, а не знају да е то отров најцрњи.

пригријавати -ијава несв ‘чинити топлијим, најављивати оморину’. – Поче 
мено да пригријава, стра ме да нам киша не »покупи« ово сијено; ║ пригријати 
пригрије св ‘учинити топлијим’. – Појтајте, ђецо, да покупимо ђетелину, нешто е 
пригријало, бојати се кише.

пригрлити пригрлим св ‘обгрлити, привити уза се, усвојити’. – И они ти усвое 
то дијете и пригрле га ко да су га они родили.

пригрнути пригрнем св 1. ‘обући нешто од топлије одеће’. – Пригрнде, дијете, 
каку џоку, назепћеш; 2. ‘привући, набацити земљу уз корен биљке’. – Ја сам ономад 
пригрнула згорелог ђубрета уз руже, да иг чува од мраза и да се зимус натопи земља 
око корења.
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прид прида м ‘додатак’. – Погодише се да трампе брава за брава и да му он дода 
прид од шес-иљада.

приде прил ‘као додатак’. – Није му вређело говорити д-одустави да се диље 
коцка, јок, он настави и додаде штети приде: оде му имање што су имали доље у 
Заблаћу; в. мамурлук, парница, теретити.

придигнути се придигнем се св ‘устати из кревета, опоравити се после болести’. 
– Придиго се ђедо и, вала Богу, чеклеисали га доктори ко стари вијакер; ║ придићи 
се придигнем се св ‘и с т о’. – Богами, мено по мено, придиже се ђедо и ене га шурка 
у башчованлуку; ║ придизати се придижем се несв ‘опорављати се од болести’. – 
Поче он да се придиже и овог пута побеже гробару с лопате.

придика ж ‘нападно поучавање, критика’. – Немој још и ти да ми држиш при-
дику, доста ми је свега, радићу како ме Бог учи.

придобитак -тка м ‘вајда, добитак’; в. постигнуће.
придокон -а -о ‘мање оптерећен послом, с више слободног времена’; в. 

поткајловати.
придржавати (се) -ржавам (се) несв ‘поштовати норму, обичај’. – Он се при-

држава ђедовиг аманета; ║ придржати (се) -им (се) св а. ‘ухватити се за нешто’. – И 
кад смо прелазили преко брвна на потоку, придржак се за ону мотку да не омакнем 
доље у вир; б. ‘узети и држати накратко’. – Придржи ми ово копиле, д-идем д-ону 
курву напсуем!

придријемати придријемам св ‘задремати’. – И он ти придријема тујнак на клупи 
чекајући кад ће да бану.

призвати се -овем се св ‘доћи памети, опаметити се’. – Крајњо е време да се при-
зовеш памети и да почнеш да се кућариш, ниси ти више мали;║призивати призивам 
несв ‘позивати’. – Пане послужитељ са звоном призива ђаке д-увиђу у учијонице; 
~ ђавола с лучом ‘планирати неко бешчашће’. – Немојде море да призиваш ђавола с 
лучом па да потље чупаш косу з главе.

призетити (се) -им се ‘привенчати се, живети у дому супругиних родитеља’. 
– Емилија и Драгутин имадијагу шес ћерију па пошто немадијагу мушке ђеце, при-
зетише Рашка из Ласца.

призирати -ем несв ‘привиђати’. – Кад коњи не би на узди имали оне страш-
нике, они би призирали сваки-час; ║ призрити -им св ‘привидети се, причинити 
се’. – Кад смо били код Вукадинове воденице, коњ призри и клипи уз обалу, умал се 
кола не превртоше.

признавати признаем несв према признати. – Он је признаво и што га нису пи-
тали; ║ признати -ам св ‘рећи, испричати истину’. – Кад га Жарко притеже, немаде 
куд: признаде како е набавијо зидњак; ║ признање с ‘награда’. – Дали му признање 
за дан општине ко најбољем земљораднику.

прија ж ‘мајка снахе или зета’. – Кад смо се примицали пријатељима, зетови на-
руче да трубачи запјевају: »пријо моја, како ћемо – пријатељу, лако ћемо«.

пријарити пријарим св ‘појачати ватру’. – Узми оне сувовиње те пријари ватру, 
са-ће мрак, доћи ће копачи, треба да зготовимо вечеру.

пријатељ м ‘отац снахе или зета’. – Кад су сватови поćедали за астале, свадбари 
запјеваше: »Пријатељи, зашто не пјевате, ил не знате ил не умијете«; ║ прике м хип 
‘пријатељ’. – Прике, ај да попијемо још по једну, ваља се; ║ приле ‘и с т о’. – Приле, 
дођте на-славу у четвртак.

пријатељити се -љим се (не)св ‘склапати пријатељство закључивањем брака 
између деце’. – Њине двије куће су одвајкад лепо стајале, ал откад се Велиборов син 
ожени из њине куће, те се пријатељише, пазе се ко најрођенији.
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пријатељство с ‘однос између родитеља младенаца’. – Одавно се ми знамо, ал 
од кад смо склопили пријатељство, још се више пазимо.

пријек -јека -о ‘пргав, незгодан, љутит, брзих реакција’. – По све је ваљан, ал је 
пријек, брате, ко рис. – Млого е добар и послушан, ал пријек, да не мош појмити.

пријеклад м ‘камен на који се наслањају дрва на огњишту. – Кад унесемо бадњак, 
наслонимо га на пријеклад.

пријемчити пријемчим св ‘причврстити овлаш’. – Само ми ово пријемчи колко 
било док не прибавим алат да то љуцки утегнем.

пријесло с ‘плато на двоколици’; в. пљоска.
пријеćек / пресек м ‘преграда у амбару, сандук за жито’. – У први пријеćек до 

врата изручујте раж, до њега зоб, а у онај велики пшеницу.
пријетити / претити пријетим несв ‘застрашивати неког речима’. – Претијо му 

да ће да г-изудара ако га још јампут затекне на трешњи.
пријечати / пречати се пријечам несв ‘показивати отпор, несагласје’. – Ниш-

та немо тујнак да се пријечаш, но претвори оно што ти је заповиђено. – Шта се 
пријечаш на мене ко јуне на туђе говече.

пријонути пријонем св 1. ‘свесрдно се прихватити посла’. – Они ти пријону 
нако свесрдно на посо од раног јутра и ћерају док се види. – Ми ти ондак пријонемо 
на посо из петниг жила и богме уграбисмо те попластисмо прије кише; 2. ‘закачи-
ти се, прилепити се’. – Ђе си то прошо кроз чичак те ти тако пријоно за чарапе?. 
– Виђде, очију ти твојиг, шта ми је ово пријонуло за вратом, бојати се да није каки 
крпељ. – Нешто ти пријонуло за сукњу. – Пријоно уж њу ко таксена марка.

приказаније с ‘приказа, утвара’. – И прича Сретен како се код Обрадове воде-
нице појави неко приказаније и поче да дречи и како се волови укопаше у-месту, ни 
да мрдну.

прикивати прикивам несв ‘закивати ексерима’. – Набавили смо ексере, начини-
ли чапове, ćутра прикивамо летву око авлије; ║ приковати прикуем св према при-
кивати. – Не зна он ни летву да прикуе, а јадно ти да кућу направи.

прикљештити прикљештим св ‘притиснути, пригњечити’. – Пази како спушташ 
тај чабар, немојде да ти прикљешти прсте.

приковчавати приковчавам несв ‘закопчавати’. – Кад приковчава кошуљу, 
он стално прескочи понеку рупицу; ║ приковчати приковчам св ‘закопчати’. – 
Приковчајде та дугмета да не идеш раздрљен на ону арлауџу.

прикољак -ољка м ‘мали колац, кочић’. – Отрулијо прикољак и прасе нође 
ћушнуло и протнуло главу те се укљештило па ни тамо ни вамо, но скичи ко да се 
уватило у гвожђа.

прикрадати се прикрадам се несв ‘кришом прилазити’. – И ондак Љубиша Рат-
ков поред наше колибе почне да се прикрада и уиђе у бостан, кад смо га ми смотри-
ли било е доцкан: одње двије највеће лубенице; ║ прикрасти се -адем се св. – Кад 
бидне с вечери, он се прикраде њезиној кући.

прикривати прикривам несв ‘чувати у тајности’. – Знали су они да он шуруе с 
оном неваљалицом, ал су то прикривали, а сад, кад је кмекнуло копиле, немаду куд, 
што викала она: родило се – ваља га љуљати; ║ прикрити прикријем св. – Прикрила 
е то она неђе на тавану.

прикупити -им св ‘сабрати, скупити’. – Кажем ђеци: деде, брже прикупте те 
лампарије што сте разбацали, реко би сте у Цигамали. – Прикупи мено ту шашину 
иза комишијоца; ║ прикупљати прикупљам несв. – Почели мајстори да прикупљају 
алат, види се да је близу крај посла. – Она преко целог љета прикупља суварке 
коекудије и доноси под трен и вели: брзо ће зима, ваљаће злата.
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прикупити прикупим св ‘купити оно што недостаје, докупити’. – Ми ти при-
куписмо ону парцелу испод наше окутњице. – Прикупи још мено рибе, бојати се 
да не омали; ║ прикупљивати -упљивам / -упљуем несв ‘докупљивати’. – Он је 
прикупљиво земљу кад гој му се указала прилика, а сад ови све пуштили у парлог.

прилазити прилазим несв ‘примицати се, долазити’. – Док су прилазили кући, 
залајаше керови ; ║ прићи приђем св. – Ја полаганчиц приђок озго изнад куће да ме 
не премете.

прилегнути -нем св ‘лећи накратко’. – Ене га у-зградици, прилего мено; ║ 
прилећи прилегнем св ‘и с т о’. – Немо да лармате, тата е мено прилего д-одмори. 
– Кад прилегнеш, дијете, неђе у пољу, тури џоку пода се, никако друкчије јел може 
човек ласно да се упропасти за цео вјек.

прилика ж 1. ‘могућност за склапање брака’. – Испала јој лепа прилика да се 
уда, а она се нешто предомишља; ║ приличан -чна -о ‘знатан, повелик’. – Њему је 
припала горња ливада и приличан део шуме изнад ње; ║ прилично прил ‘у знатној 
мери’. – Она вели да се прилично уморила, а ја видим да се једва држи на ногама.

приличити приличи несв ‘пристојати’. – Не приличи мушкарцу да се зароже и 
плаче ко нека жена.

прилог м ‘поклон цркви у новцу или намирницама, али и на даћама’. – Кад гој 
одеш некој светињи, благо ђеду, подај неки прилог, колко си могућан, јал у-парама, 
јал у марди, севап је. – Прилог се носијо о даћама: свака кућа спреми, у прилошку 
корпу, погачу, бијелог мрса, печено пиле, гибаницу, влашу ракије, влашу вина, неки 
слаткиш; ако е зимско време, понесе се пршуте, то ти је обичај, а наши стари су 
носили прилог и кад су ишли својтама на свадбе; ║ прилошки -а -о об. у изр. ~а 
корпа ‘корпа од прућа у којој се носи прилог на гробље или на весеље’. – Свака кућа 
е имала прилошку корпу у којој се носијо прилог ако идеш на свадбу, или цркви, 
или на гробље о задушницама ил ако ти неко од родбине прекађуе четресницу или 
годишњицу.

прилупити -им св ‘притворити’. – Прилупде, дијете, та врата ил пришкрини 
прозор да не бије промаја.

приљежан -жна -о ‘марљив’. – Он ти је бијо приљежан мај шта да е радијо.
приљећи -гнем / -жем св ‘прибити се уз нешто, притегнути; налећи на нешто да 

би се укочило’; в. попривијати.
приљубити приљубим св ‘приближити једно уз друго‘. – Кад се ојагњи овца, она 

олиже јагње и одма га приљуби и пушти да доји.
примакнути примакнем св ‘приближити’. – Морала е да се примакне јел од га-

ламе није чула шта прича; ║ примаћи примакнем св. – Примакниде ту столицу 
вамо уз астал; ║ примицати примичем несв према примакнути, примаћи. – Како се 
стадоше просци примицати вамонавише к нашој кући, моја ћера се зарумењела, а 
очи јој сијају, пуне суза.

примати примам несв према примити. – Ако донесу неки позив од суда, немо 
да га примаш ако ја нисам тујнак. – Они су у ту њину партију примали највише 
онијег којима није било места међу људма; -се ‘пуштати жилице, укорењивати се’; 
в. мложити; ║ примити примим св ‘добити оно што је упућено (позив, решење, 
писмо)’. – Примили су решења за порез, још само да приме паре за малине; изр. ~ на 
знање ‘обавестити’. – Углавном примијо си на знање да треба да до[ђе]ш на кулук, а 
шта-ш ти да радиш – то е твоја ствар, ја сам мое отаросијо, а тебе немо потље ђаво 
да бидне крив; прими! узв, наредба коњу. – Он ти је зекана научијо ко неког иксана, 
само му примакне узду и викне: прими! – он зине, ил га увати за ногу на поткивању 
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и каже: прими! – он подигне ногу моментално; ~ се ‘ожилити се, пустити корен’; в. 
потсадити.

примирити се примирим се св ‘умирити се, утишати се’. – Уватила ђецу нека 
уктанија, никако да се примире.

примитак -тка м ‘примљени поклон’. – Ово им је примитак од ђевојачке родби-
не.

принављати принављам несв ‘прибављати, добављати’. – Принављала она у 
кући кад је гој могла; ║ приновити приновим св ‘набавити нешто’. – З-душе сам 
вољела да понешто приновим у-кућу, било каки суд, било каку покривку ил мај шта.

принова ж ‘ново младунче у тору, ново чељаде у кући’. – Сазво цео џемат на 
алвалук, спремијо ића и пића да се попије и појде за принову у кући.

приносити приносим несв ‘доносити нешто да буде ближе, примицати’. – Он 
ти је велика влас и њему мораш приносити великом лопатом; ║ прињети -сем св 
‘принети, донети’. – Прињели смо ти сијена пред шталу, само им пред ноћ потрпај у 
јасле па ћемо иг ми напоити кад дођемо.

приорати приорем св ‘поорати до краја’. – Само да приорем ово мено што е 
остало уз вратине, па ћу доћи.

припадати припадам несв ‘бити у својини’. – Све је то припадало мом ђеду па 
он продо; ║ припасти -[д]не ‘постати своjина’. – Једног дана, сине, ако заслужите, 
све ће ово припасти тебе и твојој сестри, ја нећу поњети у гробље; ~ тешко ‘смучити 
се, добити мучнину’. – Чим је чуо њен дрктав глас, ćетио се: сигурно му припануло 
тешко.

припалити припалим св ‘запалити цигарету’. – Дајде ми ватре да припалим ду-
ван; ║ припаљивати -аљивам / -аљуем несв. – Поред прочевља ђедо је припаљиво 
само гранчицом с ватре или узме жишку машицама.

припарити припарим св в. спарити.– Оћу да тражим мушко теле да га припарим 
овом мом шароњици.

припасати -шем св ‘везати, учврстити нешто око појаса’. – Мајка кад прилази 
шпорету или мекару, обавезно припаше кецељу.

припека ж ‘жега, врућина’. – И кад бијаше она велика припека и успара, видим 
кер исплазијо језик и дакће, кокошке позијевале и опуштиле крила у ладу, а ја једва 
дишем.

припети припнем св ‘везати ланцем на паши за неки колац или дрво или ко-
нопцем везати рог и ногу’. – Пошо да припне јунчића навр ливаде; ║ припињати 
припињем несв према припети. – Сад ће он, ене га припиње јуницу да му не брсти 
шљиве.

припит -а -о ‘мало пијан’. – Не би он то учињо да није мено бијо под гасом, а он 
кад је припит, н-умије да се контролише, немо му то узети за зло.

припитати припитам св ‘узгред запитати’. – Ја га припитак оће л д-иде у Чачак 
у петак.

припитомити -итомим св питомити. – Нашо Радаило зечића у ливади, доњо га 
кући и ранијо те му се припитомијо.

припланути припланем св ‘пригорети, препланути’ – Бијаше јара, сви смо при-
планули ко да си нас на ражањ приставијо.

приплод м ‘стока која се издваја и негује за расплод’. – Ово теле женско ћу 
д-оставим за приплод, турило се на мајку, а она е млого добра млекуља и мека на 
мужи.

приповиједати -овиједам несв ‘причати’. – Приповедо нам ђедо според прочевља 
свако вече понешто.
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приповијес -сти ж ‘прича, беседа’. – Са-ћу да вам испричам једну приповес што 
сам је чуо од мог ђеда, а ви тувте па преносте вашим млађима кад дође време.

припомагати -омажем несв ‘помагати’. – Припомаго је и сестри и брату, и куму 
и пријатељу; ║ припомоћи -омогнем св ‘мало помоћи’. – Треба припомоћи сваком, 
колко мош, севап је, јел и ми иштемо помоћ сваки-час и велимо: Боже помози, да 
Бог поможе и коешта; в. леђа, сироче.

приправити приправим св ‘припремити’. – Приправи алат што нам треба за 
у-шуму, д-идемо ујутру с Божјом помоћу; ║ приправљати -ам несв. – Ене бабе 
у-кући приправља ручак; ║ приправан -вна -о ‘спреман за неки посао’. – Он ти је 
ко бритка сабља, вазда приправан за све што треба, ко запета пушка.

припрос -ста -о ‘прост, добродушан’ . – Јес он припрос човек, ал честитијег и 
часнијег нема надалеко.

приптити приптије[м] св ‘отежати дисање, гушити’. – Приптило ме нешто, док-
торе, вођенак, ко да ћу д-изданем, а и моју жену пођекад заптије, ал мено мање но 
мене.

припушити -им св ‘запалити цигарету, почети пушити’; в. машице, учинити.
припуштити -им св 1. ‘привести јагњад или телад ради дојења’. – Ајде, благо 

баби, да ми помогнеш да припуштимо теле, ојачало, не могу сама, оће да ме обали; 
2. ‘пустити стоку да пасе на месту где је бујнија трава’. – Кад бидне пред ноћ, а ти, 
припушти краве мено у отаву, нек се добро наврандају.

приранити прираним св ‘прихранити, дохранити’; в. мршав.
прирасти -сте[м], об. у изр. ~ за срце ‘развити се у обележје, особину личности’; 

в. лакомос.
прирез м ‘врста дажбине, државног намета’. – Ударали су нам и порез, и прирез, 

и трошарину и ваздан коекаке даџбине.
прирожак -шка м ‘краћи рог на кући који се спаја с маијом’. – Рогове смо уда-

рили, још да напасуемо прирошке, па ћемо да попијемо по једну; в. подрожњача.
прирудак -тка м ‘крак који спаја руду с предњим трапом запрежних кола’. – 

Кад Јеротије начини кола ко натрукована, руда и прируци ко да су никли, а јок 
прављени. – За прирутке мора да нађеш подесно дрво.

прируђети -ди св 1. ‘просушити се на сунцу (о земљи)’. – Чим још мало при-
руди да нема блата, ома ћемо д-окопамо башчованлук; 2. ‘показати знаке сазревања 
(о воћу)’. – Згодно трешње прируђеле, за два-три дана биће зрелиг; 3. ‘почети се 
сушити (о платну)’. – Ан видиш да е платно прируђело, ти га скупи, носи у вир нек 
се накваси па јопет вако простри на сунце, тако се оно бели; в. влажан.

прислава ж ‘сеоска слава, обетина’. – Ми сеоску славу зовемо обетина, а доље 
потпланинци кажу прислава, то ти је сведно, што викала она: зови ме и лонац само 
ме немо разбити.

прислављати -ам несв ‘славити, обележавати сеоску славу’. –У Губеревцима 
сви прислављају Мали Спасовдан.

прислонити прислоним св ‘наслонити уз нешто’. – Ми на Бадње јутро донесе-
мо бадњак па га прислонимо уз кућу с источне стране и туј бидне до увече, па га 
ондај уносимо у кућу; ║ прислањати прислањам несв ‘наслањати уз нешто’. – Виле 
прислањај уза зид, и то неђе у ћошку, да се неко не набуши, далеко било.

присмочити присмочим св ‘доспети на ивицу глади, приштедети храну’. – 
Бијаше пооскудно време па смо морали да присмочимо, није било ко-во сад д-има 
колко ош, каки то, ово сад народ побјешњо, ни не знају шта е оскудица; в. исећи, 
исегнути.
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присое с ‘присојна страна, тле окренуто сунцу’. – Ми који одимо још овим 
присојом, треба да се ćећамо нашијег стариг чијим стопама идемо и да се помоли-
мо за њиг; ║ присојни -а -о ‘који се односи на присоје’. – Нема добре ракије без 
присојног вотњака; в. прогристи, окопнити.

приспати -иш св ‘дремнути, придремати’. – И кад приспиш, мешто да спавнеш 
ко човек, тучеш главом, до-неко доба ноћи, како да саставиш крај с крајом.

приставити -им св ‘ставити посуду на ватру да се кува њен садржај’. – Приста-
вила сам пасуљ, а ти с времена на време доли топле воде и лошкај ватру испотија; ║ 
пристављати -ам несв према приставити. – Ти ћеш њу д-учиш како се кува свад-
барски купус, пристављала га е више пута но што ти имаш година.

пристајати -аем несв ‘саглашавати се’. – Они су пристајали на све на шта чести-
ти не би никад могли; ║ пристати пристанем св ‘сагласити се’. – Кад Жарко рече да 
ће да га бије ан изађу из суда због лагања, он одма пристаде да се насуле.

присташа м ‘присталица, подржаватељ, заговорник’. – Он ти је присташа онијег 
људи који држе до части и образа.

пристигнути -нем св ‘стасати, развити се; сазрети, стићи’; в. лединица, сирото-
вати; ║ пристићи пристигнем св ‘и с т о’. – Пристигоше ђеца, вала Богу, здомчаше 
се снаге па е сад млого ратније но кад бијасмо неокосни; ║ пристизати пристижем 
несв ‘стасавати, долазити’. – Пристижу ђеца и одма е све друкчије.

приćести приćедне св ‘лоше се провести, пострадати’. – После јој, веселници, 
приćело и мајчино млијеко што е питала тату да ме пушти д-идем с Душанком, пре-
коро е сто пута споради тога (7: 67).

притајити се притајим се св ‘умирити се, прикрити се’. – Кад су отуд наишли 
Немци, ми смо се притајили све док нису замакли иза окуке, ćеме им се затрло.

притварати притварам несв ‘овлашно затварати’. – Не притварај та врата, 
дијете, но иг остави, није ти ладно; ║ притворити притворим св ‘прикренути, мало 
затворити’. – Притворде, дијете, прозор, вуче промаја.

притегнути притегнем св ‘јаче стегнути’; в. колан; ║ притезати притежем несв 
према притегнути; в. измерати, признати, колан.

притискати притискам несв ‘држати под оптерећењем’. – Притиска држава, 
притиска сувовица, притисле године, а јутрос им помогла и шаруља: притисла ми 
ногу и не могу стопе; ║ притиснути -нем св према притискати; в. врабац, сирали-
ца, смашити, ћарлијати.

притка ж ‘мотка уз коју расте боранија причара’. – Буранија изишла у вр притки, 
милина поглати, а меуне се окитиле ко гроз.

притрчавати -рчавам несв ‘долазити трчећи’. – У невољи људи притрчавају да 
помогну; ║ притрчати притрчим с 1. ‘дотрчати’. – Притрчаше сви да виде шта се 
десило; 2. ‘притећи у помоћ’. – Ако си притрчо да помогнеш невољнику, учињо си 
добро дело.

прићерати -ам св ‘дотерати, пригнати’. – Прићерајде кола до оне гомиле дрва; ║ 
прићеривати -еривам / -еруем несв ‘притеривати, пригонити’. – Они су прићеривали 
плашће, Саво је избациво сијено, а ђедо ђено.

приупитати упитам св в. припитати. – Кад наминеш тамо с оне стране плани-
не, кад сретиш неког, ти приупитај ђе је њина кућа, свак ће ти касти.

[прича] ж; в. подбадати, поучан; ║ причица ж ‘кратка прича, казивање о некој 
згодици’. – Кад бијасмо мали, ђедо нас крај прочевља забављо његовијем причица-
ма; ║ причљив причљива -о ‘који воли да прича, брбљив’; в. ућутати.

причалица м / ж ‘особа која воли да прича, брбљивац, брбљивица’. – Она баби-
на причалица не утољева, поваздан само тороче.
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причати причам несв ‘говорити, приповедати’. – Дуго су причали испод липе, 
а о чему – питај њиг; ║ причање с ‘приповедање’. – Дођи довече кода нас да чуеш 
ђедово причање.

причати причам несв ‘побијати притке’. – Одок да причам буранију и да по-
тачкам патлиџане; ║ причање с ‘побијање притки’. – Причање бураније није тежак 
посо, ако су притке згодно заоштрене могу и жене да попричају.

причврљити причврљим св ‘притерати у шкрипац’. – Не би он то никад призно 
да га нисмо причврљили те немаде куд.

причврстити причврстим св ‘учврстити’. – Причврсти ти то сад колко било да 
не пане, а потље ћемо дотегнути;║ причвршћавати -ршћавам несв ’учвршћивати’. 
– Причвршћавасмо колко могадосмо, ал нема ту помози Боже док се не испобија 
ново прошће и не поплете.

причекати -ам св ‘сачекати’. – Причекај ме часак само да се преобучем; – И 
Бог душу причека; ║ причекнути -нем (не)св ‘мало причекати’; в. грашнути се, 
преобући се.

причути причуем св ‘начути’. – Причуо сам, вели Жарко, да ће ова америчка и 
европска банда да нас бомбардуе, а Милорад каже »ма нису ваљда луди«, а Жарко 
вели »нису, вала, ни паметни јел не знају да ће крв наша на њиг и на ђецу њину«.

приш -шта м ‘гнојно запаљење коже или вимена код оваца’. – Кад јој овце пре-
скоче преко врзине и оду у зијан, она би џакала и клела иг: иć, приш те појо, приш 
те нашо, приш те одњо.

пришавити -им св ‘притегнути шраф, пришрафити’; в. одоцнити.
пришивати пришивам несв ‘спајати иглом и концем’. – Ене је у кући, пришива 

бралици дугмета на кошуљи; ║ пришити пришијем св 1. ‘саставити концем дугмић 
са одећом’. – Имо е и он кројачке вештине: умљо је да пришије дугме на кошуљи; 
2. ‘приписати неком нешто, опањкати’. – Пришили му и што јес и што није само да 
му дођу главе.

пришипетља м ‘особа која прилази друштву непозвана, наметљивац’. – Приву-
че се она пришипетља да чуе шта људи зборе па д-иде да иг цинкари.

пришкринути пришкринем несв ‘притворити’. – Кад сам прошо, виђо сам врата 
пришкринута, нису била начисто затворена.

пришљамчити се пришљамчим се св ‘доћи непозван’. – Он се пришљaмчи по-
ближе, нађе се, баксем, у послу и слуша шта они зборе.

пришпарати пришпарам св ‘уштедети, сачувати новац или какву робу’. – Еве ти 
иљадарка, нек ти се нађе, д-имаш кода се, а ти пришпарај колко гој узмогнеш.

пришупак -пка м ‘уљез’. – Она рђа удбашка, ко неки пришупак иде те шуња по 
селу и њуши шта ће ко да рекне противу њиг.

пришућети -тим св ‘прићутати, не одговорити’. – Кад јој он одбруси, нако без-
душно, весела мама пришуће и измаче се.

пркос м ‘једногодишња украсна биљка, Portulaca grandifl ora’. – Пркос ти расте и 
по калдрми, нит га копаш, нит заливаш, мош и да га газиш, он опстае.

пркосити -им несв ‘упорно, понекад неразумно, остајати при свом ставу’. – 
Нашо си ком ћеш да пркосиш, ако те уждим по гузици, запамтићеш данашњи дан.

прктати пркћем несв ‘стењати’. – Шта пркћеш тујнак, реко би се порађаш?; в. 
самовезачица.

прлад ж ‘трули остаци дрвета у шуми’. – Накупијо неку прлад, није ни за шта, 
може само нако да тиња; ║ прладљив -адљива -о 1. ‘натруо’. – Натоварио и догно 
нешто прладљиво, ко да није гледо шта товари. – Нема од тог трупца ништа, виш да 
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е прладљив начисто; 2. ‘неплодан терен. јалово земљиште’. – Виђо и он, ан је почо 
да копа, да е севио, да е оно земљиште тешкорадно и прладљиво.

прладина ж ‘прозукло, натруло дрво’. – Ма немо да товариш ту прладину, то ти 
није ни за шта.

[прљав] -а -о. – Најпрљавији ти је она јајцара што ради за Удбу и цинкари људе; 
в. слизак, тртљати.

прљавура ж ‘прљава, неуредна жена’. – Уми се, немо д-идеш ко она Микаилова 
прљавура.

прљавштиња ж ‘нечистоћа’; в. смрадоња, созгајз, спирати.
прљати (се) прљам (се) несв ‘загађивати, блатити, поганити’. – Припасте мало 

кудије идете, не морате се прљати сваки-час; изр. ~ руке ‘радити нешто нечасно’. – 
Немо да прљаш руке, боље ти је да просиш но то д-урадиш.

прљуша ж ‘лоша земља, пескуша’. – Имају доста земље, ал није, ствари, све 
нека прљуша.

прнути прне ‘прхнути, полетети лепршајући крилима’. – Идемо ми тако кроз 
ливаду и нешто чаврљамо, кад одјампут прнуше препелице из траве, те се ми згодно 
препадосмо.

прња ж ‘изношен, стар комад одеће’. – Ђе си нашо ту прњу поред свега што си 
тамо мого узети; ║ прњица ж дем. – Ђеца измивена и гледна, чисте им оне прњице, 
види се да им је мајка вредна и карактерна (7: 112).

пробадати пробада(м) несв 1. ‘пробијати оштрим предметом’. – Кад је правијо 
ам, све је шилом пробадо рупице на кожу па онда кроз те рупице иглом прошиво; 2. 
мед ‘осећати оштре болове’. – Мено-мено па е нешто пробадало по дну стомака; ║ 
пробости прободем св према пробадати. – Нагазио на трн, пробо га кроз опанак и 
десет дана није мого да стане на-ногу.

пробади м/ж, об. мн ‘оштри болови, који се појављују с прекидима, у таласима’. 
– Почеше да га жигају неки пробади у стомаку и за два-дана умрије веселник.

пробеарати -а[м] св а. ‘процветати (о воћу)’; б. ‘постати сед’; в. проćед, сијед.
пробијати пробијам несв према пробити. – Ене иг пробијају темељ на-кући, оће 

д-уведу воду; ║ пробити пробијем св ‘продрети, прогурати се, успети’. – Ко би се 
надо да ће се он тако пробити; изр. ~ главу ‘упорно тражити, досађивати’. – Проби 
главу сваки дан причајући исто, досади више и Богу и народу.

пробирати пробирам несв ‘пребирати, селектирати’. – Пробиро сам јабуке и њиг 
ћемо у трап; ║ пробрати -берем св према пробирати; в. руда.

пробирач -ача м ‘који много бира’. – Млого се она држала у сили, одбијала мло-
ге просце, а кад су престали да долазе, ондак дај шта даш, није џаба казано да про-
бирач нађе отирач.

пробисвијет м ‘скитница, човек без достојанства’. – Нема ти живота ш њим, виш 
да е обичан пробисвијет.

пробити пробије св ‘учинити да се промрзне’. – Турде, дијете, каку џоку на се, 
пробиће те овај ветар.

проблејати -еим св према блејати ‘изгубити здрав разум, скренути с ума’. – 
Проблејо весели Танасије, ни сам не зна шта збори.

пробојац -ојца м в. кирнер. – Узми пробојац те ми кирнеруј овај плек, оћу да га 
пробушим бургијом.

пробрцнути се пробрцне(м) се св а. ‘укиселити се, постати неупотребљив (о 
јелу)’. – Пробрцно се пасуљ, мош комотно да га бациш у-сплачине; б. ‘преварити се 
у очекивањима’; в. полакомити се; в. ‘искварити се, упасти у лоше друштво’. – Док 
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је бијо с родитељима, ђедом и бабом, бијаше дечко за пример, како оде у те ђавоље 
школетине, пробрцну се начисто.

[пробудити] пробудим св према будити. – Знаш како пјеваше она: Славуј пиле, 
не буди ми господара / сама сам га успавала, сама ћу га пробудити.

пробунгурати -ам св ‘самлети бунгур’. – Пробунгуро сам џак жита, то вам је па 
смочте.

пробуразити -уразим св ‘пробости’. – Драгана Богдановог пробуразијо бик и 
није мого да претекне, Бог да му душу прости.

пробургијати пробургијам св ‘на недопуштен начин стећи корист, иметак’. – 
Уватило се с оним партијашима и пробургијало стан и посо за жену.

пробушити пробушим св ‘притиском направити отвор’. – Пробушила му се кон-
дура, уишла жљицкавица па само кљечка.

провала ж ‘откриће тајне’. – Не зна се како су иг открили, сигурно е била нека 
провала; изр. ~ облака ‘изузетно велики пљусак’. – Кад ономад би она провала об-
лака, одње нам вода пут начисто.

провалија ж ‘понор, бездан’. – Причо ми човек како е неки Љубивое Ршум реко 
да смо ми између двије провалије: једно е, вели, бела куга, а друго црна Јевропа. – 
Вала баш, паметни је од челе јел та нам је Јевропа главе дошла.

провалити провалим св 1. ‘ући силом, притиском направити отвор’. – Лопови 
провалили у њину кућу и покрали им коешта. – Провалиле свиње прошће и отиш-
ле у зијан; 2. ‘открити актере незаконитих послова’. – Провалили ономад целу ту 
банду што е крала људма стоку; ~ се ‘отворити се (о чиру)’; в. чир; ║ проваљивати 
-аљивам / -аљуем несв према провалити. – Уватили га док је проваљиво продавницу.

проведрити (се) проведри (се) св ‘изведрити се’. – Чекамо да се проведри; в. 
тмина.

провенути -не св ‘благо се просушити, увенути’. – Чим видите да су откоси про-
венули, ви зађте те иг преврнте; в. титрати.

провести проведем св 1. ‘показати пут’. – Иди, сине, те проведи људе доље до 
Пићине воденице, па им потље покажи куда д-иду у Драгачицу; 2. ‘проборавити’. 
– Мићо ти је више прово у шуми но у концеларији ијако е инџињер; ║ проводити 
проводим несв према провести. – Само он зна куда иг је проводио до Студенице, 
а сви знају колико су неки проводили времена у кавани иако нису били кел(н)ери.

провести се проведем се св в. спровести. – Провели се ко бос по трњу.
[проветрити] -им св; в. распасати; ║ проветаран -рна -о ‘изложен благом ве-

тру’; в. бријег / брежуљак.
провиривати -иривам / -ируем несв несв према провирим. – Провирива иза куће 

да види ко е дошо; ║ провирити -им св ‘погледати, вирнути’. – Цибнем вирангу 
и провирим кроз прозор, има шта да видим: он раширијо руке и густира, а за њим 
Цигани с ћеманима и јермоником.

проводаџија м ‘човек који посредује при склапању брака’. – Наш Десимир ти 
је посто највећи проводаџија у целом крају: ко гој не мож да с-ожени – он му нађе 
прилику.

проводаџинка ж в. (с)проводаџија. – Славка Бранкова ти је била Крстини 
проводаџинка.

провриштати -шти св в. пробрцнути се. – Провриштало јело па шапће, није ни 
за шта.

провријети проври св ‘загрејати до кључања, прокључати’. – Кад ракија проври, 
ти је ондак запржи с кукача и преćеци с пошећереном водом.
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прогледати -ам св 1. ‘отворити очи’. – Они ти личе на мачиће: треба им времена 
да прогледају; 2. ‘разумети, схватити догађаје’. – Помало прогледа, ал не веруем да 
ће икад потпуно прогледати; ║ прогледнути прогледнем св ‘схватити заблуду’. – 
Нек им Бог мили отвори очи да прогледну и да виде куд иг воде ови пробисвијети; 
изр. ~ кроз прсте ‘привилеговати неког’. – Њему стално прогледну кроз-прсте зато 
што му е ујак дрматор.

прогон м ‘узан пут између њива за пролаз стоке’. – Између нашијег и њиниг 
парцела има прогон којим ћерамо стоку на пашу.

прогонитељ м ‘немилосрдни ималац власти’. – Вазда е, ђецо, било прогнаниг 
и прогонитеља, баш номад чита поп оно »блажени прогнани правде ради«, зато 
прогонитељи себе уде, а прогнанима користе, а ти стално бидни на страни прогна-
ног и неш сигурно севити јел је и Бог уза њиг.

прогризати прогризам несв ‘пробијати гризењем’. – Стално ми мишеви 
прогризају картонску кутију у коју сам остављала коешта па сам шћела да те молим 
да ми начиниш сандук; ║ прогристи -изе св ‘делимично (се) отопити’. – Чим је 
одјужијо дан, на овој присојној страни прогризло пртину путом. – Прогризо југов 
ветар снег ђе гој га е мого доватити.

прогријавати -ијава несв ‘помаљати се иза облака (о сунцу)’. – Ништа љепше 
нема него кад с пролећа почне да прогријава сунце, ондак се све радуе и тице, и 
јагњад, и ђеца, зато се ваљда и каже, чека ко озебо сунце; ║ прогријати прогрије св 
‘изгрејати иза облака’. – Кад је прогријало сунце, ми поскидасмо џоке; в. гранути.

прогунути -нем св ‘прогутати’. – Прогуну ти он ону пилулу на једвите јаде. – У 
свему бидни одмерен, благо ђеду, угризни само нолико колко мош да прогунеш.

продавати продаем несв ‘давати нешто за новац’. – Ја очевину моју нећу про-
давати за живота, а ви после радте како вас Бог учи; изр. ~ зјале ‘дангубити’. – Боље 
би ти кока певала д-узмеш нешто да радиш, а јок да продаеш зјале по путу и коеђе; ~ 
маглу ‘празнословити’. – Они ти само продају маглу, причају шарене лаже, што каже 
Милисав, продају муда мешто бубрега; ║ продати продам св према продавати. – 
Ови ништаци спискаше наку имовину, продадоше црно иза нокта.

[продавница] ж; в. киселити, лице, проваљивати; ║ продавничица ж дем; в. 
звонара.

продисати продишем св ‘почети слободније дисати; доћи до ваздуха (после 
жеге)’; в. ћарлијати.

продобрити се продобрим се ‘постати бољи’. – Нешто се снајка продобрила у 
потоње време, дај Боже да на добро изиђе.

продрати се продерем се св ‘викнути, продерати се’. – Кад бијасмо упремасе 
Црне стене, нешто заломата кроз шуму, а Млађо се продра колко га грло носи.

прождрати прождрем св ‘прогутати’. – Да е мого, мешчини, прождро би га; ║ 
прождријети прождрем св ‘и с т о’. – Да су могли прождријети га са све дроњама кад 
им је скресо истину у-очи, прождрали би га.

проживљети -ивим св ‘проживети’. – Оно што сам проживљо док смо били у за-
друзи, то ти је бијо живот, потље нас вамо сатрије неокоштиња. – Оно до војске што 
сам проживљо, то е било безбрижје, е потље вамо мораш да тучеш главом о свему.

прожикљати се -а се св в. пролитати се. – Немо млого те младе траве давати 
стоци, да се не прожикљају, но помено неколко дана док свикну.

прозбарати прозбарам несв према прозборити; в. чамотиња; ║ прозборити 
прозборим св ‘проговорити’. – Били у завади па ономад прозборили. – Наиђи да 
прозборимо коју. – Сви прозборише понеку, а он ни да бекне. – Прође и не прозбори 
једне једине.
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прозвиждати -дим св ‘пролетети, проћи брзо’. – Прозвижда Надомир с оним 
његовим мотором ко куршум.

прозепсти -бем св ‘добро назепсти’. – Прозебо ономад п-оној мећави па сад 
кашље и кути поваздан.

прозукнути -не св ‘иструлити изнутра (о дрвету)’. – Мишљо сам од оног старог 
дуда да начиним буре, кад оћеш: прозукло му дебло скроз од коријена до ракаља; ║ 
прозући -кне св ‘и с т о’. – Поред пута прозукли трупци чекајући да иг товари онај 
што неће доћи (7: 97).

прозумбати -ам св ‘избушити рупе на кожном или гуменом каишу’. – Тркни до 
Јеротија нек ти часком прозумба те каише на кондурама.

проја ж ‘хлеб од кукурузног брашна’. – Држ се, пројо, на свадби сам била. – 
Боља је своја проја него туђа погача.

пројара ж ‘хлеб од кукурузног брашна, јаја, млека и сира, печен у тепсији или 
плеху’. – Добра е проја, ал још боља пројара.

пројарчити -им св ‘прокопати јарак, канал’. – Морамо да пројарчимо изнад 
њиве, ако удари вода, да нам је не однесе.

пројолпазити се -им се св ‘искварити се’. – Пројолпазило се то, ни онај човек 
ни трага ода њ; в. јолпаз.

проказати прокажем св ‘одати, издати’. – Проказала иг она рђа од човека те 
надрљаше веселници ко нико њин; ║ прокажен -а -о ‘заражен; презрен’. – Кад су 
га оне јајцаре прогласиле за непријатеља, сви су се склањали од-њега, реко би је 
прокажен.

проканалити -аналим св в. пројарчити. – Требало е проканалити повр њиве, 
велику штету нам начини вода од оне провале облака.

проканути -не св ‘почети падати (о киши)’; в. рогоз; ║ прокапати -а / -пље св 
а. ‘и с т о’. – Прокапа нам киша ан смо натоварили кола. – Мешчини да ће да нам 
прокапље пре него што попластимо; б. ‘почети тећи (о ракији из казана’). – Уба-
ци још мало грања са-ће да прокапа ракија; в. ‘почети прокишњавати’. – У вајату 
прокапало, виђде је л пукла црепљика; ║ прокапавати / прокапљавати -апљава / 
-апљуе несв према прокапати. – Бежте, ђецо, под стреу, еве кише, прокапљава; ║ 
прокапљивати -апљуе несв ‘и с т о’. – Помено поче да прокапљуе киша, а виђећемо 
оће л убити ову сувовицу.

прокивати прокивам несв ‘прикуцавати’. – Еве вам чап, прокивајте баскије, па 
ћемо потље д-износимо цреп; ║ проковати прокуем св ‘прикуцати, закуцати’. – 
Проково сам кроз брвно онај ћупријаш и учврстијо га домаћински.

прокисивати -исуе несв 1. ‘почети ускисивати (о јелу)’. – Реко би да је овај 
пасуљ почо да мено прокисива; 2. ‘прокишњавати’. – Виђи је л пукла црепљика на 
кошари, прокисива иза врата; ║ прокиснути прокисне св 1. ‘узљутети се, покварити 
се (о јелу)’. – Кад јело прокисне, није ни за шта, мош да га даш свињама ил да га 
бациш за-прошће; 2. ‘почети прокишњавати’. – Поправи чим мено прокисне, боље 
је нег чекати да проточи; ║ прокишњавати -ишњава несв’. – Олошала покривка на 
старој кући, почело да прокишњава на понеком месту.

проклество с ‘клетва, проклињање’. – Ђедо нам је више пута говоријо да е про-
клество опасна ствар и да е боље мено с благословом, но млого с проклеством

проклештиња ж ‘проклетство’; в. закинути.
прокљувати прокљуе св ‘пробити љуску јајета (о пилету приликом излезања)’. 

– Ене још једно пиленце прокљувало љуску, само што није изишло.
прокомендијати -ам св ‘пошалити се’. – Наиђи довече, док жене преду и плету, 

ми да се попричамо и да мено прокомендијамо ко земајле.
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прокопавати -опавам несв према прокопати; в, кулук; ║ прокопати прокопам 
св ‘пробити копањем’; в. штемајз.

Прокопље Св. вмч. Прокопије (21. јул). – Викаше баба: на Прокопље велике 
конопље.

прокосити прокосим св ‘направити први откос по средини ливаде’. – Најпрво 
прокосиш посред ливаде, па онда вратиш раскос.

прокрвавити -рвавим св ‘повредити кожу и почети крварити’; в. запарати.
прокривити се прокривим се св ‘крикнути, вриснути’; в. кривити, маљ.
прокрчити прокрчим св ‘направити пролаз крчењем’. – Морамо најпрво да 

прокрчимо путању да би могли људи да прођу. – Треба д-има пут прокрчен да ти 
трњак не-избије очи д-оћоравиш, далеко било.

проламати се пролама се несв 1. ‘допирати као одјек (експлозије, удара грома)’. 
– Кад ударе трубачи, пролама се цело село. – И сад ми се у уветима проламају оне 
есплозије кад су злотвори гађали вабрику у Лучанима; 2. ‘ломити се, пуцати под 
тежином тела’. – Он не свата да ће се под њим ноликим проламати и дебља даска од 
оне коју је турио; в. зацинцати; ║ проломити се проломи се св ‘сломити се, пући, 
провалити се’. – Проломила ми се даска на калкану под ногама, умал се не скркак 
наниже у-јасле.

пролећети пролети св ‘неосетно проћи, пролетети’. – И пролеће живот док си 
дланом о длан, ал, шта ћеш, што вико онај, бидни задовољан својом платом, сва-
ком ти је одређено којим ће путом да прође, то ти је онај озго зацрто; ║ пролетати 
пролећем несв. – Баба нас ђецу звала пролетери, па е питали што иг тако зовеш, а 
она вели: само пролећу кроз-кућу, здомчају комад љеба ил нешто и јопет одоше да 
укћу.

пролињати се пролињам се св ‘обнерадити се, проскитати се’. – Пролињо се ко 
глува кучка, ниђе кући не прилази поваздан.

пролитати се пролита се ‘добити пролив (о стоци)’. – Пролитала се јуница од 
оне младе траве, све је вешалице заљоскала.

пролити пролијем св ‘просути (течност)’. – Он крено да налије ракију у чашицу 
па пролије на астал, а после каже да нема једно око; ║ прољевати прољевам несв 
‘проливати’. – Причаше весели ђедо како се крв прољевала на Церу и Колубари.

пролокнути пролокне св ‘изровати, направити рупе (на путу)’. – Њинијем 
кућама не мош ласно да приђеш колко им је пут пролокно, не знам што оно не по-
даспу колко било.

прољеће с ‘пролеће’. – Ово прољеће некако одоцни, удари зима репом кад би 
при-крају; ║ прољетњи -а -о ‘пролећни’. – Прољетњи ветрови зачас исуше земљу: 
~ киша ‘благотворна киша у време ницања и раста усева’. – Каже питали Књаза 
Милоша шта мисли колко вреде Јелисејска поља са Лувром, а он им, баксем, реко 
да вреде прољетње кише у Србији. – И ова прољетња пилад стасаше за клање, има 
повише пјевчића па ћемо мимогред да иг кољемо кад неко дође ил кад имамо рад-
нике. – Прољетње орање је млого такше од јесењег, ал шта сам мого кад јесенас не 
дадоше кише.

прољећи -езем / -ежем св ‘проћи’; в. несни.
[промаја] ж; в. макнути, прилупити, притворити; ║ промајни -а -о ‘који је из-

ложен промаји’; в. сириште, увала.
промакнути промакнем св према промицати. – Гледали су за њима док нису 

промакли преко обрешка; ║ промаћи промакнем св ‘и с т о’. – Ни сад ми није јасно 
како су промакли да иг не преметимо; ║ промицати промичем несв ‘пролазити 
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поред нечега или некога’. – Неки промиче онамо иза Јасења. – Последњи пут су иг 
виђели како промичу иза стијене.

промерити промерим св ‘одмерити, проценити’. – Кад Нада рече: „Тетка, ово 
е мој момак“, она тури руке, вако, на бокове, промери ме од главе до пете, и рече 
гласовито: „То ти момак!? Еј, моја шћери, у-шта оде твоја љепота!“

промет м у изр. играти на / у ~ ‘мењати се на месту коловође’. – Нас двојица се 
здоговоримо д-играмо у промет кад се ђевојке увате у-коло.

прометнути се прометнем(о) се ‘променити места у колу’. – Прво он повоза коло 
и његова ђевојка, па се онда они прометну на наше место, а ја са мојом ђевојком бид-
нем коловођа, па тако по неколко пута.

промукнути -нем св ‘имати промукао, храпав глас’. – Наишла нека редња, сва 
нам ђеца промукнуше.

промућуран -рна -о ‘бистар, паметан’. – Он ти је од малијег ногу бијо промућуран, 
зрелији млого од његовијег вршњака; викаше баба: ово дијете ће далеко да догура 
јел по јутру се дан познае.

проносак -ска м ‘прво јаје које снесе млада кокошка’. – Виђи коицни је овај про-
носак од пилице.

проњети св 1. ‘проћи носећи, пронети’. – Проњеше низ Бубан веселог Давида 
на носилима, напред поп пјева, а вамо за носилима жене кукају; 2. ‘снети прво јаје 
(о младој кокошки)’. – Проњела нам данас она пиргава пилица; ║ проносити про-
носим несв ‘носити поред нечега’. – Кад су га проносили според наше куће, застали 
су да му се ђедо поклони.

проодати проодам св ‘направити прве кораке, проходати’. – Глај како дијете таи, 
само што није проодало.

пропадати пропадам несв ‘рушити се, урушавати се, нестајати’. – Кад кућа 
крене да пропада, то е знак да е Бог узо домаћину памет; ║ пропанути пропанем 
св ‘нестати, урушити се, пропасти. – Нема од нас ништа, пропанули смо начисто, 
д-извинеш, ко муда кроз ицјепане гаће, и обичаје погазисмо, а казано е: боље да село 
пропане, но у селу обичај; ║ пропасти пропанем св ‘и с т о’. – Ова влас ће да гледа 
докле још можемо пропасти.

пропалитет -ета м ‘нерадан, неуспешан, пропао човек’. – Он ти је бијо највећи 
пропалитет, п-онда кад су његови дошли на влас, посто торитет ко што су и сами.

пропас -сти ж ‘крах, слом’. – Ова е влас дошла да народ гурне у пропас; ║ 
пропадљив -адљива -о ‘који пропада, који је безвредан, привремен’. – Они су давно 
уредили да образ и поштење уброе у пропадљиву робу.

пропатити пропатим св ‘проћи кроз патње и муке’. – Пропатила е пусница ко 
нико њен, мука живиг се намучила.

пропелер -ера м ‘вентилатор на вршалици који одваја плеву од зрневља’. – Тај ти 
пропелер прави јак ветар те одваја пљеву од пшенице.

пропети се пропне се ‘дићи предње ноге увис (обично о коњима)’. – Кад се коњи 
пропеше и зањишташе, сав онај народ на вашеру очети и поче се тискати око-нас; 
║ пропињати се пропиње се несв према пропети се. – Одморни и урањени, коњи 
почеше да се пропињу и једва иг обуздаше.

пропирати пропирам несв ‘испирати’. – Откувала сам веш у цијеђу, а она оде у 
ријеку и ете га пропира; ║ пропрати проперем св према пропирати. – Пропрала сам 
пелене и турила више шпорета да се суше.

пропити се пропијем се св ‘почети се напијати’. – Кад би при-крају, пропи се и 
она веселница од туге и муке.

пропиштати -им св ‘закукати, завриштати’. – Пропиштаће ко гуја у процјепу.
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пропјевати -ам св ‘почети певати’. – Ништа, Драгићу, није добро: пропјевала 
ми кокошка – баксем почела жена да му се пита. – Еј, вала Богу, пропјева нам кућа 
– родио ми се унук.

проплакати проплачем несв ‘мало површно опрати, пропрати’. – Проплачи те 
тањире, да не наиђу мушице; ║ проплакнути -нем св према проплакати. – Чекниде 
да проплакнем ову кошуљу па ћу е оставити да с-оциједи.

проплакати проплачем св ‘заплакати’. – Кад се роди дијете, ома проплаче.
пропланак -анка м ‘шумска чистина, зараван’. – Трупац на ком смо ćеђели лежи 

на пропланку, никако дрво немаде крај нас да би човек помислио да се роса задржа-
ла на лишћу (7: 57); в. черга.

пропратити пропратим св ‘пажљиво проверити’. – Знаш како, доста су тога на-
учила ђеца д-ураде, ал мораш то све да пропратиш док се они добро не-утврде.

пропртити пропртим св ‘рашчистити или прогазити снег’. – Неко е прошо зором 
те пропртио путић онамо преко Оџаклије.

пропушити -им св ‘почети пушити’; в. искиснути, пртен.
пропуштити пропуштим св ‘пустити неког да прође’. – Пропушти овце у-башчу; 

изр. ~ кроз руке ‘изударати некога’. – Откако га е Жарко пропуштијо кроз руке, 
мирни(ј)и је од бубице.

прораколити се -и се св ‘огласити се као кокошка пре него снесе јаје’. – Про-
раколила се ко кокошка кад ће да снесе јајце.

прореда ж ‘планска сеча шуме’. – Узели ми од шумара прореду горенак у плани-
ни, али оде кожа на батине: док платиш Шумском газдинству, док извучеш из онијег 
сајмана, испане већа дара но мера.

проредити проредим св ‘рашчупати, учинити ређим’. – Често ти жито, треба да 
га мено проредиш.

прорећи прорекнем св ‘предвидети, пророковати’. – Њему његов ђедо згодно 
прореко да ће ако тако настави пропасти.

просац -сца м ‘човек који иде у просидбу девојке’. – Она е имала млого просаца, 
ал суђено јој да е украду. – Долазили су ми просци са свијуг страна, било е и пла-
тежника из Чачка, ал судбина е судбина; ║ просиоц м ‘и с т о’. – Један просиоц ми 
долазио тамо од Дрине.

просидба ж ‘понуда брака девојци, прошевина’. – Идемо, сине, да ти просимо 
ђевојку од честита рода, да правимо просидбу; ║ просидбени -а -о ‘који се односи 
на просидбу’. – Мене моја баба поклонила њен просидбени прстен.

просијати -а св ‘просветлити’. – Љепше је кад просија месечина и ćеђети и пу-
товати.

просијати просијем св ‘пропустити брашно кроз сито’. – Мора брашно да се 
просије јел може нешто д-упане у њега, било у воденици, било у џаку ил наћвару.

просипати просипам несв 1. ‘давати милостињу’. – Вазда е бивало да онај што 
просипа све више има; 2. ‘изливати течност преко ивице посуде’. – Пази то млијеко, 
препунила си канту па ти се просипа; ║ просути проспем св ‘изручити течност из 
посуде’. – Проспи ово, ћери, у сплачињару.

просити просим несв 1. ‘нудити девојци брак’. – Знаш како су говорили наши 
стари: гледај мајку, проси ћерку; 2. ‘тражити милостињу, просјачити’. – Боље ти је 
просити него се бавити политиком на њин начин. – Боље дијелити него просити; 
изр. Ко носи не проси; ║ прошење с ‘просидба, прошевина’. – У неђељу, ако Бог да, 
идемо на прошење.
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просјачити / проćaчити просјачим / проćачим несв ‘бавити се прошњом’. – 
Њему ће ђеца почети да просјаче ако не изиђе из оне каванчине; ║ просјачење / 
проćачење с гл. им. – Он ти живи од просјачења.

просјак / проćак м ‘човек који живи од прошње, просјачења’. – Весели Драгу-
тин Пињо ти је у нашем крају бијо просјак, а тамо Здравка Плазинска проćакиња, па 
им народ даво помено да прекостану, шта ће – и они су Божја ђеца. – Пињо проćак 
ти је живљо од милостиње, дан и комад, и бијо е задовољан на оно што гођ му ко да, 
неко љеба, неко кришку сира, неко парче сланине, он узме и вели: вала; ║ просјачки 
/ проćачки -а -о ; изр. ~ штап, – Ако настави тим путом, догнаће до просјачког 
штапа.

просјакиња / проćакиња ж ‘жена која живи од прошње’. – Оне се просјакиње 
мотају кроз пијац. – Она стара проćакиња не може јадна да стои, но клечи ил ćеди; 
в. просјак.

прословити прословим св ‘прозборити, проговорити’. – Кад су га одвели 
милицајци, он шћадијаше да каже: људи, водите ме на правди Бога, ал му не дадоше 
да прослови.

простак -ака м ‘помоћни, неквалификован радник (об. у грађевинарству’. – Није 
плаћо простака, но он мешто њега запо те мијешо малтер.

простаклук -аклука м ‘вулгарност, неуљудност’. – Шта да ти ка[же]м, човече, 
кад и сам видиш каки простаклук и како е безбожје завладало.

простирати -рем несв према простријети (се). – Давно е речено да се мораш 
простирати према губеру; ║ простријети / прострти прострем св ‘раширити оно 
што је било сложено, смотано, разастрти’. – Отишла да простре веш на ленку. – 
Простри оне везене чаршове на кревете у гостињској соби, кумови ће да коначе кода 
нас. – По пијеску се простре да се суши. – Само што е прострла чис чаршов преко 
астала, он заврзе рукавом за бокал и просу вино; изр. ~ стоци ‘ставити сламу, про-
стирку’. – Наранијо сам и напоијо стоку, још да им прострем и за вечерас сам миран.

простирача ж ‘чаршав који се простире преко сламњаче’. – Преко сламњаче се 
тури простирача на коју се лијеже, а озго се покривало ћилимачом ил мај каком 
поњавом.

простирка ж ‘слој сламе која се простире под стоку’. – Оће да ми завали про-
стирке за стоку, викак ђеци да награбимо јесенас шуме по-вотњаку и да туримо у су-
воту, а они веле: „Забога, тата, ко е још простиро шуму“, сад и они виде да су севили.

простити -им св у сталним изразима, а. при помену имена покојника: Бог да 
му душу прости. – Викаше покојни тајо, Бог да му душу прости, нема човека бес 
тријес-година; б. у приликама кад се дискретно саопштава непријатно упозорење: 
‘да извиниш’. – Он ми тури вако руку на образ, ко да ме, да простиш, Драгићу, мено 
помилова.

простотиња ж ‘сиротињска простодушност, задовољство оним што се има’. – 
Њиној простотињи да се згодно дивиш: све је уљудно, чисто, тијо, чедно, душе им 
чисте.

простријети прострем в. простирати.
просукати се просучем се св ‘гронути, ослабити’. – Нешто се Живко просуко, 

мора д-има неку валинку.
просунчати -ам св ‘изложити сунцу (об. постељину)’; в. истресати.
просути проспем св 1. ‘опарати, расплести жице плетива’. – Узми те проспи 

онај стари ђедов џемпер и мотај на клувчад; 2. ‘излити, изручити течност из по-
суде’. – Кад се олади ова вода, проспи у башчицу за цвијеће, заувар је, одавно није 
пала киша; ~ се проспем се св ‘добити килу, брух, херније’. – Бијаше се просо весели 
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Радосав Петковац, Ђидин ђед, и није шћео д-иде доктору, годинама е носијо килу ко 
велика лубеница и одње је, веселник, у гроб; ║ просут -а -о ‘који има килу, брух’. – 
Млого њиг који су ишли на те њине акције враћали су се просути.

проćак м в. просјак.
проćакиња ж в. просјакиња.
проćед -а -о ‘који је почео да седи’. – Још је бијо сила, тек мено проćед, кад је 

решијо да сади виноград. – Дирали Млађа Жуњу како е рано остаријо боз тога што 
е проćед, а он вели: дрво е најљепше кад пробеара.

проćенути се проćени се ‘истањити се, постати провидан од ношења, хабања’. 
– Проćенуло му оно одијело на лактовима и на кољенима, само глаш ка-ће да се 
процијепи.

проćутра прил ‘прекосутра’. – Проćутра ћемо да ћерамо волове на вашер, стаса-
ли су нам јунци да иг одмијене.

протегнути се протегнем се св ‘истегнути се, обично после спавања’. – Бијаше 
небатли те јој два човека умру и кад се трећи пут удала, задиркиваше је Мијојла: 
њојзи чим се један отегне, други се протегне. – Жао ми што морам рано да иг бу-
дим да ћерају стоку и овце на пашу, па ме душа боли кад иг избудим: они најпрво 
протрљају очице, па зијевају и протегну се, ал шта ћу кад смо неокосни; ║ про-
тезати се протежем се несв 1. ‘истезати се’. – Кад се избуде, они се протежу нако 
ко мачке; 2. ‘пружати се, налазити се. – Јелица ти се протеже одонуд од Овчара па 
онамо до Чемерна, она ти је опасала Драгачево с истока и са ćевера.

протекција ж ‘потпора, заштита, помагање’. – Ови партијаши су ти имали вели-
ку протекцију, ал сва та њина рука-работа ти је пуцала преко нашијег леђа.

противан -вна -о ‘другачијег става од очекиваног’. – Он ти је стално бијо про-
тиван властима: они у клин – он у плочу.

протињати -ем несв а. ‘провлачити чунак (при ткању). – Виђи како се моја уну-
ка извештила ткању, протиње чунак с потком кроз основу ко-но стара старица; б. 
‘увлачити конац (у иглу)’. – Баба оћоравила па јој ђеца протињу конац у иглу; в. 
‘пробијати иглом (при шивењу)’. – Протињеш прво с преврта, па ондај одонуд с 
лица све док добро не утврдиш дугме; ║ протнути протнем св према протињати. – 
Онда протнеш чуњак, удариш брдом те сабијеш потку, па јопет тако с друге стране; 
б. ‘увући конац у иглу, уденути’. – Не видим више брез цвикера да протнем конац 
кроз иглу, оћоравила сам начисто; в. ‘протурити, прометнути’. – Протнидер ми кроз 
прозор клупу д-однесем код лампека, доћи ће људи да пробају ракију па да има на 
шта да ćедну.

протискати протиска(м) несв 1. ‘покушавати да се нешто протури кроз узан от-
вор’. – Оно шарено прасе стално протиска њушку кроз прошће и чекам кад ће за-
скичати; 2. ‘повремено осећати потмули бол’. – Већ данима ме протиска војнак под 
ребрима; ║ протиснути протисне св ‘осетити потмули бол’. – Ма нешто ме протис-
нуло војнак у слабину, једва сам изишо оздо из потока.

проткивати проткивам несв ‘провлачити чунак кроз потку’; в. зијев, свила.
протраћити -им св ‘провести време у нераду, ленчарећи’. – Он ти је веселник 

протраћијо живот у-ништа.
протува м ‘пробисвет, ленчуга, нерадник’. – Ласно е бити протува и нерадник па 

дићи у ладу све четири, но питаћу га кад загуди мећава.
протурати протурам несв 1. ‘провлачити кроз нешто’. – Она му протури кроз 

прозор џоку, далеко му врата; ║ протурити протурим св ‘провући’. – Протуриде 
овај конопац кроз тај бијончуг, па затегни добро; в. брашњар; изр. ~ кроз шаке ‘из-
бити, истући’. – Протурио га је кроз шаке, ал би реко да не би сметало да је то чинио 
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и чешће; ~ гласове ‘раструбити, пронети вести, гласине’. – Протуријо неко глас да ће 
да нас бомбардују, а ја велим: ђе гој шушка туј нешто живо има.

протутњати / протутњети -тњи св ‘проћи с буком, бучно’. – Протутњаше 
Ћуранови коњи низ Бубан све њиштући и бацајући чивтета; в. чивтета.

проћерати -а св ‘добити пролив’. – Да л се преладик, не знам шта-би, проћерало 
ме д-извинеш, морам јопет за врзину.

проћерати проћерам св 1. ‘протерати’. – Проћераше Милићевићи тикве, из-
вршите канате; 2. безл ‘»узнемирити« желудац, добити пролив’. – Проћерало 
га, д-извинеш, напоље од оне моце што е јео аловно без љеба; ║ проћеривати 
проћеруем несв ‘протеривати (о стоци)’. – Ко да иг проћеруе кад тамо више нико 
нема оваца, прогон опушћо, зарасто у-траву до појаса.

проћердати проћердам св ‘упропастити, спискати’. – Проћердо наку имовину 
на карте, дабогда да му се ђед у гробу не преврће; в. нежења.

проћи се прођем се св ‘отканити се’. – Ма прођи ме се, немо да си досадан и 
незајажљив.

проујати проуји св ‘проћи, прохујати’. – Проуја живот, мој Драгићу, ко неки 
прољетњи ветрић (7: 203).

профукњача ж вулг ‘одбачена женска особа слободног понашања’. – Зино за 
оном профукњачом ко ован о Мијољдану.

профућкати профућкам св ‘проћердати, раскућити’. – Нико наш није профућко 
ђедовину но се трудијо да е одржи и унапреди.

процвати (?) св ‘процветати’. – Кад процвату липе, оне миром миришу, а око 
њиг чуеш зуј чела. – Јуче сам бијо доље у Чачку, с оне стране планине згодно про-
цвало воће, а вође кода нас јаком пупуља.

[процена] ж. – Ја кажем, нако од-ума, да е бик тежак шесто кила појако, кад су 
га нагнали на вагу – шесто седам кила у зеру, сви признаше да ми је процена била 
добра.

проциједити проциједим св ‘сипати течност кроз цедаљку или тканину’. – Кад 
помузем краве, ја над бакрачом ђе ћу да варим млијеко турим цедаљку и јопет преко 
ње грудњачу те тако проциједим млијеко, ако има каки трунић ил длачица од краве 
да не може доље да прође; изр. ~ кроз зубе ‘неразговетно рећи, измрмљати’. – Мили-
сав нешто процеди кроз зубе, нико жив га није разумљо.

процијеп м ‘руда на волујским санкама’. – Он кад ти начини процијеп, нема 
бољи: расцијепи обловак донекле, тујнак навуче гвоздену обујмицу, а она два крака 
рашчепи ка кишама.

процијепити се процијепи се св ‘процепити се, расцепити се’; в. проćенити се.
прочварити прочварим св ‘пропржити’. – Прочвари мено сланине п-онда 

излупај озго неколко јајци да презалогаимо мено.
прочевље с ‘огњиште’. – Реко би ти коју о том нараштају кои се радовао 

свитању, кои се будио појем петлова и славуја, кои је пијо воду из студенца, расо 
испод голубарца и водњику од такиша, кои је димио поćек над прочевљом, кои је 
носио тежинове кошуље и сукнене чакшире, кои je y мочилима киселио конопље, 
кои је трлио тежину, кои је ткао и бијелио платно, кои је прео и препредо рудицу и 
балучио ћилиме, кои је тесо јапију за винске и ракијске судове, кои је крчио и зира-
тио комад по комад оранице отимајући је од аврика, кои је смочио кад руча, који je 
o себе носио марду из дућана, који се радово прелима, мобама, комишањима, кои је 
притрчаво да помогне комшији вријећи или вијати, млатити пасуљ или податресати 
шљиве, газити блато за циглу или испаручити пријеćеке очи нове жетве, кои је пра-
вио кострутне вреће, покровце и бисаге, кои је враћо сабјену меру, кои је биљежио 
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на рабош, кои је подоштраво прошће и ударо поплет, кои је сподизо грађевине гра-
ничеве ил стржеве, кои је риљо и сподизо винограде, заламо им заперке и прско 
иг плавим каменом, кои је пазио да пласку не довати роса, да орлушина не насрне 
на пиљеж, кои је ударо клечке и брњушке да свиње не провале у потачкан уćев, 
кои је печалбио пођекад надницом ил ђутурице, кои ти је тепо да би исказо љубав 
говорећи: рђицо једна, кои ти је с душе дариво најљепши залогај, кои је ћери учио 
да поштују чељад у новом дому ђе ће се зародити, па су оне то чиниле обраћајући се 
тамошњој ђеци са сејица, милоцвеће, ђешо, бралица, делица (5: 46).

прочеље с ‘почасно место, врх стола, софре’. – Кум се тура у прочеље из 
поштовања.

прочешљати прочешљам св ‘детаљно претражити’. – Тражили да нема шта 
сакривено, неко буре ракије, џак пасуља, прочешљали подрум, таване, завирили 
свињама под реп; ║ прочешљавати прочешљавам несв према прочешљати. – Дола-
зили млого пута и дању и ноћу и јутром и с вечери, прочешљавали и усране пелене.

[прочитати] -ам св. – Тражила она да јој јопет прочитају његово писмо; ║ 
прочитање с ‘читање’. – Даћу ти ову књигу на прочитање, ал да ми је вратиш, оћу 
да е оставим моим унуцима за успомену.

прочути се -е[м] се св ‘рашчути се, постати познат’. – Село Горачићи у Дра-
гачеву се прочуло по Горачкој буни која се збила вебруара месеца 1893. године 
Господње, кад је режим посло војску д-отме општински печат у Горачићима, ђе је на 
власти била Народна радикална странка, па е братска крв проливена ради очувања 
ненародне власти и њениг превилегија и ондак је убјено осамнес сељака и повише 
њиг рањено, па се и у песми вели: недалеко више града Чачка, ђе је била та буна 
горачка.

прошавити -им св ‘прошрафити’; в. торбан.
прошарати прошара св 1. ‘почети се местимично топити (о снегу)’. – Чим мено 

прошара, Млађо одма изгони овце, вели: нек чупну колко било, заувар је да иг од-
макнем од јасала; 2. ‘почети добијати седе власи’. – Богами, синовче, и тебе брци 
прошарали, уишо си међ озбиљне људе.

прошевина в. просидба. – У неђељу идемо у прошевину, за ђевојку смо чули све 
најбоље.

прошивати прошивам несв ‘пробијати, бушити иглом (да се нешто пришије)’. 
– Прошивала је она више пута тај џак ал је сад извешчо начисто; ║ прошити 
прошијем св. – Проши више пута кад пришиваш дугмић па најпосле добро притврди 
да не може д-отпане.

прошишати прошишам св ‘пројурити поред некога великом брзином’. – Кад 
је на оном мотору прошишо поред нас, Миломир скиде капу, прекрсти се и вели: 
сачувај, Боже, ово дијете што не зна шта ради, но лети ко да е тица.

прошлонеђељни -а -о ‘који је од прошле недеље’. – Прошлонеђељно весеље код 
кумова е било за памћење.

прошња ж ‘просјачење’. – Весели Драгутин Пињо с Љуте крушке ти је живљо 
од прошње.

проштац прошца м ‘колац у огради, прошћу’. – Знаш како се оно вели: не може 
једна врана на два прошца; ║ прошће с ‘ограда од поплетеног коља’. – Прошће око 
авлије се поплитало врбовим прушћом, оćеченим прије мезграња, а у свакој авлији 
је сем куће постојо мекар, чије су решетке, окренуте ка путу, обично биле ишаране, 
па ондак и вајат од граничевих брвана, у коме су младенци добијали свој кутак за 
стидна миловања и шаптања, па је туј и салаш, исплетен од ивовог прућа, а имућније 
куће су уз салаш имале трен, кои је, ослоњен на дрвене стубове, лебђо ко раширено 
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крило, заклањајући волујска кола од кише ил сунца, а већина кућа е имала амбар, са 
пријеćецима за пшеницу, раж, зоб и пасуљ, а на граници са башчом, бивала е качара, 
испод кое је штала у коју се улазило из-башче, док је з горње стране качаре имо трен 
испод ког се распаљивала ватра под казаном кад се пече ракија или ранијом кад се 
кува мêћа за свиње, а мало ниже, у башчи је била кошара за овце, свињац, кокошар 
и клозет. (5: 51); в. испобијати.

прошупљити се прошупљи се ‘пробушити се, имати рупу’. – Прошупљила се 
шерпа па сам моро да е носим код Љуба Душића да ми је калаише; в. цев.

прпа ж ‘страх, велико искушење, зебња’. – Богами, кад почеше да апсе најбоље 
међу-њима и да иг шаљу на Голи оток, бијаше иг уватила прпа.

прс прста м ‘прст’. – Знаш како е казано: кад му даднеш прс, он смота целу шаку, 
зато не жури: не преписуј му за живота, неш ти то одњети у-гробље; изр. ~ Божји 
‘опомена или казна Божја’. – У свакој кући ђе је домаћин бијо неваљо, мош виђети прс 
Божји, казна е стигла, ако није одма, оно у неком наредном кољену; ║ прстић -ића м 
дем од прст. – Прикљештило дијете прстић вратима па вришти ко да га дереш.

прснути -не(м) св ‘пући, напрснути’. – Некако неотице удари бардаком о ивицу 
астала и он прсо, мож да га бациш; ~ у смеј ‘незаустављиво се засмејати’. – Кад је то 
Илија испричо, сви прснусмо у смеј, умал не поцркасмо; ║ прскати прска[м] несв 
према прснути. – Даска је почела да прска, напрсла на два места; ║ прштати -и несв 
према прснути; в. измаушке.

прснути прснем св ‘мало попрскати’. – Прсни мено воде метлицом да покупи 
прашину, па обриши кућу; ║ прскати прскам несв према прснути. – Ја се жалио 
баби да ме Саво прска, а она вели: прскај и ти њега; ║ прштати -и несв в. прскати. 
– Прштала је киша из дрвета и ис камена.

прс-ојце! узв за вабљење оваца.
прстен прстена м ‘накит који се носи на прстима’. – Угледнук јој златан прстен 

на руци; веренички, венчани ~ ‘бурма, прстен који се даје девојци приликом веридбе 
или венчања’. – На веридби је добила веренички прстен; ║ прстенчић -ића / -ића м 
дем од прстен. – Купила јој баба на вашеру мали прстенчић; в. прстеновати.

прстеновање с гл. им. в. веридба. – Мој унук прстеново ђевојку ономад кад смо 
ишли у прошевину.

прстеновати прстенуем (не)св ‘дати прстен, верити’. – Пошто су они кода нас 
гледали дом, ондак смо заказали прстеновање, оћемо да прстенуемо ђевојку.

пртен пртена -о ‘који је од тежине, кудеље’. – Ондак су се ткали пртени чаршови 
и за простирку и асталски, па су се носиле пртене кошуље, ретко ко е имо ланено 
ил памучно; ~ кошуља ‘кошуља од тежине’. – У оно време сви су носили пртене 
кошуље и њиг што гођ више переш све су бјелше и мекше.

пртина ж ‘утабана стаза у снегу’. – Кад падну сњегови, па се путом од табања 
пешака и запреге начини пртина, онда ти је права ора да се соницама развлачи ђубре 
по њивама.

пртити1 пртим несв ‘правити стазу у снегу’. – Поранијо сам јутрос и видим да 
е нападо велики снијег па сам моро лопатом да пртим до бунара, до-штале и до 
дрвљаника.

пртити2 пртим несв ‘товарити терет на леђа’. – Немо толико пртити на леђа, 
боље преполови па од двапут него да се развалиш под толиким теретом; ~ се ‘му-
чити се, обављати тежак посао’. – Гледам како се оно ноицно прти те носи навиљке 
веће од њега.

пртљати пртљам несв ‘причати неконтролисано, брбљати’. – Ниси баш требала 
да пртљаш оно што није твоја ствар, шути и глај своја посла.
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прћакнути прћакнем св ‘пасти’. – Тек проодало, па се мено-мено прћакне, па 
јопет тако.

прћија ж ‘девојачки мираз’. – Они здомчали државну имовину, реко би је то 
њина прћија.

прћко м ‘човек прћастог носа’. – Ене долази мој прћко; ║ прћас -ста -о ‘који има 
кратак и мало навише повјен нос’. – Она бабина прћка има прћас носић.

прћка ж ‘женска особа прћастог носа’. – Виђи само бабину прћку како е слатка.
пругло м ‘танак прут причвршћен на горњем делу косишта и лучно повијен и 

везан за петицу косе (за лакше кошење стрних жита)’. – Кад женска ђеца пукоше 
по школетинама, нема више жетелица па смо ударали пругло на косе и мешто да 
жњемо, ми косимо пшеницу, јечам, раж ил зоб.

прут м ‘танка савитљива гранчица, као средство за »дисциплиновање« непо-
слушне деце’. – Знаш како е казано: ко штеди прут мрзи сина своега, а ко га воли 
кара га за времена; ║ прутић -ића м дем. – Шути, са-ће тата да донесе прутић; ║ 
прутићак -ћка м дем. – Нађи ми онај прутићак да му баба помилуе неваљалу гузи-
чицу; ║ прутина ж аугм. – Ђе нађе ту прутину – то је млого и за вола а камоли за 
дијете.

прућити се прућим се св ‘опружити се’. – Прућисмо се н-оно сијено колко смо 
дугачки, да данемо колко било.

прцати се -а се несв ‘парити се (о кози)’. – Оћеро Млађо Жуња козу под 
Манојловог јарца да се прца.

прцока ж ‘рђава ракија’. – Ижње неку прцоку, није ни за шта, ал ај да попијемо 
више из атера него што нам се пило.

прчварница ж ‘лоша неуредна кафана, продавница са ситном робом’. – Сврати-
мо у неку прчварницу, не зна се да л је чађавија ил прљавија, ал шта ћеш: кад нема 
кише, заувар и град.

прчетина ж ‘смрад од расплодног јарца’. – Кад прођеш поред Манојлове коша-
ре, оćећа се прчетина од јарца на пушкомет.

пршњак -ака м ‘каиш који иде коњу преко груди’. – Кад се заглависмо у локву, 
ударају весели коњи из ћустека, мешчини да ће д-искидају пршњаке.

прштати -и[м] в. прскати.
прштити -им несв ‘цедити, гњечити’. – Немојде ђетету прштити те бубуљице, 

саме ће проћи.
пршута ж ‘осушена леђаница од бравчета’. – За оне задушнице пред васкршњи 

пос се чува најбоља пршута да се изнесе на гробље; ║ пршутица ж дем; в. силази-
ти, ćећи.

пувандер м ‘хвалисавац’; в. пувати се.
пувати се пувам се несв ‘хвалисати се, дивити се самом себи’. – То ти је један 

обичан пувандер кои ништа друго и не зна сем да се пува и надима.
пуваћ -аћа м ‘мокраћни мехур’. – Нисмо бацали ни пуваћ но га напиримо, ве-

жемо, туримо повише шпорета и кад с-осуши, ете ти ђеци играчке не мож бити 
љепша. – Нама надувају пуваћ и вежу концом и кад се осуши повише шпорета, ете 
нам играчке.

 пудар -ара м ‘чувар усева’. – Кад љети сташу лубенице, нас двоичицу пошљу у 
колибу да биднемо, баксем, неки вајни пудари.

пудити пудим несв ‘гонити’. – Немо пудити овце навише у брдо но иг остави 
тун повиш-ограде.

пузати се пузам несв ‘пети се, верати се уз дрво’. – Нико боље од Марислава није 
мого да се пуза уз-дрво.
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пузити пузим несв ‘полтронисати’. – Нећу њима да пузим да не би љеба имо, ма 
да би на кози оро.

пукнути в. пући.
пуктати пукће несв ‘стењати’. – Носи веселник ону врећу оздо из воденице и 

све гредом пукће.
пулин -ина ‘раса паса’. – Имо Јанко пулина кои чува овце ко неки иксан.
пуљка ж ‘украсно дугме; нитна’; в. накитити, пуце.
пумпарице ж мн ‘широке панталоне при дну сужене тракама’. – Ми смо сви 

носили уске, а Цвето е имо и пумпарице и дуз-панталоне.
пун пуна -о ‘ попуњен, испуњен’. – Накуписмо пун џак компира иза радника; 

изр. ~ кантар ‘пуна мера; начисто, до краја’. – И кад му е дошла пресуда – казнило 
га пун кантар; ~ пунцијат ‘пун до врха, препун’. – На Богојављење је била пуна 
пунцијата црква народа; ~ пунцит ‘и с т о’; в. полокати, пошламити ~ руке посла 
‘врло заузет пословима’. – Дошо би, веруј ми, ал не вреди: имам пуне руке посла.

пунити пуним несв ‘убацивати неки садржај у посуду док не буде пуна’. – Са-
ћемо да пунимо ону већу качицу; изр. ~ главу ‘наговарати на неки морално про-
блематичан поступак’. – Никад он то не би учињо родитељима своијем да му она 
његова вештица не пуни главу коекаким будалаштињама; ~ увета ‘наговарати, хуш-
кати’. – З дана у дан му пунила увета док га није навукла на ту будалаштињу да 
тражи деобу.

пуноглавац -авца м ‘стадијум у развоју жабе’. – Јуче пролазим поред Језерине, 
пуна е пуноглаваца.

пуномасан -сна -о об. у сталној вези ~ сир ‘сир од необраног млека’. – Вера 
Стојанчина е правила и продавала пуномасни сир, она није скидала кајмак.

пунути пунем св ‘пухнути, дунути’. – Тури озго на те жишке коју љушчицу па 
пуни мено еда би планула ватра.

пуор м ‘пепео од цигарета’. – Ништа ми кривље није него кад запуши у чистој 
соби, а с оне цигарчине му пада пуор доље по крпарама.

пупак пупка м ‘ожиљак на трбуху настао због пресецања пупчане врпце 
новорођенчета’. – Жарковом првенцу пупак преćекла Славка Бранкова косом од де-
вет шака.

пупољ / пупуљ м ‘пупољак, задебљање које се касније развија у цвет’. – Крено 
пупољ на шљивама, поњеле су млого добро. – Кад крене пупуљ, знај да е стигло 
пролеће; ║ пупољић -ића м дем. – Ене како се заметно пупољић.

пупољати / пупуљати -а несв ‘показивати, развијати пупољке, пупољчити’. – 
Пупуљало воће не може бити љепше, само да не дадне Бог неки позни мраз, далеко 
било

пупчо м ‘човек са израженим стомаком’. – Љубинка су звали Пупчо споради тога 
што е имо стомак ко да е прогуно лопту.

пурњати пурњам несв ‘пушити’. – Немо, бре, човече, само пурњати те цигарчи-
не, доћи ће ти главе.

пус пуста -о ‘празан, без игде икога живог’. – Оста пуста Љубишина кућа, строба 
да т-увати кад прођеш поред авлије, сва зарасла у аврик и коприве, од наке згоде и 
љепоте.

пусник -ика м ‘сиромах’. – Није он, пусник, имо ни куће ни кућишта но живљо 
нако од данас до ćутра, дан и комад.

пусница ж ‘сирота жена, сиротица’. – Она, пусница, није имала ни кучета ни 
мачета, ал јопет се борила са свиг дваес ноката да обдржи кућу, колко толико.
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пустаија м ‘пустахија, обесна, разуздана особа’. – То е бијо велики пустаија, 
мишљо е веселник да му нико не може стати на-пут, ал ко што свагда бива, човек 
снуе, а Бог одлучуе.

пустара ж ‘сирота, немоћна, старија жена’. – Остаде пуста пустара сама 
самцијата, нема ко да јој чашу воде дотури.

пустолина ж ‘развалина, пустош’. – Кад прођеш поред оне негдашње апсане, 
видиш пустолину, само што се није скљокала.

пустошан -шна -о ‘размажен, умиљат’. – А јагњад дошла нако пустошна па се 
умиљавају, реко би су бенечад.

пусула ж ‘писани документ’. – Кад су батаљивали негдашњу општину, изњеше 
за троја кола коекакиг пусула.
[пут] пута м 1.. – Туј ти се одваја пут за Губеревце; 2. ‘правац кретања’. – По-

кажи људма пут; изр. извести на ~ ‘обезбедити егзистенцију (обично деци)’. – Да 
би само ђецу д-изведемо на-пут; ║ путељак -љка м в. путања; ║ путић -ића м дем 
в. путања;

путаљ м в. путко. – Имо он доброг путаља, ал му неђе страдала једна нога.
путања -ање ж ‘утабана стаза’. – У оно време није било превоза и сви су ишли 

пешке куда им је било најкраће, па е тако било ваздан путељака, путића и путања 
кроз ливаде, вотњаке, њиве, шуме; ║ путањица ж дем. – Кад смо из оног сајмана 
изашли на једну путањицу, потље нам било ласно.

путир -ира м ‘чаша из које се православни хришћани причешћују’. – Ондак 
поп вели: ко се припремијо за свету тајну причешћа постом, молитвом, покајањом, 
исповешћу и добијо благослов свог дуовника, нека приђе ближе путиру и нек из-
говара за мном ову молитву.

путко м ‘коњ са белим ногама’. – Имо Сретен Рушчић коња путка кои је бијо 
добар потегалац ал није бијо касач; ║ путас -ста -о ‘белих ногу, путоног (о коњу)’; в. 
путко; ║ путоног -онога -о ‘и с т о’. – Ождријебило се путоного ждребенце.

путник м ‘човек који се некуд запутио, који путује’. – Севап је примити и уго-
стити путника; ║ путнички -а -о ‘који припада путнику, који се односи на путника’. 
– Ово су ти његове путничке бисаге.

путница ж ‘жена која путује’. – Нисам ти ја никака путница: јампут ја дошла у 
Чачак и умал се нисам изгубила.

путовати путуем несв ‘налазити се на путу, ићи на пут’. – Кад енђе запјеваше: 
»ајд д-идемо, кићени сватови / далеко е нама путовати«, сви сватови поустајаше.

путовођа м ‘вођа пута, који показује пут’. – Ет дочекасмо да нам наш земљак 
бидне дуовни путовођа па се млого порадовасмо, кад не прође млого – ми увиђесмо 
да ти је он вођа ко онај из оне Радоеве приче.

путоног в. путас.
пућав -а -о ‘који је напућених уста’. – Зато што е нако пућав, ђеца га прозвала 

Пућо и остаде му тај надимак до дањданас.
пући / пукнути пукне(м) св 1. ‘сломити се, прекинути се’. – Кад смо били код 

Стрелишта, пуче ми каната. – Кад је испуштила ону вазлу с колачима, пукла е у па-
рампарчад; 2.а. ‘разићи се по свету, разбежати се’; в. добити, чамити; б. ‘безглаво 
појурити’; в. треснути; изр. пуче глава ‘бити опхрван тешким мислима’. – Пуче ми 
глава од бриге како ову нејач д-изведем на пут; ~ од муке; в. пуктати; ~ од смија 
‘заценути се, загрцнути се од смеха’. – Кад им је он то испричо, пукли су од-смија; 
║ пуцати -ам несв ‘испаљивати метке из лаког оружја’. – Кад је пала команда: пали! 
– сви смо почели да пуцамо; изр. пуца церић ‘појава пуцања коре младих церова 
због великог мраза’. – Кад сам наишо нудије преко Јоксимовине, стиско мраз очи 
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д-искоче, а церић пуца, реко-би се заратило (7: 105); ~ по леђима ‘страдати под теро-
ром’. – Овом народу је једнако пуцало по леђима и од окупатора и од ослободиоца; 
║ пуцкарати -а[м] несв ‘пуцкетати’. – Пуцкарају дрва на огњишту и прште варни-
це; ║ пуцкати пуцкам несв дем. – Немо д-идете преко леда, почо е да пуцка, ите 
преко ћуприје; ║ пуцнути пуцне(м) св дем. – Пуцну нешто иза врзине; в. танак; ║ 
пуцколити -им несв дем. – Ђеца пуцколе из онијег пуцаљки поваздан; ║ пуцкета-
ти -а несв. – Ништа љепше нема него кад је напољу мећава, а у кући пуцкета ватра 
око кое се искупе чељад и слушају ђедове приче; ║ пуцкетање с. – Причо ђедо да е 
земајле мого најлакше заспати кад уз прочевље слуша пуцкетање ватре.

пућкарати -ам несв ‘пушити помало’. – И како га е чиле смотрио иза-сијена да, 
кријући, пућкара и није шћео да га овира, но му потље попружо да пуши ш њим на 
безец (7: 118); ║ пућкати -ам несв ‘и с т о’. – Почо он рано да пућка, ал никад није 
млого пушио.

пућпурикати -уриче несв ‘оглашавати се као ћуран’. – Онај наш ћуран опушти 
крила и шепури се, а чим чуе неки глас, он почне да пућпуриче.

пуцаљка ж ‘дечја играчка, цев од зове из које се избацује чеп од конопље под 
притиском тако да се чује пуцањ’. – Кад смо били дечаци, направимо пуцаљке и 
штрцаљке и онда се подијелимо у двије групе и водимо рат; изр. Го ко пуцаљка.

пуце -ета с ‘дугме, копча на јелеку’. – Јеси л икад чула ону лепу народну песму: ој 
ђевојко под брдом / спучи пуце под грлом / да ти грло не гледам / да ми срце не пуца, 
еј бре, а јок ко-во сад само што не иду голе и мисле да им је то згодно.

пучити се -им се несв ‘покушавати да се нешто уради иако се то чини невешто и 
неспретно’. – Виђи га, молим те, како се пучи да и оно бајаги пласти.

пушити (се) пуши (се) 1.а ‘димити’. – Сабајле се пуши оџак на Гвозденовој 
кући; б. ‘пушити’. – Ови моји добро пуше, а и ђедо им пођекад помогне; 2. ‘дожи-
вети шок’. – Ако ти звизне шамарчину, има да се пушиш; ║ пушкати пушкам несв 
‘помало пушити’. – Почели су, мешчини, да пушкају, а брзо ћемо виђети да л су то 
добро научили; ║ пушкарати1 -ам несв 1. ‘димити (се) на оџаку’.  – Њима од зоре 
пушкара на оџаку; 2. ‘помало пушити (дуван)’. – Ма примећуем ја да он понеки пут 
замакне доље у башчу, мора да е почо да пушкара па се крије; в. пућкарати.

пушка ж ‘ватрено оружје’. – Чуем ја како се ђеца надгорњавају у деклемовању, 
а Спасое вели: пуче пушка уби Душка, Душко паде међу кладе; в. њиска; ║ пуш-
кица / пушчица ж дем. – Направијо им Младомир неке, бејаги, пушкице од липо-
вине. –  Сломијо му Саво некако ону пушчицу и сад плаче; ║ пушчетина ж пеј. в. 
претрњети.

пушкарати2 -а несв ‘повремено пуцати из пушака’. – Тамо у осоју поче да пуш-
кара, ал брзо престаде, ко зна шта е било; ║ пушкарање с ‘кратки испрекидани 
пуцњеви’. – Макните од мене и пушке и пушкарање: доста сам иг се и нагледала и 
наслушала. – Кад је наишла она друга војска, зачу се неко пушкарање.

пушница ж ‘грађевина у којој се дими месо, суше шљиве, сушара’. – У оно вре-
ме Радомир је имо пушницу за сушење шљива од дванес љеса.

пуштиња ж 1. ‘ненасељен предео, пустиња’. – Упутисмо се у јеличку пуштињу 
и тамо у пећини под Црном стеном нађосмо калуђера Јована (Ćеничића) који се 
тујнак подвизава преко тријес година; 2. ‘опустело имање, без подмлатка, напуште-
но’. – Видиш ли, сине мој, како е грдно кад млађарија ћера по свом: сви одоше за, 
баксем, бољим животом, а од ваке љепоте оста пуштиња.

пуштити пуштим св ‘пустити’. – Вели онај несретни Десимир да нема горе 
претње женском чељадету од оне: ако те уватим па те пуштим; ║ пуштен -а -о об. 
у изр. ~ с ланца ‘извући се испод контроле и испољити сва негативна својства своје 
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личности’. – То је пуштено с ланца и њега више нико неће вратити међу људе. – 
Знаш ли ти, синко, ону причу: Пуштијо би ја њега, ал неће он мене?

Р
раб м ‘слуга (Божји)’. – Јеси ли виђо, благо ђеду, на сваком спомену нашијег 

стариг пише: вође почива раб Божји – тај и тај.
раба ж арх ‘слушкиња Божја’. – На спомену једне наше прабабе пише: У овом 

ладном гробу почива тело рабе Божје...
рабатан -тна -о ‘стар, истрошен, склон рушењу’. – Рабатна му она радјоница, 

дабогда да не кљокне кад пане снијег.
рабаџија м ‘човек који својом запрегом прегони робу’. – У великим задругама 

се знало ко е рабаџија, он ради са запрегом све што треба; ║ рабаџински -а -о 
‘који се тиче рабаџије, који припада рабаџији’. – Ондај су ти се пјевале косачке, 
копачке, жетелачке пјесме, а рабаџије кад одмарају волове, скупе се па запјевају 
коју рабаџинску, ко-но што бијаше она: »Рабаџијо, волове одмори, па ти мене младу 
разговори«; в. завичај.

рабаџијати -ијам несв ‘бавити се рабаџијсклим пословима’. – У Милићевића 
задрузи, Млађо е рабаџијо, то е бијо његов посо; ║ рабаџијање с ‘рад са запрегом’. 
– Онда ти је рабаџијање било на цени, није имало другиг срестава да се нешто сради 
или превози сем запреге.

рабаџилук -илука в. рабаџијање. – Он ти је стално ишо по рабаџилуку.
рабош м ‘комад дрвета на коме се зарезима, цртама бележе дуговања и 

потраживања’. – Оставде овај рабош на тврдо место, требаће ми кад поново пођем у 
воденицу да догнам брашно; в. пиле.

рав м ‘раф, полица, сталажа’. – Код њега ти се сваки ред зна, свукудије, ако му 
уиђеш у подрум, виђећеш: тамо бурад, а вамо на контра страни све равови и на њима 
алатке и коешта ко у некој радњи.

раван равна -о ‘једнак, исти’. – Свекар трезбен, свекрва радишна и добре душе, 
кућа карактерна, а момак – нема му равна: личит, образли, од Јелице до Бјелице не 
мош му наћи парника (7: 207); изр. на ~-е части ‘подједнако’. – Подијелијо иг отац 
на равне части и нико се није замеријо.

раван равни ж ‘равнина’. – Кад сиђосмо доље у раван, одвисмо винт.
[равница] -ице ж; в. коврљати, оциједити; ║ равничица ж дем. – Биле овце 

н-оној равничици виш Милинкове куће.
равија ж ‘уско исцепана лика, рафија’. – У школи смо равијом оплитали влаше, 

то нам, бејаги, бијо ручни рад.
равњати -ам несв ‘поравнавати’. – Волове мораш да равњаш, оног што надире 

да стукаш ил оног што зостае да подгониш.
рага ж ‘стар, ислужен коњ’. – Избори нам личе на трку у којој учествуе један 

коњ и он ће увек бити први сем ако е у питању рага која ни соло одом не мож да 
стигне до циља.

рагастов м в. перваз. – Кад је уградијо врата, ондак је приково рагастове, па то 
дошло личито.

[рад] м ‘рад, посао’. – Мање је ониг што су страдали од рада него ониг од не-
рада; ║ радан радна -о ‘вредан, марљив’. – Сва њина ђеца су радна, што викали: 
ку-ће ивер од-кладе; в. радиша; ║ радећи -а -е ‘који је за рад, радни’. – Имали смо 
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стоеће и радеће одијело, а добри домаћини су имали радеће, казти, теглеће и јашеће 
коње; ~ дан ‘радни дан’. – Данас је радећи дан, ал јопет се тешки свијет искупијо у 
манастиру кад је чуо да долази владика.

раденик м ‘радник’. – Бијо е убојити раденик и часан човек.
раденица ж ‘радница’ – То е била раденица, није јој имало равне; в. трезвен.
радити радим несв ‘обављати посао’. – Стално е ђедо вико: ако оћеш да бид-

неш свој на свом, мораш радити, радити и само радити; изр. ~ о глави ‘настојати 
да се уништи неком егзистенција, успех или каријера’. – Већ тријес пет година му 
раде о глави, ал им се измигољијо некако, јел га ђед научијо да, како е говоријо, 
кад будале не мош победити, надмудри иг; ~ земљу ‘обрађивати земљу, бавити се 
земљорадњом’. – Сви наши преци су радили земљу и од тога живљели ко људи, ово 
сад све наврло у варош, доћи ће време кад ће бити бржи однуд но одвуд; изр. Што 
радиш себе радиш; ║ рађење с ‘чињење’. – Добро тувте, ђецо моја, како е ко радијо 
нако му е Бог дао, а остала је реч да е зло рађење – готово суђење; ║ раткати -ам 
несв ‘помало радити, шуркати (в.)’. – Ма јесам у-годинама, ал не могу да доколичим, 
раткам по мено, зауварица е припомоћи колко било; в. занимација; ║ ратколити -им 
несв дем. – Јесу притисле године, ал јопет ратколим по мено, зауварица е.

радиша м ‘радан, вредан човек’. – Викаше наш тајо да треба запети јел рад све 
побеђуе, а ко гој ради Бог не брани, ал мораш бити и чуваоц јел, вели, није џабе ка-
зано да у радише млого бише, у штедише још и више; ║ радишан -шна -о ‘вредан, 
радан’. – Ретко ко е бијо радишан ко што су они били, њиг су од малиг ногу учили 
да се само онај ко ради не бои глади. – И Драгиња е била радишна, не треба ти боље 
ćедочанство од тога да е од десеторо ђеце једно родила у њиви; в. раван.

рађати в. родити.
раж ражи ж бот ‘стрно жито Secale cereale’. – У оно време смо јели мурузни и 

ражани љеб, пшенични о празницима и кад бану гости; в. овријећи, пругло; ║ ража-
ни -а -о ‘који је од ражи’. – Ражану сламу смо при нужди полагали стоци, ако омали 
сијена; изр. ~ брашно ‘брашно од ражи’. – Узми те поткувај ражано брашно па га 
тури близу шпорета, брже ће да нарасте.

ражалостити (се) ражалостим (се) св ‘нанети неком жалост’; в. осилити се.
ражаница ‘ражани хлеб’. – Ми смо ти мурузни љеб звали мурузница а ражани 

ражаница.
ражарити ражарим св ‘разгорети ватру, створити много жара’. – Ђедо је баш 

добро ражарио прочевље, ко да је знао да смо ми промрзли; ║ ражарен -а -о ‘раз-
горео, са пуно жара’. – Кад су дрва изгорела, она узе ватраљ па са оног ражареног 
прочевља узе доста жара и одње под трен да потпали ватру испод раније ђе ће да 
кува мећу свињама.

ражђељак -ељка м ‘раздељак’. – Турило ражђељак посред главе, зато ваљда што 
му је и гузица напола подијељена.

ражђенути ражђенем св ‘проширити подину при садевању сена’. – Глај сад да 
то мено ражђенеш; ║ ражђењавати -ењавам несв према ражђенути. – Вако, благо 
ђеду, почнеш да ђенеш сијено уже, колко ти је широк јастук, па ондај ражђењаваш 
по мено све док не дођеш до близу пола коца, ондај полако сводиш да ти сјено, кад 
га увршиш, бидне ко јајце кад га туриш на шоту.

ражидити ражидим св ‘доливањем течности учинити жиђим, смањити густину’; 
в. загустити. – Млого си ражидила овај качамак; в. гус[т].

ражљутити (се) ражљутим (се) св 1. ‘наљутити се’. – Што сте ражљутили 
учитеља с вашијем враголијама?; 2. ‘престати се љутити’. – Млого е била љута на 
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њега што е игро на сабору са Милуником, ал кад јој је посло лицидерско срце, она 
се ражљутила.

разабирати се -абирам се несв 1. ‘постајати свестан окружења у коме се налази’. 
– Он се још помало разабира у ономе што му се десило; 2. ‘распитивати се’. – Дуго 
су се они разабирали, и код знаниг и код незнанијег, прије него што су отишли да 
питају за ђевојку; ║ разабрати се разаберем се св 1. ‘разазнати, доћи себи’. – Бијаше 
тврдо заспо, кад га продрмусасмо, једва се разабра; 2. ‘распитати се’. – Земајле се 
обавезно разабирало каки су ђевојчини родитељи, стричеви, ујчевина, да л имају 
неку валинку ил су честити и здрави, а јок ко во сад: оћеш ме, гољо – оћу те, дрољо.

разагнати разагнам св ‘растерати, разјурити’. – Нечија пашчад разагнаше овце. 
– Разагнајде те кокошке да не чепрљају по башчици; ║ разгонити разгоним несв 
‘истеривати, развозити’. – Ене иг разгоне ђубре по њивама.

разасвит м ‘свитање’. – Кад се огласе трећи пијевци, у разасвит, они већ зами-
цагу ка Извору.

разасипати -ам / -ипљем несв ‘расипати’. – Ене га разасипље мекиње стоци у 
бучуке; ║ разасути разаспем св ‘расути, расејати, распршити’. – Пун месец разасо 
ждраке, види се ко по дану.

разаслати разашљем св ‘послати на све стране’. – Учитељ разасла по ђацима 
позивнице свим сељанима да дођу о Видовдану на приредбу; ║ разашиљати -љем 
несв ‘слати на разне стране’. – Разаслаше гласове коекудије да ће да бидне моба у 
Раковићима.

разастирати -ем несв ‘ширити, простирати’. – Кад бијеле платно, ђевојке га 
најпрво оквасе, па потље разастиру по кошаници да се на сунцу осуши па јопет тако; 
║ разастријети разастрем св ‘раширити, прострети’. – Ене је пошла да ра застре 
веш, на ленку да се суши; ║ разастрти разастрем св ‘и с т о’. – Разастрли смо сламу 
испод бадњака и у-кући и на њој вечерамо на Бадње вече.

разбацати разбацам св ‘направити неред’. – Шта сте разбацали ове ваше 
ломатаније по целој авлији ко да сте у-Циганима расли; ║ разбацивати -ацивам / 
-ацуем несв ‘бацати на све стране’. – Ене га разбацива ђубре по-њиви, треба д-ору; 
~ се ‘разметати се, много трошити новца’. – Дочепо се мено парица и одма почо да 
се разбацива, не зна да иде гобеља у-блато, гобеља из-блата; ║ разбацити разбацим 
св ‘растурити’. – Разбаци сијено с оног плашћа нек се боље осуши, посирово е, може 
да се упали.

разбашкарити се -ашкарим се св ‘раскомотити се, опустити се’. – Лепо си се ти 
вође разбашкаријо, а родитељи ти једва састављају крај с крајом.

разбијати разбијам несв према разбити. – Разбија неку каменчугу иза-штале, 
вели да му смета кад окреће кола с воловима; ║ разбити разбијем св ‘слупати, по-
ломити’. – Стално нам је свекрва говорила: немо да размазуете и напуштате ђецу јел 
је казано »удри Циганче док не разбије тестију«, потље је доцкан.

разбистравати (се) -истрава (се) несв према разбистрити. – Говорио је ђедо 
да ће се неки извори дуго разбистравати, а да ће неки вазда остати мутни; ║ раз-
бистрити се -и се св 1. ‘избистрити’. – И он ти нама вели: мудар човек чека да се 
извор разбистри па ондај пије воду, а Славко му добаци: ако дотле не умре жедан; 
2. ‘разјаснити’. – Кад се све разбистрило, он је разумљо – да ће остати брез главе.

разблаживати -аживам / -ажуем несв ‘чинити задовољним, доносити 
задовољство’.– Ђеда су унуци најбоље разблаживали; ║ разблажити разблажим св 
1. ‘смањити јачину’. – Појако ми ово сирће, морам мено да га разблажим с водом; – 
Ту моју ракију немо да ми разблажуеш; 2. ‘орасположити’. – У великој ćекирацији 
је бијо, ал кад му е дошло унуче, згодно се мено разблажи и насмену.
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разбој м 1. ‘направа за ткање’. – По целу зиму не износимо разбој из куће, но 
користимо сваки трен да што више изаткемо, кад гране пролеће и крену пољски 
радови, ондак се нема кад за ткање; 2. ‘рам уздужне тестере’. – Уздужно тестере 
има разбој за који доље под трупцом вучу двоица, а онај трећи горе на трупцу води 
правац; в. тестере[нце].

разбољевати се -ољевам се несв према разбољети се. – Неки су се разбољевали 
кад је требало нешто озбиљно да с-уради; ║ разбољети се -лим се ‘оболети, пасти 
у постељу’. – Бијаше се ономад разбољела наша Каја, па јој синовица, кад је дошла 
из-школе, чита ону: разбоље се прошена ђевојка / ђевери јој понуде носили / жуте 
дуње у меду куване / и јабуке за росе узбране.

разборит -а -о ‘расудљив, разуман, мудар’. – Он је разборит човек, сваког разуме 
и у све се разуме, за њега би важила она »паметна глава – стотину рукуј«. – Он је 
стално нас подучаво да се паметни уче на туђим, а будале на своим грешкама.

разбрајати разбрајам несв ‘делити бројањем на једнаке делове’. – Глам како се 
ђеца разбрајају да се подијеле у групе споради игре; ║ разброити разброим св према 
разбрајати. – Кад се разброимо, тада почиње игра па ко бољи.

разбрат разбрата м ‘који се одвојио од браће и предака’. – Па то нису наша браћа 
него небраћа, разбраћа, то су наша бивша преверена и преварена браћа која су 
издала веру својијег предака (6: 78).

разбуцати разбуцам св 1. ‘развалити неку целину’. – Разбуцо га ко свиња мрсне 
бисаге; 2. ‘растурити, разбити’. – Он ти разбуца њин збор, ал је то потље добро 
платијо.

развадити развадим св ‘спречити тучу посвађаних’. – И онда кад се они свадише 
и закрвише, дође Драго те иг развади, једва на једвите јаде; ║ развађати развађам 
несв. – Пробали људи да иг развађају, ал није помогло – главе тврде, а памети у 
њима колко и у пети.

развалина ж ‘руина, рушевина’. – Е, моја ђецо, бијо сам ондак војник кад зли-
ковци наредише да се урнише древни град Жрнов на Авали, те ни развалине не 
остадоше, ни камен на камену, знао сам да ће им то на погибеније бити и тако и би: 
не прође млого – погибе краљ.

 развалити развалим св ‘срушити’. – Горенак на вр Јелице, између Горачића 
и Лознице, ти је Градина, туј ти је било пе-шес цркава, веле, млого старијиг од 
Светог Саве, и кад се калдрмијо пут од Здрављака па вамо до Драшковића меане, 
комунисти наговоре сељаке да на разрезане деонице на кулуку могу д-узимају 
камење с Градине и тако ти велики део тог древног града оде у бестрага, разва-
лише га ко своју стару шталу; в. раскопавати; ║ разваљивати -аљивам / -аљуем 
несв ‘рушити, разарати’. – Они што су разваљивали Градину оставили су наследни-
ке кои сад разваљивају што је од ње остало.

[разведрити] (се) разведри[м] (се) св; в. мрк; ║ разведравати (се) -едрава[м] 
(се) несв; в. уминути.

развигорац -рца ‘ветар који дува у време кад листа шума’. – Благ развигорац 
љушкаше тек развјено нежно лишће дрвореда испод кога су скоро сваког предвечерја, 
почели да шетају ђед и унук (6: 9). – Кад дуне с пролећа развигорац, ђевојке код ова-
ца запјевају: »Ајде, лишће, развијај се / развијај се, рашумај се«.

развијати развијам несв ‘развлачити оклагијом тесто и правити јуфке, коре за 
гибаницу’. – Наке јупке каке је баба развијала ове младе жене н-умију да нареде; 
║ развити развијем св 1. према развијати. – Припазде на ђецу д-одем да развијем 
јупке; 2. ‘подићи и раширити заставу’. – Барјактар разви окићен барјак, попе се на 
коња и сватови кренуше за-њим.
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развикати се развичем се св ‘разгаламити се’. – Кад су се бикови побили, ђеца 
се поплашише и развикаше што иг грло носи.

развлака ж ‘одуговлачење’. – Ови што су на државним јаслама не итају, они 
раде на развлаку, клај-клај; ║ развлаком прил ‘полако, одуговлачећи’. – Рђав рад-
ник ти развлаком шурка, гла само ка-ће да прође дан.

развлачити развлачим несв 1. ‘одуговлачити’. – Кад почеше ови озго да 
тртомудају и развлаче, остасмо љетњи дан до подне, и кад ме надари ђаво д-идем; 2. 
‘отимати, красти’. – Ови су од свијуг заната најбоље научили онај како да развлаче 
народну замуку; 3. ‘разносити, развозити’; в. осњежити; ║ развући развучем св 
према развлачити. – Ми га згодно, ко људи, питали што су срушени иконостаси 
у Жичи и Студеници, он развуко причу од Адама и Еве, не зна ђе је почо ни ђе ће 
завршити.

развршивати -ршивам / -ршуем несв према развршити. – Нисам мишљо да ћу 
морати да развршуем и овај стог, али ћу изгледа ове године остати брез прељетка, 
да би само д-исегне до Ђурђева дана; ║ развршити развршим св ‘скинути овршину 
са стога’. – Иди полако, прислони стубе уз оно најгорње сијено, поскидај лемезове и 
разврши га, а ону овршину простри стоци.

разгазити -им св ‘проширити тесну обућу ходањем’. – Ма нису ти тијесне те 
чизме, виш ђе су ти прсти, разгазиће се.

разгњевити се разгњевим се св ‘бити обузет гневом’. – Бијаше се разгњевијо, 
љући од шарана.

разговарати разговарам се несв ‘учествовати у разговору’. – Ćеде на клупи пред 
млином и разговарају.

разговјетан -тна -о ‘јасан, гласан’. – Разговјетна му риеч, чуе се и у оном џемату; 
║ разговјетно прил. – Неке јаде само нешто брунда, никако да нешто каже нако 
разговјетно.

[разговор] м. – Није он никад бијо за неки разговор, вазда е бијо најпаметни кад 
шути; ║ разговоран -рна -о ‘говорљив’. – Он је стално бијо нако расположит и раз-
говоран и за сваког је имо лепу и поучну реч.

разголитити -олитим св ‘открити’. – Разголитиле се маије од оне олује, све се 
оне ћерамидљике полупале, мораће поново да се узводи.

разголопендити се -опендим се св ‘рђаво се обући’. – Само се ви тако разголо-
пендите, потље ће вам ђаво бити крив кад почнете да крате.

разградити разградим св ‘срушити, разорити’. – Он је дошо да разгради оно што 
су му ђедови оставили; ║ разграђивати -ађивам / -ађуем несв према разградити. 
– Почела да се разграђуе Манојлова кошара, ништа не вреди што е од камена; није 
џаба казано: време гради куле и градове, време гради, време разграђуе.

разгрдити разгрди[м] св ‘омести, онемогућити неки посао, покварити планове’; 
в. пластара, пожурити, росуља.

разгрнути разгрнем св а. ‘растурити’. – Кад је бик почо да буче и копа ногом, 
разгрно онај велички мравињак; б. ‘рашчистити, уклонити (снег)’; в. воза2; в. ‘ра-
ширити’. – Убацимо жито на партос и разгрнемо га и потље лопатамо да с-осуши; ║ 
разгртати разгрћем несв према разгрнути. – Кад смо наишли кроз ону шипрагу, све 
смо рукама морали да разгрћемо грање; в. распретати.

раздарушан -шна -о ‘који је широке руке, дарежљив’. – Раздарушну чоеку све 
иде руке: шта гођ ради – све му се позлати.

раздвајати раздвајам несв ‘одвајати, правити разлику’. – Нећу да раздвајам 
ђецу, но на равне части свима, сви су ми сведни; ║ раздвоити раздвоим св према 
раздвајати. – Раздвоили смо јагњад од оваца ономад.
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раздирати -рем несв 1. ‘цепати, кидати’. – Виђде шта оно ђеца тамо раздиру; 
2. ‘трпети болове’. – Раздирали су е болови и молили смо Бога да јој узме душу; ║ 
раздрати раздрем св ‘поцепати’. – Само он зна како је мого да раздре кошуљу на 
леђима; ~ се ‘развикати се, разгаламити се’. – Он се раздра ко да га деру; ║ раздрт 
-а -о ‘подеран, похабан’. – Немо, човече, ићи тако раздрт, има шта д-обучеш, кумим 
те Богом.

раздраживати (се) -ажуем (се) несв ‘бивати, постајати нервозан, раздражљив’. 
– Немојде раздраживати то кере, откинуће ланац па ћеш надрљати; ║ раздражити 
раздражим св према раздраживати. – Ништа лакше но њега раздражити, он ти је 
ко осица, само га мено џарни, он побесни; ║ раздражен -а -о ‘нервозан, напрасит’. 
– Не знам кои су му јади те е нако раздражен; ║ раздражљив -а -о ‘напрасит, нагао, 
живчан. – Није лош, убијо га ратос, ал раздражљив, брате, ако га мено џарнеш ко 
соли у-очи.

раздрљити (се) раздрљим (се) ‘раскопчати одећу, кошуљу’. – Шта си се 
раздрљијо, заковчај се ко човек; ║ раздрљен -а -о ‘раскопчане одеће’. – Никад не 
доцни на посо, стигне, нако уздисан и раздрљен, сабајле, прије но што сунце баци 
прву ждраку по вотњацима и запне љуцки, неће д-изврљези, да препелвери, да скем-
ба каконодраго, да смандрља нако преко воље ил д-измагањи, јок (7: 110 –111).

раздрмати раздрмам св в. размрдати. – Покушали су они да раздрмају онај ди-
рек, ал није могло.

раздробити раздробим св ‘поделити, уситнити’. – Завадише се и раздробише 
нако имање.

раздрцати раздрцам св ‘поцепати’. – Кад је чуо да е добијо сина, он му честита 
и раздрца му кошуљу.

разићи се разиђем се св ‘растати се, раздвојити се’. – Разиђосмо се код воденице: 
он оде у партизане, а ја овим мојима, били смо ко браћа, а потље њему објаснили да 
му ја дођем класни непријатељ.

разјазити -азим св ‘разгрнути земљу и одвратити воду из јаза’ – Иди те разјази, 
нек-иде вода у поток мешто јазом док чеклеишемо уставу и бадањ.

разјапити разјапим св ‘зинути’. – Разјапила она њена шорава уста и цала ли 
цала.

разјарити се разјарим се св ‘побеснети, реаговати жестоко, неконтролисано’. – 
Кад му рече да се удала, он се разјари, не дај Боже да му неко ондак стаде на пут.

разлећи се разлеже се св ‘расквоцати се, припремити се да лежи на јајима’. – 
Јеси ли преметила да нам се разлегла Пирга.

разливати разливам несв према разлити. – Са-ће доћи, ене је у мекару разлива 
млијеко; ║ разлити разлијем св ‘излити млеко из бакрача у карлице’. – Кад разлијеш 
млијеко, затвори мекар да не уиђе мачкетина.

разлијегати се разлијеже се несв ‘одзвањати као ехо’. – Прича Милисав Рушчић 
како су се потље рата, преко потока, свађали бивши партизан и бивши четник: овај 
први викне: »фашисто!« – а овај други њему: »комунисто!« – а низ поток се, каже, 
разлијеже: »исто! исто«!

разлокати се -а се св ‘проширити се, расклимати се’. – Разлокала ми се предња 
лијева главчина, и сад онај точак шеврда; в. каблина.

размазати размаже св ‘развући по површини’. – Тури баба кашику кајмака у ону 
пријесну врућу лепињу па ми вако размаже; ║ размазивати -азивам / -азуем несв 
према размазати. – Размазуј то по лепињи, а немо по асталу, више ћеш да прогунеш.

размазивати -азуем несв ‘мазити, превише деци чинити на вољу’. – Он то није 
вољо да се ђеца размазују, стално е говоријо: не размазуј; ║ размазити размазим св 
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према размазивати. – Ђед се бунио, ал баба није могла и размазила ђецу, па сад отац 
мора понекад и да иг помази прутом.

размазлотина ж ‘маза, размажено дете’; в. шашољити.
размакнути размакнем св ‘повећати размак, удаљити један део од другог’. – Раз-

макни још мено, немо тако густо сијати; ║ размачињати -њем несв према размак-
нути. – Што толико размачињеш те столице, треба да поćедају сви гости; ║ разми-
цати -чем несв ‘и с т о’. – Немо толико размицати слова, но пиши једно до-другог.

размастити -астим св ‘опрати, очистити од масти’. – Нађи ми нешто д-ово раз-
мастим.

размерак -ерка м ‘трговина на ситно’. – Ма није ти ово неки посо, оде пола на 
размерак, сваком даднеш мено појаче, ал шта ћеш, боље ишта него ништа.

разметати / размећати -ћем несв 1. ‘размицати зупце на тестери’. – Оће сад, 
вели, да размеће зупце на тестерету; 2. ‘трошити, упропашћивати’. – Размеће се, 
реко би му е отац вабрикант, а не зна с којом муком су његови стари стекли оно 
мено иметка; ║ разметнути -нем св према разметати. – Mорам да разметнем и да 
јегетом наоштрим тестере, поиступило се, а и сметнуло се, није више лакорадно.

разметач -ача м ‘алатка за разметање зуба на тестери’. – Кад се тестере затупи, 
онда му најпрво разметачом разметнеш зубе па потље јегетом наоштриш.

размимоилазити се -им се несв ‘пролазити једни поред других не задржавајући 
се’. – Он се први пут размимоишо с образом кад је пошо на школетине, а и сад се 
ш њим редовно размимоилази; ║ размимоилажење с ‘мимоилазак’. – Причала ми 
да се у размимоилажењу ш њим мено додирнула и потље три дана се венчали; ║ 
размимоићи се -оиђем се св ‘мимоићи се, не срести се’. – Не знам како се у оној 
гунгули на вашеру размимоиђосмо и погубисмо.

размолушити се -и се св ‘размекшати се, опустити се’. – Од оне топлине се раз-
молушила сланина па све цурка низ-брвна.

размрдати -ам св ‘пренути, тргнути, покренути из мртвила’. – Требало би неко 
да га размрда, млого се олјенијо и обезвољијо неке јаде, ко да нема живота у њему.

[размрсивати] -рсивам / -рсуем несв. – Помаго јој и ђедо да размрсива оно што 
јој е маче учинило; ║ размрсити размрсим св; в. замрсити.

разобадати се -ада се св ‘дати се у трк пред нападом обада’. – Разобадале се 
краве, нисам мого ласно да иг стигнем до-у-поток.

разор / разор м најчешће у изр. орати на ~ ‘орати од средине њиве ка крајевима; 
бразда по средини њиве’. – Једне године оремо на разор а друге на слог. – Прошле 
године сам Радовину пооро на слог, а ове ћу на разор.

разорати -ем св ‘узорати неорану ледину’. – Решијо сам најесен да разорем Ву-
ковину, није орана Бога питај откад; в. севте.

разортачити се -им се св ‘раскинути ортачки однос’; в. ортак.
разрачунати се -ам се ‘свести, пречистити рачуне’. – Ајд ми лепо и згодно да се 

разрачунамо ко људи јел знаш како су говорили наши стари: чис рачун – дуга љубав.
разрез м 1. ‘место на коме је нешто расечено, разрезано’; в. лажигаће; 2. 

‘отимање добара сељацима по државном налогу’. – Они то звали разрез, узимали им 
последње зрно жита, а потље људма ђеца умирала од глади

разрезати -жем м ‘отети по државном налогу, принудно откупити’. – Разрежу ти 
они Драгиши Цогољу толико и толико жита и одреде рок да тад и тад он то има да 
им догна туј и туј.

разрогачити -огачим св ‘широм отворити очи, избечити се’. – Кад је угледала 
ону дугачку, што се не-помиње, она, од страсти, разрогачи очи и врисну колко е 
имала снаге.
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разродити се разродим(о) се св а. ‘разгранати се по сродничкој линији’. – Сви 
смо се ми разродили од Стевана; б. ‘отуђити се, заборавити на заједничко порекло’; 
в. банути.

разројити се разроји се св ‘изројити се из кошнице и формирати ново пчелиње 
друштво’. – С пролећа се добра друштва разрое, зато ми преко зиме спремимо кош-
ница д-имамо ђе да приватимо рој.

разрушити се -им се св ‘скинути црнину после жалости’. – Кад бидне о 
годишњици, кућани се разруше, ма још они нису пребољели, ал црнину скину, таки 
је обичај и пропис.

разудати (се) разуда[мo] (се) ‘поудавати (се)’. – Разудо е све ћери, поженио сино-
ве и сад се око њега рое унучад. – Нема више ниједне ђевојке у нашем џемату, што 
имало то се разудало.

разуздати се -ам се св ‘опустити се у понашању, запоставити обавезе и одговор-
ност’. – Разуздала се ова данашња младеж, чега би се паметан стиђо – они се оним 
поносе.

разуларити (се) -уларим (се) св ‘»скинути улар«, распустити’. – Разуларена ова 
ђечкадија, не зна им се часног крста, раде шта она оће.

разумљети разумем св ‘разумети, схватити’. – А и кад прозбори неке јаде, ваво-
ли и бобоња у њедра, треба ти толмач да би га разумљо.

рај м рлг ‘место где обитава Бог и почивају душе праведника’. – Заклела се 
земља рају да се тајне све дознају. – У рају па макар и у крају; ║ рајски -а -о ‘који се 
тиче раја, који се односи на рај’. – Миљка Милинкова е била рајска душа. – Кад сам 
ишо ш њиме, ко да сам бијо у рајским шетњама.

рајбер рајбера м ‘полуга за затварање врата са унутрашње стране’. – Вели он 
њој: окрендер рајбер па да полијежемо.

рајтозне ж мн ‘панталоне уске са напустом’. – Ондак момци обучу рајтозне, 
па везене кошуље и верменове, па припашу ткане шарене појасове, обују опанке и 
везене чарапе, на главу туре шајкаче – ко цветови у ливади.

рака ж ‘гробна јама’. – Кад почеше да га спуштају у раку, запишташе чељад, и 
камен је, мешчини, сузу пуштијо.

[ракија] ж; ║ рака ж дем. – Кад му Жарко пружи литрицу ракије, он гледа у ону 
литрицу и вели: ој, ракијо, рако, ја те волим јако, ти ћеш мене, рако, у јендек полако; 
║ ракица ж дем. – Он раки[ји]ци лепо тепа, а она му узима памет исто коно и ракија 
или ракичина; ║ ракичина ж аугм. од ракија. – Јопет се нашљемо ракичине, једва 
иде; ║ ракиски / ракински -а -о ‘који се односи на ракију, који се тиче ракије’. – 
Њему немо давати ракинску чашицу, може он и влашом.

ракијати -ам несв ‘пити ракију’. – Немо ме ништа питати, ене иг јопет ракијају.
ракијаш -аша ‘који воли ракију, љубитељ ракије’. – Он ти је тешки ракијаш.
ракиџија м в. ракијаш. – Није неки винџија, ал је зато ракиџија нема му равна.
ракља ж ‘дрво са двокраком рачвом на врху’. – Нађи неку ракљу те поткочи ову 

грану, скршиће се, баш је млого преродила; в. орачица; ║ ракљица ж дем. – Нађде 
ми неку ракљицу да поткочим овај парадаиз, штета да се сломије; ║ ракље -аља ж 
мн ‘место на коме се на дрвету почиње формиратри крошња, рачве’; в. затрнити; ║ 
ракљас -ста -о ‘рачваст, раздвојен у два крака’. – Обукла сукњицу, безмало, докле је 
ракљаста, а онда е, бејаги, нешто вуцка наниже.

раколити се -и се несв ‘оглашавати се пре него снесе јаје (о кокошки)’. –Чим се 
раколи, знај да ће да снесе јајце, а кад га снесе, она почне да какоће.

ралица ж ‘рало, врста плуга’. – Најпрво су ралице биле дрвене, па су касније 
почеле да се праве ове гвоздене.
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рам м а. ‘конструкција дрљаче у коју су усађени зупци’. – Рам на дрљачи је бијо 
тежак, јасенов и још смо озго турали овећу рипу да зупци утону што дубље; б. ‘рам 
на коме се неца’. – На овом раму е весела нана изнецала коешта, ни броја му нема; 
в. ‘рам за слике, иконе’. – Нама су рамови за иконе били украшени и пребајцовани; 
г. ‘рам на бичкији’.

рамати рамљем несв ‘храмати, гељати (в.)’. – Јампут сам се утрнио па сам рамљо 
док нисам дошо кући па ми нина извадила трн с-иглом.

[раме] рамена с анат; в. акнути, бацати.
рамењача ж ‘вертикална полуга која спаја јарам и подјармицу, паралелна с па-

лицом’. – Он кад ради, он подувати и, што се каже, удара до рамењаче, не штеди се 
ни овићка, а јопет брат му није таки, он воли да вуче на-палицу.

рана ж 1. ‘повреда, повређено ткиво’. – Кад се Лале аперисо, ја га, по оној 
народној, питам: ој, јуначе, боле ли те ране, а он, ко из топа одговори: да не боле – 
не би с ране звале; 2. ‘туга, бол’. – Кука веселница, камен би заплако: Јој, рано моја 
непреболна, јој, што мајци срце ишчупа, сине мој, јој како ће те мајка пребољети, 
рано моја; ║ раница ж дем; в. листак.

рана ж а. ‘храна’. – Понеси суве ране д-идемо за Банат у бербу; б. ‘исказ од 
миља’. – Дођи баби, рано моја.

рани -а -о ‘који приспева рано, међу првима’; изр. ~-о јагње ‘јагње које је међу 
првима ојагњено у стаду’. – Оно рано јагње ће да сташе за обетину; ~-а шљива в. 
раношљива.

ранија ж ‘велики котао у коме се топи маст или кува мећа за свиње, катланка’. – 
Купик на вашеру ранију за мас од сто дваес кила.

ранилац / раниоц1 -оца м ‘човек који устаје рано, раноранилац’. – Он је бијо 
велики кућевник и ранилац, не тувим да е зору дочеко у кревету. – Раниоца тражи 
на њиви ил у штали, а оне друге у кревету.

ранилац / раниоц2 -оца м ‘хранилац’. – Он ти није само ранилац његове чељади, 
него е спомого млогу сиротињу.

ранилица ж ‘коританце за храњење пилади’. – Начинили јој ранилицу за пилад 
тако да пилад не могу д-уиђу у-но коританце да проспу прекрупу ни да е испогане 
но могу само да кљуцају; в. појилица.

ранити раним несв ‘хранити’. – Кад је дошо с робије, кад гој је бијо у друштву, 
Обрад је вољо да запјева ону: Рани, мајко, сина од малена / тамница е туга преголе-
ма. – Отишо да рани стоку, са-ће он да бане; ║ ранкати -ам несв дем; в. занимација; 
║ рањење с ‘вечерњи послови око стоке, храњење стоке’. – Зна се његов посо, 
рањење стоке и шуркање у челињаку.

ранити1 раним несв ‘устајати рано’. – Стално викаше баба: боље раније лећи, а 
иzутра поранити јел, каже, ко рано рани двије среће граби.

ранити2 раним св ‘нанети повреду, повредити’. – Томислав ти неотице опали 
пушку и рани самог себе у раме; ║ рањавати (се) рањавам (се) несв према ранити. 
– Причала нека партизанка да је у рату трипут била рањавана, а један лајави ђед рече 
да у то не веруе и да мисли да је она рањавана много више пута: и увек у исто место.

раношљива ж ‘старинска сорта шљиве која раније стасава’. – Стигла ракија од 
раношљиве; ║ рануша ж ‘и с т о’. – Ранушу е најбоље чекнути да сама опане и да 
остоји на-сунцу један дан, е онда од ње бидне ракија ко гром.

ранфла ж ‘плетена шара на вуненим предметима’. – Таман сам поплитала рам-
флу на Микошевом џемперу кад неко зове испред куће: о, Душанка!

рањеник -ика м ‘ухрањена свиња за посек’. – Ми смо с јесени клали по два-три 
рањеника и нисмо оскудијевали с машћу преко године.
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рањеник м ‘рањени војник’. – Кад су рањеника ставили на кола, во е почо да 
риче и стао кад су уишли у авлију – кад је и рањеник престо да јечи.

раоник м ‘део плуга који подсеца земљу по дну бразде’. – Однеси ове раонике на 
клепање, треба да се оре чим цједне земља.

рапав -а -о а. ‘нераван, храпав’. – Препелверијо ми држалицу, није ошмиргло 
но оставијо рапаву, све ми жуљеви поискакали; б. ‘груб глас’. – Кад виђе шта смо 
учинили, он збаци пред ноге онај џак с леђа, и оним његовим рапавим гласом викну: 
немојде то да радите!

рапон -она м ‘алатка за фину обраду дрвета, раопон’. – Цвеле му ćедне на тезгу, 
а он ђељајући рапоном звекне га у кук и вели: ништа ти мене не сметаш.

рас раста м бот ‘шумско дрво храст Quercus’; ║ растић -ића м дем. – Изнико 
растић, баш ђе треба, ко наручен; ║ растов -ова -о ‘који је од храста’. – Од растовог 
бурета нема боље.

расан расна -о ‘добре пасмине, рода, сорте’. – Расна му стока, нема е надале-
ко. – Најрасније краве, овце, најбоље воћке си мого да видиш кода њиг, није имало 
напредније куће у околини.

расвит м ‘зора, свитање’. – Кад би расвит, ми већ избили на Дијелове, после би 
наподногу па нисмо оćетили умор.

расвитак -тка м ‘свитање, раздањивање’. – Кад би у расвитак, зове неко испред 
куће, ја назуем кондуре и изађем кад он вели: слушај, комшија, целу ноћ нисам ока 
склопијо и дошо сам да ти кам: извини за оно синоћ, ништа ти ниси крив, а ја сам тек 
сад разумљо што е мој покојни ђед говоријо да е паметније јутро од вечери.

раскалабучити -абучим св ‘уредити, направити ред’. – Једва раскалабучисмо 
коекаке ломатаније по качари, те направисмо ред да се зна ђе шта стои. – Ајде да 
раскалабучимо ово грање па ћемо потље виђети шта ћемо ш њим.

раскалашан -шна -о ‘расипан, немаран’. – Он погибе радећи, ал џаба кад му е 
она женетина раскалашна.

раскантати (се) -ам (се) св ‘грубо расправити, рашчистити рачуне’. – Ма ја ти 
кам: раскантај се ти ш њим на време, немо потље ђаво да ти бидне крив.

расклети -унем св ‘разрешити клетве’. – Једва су га умолили да иг раскуне.
расклиматати -а(м) св‘разлабавити се на спојевима, разглавити’. – Ова столица 

ти је остала још од мог ђеда па се расклиматала, морам да е однесем код тишљера 
да е мено чеклеише и закајлуе; ║ расклимати -а(м) св ‘и с т о’. – Виђде што се та 
квака расклимала.

расковчати -овчам св ‘раскопчати’. – Синоћ на прелу запјева Олга: а што ти је, 
мила кћери, јелек расковчан, сви погледнуше у младу, а она поцрвење.

раскод м ‘расход, трошак, издатак’. – Знаш како ти је кад је већа дара но мера, 
тако и ово кад ш њима коперираш све ти оде на раскод.

раскодовати -уем с в ‘расходовати, отписати’. – Што ти не би дао, ал одавно е та 
ралица раскодована, отишо јој раоник начисто.

раскокодакати се -одаче се св а. ‘почети кокодакати (о квочки, кокошки). – Иди 
погледни што ли се кокошка раскокодакала; б. ‘распричати се’. – Раскокодакала се 
Милена, никад краја њеној причи.

раскомотити се -омотим се св ‘скинути део одеће, раскопчати се’. – Раскомоти 
се, пријатељу, па ćеди да попијемо по коју.

раскопавати -опавам несв ‘копањем претраживати’. – Раскопавали неки 
научењаци Градину на Јелици и открили пешес цркава, веле да су грађене прије 
четрнаес вјекова; в. развалити; ║ раскопати -ам св ‘уништити, разорити’; в. 
сплачињара.
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раскос м ‘повратни откос’; в. прокосити.
раскосити раскосим св ‘направити раскос’ – Козбаша посред ливаде прогна први 

откос па ондак одонуд удари повратни откос те тако раскоси ливаду; в. прокосити.
раскрсница ж ‘раскршће, место укрштања путева’. – Кад дођеш онамо на рас-

крсницу, код Крста, удари десним путом и он ће те одвести на вр планине.
раскрупњати се -упњам се св ‘постати крупан, израсти’. – Није само иштркљо 

но и податко, баш се нако раскрупњо; в. робусан.
раскупусати -ам св ‘исцепати, искидати (обично листове у књизи, свесци)’. – 

Ово ти је млого добра књига, јес мало раскупусана, ал то ти је доказ да су е млоги 
читали.

раскусурати се -ам се св ‘рашчистити дугове’. – Дедер, мајсторе, да се раскусу-
рамо: имаш деветнес мајсторскиг и толико простачкиг надница, колко ти дугуем?

раслабити се -им се св ‘пасти духом, деморалисати се, изгубити ревност’. – Неке 
јаде се раслабијо у потоње време, нит говори нит ромори, осами се и само шути.

расо -ола м ‘течност која се добија при кисељењу купуса’. – Ништа здравије 
нема од доброг расола, то ти зими нема бољи лијек противу грипа.

распадати се распада(м) се несв 1. ‘пропадати, нестајати, распарчавати се’. – Го-
ворио је ђедо да су се распадале државе па што не би и његове столице; ║ распасти 
се распадне(м) се св према распадати се. – Кад је он вико да ће нам се распасти 
земља ако вако наставе ћораве вође, они говорили да е он непријатељ. – Препокрите, 
ђецо, онај трен, да вам се не распане кад ударе сњегови.

распалити распалим св 1. ‘додавањем дрва подјарити ватру’. – Додај мено сит-
нине нек се распали ватра, па кад проври вода, ти изручи у парјоницу преко веша; 2. 
‘навалити на посао’. – Ајде да распалимо, д-ово искосимо док нас не увати мрак; в. 
пракљача; ║ распаљивати -аљивам / -аљуем несв ‘подјаривати, појачавати ватру’. 
– Не распаљивај је више, сад ћемо је запретати.

распарити распарим св ‘раздвојити, раставити’. – Рекоше да е Љубиша продо 
левака за лепе паре, ал јазук што е распаријо наке коње.

распасати (се) распашем (се) св 1. ‘скинути појас, опасач’. – Кад нам дадоше 
вољно, ми се распасасмо, опасаче смотасмо у котуре и поскидасмо шињеле; 2. ‘не 
поштовати ред’. – Иду путом и булазне ко кака распасана банда. – Не може, бре, то 
тако, шта сте се распасали, видите ли короваш у авлији, кућу нисте распремили и 
проветрили, не зна вам се часног крста.

распеглати распеглам св ‘пеглом уредити шав на новосашивеном одевном 
предмету’. – Изврни ногавице и врелом пеглом распеглај шаове; ║ распегљивати 
-егљуем несв према распеглати. – Вришко сам свикла да распегљуем, да фајтам и 
да пришивам дугмета; ║ распегљивање с – Распегљивање ти је најлакше: рашириш 
шав и вучеш полако пеглом.

распекмезити се -им се св ‘расплакати се, зарозати се’. – Шта си се тујнак 
распекмезијо ко кака женетина, ја сам, бре, у твоим годинама држо плуг и косијо с 
косачима.

распети распнем св ‘разапети’. – Е вала, ђецо, Криста су распели на крс, а ја сам 
распета на сто послова, не знам ку-ћу прије; ║ распеће с ‘разапињање на крст’. – 
Овај су народ дигли на распеће.

распечити се распечи се ‘заплакати, расплакати се’. – Шта си се тујнак распе-
чила за ниђе ништа.

распикућа м/ж ‘пропалица, трошаџија’. – Ако у кући има једна распикућа, она 
мож д-упропасти више но што остала чељад могу да створе.
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распиштољити се -иштољим се ‘опустити се, дати себи одушка’. – Ваља мено 
дати одушка, ал није добро прећерано се распиштољити.

расположан -жна -о ‘радостан, расположен’. – Којим добром, синко, видим да 
си, вала Богу, расположан? – Ништа љепше нема него кад су чељад расположна, а 
посо обављен ваљатно и на време; ║ расположит -а -о ‘и с т о’; в. разговоран.

расположити се -оложим се св ‘одобровољити се’. – Чим су чули да [болест] 
није она коју су поменули, одма су се расположили; ║ расположење с. – Од кад је 
добијо унуче, његово расположење и елан се премећују на сваком кораку.

располутити -олутим св ‘располовити, поделити на пола’. – Располути ову 
крушку па подјели з братом.

распорити распорим св ‘расећи, извадити утробу’. – Он ти је вичан д-уреди 
бравче, да г-ошури ил одере, очас распори и извади цубок.

распра ж ‘свађа, неслога’. – Ђаво им потуријо ćеме распре и од-ондај им кућа 
назадуе.

распредати распредам несв 1. ‘раздвајати, размрсивати оно што је упредено’. – 
Помозиде му да распреда оно што е неко тако вешто замрсијо; 2. ‘причати полако 
и нашироко’. – О том се распредало, причало и препричавало; ║ распрести -едем 
св према распредати. – Оста ђедо да распреде онај конопац што смо упреденчили.

распремати (се) распрема (се) несв 1. ‘скидати одело’. – Кад се распремате, 
сложте одијело згодно да се не гужва; 2. ‘обављати кућне послове, намештати кућу’. 
– Стојанка распрема славску собу; ║ распремити распремим св према распремати. 
– Млада распреми астал, тури нов чаршов и послужи нас све редно; в. изручивати.

распретати распрећем св ‘разгртати / разгрнути пепео са запретеног жара да 
би се распалила ватра’. – Јопет ће доћи време да се распрећу прочевља по овим на-
пуштеним кућама.

распричати се распричам се ‘упустити се у широку причу, разговор’. – Туј ти се 
ми распричасмо и одоцнисмо на гласање, па нас прогласили за контраше.

распудити распуди[м] св ‘растерати’. – Наиђе нечије пашчиште те ми распуди 
овце.

распус -ста м ‘школски распуст’. – Кад љети дође распус, онда ђеца згодно при-
помогну да скрдимо коекаке послове.

распустошити -им св ‘размазити; измаћи испод контроле’. – Добар је дечко само 
мено распустошен, па ме стра да му се то не освети у животу.

распуће с в. раскрсница. – Кад дођеш до оног распућа, ти окрени навише.
распуштати распуштам несв ‘завршавати годишњи школски циклус упућивањем 

деце на распуст’. – Још неки дан па се ђеца распуштају и моћи ће да припомогну; ║ 
распуштити -им св 1. ‘упутити на распуст’. – Кад се распуште, ђецу на селу чекају 
други послови за кое распуста нема; 2. ‘размазити дете’. – Родитељ кои ђецу рас-
пушти, спрема им црну будућност, а кои је родитељ мудар, кара ђецу за времена, док 
није доцкан; ║ распуштен -а -о 1. в. распустошити. – Ђеца ко јабуке, ал се боим 
да су мено распуштена и да ће иг тешко ућерати у бразду; 2. ‘разведен’. – Дејо ти 
весели позадуго бијо распуштен кад му е она женетина побегла с неким ништаком.

распуштеник -ика м ‘разведен мушкарац’. – Он ти је веселник распуштеник, 
немаде срећу да нађе ваљану женицу, но налеће на оног звијука. – Бијо неколко го-
дина распуштеник, па моро да се жени други-пут, није мого друкчије д-обдржи кућу, 
родитељи оматорили, ђеца још неачка.

распуштеница ж ‘разведена жена’. – Немо д-имаш посла с распуштеницом, да е 
ваљала. не би оставила човека и ђецу. – Она ти је распуштеница, налећела сирота на 
неког будалаша и није могла д-истрпи његов зулум и вратила се у-род.
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раставити раставим св ‘раздвојити’. – Знаш како се каже кад се младенци 
венчавају: што Бог састави – човек да не растави, а народ спјево ону: Бог убијо и 
старо и младо, ко растави што мило и драго.

растакати растачем несв 1. ‘разарати неку целину, упропашћавати’. – Није му 
се отац честито оладио у гробу, а он почо да растаче имовину; 2. ‘размицати предњи 
део кола од задњег (за превоз балвана)’. – Ене иг тамо, оће да растачу кола да ћерају 
трупце; ║ расточити расточим св 1. ‘упропастити, уништити’. – Како је крено, он 
ће брзо да расточи оно што су му ђед и отац оставили; 2. ‘размакнути предњи део 
кола од задњег’. – Кад вучемо дугачку грађу, ми расточимо кола, туримо предњи део 
трупца на двоколицу, а задња кола измакнемо на крај и срчаницу вежемо влачегом 
за трупац.

растегнути растегнем св ‘развући, раширити’. – Кад смо заузели положај, ома 
смо растегнули шатор за комаданта и штаб; ║ растезати растежем несв ‘развлачи-
ти’. – Јесу мало поуске, ал ће да се растежу док се мено разгазе.

растовина ж ‘грађа од храстовог дрвета’. – Од растовине нема боље јапије за 
бурад и каце.

растоврсти -рзем св ‘разбацати ствари, направити неред’. – Шта сте растоврзли 
ове ломатаније по авлији, очију ви вашиг, ко у цигамали; ║ растовржен -а -о ‘не-
уредан, небрижљив, аљкав’. – Авлија никад забрложена ни закоровашена, нема да 
видиш ништа растовржено ил заломатано, све на своме месту (7: 112). – Оставили 
све растовржено по авлији, а гости само што нису банули.

расточити расточим св ‘одвојити задње точкове запрежних кола од предњих и 
припремити их за превоз дужих терета’. – Кад ош да туриш тезијан ил да продужиш 
кола кад ћераш неку дужу грађу, ондај иг расточиш; в. расточник.

расточник м ‘шраф помоћу кога се растачу запрежна кола’. – Кад скинемо кана-
те па оћемо да туримо тезијан, ми ондак спомоћу расточника расточимо кола и она 
ондај бидну дужа да може више сијена да се превлачи.

растргнути -нем св ‘покидати’. – Да су могли, растргнули би га коњма на ре-
пове, ко земајле ону Видосаву из песмарице; ~ се ‘претргнути се од посла’. – Сви 
су вредни, ал Милка се растрже, та н-умије да стане; ║ растрзати -жем несв према 
растргнути. – Растрзали су га на све стране, није знао ку-ће прије.

[растресати] растресам несв. – Пошли да мало растресају откосе па ће потље 
пластити; ║ растрести -сем св; в. титрати.

растропати се растропа(м) се ‘распасти се, разбити се’. – Треба д-оберемо круш-
ке док нису презрелиле јел ако презреле и падну з-грана, све ће се растропати, мош 
само да иг бациш свињама.

раструбити -им св ‘разгласити’. – Ако она ову бруку сазна, раструбиће по целом 
селу до мрака.

растругати -ужем ж ‘исећи тестером’. – Растругали смо грађу за кров; ║ рас-
труган -а -о ‘исечен тестером, стругањем’. – Све ово што е растругано увитлите 
испод трена да се на промаји испотија суши; в. скобла.

растурати растурам несв ‘разбацивати’. – Данас смо ваздан растурали ђубре, 
пукоше руке, не знам да су мое; ║ растурити растурим св према растурати. – 
Растуријо га ко жуња мравињак.

расушивати се расушуe се несв према расушити се. – Каце се брзо расушују кад 
се испразне; ║ расушити се расуши се св ‘осушити се и почети пропуштати течност 
(о празним дрвеним судовима)’. – Расушиле се каце, а шљиве стижу; почните ćутра 
да иг квасите да се закиселе.
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расцопати расцопам св ‘разбити’. – Кад је настала битка, онај Срећковац му 
прошцом расцопо главу.

рат м ‘оружани сукоб’. – Кад је избијо рат, све је отишло у бестрага; изр. Ко 
жељо рат, у-кући му бијо.

рат прил ‘лако, лагодно, »рахат«’. – Они су ти имали лепу земљицу, а Млађо бијо 
платежник па су живљели рат; изр. ~ у Бога ‘пребрижити бригу, завршити важан 
посао, бити спокојан’. – Ћери су поудавали, синове иженили и сад су рат у Бога; 
в. батаљуга, рез[ак], судб[ин]а; ║ ратно прил ‘безбрижно, лако’. – Ратније смо 
живљели раније кад се ишло пешке, кад се све ручно радило, но сад кад се има ова 
меанизација, в. баксем.

раткати в. радити.
ратоборан -рна -о ‘ратнички, свађалачки расположен’. – Да виш каки је ратобо-

ран, исти Вићентије, сунце га гријало.
ратоборац -рца ‘ратник’ – На спомену му уклесали да е бијо ратоборац и да е 

одликован трипут.
ратос само у изр. убио (га) ратос ‘пре благослов него клетва’. – Кад се сунцо-

крет горе осуши, па зими бациш мимогред пред кокоши, оне, убио иг ратос, кљуцају 
све једна мимо другу, оће да с-подаве, ма оће д-изгину колко су то вољеле, мешчини 
више но пшеницу, па се раколе и млого су боље носиле (7: 145).

ратосиљати се -осиљам се ‘ослободити се, отрести се’. – Убаштра се нако 
потуљено, прави правцати чанколиз и шуњара, не мож да га се ратосиљаш, не зна то 
да е незвану госту место за вратима (7: 176).

рачуњати -ам несв ‘сводити рачун, рачунати’. – Рачуњај како гој оћеш, то ти је 
тако и никако друкчије.

раширити се раширим се св ‘распрострети се, обухватити неки простор. – 
Гунђаше народ како се он раширио с овцама по целој планини, реко би је само 
његова, а он вели: давно е казано – чије су овце, онога и планина.

рашта ‘ради чега’. – Нема рашта ни да се бори, сви га оставили на цједилу.
раштимовати -уем св ‘истрошити, постати неупотребљив’. – Нема од њега ниш-

та, видиш да е раштимован ко батаљен дреш.
рашумати се -а се ‘разлистати се’; в. развигорац.
рашчапрљати -ам св према чапрљати; в. канџа.
рашчеврнути -еврнем св ‘разврнути’. – Вако, видиш, рашчеврнеш ову меуну и 

извадиш ćеменке грашка.
рашчелити се рашчеле се св ‘распоредити се, »постројити се« у линију и мирно 

пасти (о овцама на пашњаку)’. – Рашчелило се стадо, милина поглати.
рашченути рашченем св ‘ишчашити’. – Рашчено Миливое ногу, не може стопе 

једне да крочи.
рашчепити се рашчепим се св ‘раскорачити се, раширити ноге’. – Боље би јој 

било да шути, јел сем што зна да се рашчепи, ништа паметно од ње не мош чути.
рашчеречити -им св ‘располутити заклано бравче уздуж’. – Ако би мого да ми 

поможеш заклати јуне и чим га рашчеречимо, потље могу и сам, а ти настави твој 
посо.

рашчупати рашчупам св ‘проредити усев’. – Није чудо што ти је шангарепа по-
ситна, млого си је очестила, требало е на време да е рашчупаш.

рвати се рвем / рвам се несв ‘проверавати снагу и спретност с циљем да се так-
мац обори на земљу’. – Рвали смо се поваздан, код оваца, ђа у руке, ђа у кости; в. 
удаљ.
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рвач рвача м ‘човек који се рве’. – Сретен ти је бијо најбољи рвач у срезу у оно 
време, е потље вамо ти је онај Микаило Ćена носијо првенство.

ргати ргам несв ‘кварити, хабати’. – Што не обучеш неку старудију, но ргаш то 
ново одијело око лампека; ║ ргењати се ргењам се ‘радити нешто бучно, на брзи-
ну’. – Он поче срдито да баца оне ствари на гомилу, а баба му вели: шта то ргењаш, 
дијете, тако ти Бога; ║ ргнути ргнем св ‘грубо гурнути’. – Кад му Лазар рече да е 
никаки човек, Сава га ргну, а он се заведе, једва се обдржа на ногама.

рђа рђе ж 1. ‘корозија’. – Знаш како се каже: на злато рђа не пријања; 2. ‘лош чо-
век’. – Ђедо е имо обичај да рекне »рђа на рђу, а пара на пару«. – Од накиг рђа треба 
бежати, није џабе казано да ти се боље с јунаком побити, но с рђом пољубити, и није 
тек нако цар Лазар издајницима упутијо клетву да рђом капљу док им је кољена; 
║ рђица ж одм. – »Милораде, рђицо една, да знаш колко сам се, пуста, надала да 
ћеш ми доњети болбону кад дођеш однекале (7: 213); ║ рђав рђава -о ‘слаб, танак, 
мршав, никакав’. – Чувај се рђавијег људи јел је, што вико тајо, боље доброга послу-
шати, но рђаву заповиђети. – Дуг је рђав друг; ║ рђаво прил ‘лоше, никакво’. – Ове 
године рђаво родила маџарка.

рђосати се -шем се св ‘запустити се, постати неуредан’. – Не знам кои су му јади 
те се нако рђосо, нит се брије, нит се купа, нит се преоблачи; ║ рђосан -а -о ‘неуре-
дан, офуцан’; в. учмати.

ребнути -нем св 1. ‘одмерити оштру казну’. – Бијо ондај судија за зијане Ми-
лутин Станић и он ти ребне рођеног брата, до балчака; 2. ‘одредити високе порезе, 
намете’. – Добик решење за порез, одавно ме нису вако ребнули.

ребро с ‘кост у грудном кошу’. – Млого нам је добро, пуцају ребра, колко е до-
бро; в. отањити; ║ ребарце -ета с дем. – Дијете, донеси нам бокал вина и кило и 
по печења, ал нек бидну ребарца.

рев м ‘рика магарца, њакање’. – Чу ли ти рев Сатариног магарца; в. ревати.
ревати реве несв ‘гласати се као магарац, њакати’. – Ко што во риче, коњ рже, 

тако магаре реве.
ревена -ене ж 1. ‘ортаклук‘. – Направили они неко предузеће у ревени, ал им брзо 

пукла тиква; 2. ‘заједнички трошак за јело и пиће једнако распоређен на учеснике’. – 
Кад одемо на сабор, ми зајно купимо највећу лубеницу и у ревени је појдемо.

ревносан -сна -о ‘вредан, марљив, агилан, пожртвован’. – А Милева ти је 
најревноснија у селу: нема празника ил неђеље да није отишла цркви.

регистрација ж ‘грађанско венчање (у матичарском уреду)’. – Ишли у месну 
концеларију на регистрацију ćутрадан пошто су се венчали у-цркви.

ред м 1. ‘врста’. – Имам девет редова ораса и још три ћу најесен да посадим; 2. 
‘одређени временски период (у данима, недељама, месецима) у које један од редов-
ника располаже воденицом као својом својином’. – Мој ред у воденици је јануар и 
јул; ║ редић -ића м дем. – Одредила њему баба један редић да и он посади своју 
буранију; ║ редац реца м ‘жица на тканини’. – Извуко ми се редац на ногавици 
кад сам пролазијо кроз онај шипраг; ║ редно прил ‘по реду, редом’. – Кад се дође 
у домаћинску кућу, ондак послужење иде редно: слатко и вода, кава, ракија и тако 
редом до ручка; в. распремити.

редара ж ‘радионица за прераду вуне’. – У уторник ћемо д-идемо у редару да 
редимо вуну. в. дрндара.

реденик -ика м ‘низ метака за аутоматско оружје (митраљез)’. – Има ђедова сли-
ка како укрстијо реденике, а у рукама држи митрољез.

редити1 редим ‘чинити ређим’. – Пошо доље да види треба л да реди жито; в. 
проредити.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина488

редити2 редим несв ‘прерађивати вуну у редари, дрндари’. – Ошла у-Гучу да 
реди вуну.

редња ж ‘иста болест код већег броја људи, епидемија’. – Закачила и њега ова 
редња што е завладала, ђаво е одњо.

редуша ж ‘жена која у патријархалној задрузи кува и ради кућне послове’. – Она 
ти је била редуша каку ниси мого ласно да видиш у селу.

ређати ређам несв ‘слагати по реду’. – Глај како баша ређа дуње на шивоњеру.
режати режи несв 1. ‘оглашавати се кроз искежене зубе (о псу)’. – Кад поче 

нако мучки да режи оно кериште, не би ми баш лако; 2. ‘љутито говорити кроз 
зубе’. – Нисам мого више д-истрпим како режи и моро сам да га шинем па шта биде; 
║ режање с ‘пригушено оглашавање пса’. – Кад кере лае, ђене ђене, ал кад чуеш 
режање, ондај га се чувај.

рез / ријез м ‘оштрица косе, ножа’. – Кад Живорад Тоша извуче ријез на мај 
каком оштриву, мош с њим да се обријеш, било ти то нож, ćекира, ђељка, рендић, 
штемајз или мај шта. – Он ти је бијо мајстор д-извуче ријез на коси; ║ резак реска / 
рецка -о ‘оштар, који се лако сече, реже, коси’. – Ух, што ти је резак овај нож, мого 
би човек рат ш њим да с-обрије. – Ђетелина ти је за кошење реска, косиш ко од 
шале; в. тројка.

резити / ријезити -им 1. ‘имати оштар укус (о вину када почне да превире)’. 
– Пробај ширу, згодно почела да ријези помено; 2. ‘захладнети, студнути’. – Рези 
ладан поветарац, пазде да не назебеш тако знојав.

реза ж ‘полуга за затварање капија или врата’. – Наби резу на капији па пушти 
кера, неће нико вако доцкан да бане.

резаљка ж ‘справица за резање оловки’. – Кад смо са легиштера и таблице преш-
ли да пишемо с оловком по свесци, онда ми тајо купијо резаљку.

резанци -ãнаца м мн ‘домаће сушено тесто сечено на танке трачице’. – Заклала 
сам кокошку па ћу да укувам добру супу с резанцима.

резати режем св ‘стругати, припремати разне профиле дрвене грађе’. – 
Оћерасмо трупце на стругару да режемо кров по неђељи, с Божјом помоћу; ║ 
резање с ‘стругање кровне и друге грађе’. – Прегнали оне окорке од резања крова 
и сложили иг под треном; ║ рецкати -ам несв ‘резати на ситне комадиће, сецкати’. 
– Забавља се ђедо: рецка неке шаре на оном штапићу; ║ рецнути рецнем св ‘повући 
кратак рез оштрим предметом, угарком или оловком’. – Рецнидер и овај лампек да 
знамо колко смо ишћерали кад будемо спроводили рачун за кирију. – Кад печемо 
ракију, ми угарком рецнемо на брвнима сваки лампек кад прелажемо.

резедо ‘нијанса светлије зелене боје’. – После наишла мода да креденци буду 
варбани у бијело и резедо, а исто тако и коклице.

резил -ила м ‘срамота, поруга, грдња, увреда’. – Ту бруку и тај резил није мого 
нико д-истрпи ко он, нема грдног имена кое му нису пришили Танасије и Мијодраг.

резилити резилим несв ‘грдити, ружити, брукати’. – Резилили га на паćа уста.
река / ријека ж. – Отишла у-ријеку д-опере кошуље; ║ речица ж дем ‘мала река’. 

– А доље, испод Росиног ораса ђе се љубе Рушчића и Давидовића поток рађа се 
речица Драгачица.

реквезиција ж ‘одузимање ствари и намирница од народа, реквизиција’. – За 
време рата дођу и покупе ти што им треба: брашно, мас, говече и коешта и дад-
ну ти неку признаницу па ћеш наплатити ан роди на врби грожђе, то ти је, веле, 
реквезиција.
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рекла ж ‘горњи део женске одеће, блуза дугих рукава’. – Доњела ми снаа за 
братом реклу, нагињала нако на вијолет са тамним пругама, а она навалила да ме 
запиткуе ђе сам набавила. – Имадијасмо рекле јоргованли бое.

реликвијар -ара м ‘украшена кутија у којој се чувају реликвије, мошти 
светитеља’. – Кад је бијо на аџилуку, купијо реликвијар и поклонијо манастиру Све-
тог Николе.

ремац ремца м ‘регрут, млад војник’. – Кад стигну ремци, почну десетари да иг 
мркаче на мртво име.

реметити реметим несв ‘кварити ред’. – Откад они здомчаше влас, све почеше 
реметити, зато им се не зна часног крста.

рендати -ам несв ‘ситнити рендетом (кромпир, јабуке, тикве)’. – Сваке године 
смо за Никољдан рендали рокву те с празом готовили салату, уз тучен пасуљ и рибу, 
ништа љепше.

ренде рендета с ‘кухињска направа за рендање воћа и поврћа’. – А у штали смо 
имали велико ренде на кое смо рендали кравама репу, па то помешамо с јармом и 
мено посонемо.

рендић -ића м ‘справа за обраду, дељање дрвета’. – Имо Јеротије сваку алатку и 
разниг рендића, па раопон и ваздан коешта.

[реп] м анат. – Чим су му подвикнули, он је подвијо реп ко и свака кукавица; ║ 
репић -ића дем 1. ‘мали реп’. – Маче га згодно милуе репићом по лицу; 2. ‘дечја 
косица везана у облику репића’. – Оди да ти баба веже репић, да ти не лети косица 
у-очи кад се играш ж-ђецом; в. витица; ║ репина ж пеј аугм. – Ошину ме крава 
репином по лицу – умал да ми очи избије; ║ репат репата -о ‘који има реп’. – Да 
е репат, мало би се од медведа разликово; репати одр ‘враг, ђаво’. – Чувај се да те 
репати не тури на његов списак.

репа ж бот ‘биљка Brassica rapa, Beta vulgaris’. – Кад се сморимо у копању, док 
бијасмо дечкићи, вели нам тајо: меки сте ко репа. – Подбирали смо лишће репе и 
давали свињама.

репељак -ељка м 1. ‘петељка од воћа и поврћа’. – Почупај те репељке с јагода 
па подај ђеци нек једу; 2. ‘ручка шоље, чаше, лончета’. – Она е држала левом руком 
тацну а десном репељак шоље, па полако сркуће ону каву.

репушина ж бот ‘широколисна коровска биљка’. – Ја ти кријући узмем кришку 
сира у петак кад сам пошла овцама и таман наумим да појдем, ćетим се како јадна 
мајка каже да Бого све види, а ја ти ондак откинем лис од репушине па турим изнад 
главе да не види Бого озго како се ја омрсик у петак.

реса ж 1. ‘пролећни цвет на лески, брези, ораху’. – Зажућеле ресе на брезама 
докле видиш оком; 2. ‘природне кићанке испод врата неког бравчета’. – Неколко 
јагњади имаду ресе, али и оно шарено прасе има; ║ ресица ж дем. – Oне ресице све 
попадале по асталу.

ресати реса св ‘развити ресу и расцветати се’. – Ресали ораси не мож бити боље; 
ако не бидне каког мраза, биће ораса колко ош.

рес м ‘остатак, ресто (в.)’; калдрмаш, капарисати.
ресто ‘разлика, остатак’. – Еве ти стодинарка, купи ми гас и мају, а за ресто узми 

тебе болбоне.
рећи рекнем / речем ‘казати’. – Вала, ако-ш да ти право рекнем, није она за ваше 

куће: мено е поверетизна и добро су е размазили. – Боље не рећи, но реч не одржа-
ти. – Шћео би нешто да ти речем, у четири ока. – Рекла е да ће доћи на сабор; изр. 
Реко па пореко.
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рецка ж ‘цртица, белешка, знак’. – Мети тамо још једну рецку; ║ рецкица ж 
дем. – Неће бити пропас ако и заборавимо коју рецкицу.

рецопис м ‘рецепт за јела’. – Ја сам ти годинама скупљала рецописе за мешпајз.
речиште с ‘некадашње речно корито’. – Идте с коњом на речиште те накупте 

облутака д-оградим башчицу с цвијећом.
реш ‘добро испечен, препечен’. – Испеко Саво прасе, реш до коске.
решетати -етам несв 1. ‘пречишћавати зрневље решетом’. – Ајде да решетамо 

пасуљ кад је вако леп дан; 2. ‘проверавати до ситница’. – Кад су га уапсили, решета-
ли га целу ноћ све док није призно и што јес и што није.

решетка ж ‘унакрсно постављене металне шипке на прозору’. – Уградио неке 
решетке на прозоре па му кућа личи, Боже прости, на апсану, није џабе казано да се 
брезбожник и сенке свое плаши.

решето с ‘посуда са жичаном мрежом на дну којом се одваја зрно од плеве и от-
падака. – Решето Божје, синко мој, сије дан-ноћ. – Ми стари смо прошли сито и ре-
шето. – Мишљели њега д-уплаше с том њином казном, то ти је ко они што су шћели 
д-уплаше мечку с решетом.

решма ж 1. ‘нарез, урез’. – Купијо ми тајо дубоке ципеле с решмама неће да се 
шљигају ни лијек; 2. ж ‘украсна чипка на рубљу и чаршавима’. – Покројила сам чар-
шаве, још само да ударим решме (9); ║ решман -а -о ‘украшен решмама’. – Испод 
сукње вирила јој је решмана подсукњица (9).

рзати рже несв ‘њиштати’. – Кад су пастуви опазили кобилу путом, почеше рза-
ти ко манити. – Рже Миодрагов Врањо ко Дамљанов зеленко.

рибанац -нца м ‘ситно исецкан кисели купус’. – Стасо нам рибанац за подварак.
рибати рибам несв ‘прати рибањем’. – Сваки дан смо рибали карлице пошто 

салијемо млијеко.
ривати -ам несв ‘гурати’. – Ривали смо кола уз Стржевицу да колко било олак-

шамо коњу.
ригати ригам несв ‘повраћати’. – Напило се и почело да рига уз пут, оће цријева 

да поврати, а Дејо га поче задиркивати па му вели, »а што пијеш кад ти шкоди, ко 
ће кући да те води«.

ризикант м ‘човек који вуче неизвесне потезе, хазардер’. – Он је бијо велики 
ризикант, ја му скренем пажњу јампут, а он мене вели: чича, ризик капитал; в. на-
сигурно.

ризикати (не)св -ам ‘ризиковати, ићи на срећу у неки посао’. – Никад немо, бла-
го ђеду, да ризикаш, знаш да е казано: у срећу се узда луд, а паметан у Бога и свој 
труд. – Нећу да ризикам, доста ми је ово што ми Бог дао.

ријати рије несв ‘рити земљу њушком (о свињама)’. – Рију свиње по башчи, мо-
рамо да им ударимо брњушке; ║ рити ријем несв ‘и с т о’. – Ова наша крмача више 
воли рити но не знам шта да јој даднеш.

рика ж ‘оглашавање говеда’. – Ако чуеш рику говеди, знај ил су гладна, ил жедна 
ил се нешто догодило, одма иди те виђи што ричу.

рикати риче несв ‘оглашавати се, гласати се (о говедима)’. – Виђде што ричу 
говеда; ║ рикнути рикне св ‘огласити се риком’. – Мешчини да рикну говече; ║ 
рикање с – Кад чуеш рикање, ома трчи у шталу, виђи да се није откино бик.

риктати -ам несв ‘доводити у ред, преваспитавати. – Узо га Драго под свое да га 
мено рикта јел код њега нема мрдања.

риљати риљам несв ‘копати земљу ашовом’. – За виноград се риља три аршова 
у-дубину, то ти је најмање осамдесет самтима. – Ćутра ћу да ти риљам башчицу за 
лук и коешта.
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риљевина ж ‘земља обрађена ашовом, риљањем’. – У риљевини не може ласно 
коров да се истићи.

рингла ж ‘прстенасти део на плотни шпорета’. – Пристави лонац на предње 
рингле с почетка, а кад проври, ти га вуцни мено у крај.

ринтати ринтам несв ‘радити тешке послове. – Цели живот ринтак ко амалин и 
нико ми не рече ни вала; ║ ринтачити -им несв в. ринтати. – Сељак је осуђен да 
ринтачи и да се на њега нико не окрене.

ринути -ем св ‘одгурнути’. – И нако љут, Кићо рину оне домине ода се.
рипа ж ‘комад стене, велики камен’. – Скотрљала се озго из рида величачка рипа 

на пут, не могосмо да прођемо с воловима док је не прегурасмо у крај с неким 
палијама.

рипати рипљем несв ‘кашљати реско и продорно, хрипати’. – Млого е назебо, 
рипље, реко би има онај што га зову магарећи кашаљ.

рипида ж ‘округла икона са зракастим оквиром на штапу’. – Кад су литије по 
селу или кад се обилази око цркве о црквеној слави, носе се рипиде и барјаци.

рипити рипим св ‘скочити изненада’. – Кад је он рипијо озго с обале, овај одма 
ушуће, бијаше мањи од макова зрна; ║ рипнути -нем св ‘и с т о’. – Кад је рипно нако 
закрвављениг очију, ми се тргосмо и почесмо бежати.

рита ж крпа, стара одећа. – Стално е носијо, сирома, неке извешчале и ицјепане 
рите.

ритати се рита се несв ‘бацати се задњим ногама’. – Чувај се од оног магарета, 
оће да се рита; ║ ритнути се -не(м) се св према ритати се. – Коњу никад не при-
лази отпозади док му се не јавиш, мож да се препане, да се ритне, па да награбусиш.

рка ж ‘рита, стара одећа’. – Ма немојде више гомилати те рке, но пребери: оно 
што ваља остави, оно што не ваља д-исијечемо и да изаткемо крпаре. – Склони, 
дијете, те рке, срамота е да буду растовржене вудије по кујни, а може и наићи неко. 
– Не знам ђе више налази оне рке те се облачи ко да е убог.

ркати рчем несв ‘хркати’. – Мој Драган ан заспи, они час почне да рче, нисам 
од његовог ркања могла ока да склопим. – Кад заспи, Драган Рудоња рче, чуе се на 
пушкомет.

ркнути -ем св ‘набацати без реда, неконтролисано бацити’. – Кад је уишо у 
авлију и виђо да сви кућани ćеде у ладу, он, нако знојав и уморан, ркну онај алат 
с рамена љући од шарана. – Како сте могли да то ркнете вако ко да сте расли у 
Цигамали; ║ рктати ркћем несв ‘набацивати без реда’. – Згодно слоште та дрва, 
немојдетете то рктати брез-везе ко на мртву кобилу. – Немоде да то ркћеш брез-везе, 
него лепо сложи ко човек.

рлосан -сна -о ‘јак, снажан’. – Пушти га, виш да е рлосан ко бик, само још да 
почне букати.

рмбати -ам несв ‘радити тежак физички посао’. – Рмбасмо цело пролеће и љето, 
наиђе овај облак, удари лед и све оде у бестрага; ║ рмбачити -им св ‘и с т о’; в. 
парница.

рмбаџија м ‘човек који ради тежак физички посао’. – Вељо Мечка ти је бијо 
рмбаџија, Бог да му душу прости, ђе гођ је било најтеже, зову њега.

рмпалија м ‘снагатор, који све постиже физичком снагом’. – А он бијаше нако 
рмпалија, мого е вола д-обали песницом.

роба робе ж ‘предмет трговине, трговачки артикл’; в. неук, трак.
робијати -ијам несв ‘налазити се на робији’. – Кад су Јово и Обрад робијали, они 

су се тамо побратимили.
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робити робим несв ‘пленити, насилно отимати’. – Целог живота е неког робијо 
и скидо му с леђа, није помишљо ни на гладна, ни на жедна, јок.

робовати робуем несв ‘бити осуђен на дугогодишњи затвор, робијати’. – Бијаше 
Обрад осуђен на дваес година па су га после шес година робовања мнестирали, ал 
су га стално држали на нишану: ан Тито некуд вамо намине, њега стрпају у апс; изр. 
~ парама ‘мислити једино о новцу’. – Он ти је, пусник, робово парама целог вијека.

робусан -сна -о ‘крупан, снажан’. – Раскрупњо се и дошо робусан, јак ко мечка.
роварити роварим несв ‘претурати по стварима, тражити нешто’. – Немоде да 

ровариш по том шивоњеру него реци шта ти треба.
ровит ровита -о ‘који се опоравља од болести’. – Немоде да се разголопендиш, 

још си ти ровит, може запаљење да ти се поврати очас; ~-о јајце ‘недовољно скувано 
јаје’. – Појди ово ровито јајце, то е млого здраво.

рог рога м 1. ‘коштана израслина на глави неких сисара’. – Оног овна с 
највећим роговима ћемо д-испечемо кад пођемо у-сватове; 2. ‘коса греда у кровној 
конструкцији (с венчанице на слеме)’. – Кад се дижу рогови на грађевину, ондак 
се мајсторима даруе по кошуља; изр. – Ако коза лаже, рог не лаже. – Продае рог 
за свијећу; ║ рошчић -ића дем. – Почели јарету да се помаљају рошчићи; ║ рогат 
рогата -о ‘који има рогове’. – Не може, синко, шукас с рогатим.

рога ж 1. ‘овца са роговима’. – Ону меденицу закачи на рогу, она им је предво-
дник: ђе она – све овце за њом; 2. ‘свадљива жена’. – Она Рашова рога им пирну у 
чорбу те растури кућу, то ти је оно: кад се нађе вила у чим није била.

рогобатан -тна -о ‘нескладан, накарадан, ружан’. – Ма јесу они мајстори, ал, 
брате, испала им та грађевина некако рогобатна.

рогоз рогоза м бот ‘барска биљка чији листови се користе за заптивку на дрвеним 
судовима, Typha latifolia’. – Кад рогоз ставиш између дуга на каци, не бој се да ће да 
прокане кап једна.

рогоња м 1. ‘који има рогове’. – Припушти мено тог рогоњу у отаву нек се до-
бро напасе; 2. ‘онај који се пита, који одлучује, старешина куће’. – Кад уиђе у кућу 
рогоња, неста свађе.

рогоџа ж ‘дрво са прекраћеним огранцима (роговима) за сушење сена’. – Одок ја 
д-испобијам рогоџе, а ви за мном ђените полако.

рогуље ж мн ‘двокраке или трокраке дрвене виле с дугом дршком којима се диже 
сено, слама, снопови’. – Нико није умљо да зађери дрво подесно за рогуље ко Мла-
домир, њему е то бастало.

рогуша ж в. рога 2. – Она његова рогуша сабајле љута, реко би је пишала на 
коприве.

род рода м 1. ‘родбина, рођаци’. – Треба се пазити и с онима кои ти нису ни род 
ни помози Бог, а јадно ти ш њима с коима смо велички род: наше бабе од два-брата 
ђеца; 2. ‘женина родна кућа’. – Отишла ми снајка у-род, д-обиђе оца и мајку; ║ ро-
дан родна -о ‘који рађа’. – Млого им родна она њива крај Белице; изр. ~ дрво ‘дрво 
које плод доноси’. – Благо ђеду, мораш знати да камење лети на родно дрво и да се 
за добријем коњом прашина диже, зато е важније Богу угодити но људма.

родитељ м ‘непосредни предак, отац, мајка’; саморани ~ ‘један родитељ који 
брине о деци’. – Она ти је сирота и отац и мајка, саморана, бори се д-изведе ону 
неач на-пут.

родитељка ж ‘мајка’. – Драга родитељко моја, овим писмом оћу да ти рекнем да 
се за кои месец примиче крај моме робијању па се надам да ће драги Бог дати да ти 
дођем за нашу крсну славу (10: 110).
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родити -им св 1. ‘стећи пород’. – Баба и ђедо у оном вајату родили и одгаили 
десеторо; 2. ‘донети плод (о биљци)’. – У башчи све родило на-љепоту; ║ рађати 
рађа[м] несв према родити; в. аршлама, медник, колачара.

рођак м ‘близак сродник, род’. – Сви смо ми у нашем џемату рођаци, сви смо 
од Стевана; ║ рођо -а м хип ‘рођак’. – Дођи, рођо, неке згоде да мало диванимо, 
разродисмо се, бре, начисто, виђамо се само од славе до славе и о саранама, Боже 
прости; в. имати.

рођака ж ‘сродница, својта’. – То ми рођака од ујка.
рожњача ж. ‘опна очне јабучице’. – Закачијо га во, бранећи се од мува, репом те 

му оштетијо рожњачу, мало е валило д-остане валичан у-око.
розетла -етле ж 1. ‘украсна и лековита биљка’. – Кад правим слатко од шљива, ја 

неколко листића розетле оперем у топлој води па иг после турим у теглу са слатким; 
2. ‘украсни детаљи на зиду грађевине, розета’. – На свим нашим манастирима па и 
на спомењу су мајстори уклесивали розетле.

роктати рокће несв ‘оглашавати се гроктањем’. – Рокће крмача, сигурно иште 
вепра.

рома ж ‘арома, мирис и укус’. – Имали ми неколко гиџа тамљанике, од ње је 
грожђе слатко ко мед и има млого згодну рому.

ромињати -иња несв ‘слабо падати, росити’. – Кад смо наминули с оне стране 
планине, поче киша да сипи и ромиња.

роморити -им несв ‘тихо говорити, шапутати’. – Нит ромори нит говори.
ронити1 -им ‘бурно, неутешно плакати’. – Кад је чула шта би ж-ђедом, поче да 

рони сузе, нисмо могли да е утешимо
ронити2 -им несв ‘гњурити’. – Веле да доље на Морави, љети, омладина рони и 

плива поваздан.
ропац ропца м ‘агонија, самртни хропац’. – Кад је ђедо бијо на самрти, безмало 

у ропцу, иско да зовнемо попа да му чита молитву на искоду душе.
роса росе ж ‘капљице кондензоване водене паре које се ноћу услед захлађења 

појављују на биљкама’. – Запјевала баба унуци Јани ону песму, »а што си се, Јано, 
росом оросила«.

роспија ж ‘непослушна, свадљива жена’. – То е бијо младић за пример, ал откад 
га смота она роспија ни оно дијете ни помози Боже.

росуља ж ‘ситна киша; измаглица’. – Поче да ромиња нека росуља, само колко 
да нам разгрди плаштење.

рпа ж ‘гомила, камара, хрпа’. – Сред авлије стоји рпа некиг ломатанија ко да су 
у цигамали порасли, а јок у карактерној и домаћинској кући.

рсати рсам несв ‘играти у колу’. – Поваташе се у-коло, нако ћевли, и почеше да 
рсају, земља се тресе.

рскавица ж ‘хрскавица’. – Рале је највољо да глође ногице од печеног прасета 
и рскавицу.

рскати рскам несв ‘гласно крцкати храну’. – Наша ђеца имају, вала Богу, здраве 
зубе па кад једу орасе ил љешнике они рскају ко прасићи.

рт м ‘врста ловачког пса, хрт’. – Нико од Миће Радисављевог није имо бољег 
рта. – Виђи каког рта има, јачи је од курјака.

ртеница ж ‘кичма’. – Додајде ми ту ртеницу д-усолим; ║ ртењача ж ‘кичма’. – 
Кад искројимо пршуту за саламуру ми ону ртењачу усолимо па потље одимимо и то 
кад бациш у купус ил пасуљ, дадне млого згодну рому.

рубити рубим несв ‘поравнавати маказама, правити поруб’. – Не може то да се 
руби згодно ако су тупе маказе.
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руво с ‘девојачка спрема, рухо’. – И пошље нам мој тата руво кое је био спремијо 
док сам још ђевовала.

ругати се ругам се несв ‘извргавати руглу нечије особине’. – Не погани нам из-
воре, не батаљуј нам оборе, не кукољи нам уćеве, не срамоти нам очеве, не ругај се 
светоме предању, не подсмевај се народноме знању, не помичи нам међе старе, не 
разваљуј нам свете олтаре (8: 26).

ругло с ‘што је ружно и накарадно’. – Некад је школа у Расовцу била за пример 
имала паркић, рибњак, сваку згоду, а виђи сад до чега е дошла, ругло једно.

ругоба ж ‘грдоба, наказа’. – Кад би ружноћа бољела, та ругоба не би ни подне 
дочекала.

руд руда -о ‘који има густу и гргураву вуну’. – Пробрала сам руде вуне д-опредем 
и исплетем ђеци џемперчиће.

руда ж ‘овца са кратком густом и гргуравом вуном’. – Руде мое, каке сте ми лепе; 
║ рудица ж ‘предиво, испредена вуна’. – Кад се рудица испреде, она се на мотовилу 
намота на кануре и носи у бојаџиницу.

руда ж а. ‘полуга на предњем делу запрежних кола, уз коју се прежу коњи, во-
лови’. – Бидни сталожљив, три пут мери па ćеци, никад не истрчавај ко ждребе пред 
руду; изр. Лего на руду ‘пристати на нешто што се енергично одбијало’; б. ‘део 
ђерма’.

рудеж ж ‘отпадак од вуне при ваљању сукна’. – Рудеж смо користили за налагање 
душека.

рудети се руди се несв ‘показивати знаке сазревања’. – Бијо сам у-пољу: згодно 
се руди пшеница.

рудина ж ‘пашњак, утрина’. – Угледак утабане стазе кроз пашњаке и шљивике 
којима са грајом јуре ђаци у препуна школска дворишта, угледак бела стада како 
запасају, до корена, рудине, навише, ка Торлаку (5: 187).

рудиште с ‘рудина, пашњак за овце’. – Изнеси овај крушац соли горе на рудиште 
нек овце мало лижу.

рудњача ж ‘врста печурке’. – Рудњача ти расте у пољу маом по ливади и млого 
е згодна за јело кад се иćецка с луком и испржи у тигању.

ружа ж 1. ‘цвет калемљеног шипурка’. – А у авлији, свуђ около поред прошћа су 
биле калемљене руже свију боја; 2. ‘крава са белом шаром’. – Ружа е водила и треба 
да се отели очи Младенаца.

рузмарин м бот ‘мирисна биљка Rosmarinus offi cinalis’. – Кад се роди мушко, те 
године се посади рузмарин у авлији и кад сташе за женидбу ш њим се ките сватови.

руј руја -о ‘црвен’. – Он бијо руј ко вински чеп. – Имадијаше она џемпер рује 
бое, па е баба угледне ан се помоли иза-брда; ║ рујни рујна -о ‘црвен, румен’. – Туде 
се ми најдосмо меса овнујскога и написмо вина рујнога.

ру[ј]евина ж ‘црвено вино’. – Диже чашу пуну руевине, окрете се домаћину и 
наздрави: Нек се јато твоје прошири, нека потомака твоиг буде ко на гори листа, 
да благочешћем своим украсе земљу Србију, да у срцима носе и чувају веру ђедова 
своиг. (7: 38).

ру[ј]ило с ‘руменило’. – Руило воћа испревијало гране к земљи, чека вредне руке 
да га зберу. – Она Рада се доћерала, нагарила веђе и турила руило на образе и усне.

ру[ј]ити се -и се (не)св ‘црвенети се’; в. закачка.
рујко -а м ‘човек црвеног лица’. – Сретиг јуче оног рујка што сам га онда виђо 

код Јеротија
[рука] ж анат. – Вели он: ајде да се измирите, благо мене, рука руци нисмо вуци; 

изр. из прве руке ‘директно, без посредника’. – Чуо сам, из прве руке, да ће да до-
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несу таки закон по ком ћемо ми сељаци наебати ко жути мрави; из руке у руку ‘лака 
женска, која мења мушкарце’. – Она ти је, пусница, ишла из руке у руку, мењала 
мушкарце ко Циганин коње, ш њом није само онај што е журијо на воз; ║ ручица 
ж дем од рука. – Пружи баби ручице, душо бабина; ║ рукица ж ‘и с т о’. – Ене како 
рукицом чупа ђеду бркове; ║ ручерда ж аугм од рука. – Кад га стисну оним његовим 
ручердама, ко менгелама, само што му очи нису искочиле; ║ ручни -а -о ‘који се 
тиче руке, који се односи на руку’ – Набавијо беше Мијодраг ручни сат; изр. ~-и 
ђевер ‘неожењен младожењин брат или рођак који преузима невесту од њеног брата 
или рођака’. – Ручни ђевер пази младу ко очи у глави све до чина венчања; ~-о те-
стеренце ‘мала тестера’. – Пођекоју ситничицу мож да престружеш и овим ручним 
тестеренцетом, већу ствар бичкијом, а грм у-шуми обаљуемо попреким тестеретом; 
на брзу ~-у ‘нешто брзо урадити’. – Ајде да салетимо и покупимо ово сијено на брзу 
руку, нешто голуба одонуд од Овчара; на ~-е ‘предати неком лично у руке’. – Еве ти 
ово да даднеш тати, ал лично њему на руке, никако друкчије; на своју ~-у ‘тврдоглав, 
својеглав’. – Он ти је, нако, на своју руку; дићи руку на се ‘убити се, извршити само-
убиство’. – Весели Милета диже руку на се, Бог да га прости; ║ рукајле прил ‘руч-
но’. – Земајле није било овијег машина но се све радило рукајле и све нам, вала Богу, 
ишло руке; ║ ручно прил ‘из руке, руком’. – Нисмо ондак имали сијаче и коешта но 
смо ручно разбацивали ćеме. – Док није уведена лектрика и начињени бансеци, све 
смо ручно стругали.

рукнути рукнем св ‘изненада се огласити; навалити, нагрнути’. – Ја идем нако 
полако путом, кад они рукнуше иза врзине преда ме са мачугама и веле: ти си укро 
нашу сестру, а ја им велим: ако волите да ви сестра бидне удовица, распалите.

руковат м ‘ручка, рукохват на неком алату или предмету за ношење’. – Свака 
алатка има углачан руковат да ти лакше бидне радити ш њом.

руковати се рукуем се ‘поздравити се пружањем руке’. – Кад се сретише, руко-
ваше се и за јуначко упиташе здравље.

руковед ж ‘руковет, количина пожњевеног жита која се може обухватити ша-
ком’. – Ништа љепше нема него кад видиш нако преплануле ђевојке са руковедима 
пшенице у наручу.

руковедати -оведам несв ‘слагати пожњевено стрно жито у руковети’. – Ђевојке 
и жене жњу и руковедају а ми скупимо по неколко руковеди и везуемо у снопове; ║ 
руковедање с ‘слагање пожњевеног стрног жита у руковети’.

руководити -оводим несв ‘газдовати, управљати’. – Није ласно руководити ако 
ош то да радиш нако како треба.

рукорад м ‘дело, оно што се ради рукама, рукодеље’. – Свуј се познае Дмитров 
рукорад, сваки његов спомен кои је исклесо је ко слика, да туриш руку на срце, не би 
мого касти кои је од ког љепши; в. каменорезац; ║ рукорадан -дна -о ‘вешт, спретан 
за ручне послове, радове’. – Она е била рукорадна, над њом није имало ђевојке која 
би се ш њом равњала.

рукотворина ж ‘ручни рад’. – Њезине рукотворине су и дањданас на гласу.
рукуница ж ‘рукохват на косишту, на плугу’. – Знаш како е казано: кад уватиш за 

рукунице на плугу, не окрећи се; тако и то: кад решиш нешто, не колебај се.
руља ж ‘маса, неуређена група људи, светина’. – Никад немо д-идеш за руљом, 

благо ђеду, но у се и у свое кљусе.
румати румам несв ‘јести с апетитом’. – Ајде румај и не причај, треба да растеш.
румен ж ‘црвенило, руменило’. – А њој бијаше румен ударила у образе ко кад 

јабука колачара узрели па те мирисом мами да е убереш.
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руменка ж ‘крава црвенкасте длаке’. – Све су нам краве добре, ал је једна румен-
ка најмљечнија.

рундо -а м шаљ ‘човек густе коврџаве косе’. – Онај рундо ђедов пуштијо косу ко 
нека ђевојчица.

руно с ‘вуна острижена с овце’; изр. Којој овци руно смета, нође нема ни овце 
ни руна; ║ рунски -а -о ‘нешто што се односи на руно’. – Теписи у Дупцу се тку од 
рунске вуне (9).

руња ж ‘маље, по грудима, под пазухом; стидне длаке’. – Заковчај ту кошуљу, 
прикри те руње колко било; ║ руњав -а -о ‘длакав, маљав‘. – Марјан ти је бијо сав 
руњав ко мечка.

руњавина ж ‘вуна од квалитетног дела руна’. – Руњавину остави за ћилиме, а 
поњаве могу и од лошије вуне (9).

руњо -а м ‘изразито космат човек’. – Онај руњо Кићов бацијо око на Славову 
ћерку.

рупа ж ‘удубљење у земљи’. – Каки вам је ово пут, све рупа до рупе, ко да нико 
жив нема вође; ║ рупица ж дем од рупа. – И у малој рупици мош сломити ногу; 2. 
‘мали отвор на једној страни кошуље кроз које се закопчавају дугмићи’. – Оди да те 
нана научи д-опшиваш рупице; ║ рупетина ж аугм од рупа – Упаде ми овца у ону 
рупетину, једва е ижњек; ║ рупчага ж ‘и с т о’. – Налећек на ону рупчагу на путу, 
умал се не превртоше кола.

рупити1 рупим св ‘изненада упасти, нахрупити’. – Бијаше се намрачило одонуд 
од Овчара, густи црни облаци се спуштили, киша само што није рупила ко каки не-
зван гос, а ми још нисмо потрпали све крстине.

рупити2 рупим недв ‘копати рупе за воћне саднице’. – Данас смо цели дан рупи-
ли, ćутра ћемо да садимо шљиве, ако Бог да.

русвај м ‘метеж’. – Кад бануше трубачи, настаде невиђен русвај.
рутав -а -о в. руњав. – Онај рутави кад се још занеобријани, строба да т-увати, 

дошо ко међед.
ручак ручка м ‘доручак (у пољу, на њиви)’. – Ручак се радницима носи кад 

одјутри тамо неђе око десет сати, потље око два сата носимо ужину, а на вечеру 
радници долазе нашој кући. – Кад је Стојанка одњела радницима ручак у Маринко-
вину, она иг пита да л би вољели да им вечера бидне с медом, они радосно веле да 
би, она ти ондај не однесе ужину те они до вечере само што нису поцркали гладни; 
кад су дошли кући увече, она им постави пуну шерпу пасуља коју радници у слас 
појду; она вели каки је пасуљ, а они: слађи од меда; а она: па здоговорили смо се да 
бидне с медом.

ручати ручам (не)св ‘доручковати’; в. јабучица; ║ ручкити -им несв дем (о 
деци)’; в. затрошити.

ручити се ручим се св ‘заручити се, верити се’. – Урош и Јана се ручили на 
Васкрс. – Руке руче у лице се љубе.

ручица ж ‘количина конопљаних стабљика између две шаке, две руковети’. – 
Повезане и обрезане ручице слажу се у мочило да се киселе (9).

ручка ж ‘рукохват на алату, посуђу’. – Почела да ми клима ручка на косишту, 
морам да е некако поткајлуем.

ручконоша м / ж ‘особа која носи ручак радницима у пољу (обично млада жена 
или девојка)’. – Сви бијагу огладњели па погледају еда ли ручконоше да бане; в. 
орач.
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рушан рушна -о ‘који је у црнини, ожалошћен’. – Неписан пропис је бијо кад 
неко умре да родбина облачи црнину и бидне се рушно тамо док се не прекади 
годишњица.

ршум ршума м ‘лом, туча, свађа, прављење хаоса и нереда’. – Напијо се и 
направијо ршум нису могли да га обдрже, полупо по каване.

С
сабајле прил ‘рано изјутра’. – Зато е поранила сабајле, да намири стоку и пиљеж 

и д-опреми Миодрага д-иде том вражјем суду.
сабијати сабијам несв ‘притискати’. – Баба е стално говорила: кад враћаш дуг, 

ондак сабјену меру да вратиш; ако позајмиш шерпу брашна, кад твое стигне из воде-
нице, извршиш шерпу, па ондак удариш неколко пута о наћвар да се брашно сабије, 
па оклагијом преравњаш и тако вратиш; ~ калдрму ‘шетати докон’. – Мешто д-узму 
каку алатку да нешто привриједе и да се колко толко овајде, јок, они сабијају кал-
дрму доље, по Чачку, лурајући ко глуве кучке сваки боговетни дан; ~ рогове ‘зауста-
вити нечију обест’; ║ сабити сабијем св. – Бијо е повиљо начисто, ал му на овим 
изборима сабише рогове, сад је виђо да е свака сила до-неко доба. – Није њему имо 
ко да сабије рогове на време, па се осилијо.

сабирати сабирам несв ‘сакупљати’. – Викаше игуман Саво: знаш ли, каже, чије 
имање сабираш, знаш ли да ти је све то Бог дао?; ║ сабрати саберем св. – Кад су 
се сватови сабрали, домаћин иг поздрави и позва да се помоле; ~ се ‘доћи себи од 
изненађења, узбуђења’ – Весели Раде Чаура чеко унуче више од десет година, кад су 
му јавили да е добијо унука, једва се сабро, веле да е од радости умро.

сабор м ‘окуп, народни скуп’. – Оћеју д-иду на сабор, а ја велим: идте, ал се здого-
ворте ко ће од вас д-остане да пушти стоку. – Ми смо ти ишли на саборе за Ивањдан 
у Стјеник, за Илиндан у Вичу, за Малу Госпоину у Горачиће, а за Прображење у 
Каону; ║ саборчић -ића м дем. – Бијо неки саборчић и тамо се срели.

саборисати -шем несв ‘ићи на сабор’. – Ништа друго и није радијо него сабори-
со и луро по вашерима и тако се обнерадио.

савијати савијам несв ‘мотати, увртати’. – Свашта ти се савија: и гибаница, и 
сарма, људи савијају дуван, ђеца кукачом савијају гране да би доватила воћку, чо-
банин савија овце око себе, ал од свега најважније је ђецу савити за времена да се 
не обнераде јел знаш како су говорили наши стари: млад се прут савија и врућо се 
гвожђе куе; ║ савити савијем св. 1. ‘увити, превити’. – Сави ову грану полако кука-
чом д-оберемо трешње, само пази да е не сломиш; 2. ‘скренути, заокренути’. – Кад 
дођеш до раскрснице, сави десно.

савијача ж ‘врста пите’. – Највише смо вољели кад баба начини савијачу са до-
ста јајци и кајмака.

сагињати (се) сагињем (се) несв ‘савијати се надоле’. – Родиле шљиве на љепоту 
и гране почеле да им се сагињу до земље; ║ сагнути се сагнем се св. – Кад јашећи 
идеш кроз вотњак, сагни се да не закачиш за каку грану па да награбусиш; изр. ~ 
главу ‘покорити се, покуњити се’. – Сагнуше главе ко неке стрине, што викали: сви 
јунаци ником поникоше и у црну земљу погледнуше.

сагнати -ам св ‘сатерати’. – Да иг сагнам у-тор, само иг вабнем: прс-ојце, и 
њиг ете из онијег стопа; ║ сагонити сагоним несв према сагнати. – Отишли људи 
у-планину, да сагоне дрва.
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сагубити сагубим св ‘изгубити’. – Знаш како е казано: боље ти је сагубити гла-
ву, него своју огрешити душу. – Наш ђедо е говоријо да е боље часно умријети, но 
срамотно живљети и учијо нас и кад је сагубљена битка, није сагубљен рат, никад не 
малаксај, не клони, но главу горе; изр. Добро не позна док га не-сагуби.

сад / саде прил ‘сада’. – Док се знао ред и поредак, млађи су поштовали старије и 
испуњавали Закон Божји: поштуј оца и матер своју; саде, откад народ Бога заборави, 
не зна се часног крста; в. сваја, ђевовати, наливати, посмрче; ║ саденак / саденаке 
/ саднак прил ‘и с т о’. – Тако е било ондак, а саднак, откад је ова гологузија дошла 
на влас, видиш и сам како е, ниси ћорав да не видиш; в. забрусити, заоштрити, 
једар, карта орачица, персона.

садаљка ж ‘дрвени клин за прављење рупе у земљи у коју се ставља садница 
поврћа’. – И нама ђедо начинијо садаљке па нас баба научила да садимо купус.

садити садим несв ‘стављати у земљу младу биљку’. – Садили смо вотњаке и 
винограде, знаш како е казано: ђе гој нађеш згодно место ти дрво посади, а оно е 
благородно па ће да награди.

садијевати садијевам несв према сађенути. – Идемо и ми да им поможемо 
садијевати рогоџе пасуља; ║ сађенути -нем св ‘саденути стогове, обезбедити сено 
за зиму’. – Овог љета смо сађенули седам сијена, биће, ако Бог да, и мено отаве.

сажалити се сажалим се св ‘смиловати се. – Кад је виђо кака га е невоља снаш-
ла, сажалијо се на њега и све му опростијо; ║ сажаљевати -аљевам несв, об. у изр. 
сажаљевам случај ‘изјава саучешћа’. – Ја се ш њим изљубик и велим му: Сажаљевам 
случај, побратиме, а он закука колко га грло носи.

сажећи сажеже св ‘сагорети, запалити’. – Баци то под казан те сажежи; ~ ће иг 
огањ ‘отићи ће у пакао’. – Како раде нако ће им и бити, дај Боже да иг не сажеже 
огањ кад дође судњи дан.

саживљети се -им се ‘сложити се, лепо уредити заједнички живот’. – Вала Богу 
све је најпотље згодно испало: син и снаа ми се саживљели не може љепше бити, ко 
да су порасли у истој кући.

сазнати -ам несв ‘дознати’. – Кад је сазно да се они љубавишу, направи заćеду 
и увати иг на гомили.

сазрелити -и[м] св ‘дозрети, сазрети’; в. видовац, чир.
сазути сазуем св ‘скинути обућу, изути се’. – Сазуј, тата, кондуре да иг оперем; ~ 

се. – Кад сам дошо на-басамке, ја се сазуем да не унесем блато људма у-кућу.
сајман сајмана м ‘непроходан терен’. – И ми ти те ноћи забасамо у неки сајман, 

никако д-изиђемо на прави пут; в. прореда.
сакагија ж ‘коњска болест, maleus’. – Земајле се дешавало да коњи оболе од 

сакагије, далеко било, и она се млого тешко лечила.
сакат саката -о ‘инвалидан, с оштећеним рукама и ногама’. – И он, сирома, нако 

сакат, с оним његовим штакама дође кода нас и рад би бијо да помогне колко било.
саклонити саклоним св ‘заклонити, одбранити (од зла)’. – Боже, сачувај, сакло-

ни и спаси.
саков -ова ‘горњи део градске одеће, сако’. – Ови наши кад су отишли у те 

ђавоље вабрике, побацали гуње и џемпере па почели да носе сакове и дуз пантолоне.
саковац -овца м ‘гвоздени плуг са колицима’. – Кад смо набавили саковац, онда 

е орање било дубље но раније кад се орало ралицом.
сала ж ‘славска соба, просторија за дочек гостију’. – У сали ђе смо славили су 

стојале иконе, најљепши ћилими и везени чаршови.
салабињати -ам св ‘сатерати’. – Салабиња иг он у собу, скине каиш и дрекне: 

говорте ко е укро!
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саламура ж ‘усољено месо или сланина које стоји у соли пре димљења’. – Ми 
у децембру поćечимо, ондак усолимо месо прописно и држимо га у саламури двае-
стак дана, па га ондај турамо у сушару да се дими.

салаш м ‘грађевина за смештај и сушење кукуруза у клипу’. – Свака кућа е има-
ла салаш оплетен с прушћом у који смо потље комишања убацивали мурузе да се 
суше, па смо крунили помено кад затреба за пиљеж или стоку ил за воденицу.

салећети -тим св према салетати. – Он ти је ко гриња: кад је салећо, није 
одустајо док му није дошла у кућу; ║ салетати салећем несв ‘облетати, обигравати 
око неког, заводити, освајати’. – Сваки дан је салето док није пристала да се уда за 
њега.

саливати саливам св 1. ‘скидати кајмак с млека’. – Кад салијем кајмак, ја ондак 
подмлачим млијеко, сипам мају и турим да се сири; 2. ‘истеривати страх бајањем 
(саливањем олова)’. – Кад се оно Сава испрепадо, морали да му саливају страовицу; 
изр. ко саливено ‘добро, лепо, таман, по мери’. – Млого ти лепа аљина, стоји ти ко 
саливена; ║ салити салијем св према саливати. – Салила сам кајмак, ти подмлачи 
млијеко и тури мају; в. рибати.

сало с ‘масно мрежасто ткиво у утроби заклане животиње’. – Сало смо топили за 
мас, а један део остављали за салчиће; в. тишња.

саломити се саломи(м) се св ‘изломити се’. – Саломиле ми се гране јабука, туга 
да т-увати, ко у оној што пјевагу наше ђевојке: вишњичица род родила, од рода се 
саломила.

салутирати -утирам (не)св ‘поздравити по војнички’. – Кад смо бивали у војсци 
па наиђемо според старешине, обавезно салутирамо.

салчић салчића м ‘колач од лиснатог теста са салом’. – Кад баба умијеси салчиће 
па иг нафилуе пекмезом и поспе шећером у прау, ми прсте д-изгриземо.

сам у изр. самосам ‘сам, без икога’. – И ја ти запуцам преко планине, по оној 
помрчини самосам; ║ ~ самцијат ‘без икога, без ичије помоћи’. – Неш ми веровати 
да е он ону грађевину сподиго сам самцијат, ко мрав, миц по миц и направи; в. пу-
стара.

самар -ара м 1. ‘дрвено седло (на магарцу)’. – На коње се турало кожно седло 
ил ам, правили иг сарачи, а магарцу е следово самар, зато се каже кад неко назадуе 
да е спао с коња на магарца; изр. Док је леђа, биће и самара; 2. ‘слеме као сециште 
кровних површина’. – Покрисмо нову кућу, вала Богу, остало још ćутра д-узведу уз 
маије и да ставе шљемењаче на самар.

самљети самељем св ‘завршити млевење’. – Ми смо раније носили, о себе, Дра-
гутину да самељемо, али кад је сушна година па омали воде, ћерали смо чак у Ате-
ницу у Дмитрића воденицу. 

самовати самуем несв ‘живети сам, у самоћи’. – Ђеца ми отишла у бијели свијет, 
јадна Босиљка умрије и ја ти сад самуем ко онај калуђер Рафаило горенак на Јелици, 
само што он другуе з Богом, а ја се бапћем са сто јада, а ни сам не знам што.

самовезачица ж ‘машина за жетву која одмах и везује снопове’. – Сад ти само-
везачица одмјењуе и жетеоце и везијоце, а откад она пркће по пољима, замуче песма 
жетелачка.

самовољан -љна -о ‘својеглав, бандоглав, тврдоглав’. – Ма то што е самовољан 
и тврдоглав ко мазга није добро, све ће то он искијати на-нос у свое време, ја ти кам; 
║ самовољно прил ‘на своју руку, својеглаво’. – Намћорише и ради самовољно како 
он оће, а ја му велим: дијете, паметан се учи на туђим, а шашав на своим грешкама, 
ал не вреди, не бренуе.
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самониклица ж ‘самоникла биљка’. – Оставде ту самониклицу, мо[же]ш је 
потље неђе пресадити.

самотиња ж ‘самоћа, усамљеност’. – Откад му умрије жена, уби га самотиња.
самоћа -оће ‘усамљеност’. – Све би пуста ласно, ал уби ме ова несна самоћа.
сампас сампаса м ‘напасање стоке без надзора’. – Земајле смо изгонили овце и 

јаловиње горе на џематске утрине у сампас.
самсара ж пеј ‘пас’. – Она Мијаилова самсара ми се навадила те купи јајца из 

гњезда.
[сан] сна м. – Намучио сам се ноћас: неће сан на очи; ║ сан сана -о ‘сањив’. – То 

е тако било, очију ми моиг, нисам била, штоно кажу, ни сана ни пијана; ║ сањив 
сањива -о ‘неиспаван, поспан, дремљив’. – Сваки дан дође на посо сањив, не може 
ласно да дође себе.

сандала ж ‘плитка кожна обућа са каишима’. – Кад смо пошли на вашер, нешто 
Душан заповједи сестри му Олги, а она му кроз песму приговори: оћу, оћу, брале, 
купи ми сандале и, стварно, он јој купијо сандале; ║ сандалица ж дем. – Оди, душо 
бабина, да видиш каке ти је сандалице купила баба.

сандук сандука м ‘дрвени ковчег’. – Ми смо у вајату имали сандук и у њему 
смо држали стоеће ствари; изр. мртвачки ~ ‘дрвени ковчег у коме се сахрањује 
покојник’. – Направијо Микан покојном Мурици растов сандук и крстачу ко са-
ливени; ║ сандуче -ета дем од сандук – Остави те ђинђуве у оно мало сандуче. ║ 
сандучић м ‘и с т о’.  – Да видиш каке сандучиће продае онај човек вамо на ваше-
ришту, ваљало би купити један за ђетиње књиге; ║ сандучина м аугм од сандук. 
– Ову сандучину напо жижак, требало би га изгорети и начинити нов, мено љепши.

сандучара ж ‘кошница од дасака, ђерзонка’. – Земајле су челе гаене у вршкара-
ма, тек скоро се прешло на ове сандучаре од ђељане липовине.

сантим -има м ‘стоти део метра, сантиметар’; в. коријен, стожер, талпа.
 сантрач м ‘ограда над бунаром’. – Они имадијагу бунар сред авлије с каменим 

сантрачом и вијоглавом.
санџада ж в. сарџада.
сањети санесем св ‘пренети наниже, спустити’. – Једва жива сањек оне откуване 

кошуље доље у поток да иг исперем, а како ћу иг, пуста, изњети навише, Бога питај.
сањивос -сти ж ‘поспаност, нерасањеност’. – Сањивос је ко болес, човек није ни 

за шта кад га она обузме, мало, мало па зијева ко пеш.
сап м ‘дршка, рукохват алатке’. – Дође д-извиди ствар па тражи ђељку, с његове, 

баксем, спао сап.
сапанђела ж ‘невреме, олуја’. – Кад удари она сапанђела, састави се небо и 

земља.
сапети сапнем св ‘везати конопац за врат и предњу ногу коњима или говедима’. 

– Сапни краве да не брсте шљиве; ║ сапињати сапињем несв према сапети. – Немо 
иг звати, ене иг сапињу стоку.

сапи сапи м мн ‘задњи део коњских леђа с бутинама’. – Ћеро е коња галопом, све 
му на сапи избила пена.

сапун -уна м ‘средство за купање или прање’; изр. умивећи ~ ‘сапун за умивање, 
купање’. ~ Купи један умивећи сапун; перећи ~ ‘сапун за прање рубља’. – Наши ста-
ри су од соде и масноће правили перћи сапун; бријаћи ~ ‘сапун за бријање’. – Неко 
ми склони бријаћи сапун; ║ сапунић -ића м дем од сапун. – Узми ми у дућану један 
бријаћи сапунић; ║ сапунчић -ића м дем ‘мали сапун, излизак, истрошен, излизан 
комадић сапуна’. – Осто вође само овај сапунчић.
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сапунати / сапуњати -ам несв ‘трљати сапуном’. – Дуго га е сапуњала док није 
сав побељо од сапунице.

сапуница ж ‘пена која настаје трљањем сапуна по мокром телу или рубљу’. – 
Кад туриш бријаћи сапун у сапуњару с мало воде и четком за бријање протрљаш, 
направи се сапуница с којом трљаш браду д-одмекне и ондак се обријеш олајле; в. 
сапуњара 2.

сапуњара ж 1. ‘сланина у којој нема меса ни жилице’. – Ижње нам неке сапуњаре 
и црног лука, те се ми уз ону ракију заложисмо да нас не увати; 2. ‘мала посуда за 
прављење сапунице за бријање’; в. сапуница.

сара ж ‘део чизме изнад стопала’. – Бијагу му саре на онијем кожним чизмама 
извиксане па се ćакте на сунцу ко огледало.

сарага ж ‘ситна сува риба’. – Највољели су гости о Никољудне после ручка да 
мезе врућу сарагу уз оно бањичко вино.

сарана ж ‘сахрана, погреб’. – Таку сарану село не памти, тешки народ дошо у 
пратњу и четрнес попова, а унучад пиште ко црвићи.

саранити сараним св ‘сахранити, обавити сахрану’. – Саранише веселог оца 
Јована у Ćеничића гробље, веле није дао владика да га саране крај оне пећине на 
Црној стени ђе је прово преко тријес година у посту и молитви; ║ сарањивати 
-ањивам / -ањуем несв према саранити. – Дошло време да се на неким нашим 
гробљима више неће имати ко сарањивати.

сарач -ача м ‘мајстор који прави амове, седла и друге предмете од коже’. – Ристо, 
Лалов отац, ти је бијо сарач и то на гласу; ║ сарачки -а -о ‘који се односи на сарача’. 
– Ово ти је Ристов сарачки прибор.

саргија ж ‘груба тканина за џакове’. – Од оне саргије се шили џакови, а вреће су 
биле кострутне.

сарма ж ‘јело од киселог купуса, млевеног меса и пиринча’. – Кад баба савије 
сарму, она е тури украј шпорета да се дуго крчка; ║ сармица ж дем. – Пођекоја на-
прави оне сармице, мале, за два залогаја, треба ти пе-шес за ручак, а пођекоја вели-
ке, једва двије да појдеш.

сарџада / серџада / санџада / срџада ж ‘тешка грубо ткана поњава’. – Кад су 
мразови велики, мајка нас покрије преко поњава сарџадама, а оно се иzутра, видимо, 
на оним крајићима од вуне уватило иње. – Кад су велики мразови, мајка нас озго, 
преко ониг поњава, покрије још и срџадом; в. наткати, штенара 2.

саспети саспем св ‘доспети, пасти на ниске гране’. – Ако си ти саспо да тражиш 
помоћ од државе, код наке имовине, знај да смо пропали дибидуз.

саспети саспем св ‘доспети, пасти у невољу’ – Кад је он саспо да нема ш чим да 
обави славу, знај да га е стигла мајчина клетва. – Кад смо ми саспели дотле да нас 
Швабе уче неким љуцким правима, а клали нас у она два и бомбардовали у овом 
потоњем рату, онда знај да е дошло ђавоље време.

сасути саспем св 1. ‘изручити нешто зрнасто, ситно или течно у некакав суд’. 
– Саспи, сине, брашно из она два џака у наћвар; 2. ‘поменути много непријатних 
појединости (у свађи). – Сасу му све по списку.

сатана / сотона м ‘пали анђео, који се одметнуо од Бога, ђаво’. – Узо га сатана 
под свое. – Од њиг је Бог давно диго руке кад је виђо да служе сотони; ║ сатанчина 
м аугм пеј. – Она сатанчина не мисли да се зустави док нас не сатре; ║ сатанин -а -о 
‘који припада сатани, који се односи на сатану’. – Баци ту цигарчину из уста, зал не 
знаш да е то сатанино кандило; в. смислити.

сатануша ж ‘вештица, врачара’. – Она сатануша јопет нешто врачала око њине 
штале.
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сатара ж ‘алатка за сечење меса’. – Набавијо сам на вашеру сатару, не може бити 
боља.

сатараћ -аћа м ‘опанак од старих ауто гума (по мајстору Милану Сатарићу-
Сатари из Горачића)’. – Набавијо и Сава Стојановић сатараће па кад, нако крупан, 
иде путом, само шлања.

сатарити сатарим св ‘изгубити’. – Ти му, човече, скрећеш пажњу да не сатари 
ствари, а главно му ниси реко да чува и не сатари образ.

сатријети / сатрти сатрем св ‘уништити’. – Млоги су шћели да нас сатру, ал им 
не даде Бог, зато е и казано да човек снуе а Бог одлучуе. – Шта си навалијо на ту 
ђецу с толиким послом, видиш да ћеш да иг сатреш.

саткати саткем св ‘изаткати’. – Саткала сам ћерима ћилиме, сад ћу нама 
д-изаткем два у пару.

сатрулити сатрули(м) св ‘иструнути’. – Сатрулише нам компири, неће иг ове 
године нико сем да иг даднеш џабе.

саћерати -ам св ‘сатерати’. – Једва ову несретну пиладију саћерасмо у кокошар.
сач сача м ‘земљани поклопац под којим се на огњишту пече хлеб и сл’. – Кад се 

умеси љеб, ондај га туримо у црепуљу, поклопимо сачом и запретемо у жар.
сачма ж 1. у изр. сијати на сачму ‘сејати из руке, руком’. – Земајле смо сви 

сијали на сачму, потље смо копачицама браздали па сијали у бразду, док не измис-
лише сијач; 2. ‘гмизла (в.)’. – Наговоријо га ђаво д-иде у-лов, није имо паметнија 
посла, те наебо, закачила га нечија гмизла те моро д-иде доктору.

сачмара ж ‘ловачка пушка за ситну дивљач и птице, с метком пуњеним сачмом 
(„гмизле“). – Ма та сачмара ти није нека, нема пушке без карабина.

сачувати сачувам св ‘одржати, спасти’. – Бастало Милутину Каплару да 
комендија, а пођекоји пут подигне понеку шаљиву здравицу, па јампут о обетини 
у Брезовицама, наздравља Милораду, па кад би при-крају, вели: Домаћине, нек те 
сачува Бог празна џака, рђава ортака и тијесна сокака.

саџак м ‘гвоздени троножни сталак за лонце на огњишту’. – Раније ти се тури 
велики земљани лонац на саџак и ондак се кува пасуљ, ил компир, ил купус за целу 
задругу.

саџгати -ам св ‘дугом употребом сатрти, подерати, похабати’. – А и ово мено 
нас гемаља што е остало у селу није ни за шта, све то саџгало и изнемоћало, нема 
ко раку д-ископа.

сашаптавати се -аптавам се несв ‘договорити се шапатом, кришом’. – Видим ја 
да се нешто мува, нешто се ови дрматори сашаптавају, знао сам да се спрема нека 
подвала.

саштеђети -дим св ‘уштедети’; в. зађеравати.
сашућети -утим св ‘прећутати неправду’. – Жарко плано у лицу, мешчини само 

што му крв није поточала на образе, не би он, наки каки је, дозволио да му неко ко-
мандира у његовој авлији, ни за каке паре, ал зна да е крив, и сашуће (7: 71).

свадба ж ‘свечаност поводом склапања брака’. – Кад се женијо мој брат Будиша, 
била свадба мушка, три дана (7: 212); ║ свадбени -а -о ‘који се односи на свадбу’. 
– Кода нас ти је свадбени обичај да потље венчања сватови долазе младожењиној 
кући и тујнак млада најпрво, прије но што уиђе у-кућу, баца сито на кров куће, ако 
сито остане то е знак да ће млада опстати у тој кући, ако би пало, млада г-изгази 
да би опстала, е ондак узима наконче у наруче, то ти је најмлађи мушкарчић из 
младожењине вамилије, па га млада окрене три-пут еда би младенци имали доста 
лепе и здраве ђеце.
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свадбар -ара м ‘учесник свадбене свечаности из реда невестине родбине’. – Бла-
гочастива браћо и сестре, сватови и свадбари, нек да Бог да вам буду пуни амбари, 
нека васкрсли Господ ваш и мој, ниспошље на вас свети благослов свој, на вас и 
на ваше часне домове, на ваше ћери и на ваше синове (7: 153); ║ свадбарски -а 
-о ‘који се тиче свадбе и свадбара’; изр. ~-и купус ‘купус који се за свадбу спрема 
у земљаном лонцу’. – Кад ашчија Јован нареди свадбарски купус, кат купуса, кат 
меса, кат сланине па све тако, сватови прсте д-иzеду.

свадбовати -уем несв ‘учествовати на свадбеном весељу’. – Ондак ти се свадбо-
вало по три дана: први дан се иде у сватове за младу, ćутрадан сви сватови дочекују 
првешчад и поде, а трећи дан је прави мерак, туј се једе пије и весели; ║ свадбовање 
с . – Млоги су рекли да свадбовање почиње у тај трећи дан.

свадити се свадим се св ‘посвађати се’. – Поџавељале се јетрове и умало да се 
сваде, ал наиђе им свекрва па им вели: ћери мое, знате ви да е заповиђено да љубите 
једни друге и да знадете, благо мене, ђе нема мира, нема ни среће. – Густиро Драго 
па му свирачи пјевали ону: свадили се орли и соколи; ║ свађати се свађам се несв 
према свадити се. – Кад нема с ким, он се свађа са самим собом јел, вели, ту будалу 
најбоље познае.

[свађа] ж. – За свађу е потребито двое. – Ништа грђе од свађе; ║ свадљив 
свадљива -о ‘раздражљив, љутит, напрасит’. – Неке јаде дошо свадљив, ни с ким 
н-умије згодно, но мал-мал па се споречка с коеким, а потље кривицу припише оном 
другом. – Боље је ćеђети у углу од крова него са женом свадљивом у кући заедничкој.

сваја ж в. свастика.
свак м ‘сестрин муж другој сестри (другим сестрама)’. – Ово ти је Ружин свак, 

он ти је озго из Ерске и млого е добар пинтор.
свакад прил ‘увек’. – Свакад се знало ко ćеди у вр собре и ко коси, а ко воду 

носи.
свалити се свалим се св ‘пасти, срушити се’; в. бекрински.
сварити сварим св в. узварити. – Сварила ви баба млијечка па зашећерила и 

утрошила погаче.
свастика ж ‘женина сестра’. – Драгутинови и Емилини зетови имали по пет 

свастика; ║ сваја ж хип. – Дошла нам моја сваја и ђеца се млого обрадовала тетки; 
║ свастичин -а -о ‘који припада свастици’. – Дошла ми свастичина ђеца и сада у 
авлији двострука галама.

свастић м ‘свастикин син’. – Мој свастић отишо у војску и тамо му дало чин 
десетара.

свастичина ж ‘свастикина кћи’. – Ишли смо у Брезовице да гламо дом за моју 
свастичину.

сват м ‘учесник свадбене свечаности с младожењине стране који иде по неве-
сту’. – Обичај је да свадбари дигну на високу мотку јабуку и неће д-упуште сватове 
у авлију док ту јабуку не скину гађајући из-пушака; ║ сватовски -а -о ‘који се тиче 
сватова, који се односи на сватове’. – Најљепше је кад почне натпјевавање: туј се не 
зна која е од кое сватовске пјесме љепша; в. завичај.

сваштара ж жена која не бира партнере’. – Пушти ону сваштару ако Бога знаш, 
ш њом није био само онај ко није имо кад.

сваштарош м ‘човек склон свему ономе од чега се честит уклања’. – Он ти је 
сваштарош, воли и да слаже и да се коцка и д-облијеће око туђиг жена и свашта.

сведни -е -а ‘исти, једнаки’. – Сви су ми сведни; ║ сведно прил ‘лепо, као некад, 
младалачки’. – Пјева ђедо, ко и момак сведно.
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свежњић -ића м ‘мера која обухвата више повесама’. – Предвој повјесма у 
свежњиће – да би знали колико иг има (9).

свезати свежем св ‘везати’. – Баба одведе краву да је свеже навр ливаде за јасен.
свезнадар -ара м ‘свезналица, који све зна’. – Баба е Јану звала стојадара јел зна 

стотину јада, а Јанка свезнадар јел зна и на чим небо стои.
свекар -кра м ‘мужевљев отац’. – Имала сам свекра, бијо ми је бољи од рођеног 

оца.
свекрова ж ‘мужевљева мајка’. – Моја свекрова е била млого добра планинка.
сверовати сверуем св ‘поверовати’. – Он, поштењачина, сверово жбиру и 

поверијо му и он моментално отишо те га проказо; в. преврт[љив], ћаг[иц]а.
светити се светим се несв ‘враћати истом мером, чинити освету, одмазду’. – Ни-

кад немо, благо ђеду, да се светиш човеку, но му припомогни ако мош; ако не мош, 
реци му лепу ријеч.

светло м електрично осветлење. – Памтим кад су вењери паљени по Чачку, док 
не уведоше светло.

светлос -ости ‘светлост’ ж. – Учила нас баба да певамо ону: дођите узмите свет-
лос од непролазне светлости, вели то се пева у-цркви на Васкрс.

свечери прил ‘увече’; в. прочешљавати.
свиговати -уем св ‘дељањем прецизно изравнати бочне стране дасака које се 

лепљењем повезују у једну целину’. – Саде имају абриктере, диктове и коекаке ма-
шине и свигују грађу за трен ока, а земајле си моро рендићом ил рапоном да свигу-
еш оне бочне стране, касти кантове даске, прије но што туткалиш и залепиш једну 
уз-другу кад правиш астал ил врата и коешта.

свијес -сти ж ‘свест’. – Одјампут ми мрче свес и не знам шта би са мном, падок 
ко свијећа; ║ свесан -сна -о ‘бити при свести’. – Није он свесан шта ради, откад се 
оженијо – ко да му е сврака попила мозак.

свијетлити / свијетљети свијетли несв ‘светлети’. – Може ли се знати шта оно 
свијетли тамо увр Осоја.

свијећа ж ‘свећа’. – Не даде нам Бог порода, оће да нам се истули славска свећа, 
ал шта мош да радиш: Божја воља; славска ~ ‘свећа која се пали на дан славе са ико-
ницом свеца’; ║ свећица ж дем. – Викаше ђедо: кад умрем, свратте пођекад на мој 
гроб те запалте свећицу и поменте ђеда.

свикнути свикнем св ‘навикнути, научити’. – Свикла да плете и везе ко стара 
старица, а јаком ће наесен у школу; ║ свићи свикнем св ‘навићи’. – Илија свико с 
нама коно да е рођен у нашој кући; и он ти је кода нас преборавијо двије године, кад 
су Мијодраг и Крстомир шћели да г-удаве; в. поплитати.

свила ж а. ‘свиленкасти део на врху плода кукуруза’. – Брадава жито и само 
видиш свилу како лелуја на поветарцу; б. ‘упреден конац свилене бубе, који се 
употребљава за ткање или шивење; тканина од свиленог конца’. – Ђеверски пеш-
кири проткивани су свилом. – Пред удају ђевојке су облачиле свилу и кадиву (9); ║ 
свилас -ста -о ‘мекан као свила’. – Е виђи, молим те, кака е овом ђетету, не било му 
урока, косица свиласта.

свиња ж зоол ‘домаћа животиња Sus domestica’. – Земајле смо имали по пуну 
башчу свиња; ║ свињећи -а -е ‘који се тиче свиња, који припада свињама’. – Свињеће 
ђубре не ваља за башчицу зато што е млого кисело; ║ свињче свињчета ‘свиња’. – 
Што се дуже рваш са свињчетом, све си каљавији; ║ свињски -а -о. – Виђи колко 
има свињскиг трагова вудије; ~-а башча ‘простор ограђен за свиње’. – У свињској 
башчи не мош да видиш ништа зелено, ни једну једину травку, осим бунике, њу неће 
да пипну ко да се не ваља, ал чуди ме што свиње неће д-еду дињу па се каже »шта 
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зна свиња шта е диња«; ~-а куга ‘болест свиња’. – Једне године наиђе свињска куга 
те нас упропасти: није остало једно свињче у џемату.

свињац -њца м ‘грађевина за смештај свиња, обор’. – Очисти свињац и убаци 
сламе тамо ђе леже свиње. – Шта сте то растоврзли по кући, ко у каком свињцу?

свињетина ж ‘свињско месо’. – Ја не манишем ни овчетини, ни говеђини, ни 
ћуретини ни кокетини, ал најволим свињетину, што вико Антоније: нема боље тице 
од прасице.

свињокољ -окоља м ‘клање свиња, посек’. – Чим крену мразови, ваља обавити 
свињокољ, ми обично бијемо свиње поткрај новембра.

свирала ж ‘фрула’. – Није он обдарен за школу, ко-но што није свако дрво за 
свиралу (а школа му је и била девета рупа на свирали); ║ свиралче -ета дем. од 
свирала. – Певаше Милостива: чувам овце у мало лива[д]че / путом иде миле, свира 
у свиралче; ║ свиралица ж дем. од свирала. – Купијо му чикуна свиралицу, ене га 
ћурличе поваздан; в. ћурлик.

[свирати] свирам несв. – Свирају штрументи, увета да пробију; ║ свирнути 
свирнем св ‘огласити се сиреном’. – Никад, вели, очију ми моиг, није прошо да не 
сврати, никако друкчије, а ако нема кад да сврне, он свирне оном свиреном на мото-
ру, а ова моја пашчадија нит свраћају нит свиркају (7: 185); ║ свиркати -ам дем несв 
‘и с т о’. – Свирка ли твој унук у оно свиралче што си му купијо лани; ║ свирукати 
-ам дем несв ‘и с т о’. – Ене га свирука код оваца; ║ свируцати -ам несв дем ‘и с т о’. 
– Свируцају помено у оне јермонике; ║ свирколити -им несв дем ‘и с т о’.  – Чуеш 
ли како ти Ђоле свирколи у двоенице?

свирач -ача м ‘музикант, који свира у инструменте’. – Бијагу ти ондак Мијодраг 
и Петроније главни свирачи у јермонике.

свиснути -нем св ‘изгубити снагу или глас од умора или туге’. – Свиснула е ве-
селница од туге за сином и није се опоравила до краја живота.

свита ж ‘свечана пратња великаша’. – Кад је, веле, књаз наишо ш његовом сви-
том, искупијо се тешки народ да иг види.

свитак свитка м ‘смотуљак, замотуљак’. – Нешто она написа на артији, сави е у 
свитак, веза кончићом и даде ми да му однесем, ал, вели, њему у-руке и немо нико 
други да види.

свитати свиће несв ‘свањивати’; в. омрцати; ║ свитање с гл им ‘свануће’; в. 
подранити, сент.

свитац свица м зоол ‘буба која се појављује кад зри жито светлећи ноћу трепера-
вом светлошћу, Lampyris noctiluca’. – Никад немо да се понесеш, благо ђеду, то није 
згодно да ти неко каже иза леђа: виђи га каки је, подиго нос, поноси се ко свитац 
гузицом.

свитлати -ам св ‘заокупити, салетети’. – Они ти свитлаше оне овце трком на-
ниже у Башчине.

свитлити свитлим св ‘сложити сирове даске у облику троугла да се суше на 
промаји’. – Ајде да свитлимо ове даске под трен да се суше.

свлак м ‘змијска кошуљица’. – У Веселновића риду сам виђо неколко свлакова, 
треба ђеци рећи, кад нуда иду, д-отворе четворе очи.

свод м ‘нешто што је сведено, озидано на лук, лучно’. – Нама Драган Гузан ози-
до љебну вруну на свод, испала ко саливена; ~ небески – Под небеским сводом нема 
таке неправде, коно што е прогон овог праведника; ║ сводно прил ‘нешто што је 
озидано на свод’. – Кад слажеш камен у кречану, слажи га сводно, да бидне нако ко 
што се зида љебна вруна.
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своеглав -еглава -о ‘који је на своју руку, тврдоглав’. – Своеглаво то, не мош га 
ни поћерати ни повести.

своеручно прил ‘својом руком’. – Ову ђедову ћагу е потписо Краљ Петар Први 
своеручно, еве ти виђи, црно на бијело.

своина -ине ж ‘својта, родбина’. – Велику своину ми имамо зато што е ђед Ви-
лип имо тринесторо ђеце и кад би се сви његови искупили, била би пуна авлија.

свој своја -е ‘који припада субјекту, који је неком близак’. – Глај свој посо и 
бидни свој на свом; ~ човек ‘независан, достојанствен’. – Немо ником да се увлачиш 
у-дупе, бидни свој човек, чувај образ, он нема цену, јел знаш како су наши стари го-
ворили: људи су густо посијани, но ретко ничу, зато е и казано: ко гој може да бидне 
свој, нек не бидне туђи. – Полако, благо мене, доћи ће то на ред, све у свое време; ║ 
својски прил ‘на свој начин’. – Знај добро да ћу се заузети својски, ко за мое дијете.

својак м ‘рођак’. – Оне двије Раковића куће и Гишини унуци су својаци; в. одро-
дити се.

својатати -ам несв ‘сматрати некога својим и тако се према њему односити’. – 
Нешто ми се млого они својатају, бојати се да им не пукне тиква.

својство с ‘родбинска веза’. – Ми смо ти велико својство ш њима јел моја баба и 
њин ђед су од два-брата ђеца.

својта ж ‘сродник, рођак’. – Они се пазе и ко школски другови и ко својта; ║ 
својтљив -а -о ‘који негује родбинске и пријатељске односе’. – Саво ти је својтљив 
и џазбен ко нико наш.

свраб м ‘кожна болест коју прати сврбеж, шуга, scabies’. – Примијо у школи 
неки вражји свраб, пропаде чешући се; изр. Туђа рука свраб не чеше; ║ сврабеж м 
‘и с т о’. – Снашо ме неки сврабеж, докторе, д-извинеш по мошницама, морам да 
чешем, а жив ме срам појде од чељади; в. драпати.

свракељица ж зоол ‘птица из пор. врана, сврака, Pica caudata’. – Уватила ми 
свракељица оно пиргаво пиле, гром је гађо дабогда. – Ко да им је свракељица по-
пила мозак; ║ сврачији -а -е ‘који се тиче свраке’; в. манђије.

свракељице ж мн ‘лучни делови који спајају задњи трап кола са срчаницом’. – 
Нашо Младомир јасeн, душу дао за свракељице на колима.

свратити свратим св ‘изненада доћи, наићи, појавити се, банути’. – Ет, рођаче, 
пролазимо вуда, па свратисмо да се видимо, срамота е да прођемо според-куће, а да 
се не јавимо; ║ свраћати свраћам несв ‘чешће наилазити’. – Почесто е он свраћо 
кода-нас кад гој се враћа однекле.

сврбљети сврби несв ‘сврбети’. – Сврбљело га млого, није мого д-истрпи но се 
чешо.

свргнути -нем св ‘збацити, скинути’; в. збацити; ║ сврћи свргнем св ‘и с т о’. – 
Нико га није мого сврћи с власти сем Бога.

сврдло с ‘ручна бургија’. – Набавијо сам и мало и велико сврдло, треба то човек 
д-има у-кући. – Окачидер та сврдлета тамо на зид поред алата.

сврза ж ‘невешта, спора жена’. – Она се, јадница, смела, а он јој вели: ајде, сврзо 
једна.

сврзивати се сврзивам се / сврзуем несв ‘запињати, сапињати се о нешто’. – Кад 
одем тамо у качару, стално се пуста сврзуем за неку шедрњу; ║ сврсти се сврзем се 
‘сапети се’. – Да се не сврзеш , треба д-имаш вењер ако т-увати мрак; в. љољнути.

свркати сврчем св ‘поскидати лишће провлачењем прута кроз затворену шаку, в. 
вркати’. – Он ти одломи прут, сврка оно лишће и изудара обадвојицу, неће им више 
пасти наум да се свађају.
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свуђе прил ‘свуда, на сваком месту’. – Води рачуна, сине, да се не отпадиш, знаш 
како кажу: свуђе прођи – својој кући дођи; ║ свукудије прил ‘и с т о’; в. мотор, рав, 
утријети.

свући свучем св 1. ‘скинути одећу’. – Свуци тај џемпер п-овој скапси; 2. ‘спу-
стити нешто вукући низ брдо’. – Оно грање одозго из рида свукосмо вамонаниже, 
требаће на-јесен за пецидбу ракије; 3. ‘повући према крају, померити’; увирати 2.

себе у изр. ‘за означавање удаљености’: ђе ~. – Идосмо ђе себе, Богу иза ногу, 
да му испросимо ђевојку; откад ~. – Откад себе се нисмо виђели, бре, рођо, разро-
дисмо се дибидуз; уп. и: ~ руке ‘не пипај то’. – Чуеш шта ти ка[же]м: себе руке, да 
не би имали реч.

себевук м ‘ручна тестера’. – Оно ручно тестеранце ђедо зове себевук зато што 
струже само кад га вучеш вамо к себе, а кад га гураш напред оно не оćеца ништа.

себица ж ‘непрепечена ракија’. – Стукок двије-три чаше себице и неколко стру-
чака младог лука, кришку сира и режањ сланине и одок стоци.

севап -апа м ‘милост, добро дело’. – Севап је помоћи сиротињу, Бог ти то све 
накнади, што вико ђедо: вазда даво и вазда те срећа пратила; в. осевапити се; ║ 
севапно прил ‘милостиво, благочестиво’; в. болесник.

северац -рца м ‘северни ветар’. – Кад зими окрене северац, ондак миш и мачка 
спавају зајно.

севити севим св ‘погрешити’. – Ијако си им реко, ништа севијо ниси, јајцаре су 
то.

севте с а. ‘срећан почетак неког посла, сефте’. – Еве разорасмо у овој години 
прву бразду, то нам је на севте; б. ‘први пазар који направи трговац на почетку дана’. 
– Ајд да ти купим на севте, па нек ти дан бидне берићетан.

севтеисати -шем (не)св ‘направити успешан први пазар’. – Изгледа, комшија, да 
сам ти јутрос ја севтеисо.

севтеџија м ‘први јутарњи купац у радњи’. – Јутрос ми бијо севтеџија Милојко, 
баш ми је батли, цео дан ми ишо посо ко по лоју.

седевак -евка м ‘дугме, пуце’. – Отпо ми седевак с доламице, виђде некако ми 
приши други каки било ако немаш исти.

седлати -ам несв ‘стављати седло на коња’. – Ене га тамо: седла Зекана и спрема се д-иде 
у Губеревце.

седло с ‘седиште на коњским леђима на коме седи коњаник’. – А Ристо сарач му 
начинијо седло, не може боље бити.

седмица ж 1. ‘недеља дана’. – Идуће седмице ђаци полазе у-школу; 2. ‘седмод-
невни помен’. – У суботу ћемо чикуни да прекадимо седмицу; 3. ’нешто дебљине 
седам цемтиметара’. – Д-истружемо на брвна ове трупце, само не знам да л д-идемо 
на седмицу ил на осмицу.

сеиз сеиза м ‘послушник, слуга’. – Он је имо сеиза и није га одвајо од свое ђеце.
селара ж ‘жена која скита по селу и разноси аброве’. – Љепосава ти је главна 

аброноша, права селара, само иде по селу од-куће до-куће те води аброве.
селендрав -а -о ‘лош, неродан, непогодан за обраду’. – Јес велика њива, ал селен-

драва, мука да се намучиш.
селиште с ‘место где је некада било село’. – Ко што ти место ђе је некад бијо ви-

ноград зову виноградина, ђе је била кућа – кућерина, тако ти место ђе је некад било 
село па опушћело зову селиште.

село с ‘рурално, сеоско насеље’. – Колко села нолико адета; ║ селце / сеоце. – 
Сваком је његово селце најљепше; ║ селски / сеоски ‘који припада селу’. – Отеше 
нам селске утрине.
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сељак -ака м ‘земљорадник, житељ села’. – Ми сељаци смо ти ижњели на леђима 
државу кад гој је загушћело, ми је снадбили с љебом, месом, ш ђецом да гину и кад 
све завршимо, јопет нас нико не види ко усмрђо сир. – Преко леђа нашиг сељака се 
све преломатало; ║ сељаче -ачета дем. – Виђа ли ти оно мое сељаче како е обуло 
кондурице; ║ сељачић -ића м ‘и с т о’. – Наиђоше два сељачића кроз пијац, обучени 
ко цвет у ливади; ║ сељачина м пеј. – Вели она мене: шта ме гледаш, сељачино 
једна, а ја њој не остак дужан: угледнук како ти она ствар вири из очију; ║ сељачки 
-а о ‘који се тиче села, који се односи на село’; изр. ~-а мука. – Нико ти не види нашу 
сељачку муку, а сви од ње живе; ~-и живот. – Баба говорила да е сељачки живот 
величачка мука за мено радости.

сељанин м ‘житељ села’. – Сви сељани тог дана празнују.
сељанка ж ‘жена са села’. – Сељанке су обдржале овај народ радећи даноноћно 

и рађајући ђецу. – Знаш како певаше онај: ништа љепше од наше сељанке; ║ 
сељанчица ж дем – Нађи ти, благо ђеду, неку радну сељанчицу ако мислиш да бид-
неш домаћин човек, немо да те намами нека варошанка па да се потље чешеш по 
глави; ║ сељанчура ж пеј. – Пушти ону сељанчуру у бестрага.

семењара ж ‘семенска стабљика конопље’. – Оставе се семењаре и потље оćечеш 
оне врове; в. ćемењача.

сенабија ж ‘сорта јабуке’. – Кад се сенабија усити, миром мирише.
сенадинка ж ‘сорта јабуке’. – Имала е у Милићевића јарузи виш оскоруше, мло-

го добра сенадинка јабука.
сент об. у изр. на ~ / од сента ‘отприлике, по осећају, напамет’. – Идосмо ми 

нако на сент преко ливада и њива и, да-[вид]иш, потревисмо. – И ми ти заврљамо те 
ноћи и нако од сента кренемо преко некиг њива и у свитање тек разаберемо ђе смо.

сењара ж ‘просторија за чување сена, сењак’. – Почели поедини људи да праве 
сењаре, натрпају сијена пода-њу, нит ђену, нит увршују, нит лемезају, нит им оно 
кисне.

сењати -ам несв ‘чистити коња гужвом сламе или сена’. – Ене га у штали, отишо 
да сења коње.

сербез прил ‘слободно, сигурно, без страха’. – Уиђе он сербез код началника и 
вели му, у брк: докле ћете, каже, ви нас сељаке да зебавате?

[сестра] сестре ж. – Да ти причам, сестро слатка, кое су ме муке снашле; ║ сеја 
ж хип ‘сестра’. – Снајка нађенула презиме заовама на-љепоту: сеја, сеица, сека, 
милоцвеће, драгоцвеће; ║ сеица ж дем. – Удаде се Циле, удаде се и сеица, ђеца не-
ачка, маториње остарило, те ти ја и Милорад остасмо неокосни; ║ сека дем . – Немо 
тако, благо ђеду, то е твоја сека, ш њом да дијелиш све што имадеш; ║ селе ж ‘сестра 
од миља’. – Ајде, селе, са мном на вашер, да ти купим нову ношњу; ║ сестрица ж 
хип. – Сестрица е мене најпреча; ║ сеструшина ж пеј. – Замисли да му е сеструши-
на узела део, а тетак Миленка Костића реко жени кад је добила позив д-иде у суд 
споради заоставштиње која е остала иза Коловог ђеда: ми јесмо у немаштињи, ал 
ако узмеш брату једно једино зрно шибице, не долази ми у-кућу; ║ сестрински -а -о 
‘који се односи на сестру, који припада сестри’. – Сестринску љубав не може ништа 
да замени.

сестрић м ‘сестрин син’. – И кад нас је угледно, ујко рашири руке и викну: еве 
мене моиг сестрића, моиг Воиновића.

сестричина ж ‘сестрина кћи’. – Доћи ће ми сестричина у неђељу са ђувегијом, а 
доћи ће и моја сеја, њезина мајка; ║ сестричиница ж дем; в. јаглучић.

сетва ж ‘сејање’. – Још кои дан па е време за сетву, нешто ćемена имамо, а нешто 
ћемо да прикупимо.
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сетовати -уем несв ‘саветовати’. – Шашавог није вајда сетовати, он ћера по свом.
сивоња м 1. ‘во сиве длаке’. – Имадијагу ови Манојлови Галоњу и Сивоњу; 2. 

‘човек велике снаге, а мале памети’. – Шта си навро, сивоњо један!?
сига ж 1. ‘овца сиве вуне’. – Од Сиге кад уредиш вуну и испредеш, мож 

д-исплетеш џемпер без варбања; 2. ‘врста камена’. – Ова сига е лакорадна, ш-њом 
су Милош и отац му Миљојко озидали спољње зидове од куће; ║ сигав -а -о ‘сив’. 
– Од свијуг оваца ова сигава е најбоља, сваке године се близни. – Исплела им баба 
џемпере и чарапе од сигаве вуне.

сигурација ж ‘сигурност’. – Никака ти он сигурација није: све што обећа мош 
д-окачиш мачку о-реп, за њега ти важи оно што кажу »сигуран ко врбов клин«.

сиђелац -лца м ‘човек који остане неожењен’. – Оста весели Раденко сиђелац, не 
даде му се да с-ожени никако.

сиђелица ж ‘неудата старија девојка, уседелица’. – Знаш како су наши стари го-
ворили: пробирач нађе отирач; тако ти је ш њом, веселницом, било: имала е прилика 
млого згодниг, ал родитељи веле д-иде све по реду, прво да с-удају старије сестре и 
тако прођоше године, она оста сиђелица, без кучета и мачета.

сијати1 сијем несв 1. ‘сејати, обављати сетвене радове’. – Оно што сијеш оно 
ћеш потље и жњети, а они што сију ветар жњеће олују; ║ сијање с гл им ‘сетва’. – 
Ми смо већ све припремили за сијање и чекамо само да се сушне земља.

сијати2 сијем несв ‘просејавати (брашно, песак)’. – Ене ти бабе у-кући, оста да 
сије брашно.

сијати -а несв ‘сјати, светлети’. – Ударијо јој Дуле лектричар сијалицу пред 
кућом, сија јој по целу ноћ.

сијач -ача 1. ‘сејач, онај који сеје’. – Кад земајле изиђе сијач на-њиву да сије, он 
се окрене истоку, прекрсти се и каже: помози, Боже; 2. ‘машина, направа за сетву’. – 
Док није било овијег сијача, сијало се из руке и ондак ти над ујком Милинком није 
имало бољег сијача, он кад баци ćеме, ко да си свако зрно намешто.

сијевати сијева несв ‘севати’. – Наоблачи се и поче да сева одонуд од Овчара; ║ 
сијевнути сијевне св ‘бљеснути, севнути’. – Онај један бијаше обуо баканџе, извик-
сане, реко би је пошо на сабор, кад прекршта ногу преко ноге, сјевне блокеја (7: 113); 
║ сијевање с ‘нагло и снажно појављивање светлости, муње’. – Одједном се смрачи 
и поче сијевање, да те стра увати.

сијед сиједа -о ‘беле косе, сед’. – Сед ђедо, а оćеђела и баба па иг згодно виђети: 
ко да су пробеарали; ║ ćедуњав -уњава -о ‘просед’. – Не знам како би ти реко како 
изгледа: бијаше, нако, висок, ćедуњав, з-брковима.

сијено с ‘осушена трава као сточна храна’. – Жђенули смо седам сијена. – Зго-
товили смо сијено за-зиму, још да скрдимо шашину кад оберемо жито па смо стоку 
отаросили; ║ сијенце с дем од сијено ‘мали стог саденутог сена’. – Ако испане лепиг 
дана да покосимо отаву, могло би да се напабирчи лепо сијенце. – Биће да се сађену 
два сијенца. – Стрпуљијо два-три сијенца, нема шта да видиш, менко већа од рогоџе 
и с тим мисли да чека зиму; ║ сијенски -а -о ‘који се односи на сено’; в. колац, ода-
пети; ║ ćенина ж пеј ‘рђаво, старокосно сено’. – Има још оне ćенине, ал није ни за 
шта.

сијерка ж ‘сорта крушке’. – Имам ја горе у Станићевини, изнад кошаре, сијерку 
крушку, кој зна колко е стара.

сика ж в. сиса.
сиктати сиктим несв ‘говорити гневно, у љутини’. – Кад ми банусмо, нако ћевли, 

поче да сикти она његова ко-но љута гуја; вели: како вас није срамота да брукате 
шћери кое су вам, аман, стасале за-удају.
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сила ж ‘снага, моћ’. – Кад је укнула одонуд она сила, мислила сам да ће нас све 
погазити; изр. ~ муке прил ‘много’. – Е, мое дијете, сила муке смо виђели док нисмо 
мено закућили; в. довијека, закоровити, замазати.

[силазити] -им несв. – Кад ђедо силазијаше низ стубе озго с тавана, с пршути-
цом у руци, нама поточи вода на уста.

силаџија м ‘силеџија, насилник’. – Немоде ти д-изиграваш неког силаџију и да 
се истресаш вође на мом имању да не би радијо овај проштац.

силдисати -ше св ‘склизнути, изаћи из правца, омакнути’. – Мало е валило да 
га ћускијом подуватим и преврнем, ал ми ћускија силдиса и онај се камен поново 
врати у-рупу.

силити се сили се несв 1. ‘лепо се развијати, напредовати (о усевима)’. – Мало-
мало па маом обноћ пане киша, па се уćеви силе и модре ко планина; 2. ‘хвалисати 
се, нападно истицати своју вредност’. – Ко гој се силијо није добро прошо јел је ка-
зано да ће први бити последњи, а последњи први и још је казано да ијако сила Бога 
не моли – ни Бог силу не воли!

син м ‘мушко дете’. – Добијо Жељко сина; ║ синко -а м хип, в. порадовати се; 
║ синчић -ића м дем. – Има два синчића и једну ћеркицу; ║ синчина м аугм. – Ово 
ти је Венћов синчина; ║ синовљев -овљева -о ‘који припада сину’. – Ово е за мене 
и мог бапца довољно, а ова нова кућа е синовљева, њиг има више, вала Богу, њима 
више и-треба; ║ синовски -а -о ‘који припада сину, који се односи на сина’. – У 
овом ти јату имам и синовске, и браске и комшинске ђеце и мене је Господ, слава му 
и вала на његовом дару, свом том љепотом обдаријо ║ синовски прил ‘као син’. – 
Пазијо га е синовски до задњег часа и испратио га како Бог милуе.

сингерица ж ‘марка шиваће машине’. – Купили смо обадвјема ћеркама уз руво и 
по сингерицу, то ти је ондак била најбоља машина.

синовац -овца м ‘братов / деверов син’. – Стари ђед Сретен бијо бежђетан па 
поклонијо имање нашем прађеду Милоју, његовом синовцу; ║ синовчев -чева -о 
‘који припада синовцу’. – Ово ти је синовчева ђевојка.

синовица ж ‘братова / деверова кћи’. – Моја синовица Ивана се удала за Мило-
ша Јовановог; ║ синовичин -а -о ‘који припада синовици’. – Синовичин син пошо 
у-школу.

синој прил ‘синоћ’. – Синој Јово кроза село прође; ║ синоћке прил ‘синоћ’. – 
Синоћке ти ја ćедим у авлији, бијагу уцаклиле звијезде, па се ćетик кад смо били 
ђеца: изнесе наш весели ђедо сламњачу у авлију и ми ш њим тујнак полијежемо, а 
он нам прича како е било кад је он бијо мали па вако са својим ђедом лежо у авлији; 
║ синоћни. – Боли га глава од синоћног бекријaња.

синути синем св 1. ‘севнути’. – Запјеваше косачи, јечи село: Сини оком, гарава 
ђевојко / сини оком да палим цигару; 2. ‘сунцем огрејати, обасјати’. – Кад сине јарко 
сунце с прољећа, све се радуе, и ђеца, и јагњад и челе.

синџир -ира м ‘ланац’. – Откинуло пашче синџир, трчи путом и чагрља.
сињи -а -е ‘плавичастосив’. – Кад сам отишо за Америку, па гледам оно море, 

ćетим се како е моја мајка говорила кад неко учини каки неваљалук: дабогда ошо 
преко сињег мора; изр. ~ -а кукавица ‘црна кукавица’. – Оно што е за њиг рекла баба 
Косара казуе да њиг двоица нису обичне, но сиње кукавице.

сиодити сиодим несв ‘силазити наниже, спуштати се с веће висине’. – Кад смо с 
дрвима сиодили наниже с планине, према Чачку, испривијамо винтове, чуе се шкри-
па папучица, одјекуе шума, ко да свирају штрументи.

сипити сипи несв ‘росити, ромињати’. – Кад је почела она киша да сипи, ми смо 
тек били на по пута.
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сипљати сипљем ‘отежано дисати, хрипати, имати сипњу’. – Имала е она баба 
Стаменка неку валинку, све је сирота кад иде уз брдо сипљала.

сипљо -а м ‘човек који тешко и гласно дише’. – Сипље веселник, само глаш ка-ће 
да с-угуши, а она рђа му вели: »шта е, сипљо сипљиви«; он га, веселник, само тужно 
погледну и ништа му не рече; ║ сипљав -а -о ‘који отежано дише, астматичан’. – До-
бри су му волови, ал му дешњак кадар мено сипљав; ║ сипљив сипљива -о ‘и с т о’ 
; в. напред сипљо.

сипња ж ‘плућна болест, астма’. – Добро се боријо док га не снађе ова несретна 
сипња, сад не може ласно ништа да привриједи, па му кривље но ишта; ║ сипњаив 
-аива -о ‘који има сипњу, сипљив, астматичан’. – Згодни су му волови, ал ми левак 
нешто сумљив, ко да е мено сипњаив.

сир м ‘производ добивен сирењем млека’. – Нећеш то од мене чути па да ти је 
сир ко кајмак; ║ сирац сирца с дем хип; в. брашно, чанче.

сиралица ж ‘уређај на коме се цеди сурутка од сира’. – Нико није умљо да на-
прави љепшу сиралицу од Јеротија, имала е ногаре и горе плочу ко неки омањи 
асталчић на којој је укруг удубљен олучић у који се циједи и вамо отиче у канту су-
рутка, а унутар тог олучића се тури грудњача са потсирцом, озго се притисне кругом 
и једним бјелутком. в. грудњача.

сирити -им несв ‘правити сир’. – У њиној кући се знало ко е планинка, њен посо 
е да музе краве, да вари и сири и да води рачун о бијелом мрсу.

сириште с ‘течност у коју је стављен осушен животињски желудац као средство 
за сирење’. – Земајле смо сушили, кад закољемо како бравче, желудац и то потље 
жене користиле ко сириште. – Кад се закоље теле ил јагње, ондак се очисти сириш-
те, посоли, надуе и тури у промајну сувоту дватри месеца, па се потље ситно иćеца 
и тури дваестак грама у два-кила прокуване и олађене сурутке и додаш шаку соли, 
измешаш и изручиш у чис суд и два-три дана држиш у кујни, после однесеш ђе је 
ладно и кад ти треба, узимаш те с тиме сириш.

сиров -ова -о ‘неосушен, непросушен’. – Немоте, ђецо, још почињати с 
плаштењом, сирово е, упалиће се у плашћу; изр. ~-а сланина ‘сланина са тек закла-
ног свињчета’. – Ону сирову сланину добро усолимо и тако она одлежи у саламури, 
па е ондак качимо горе високо изнад прочевља да се дими.

сировина -ине ж ‘примитивац, неотесанац’. – Ма пушти ону неотесану сирови-
ну, ш њим не треба имати никака посла.

сирома -омаа м ‘сиромах’. – Није џабе казано да ономе који попружи сиромау 
неће завалити јел знаш како се каже: споради сиротиње и сунце грије. – Кад ме течо 
Илија и тета Станојла нако дочекаше, ондај сам појмио што се оно каже »код богата 
на глас, код сирома на час; ║ сиромашак -шка м ‘сиромашан добар човек’. – Он ти 
је, сиромашак, нако веретизан, сваком притрчо да поможе колко е мого; в. сит.

сиромашан -шна -о ‘сиромашан’. – Јес сиромашан, ал је часан и тачан ко град.
сиромаштиња ж ‘беда, оскудица, сиромаштво’. – Који се сили, знај да ће му 

доћи сиромаштиња.
сирота -оте ж ‘сиромашно незаштићено женско чељаде’. – Она, сирота, нема ни 

кучета ни мачета.
сиротица ж ‘девојка, девојчица без родитеља’. – Не дао ти Господ да сиротицу 

уцвијелиш.
сиротан -ана м ‘дечак без родитеља’. – Севап је попружити оним сиротанима, 

они су, јадни, жељни свега.
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сиротан -тна -о ‘сиромашан, слабашан, незаштићен’. – Сиротан су живот про-
живели, али ником нису ни воду натрунили; ║ сиротно прил ‘сиротињски’. – Живе-
ли су сиротно, али на своју муку никад се нису пожалили.

сиротиња ж ‘слабог имовног стања’. – Они су ти били велика сиротиња, ал су 
запели из петниг жила дан ноћ док нису заимали.

сиротовати сиротуем несв ‘живети у немаштини, сиротињи’. – Сиротовали смо 
све док не пристигоше ђеца, е потље се коварнусмо, вала Богу.

сироче -очета с ‘дете које је остало без родитеља’. – Ал сирочад припомоћи, то 
е велики севап, они јадни немају заштиту, знаш како се каже: најо се ко сироче на 
задушнице; ║ сирочић -очића м дем. – Наиђе онај сирочић и пита може л што да 
нам уради.

сирће сирћета с ‘кисела течност за зимнице и салате’. – Ми смо стално правили 
доста винског сирћета, па смо пођеком поклањали понеку влашу, па јампут Стојана 
вели: кад је џабе и сирће је слатко; изр. косити на ~-у ‘строго постити и у време 
најтежих послова’. – Ондак се, очи Петровдана, косило на сирћету.

сирћетуша ж ‘винска, воћна мушица’. – Кад превире џибра, изнад каце видиш 
рој сирћетуша. – Ако-[ће]ш да знаш кое је право вино, сипај га у чашу, а тако и оно 
у кое сумљаш, па иг тури на отворен прозор па ћеш виђети да сирћетуша иде на оно 
право, а на вештачко јок.

сиса ж анат ‘дојка’. – Ако те пропуштим кроз-руке, ćетићеш се кад си мајку ујо 
за-сису; ║ сисица ж дем. – Младачна јој крава па јој сисице нису веће но у овце; ║ 
сика ж дем а. ‘и с т о’. – Са-ће њему мајка да да сику, да се наруца мајкин синчић; 
б. ‘крава која даје доста млека’. – Лика јој тури по бучука мекиња, па узме чешагију 
те је тимари и све јој тепа: сико моја лепа; ║ сикуља ж ‘и с т о’. – Од ове сикуље ја 
музем колико од ове двије; ║ сисетина ж аугм пеј ‘велика сиса’. – Раздрљила оне 
сисетине, ко да нико више сисе нема; ║ сисурда ж ‘и с т о’. – За наке сисурде свака 
е аљина уска; ║ сисурина ж ‘и с т о’. – Не може оне сисурине да носи ласно, ал јој 
не сметају да лае.

сисак сиска м ‘испупчени део тестије (налик на сису) на који се пије вода’. – 
Тестија ти горенак на вру има шири отвор кроз који се насипа вода и сисак на кои 
се пије.

сисанче -анчета с ‘младунче брава које још сиса’. – Најслађе је кад се испече 
младо прасе, мено веће од сисанчета.

сисати сисам несв ‘узимати млеко од мајке сисањем’. – Нашо он нама да продае 
маглу, реко би смо ми сисали весла.

сисача ж ‘женска особа маркантног попрсја’. – Ону сисачу прозвали Мила Сиса.
сисуља ж в. сисача. – Кад заигра она сисуља, све се дрма.
сит сита -о ‘који није гладан, нахрањен’. – Кад си најздрави, благо ђеду, ćети се 

болесног, кад си најбогати, ćети се сиромашка, кад си најсити, ćети се гладног. – 
Викаше ујко, сит гладном не-веруе. – Сва ми се стока згодно напасла, ал најситија е 
Рујка, шира но дуља.

ситан ситна -о ‘мали’. – Ситна нам ђеца, морамо да запнемо, еда би иг извели на-
пут; ~ шећер ‘фабрички прерађен шећер у кристалима’. – Узми ми, за слатко, пе-шес 
кила ситног шећера и једно кило коцке д-имамо за послужење.

ситнина -ине ж ‘ситне гранчице, љушчице за потпалу’; в. потпалити.
ситнити -им несв ‘чинити да нешто постане ситно’. – Да би се посијо лук треба 

ситнити земљу да бидне ко мекиње. – Оде у дућан да ситни паре, треба ђеци да дад-
не понеки динар, а нема ситно.
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ситница -ице ж в. мимогред, нец; ║ ситничица ж дем; в. отац (Оци); ║ сит-
ничав -а -о ‘ситан, омањи’. – Јес нако ситничав, ал је вредан и отарашан, нема му 
равна; в. ручни.

ситничар м ‘који обраћа пажњу на ситнице, цепидлака’. – Он ти је ситничар, не 
зову га џабе пицаизла.

ситњеж м/ж 1. ‘ситни плодови’. – Идте, ђецо, те пошламте онај ситњеж по ком-
пиришту што е осто иза радника, зауварица е да скувамо мећу свињама; 2. ‘мала 
деца’. – Да ми би д-изведем ову ситњеж на пут, па потље шта нам Бог да.

сито с а. ‘направа за просејавање брашна’. – Нова снајка е с почетка добра, ал 
тек ће се потље виђети кака ће да бидне, зато се и каже да ново сито о клину виси, а 
кад остари – у буџак погоди; б. ‘више решеткастих делова вршалице’. – На дрешу се 
потрпају сита која одвајају пшеницу од пљеве.

ситувација ж ‘ситуација, стање, прилике’. – Дошо сам ти у млого тешку 
ситувацију: град ми убијо љетину, тата се разбоље, а порез платијо нисам.

сићи сиђем св ‘спустити се надоле’. – Потље рата реше наши да сиђу вамодоље 
у-поље, додијало им, веле, све вући навише у-брдо, и уćеве и сијено и коешта, лашње 
им вође све наподногу, а озго свучу само воће и дрва; изр. ~ с ума ‘полудети, обе-
зумити’. – Весели Микета бијаше сишо с ума и умро е у неком дому ђе бораве таки 
случаеви.

сићушан сићушна -о ‘сасвим мали’. – Бијаше Игрутин сићушан, ал очкоперан 
човечић, вређо е за троицу; в. омањи.

сичан сичана м ‘јак отров’. – Ма не могу д-едем ни да пијем ништа, дође ми, 
Боже, прости, д-узмем сичана, све се уротило спроћу мене.

сјагња ‘која носи плод (о овци)’. – Сјагње све овце, вала Богу, види се да зачињу.
сјактити (се) -и (се) несв ćактити се; в. угланцати.
сјатити се -имо се св ‘сабрати се’. – Била велика сарана: сјатијо се народ из 

целог села и млого даљњиг.
сјашити -им св а. ‘сјахати, сићи с коња’. – Он сјаши с коња, наби дизгин на 

прошће и оде бунару те се уми и напи воде; б. ‘сићи, ослободити притиска’. – Сјаште 
већ јампут с мое грбаче, радте нешто. – Ајде, бре, сјаши већ једном, доста е било, еве 
вође, на вр главе си ми се попо. – Знаш како е казано: сјаши курта д-узјаши мурта, а 
мешчини да штогођ се више мењају, све су више исти.

сјера / сјерина в. ćера.
сјурити (се) сјурим (се) св ‘стрчати низ брдо’. – Гледам ја како ђеца сјурише 

овце низ брдо, очас посла.
скајмачити -им св ‘скинути кајмак с млека’; в. усирити.
скакавац -авца м зоол ‘инсект из пор. Acridudae’. – Веле да кад скакавци наиђу 

у великим роевима, опустоше уćеве.
скакати скачем несв према скочити. – Момци су скакали изместа или истрке, 

па ко победи он тај дан не враћа овце, то и за њега раде побеђени; ║ скакутати 
скакућем несв итер ‘поскакивати’. – Шта то скакућеш ко зекан скакутан; ║ скок-
нути скокнем св ‘брзо отићи по нешто’. – Скокниде часком до качаре те ми донеси 
пијук; ║ скочити скочим св ‘скоком променити место’. – Никад, вели баба, немо 
рећи »оп« прије но што скочиш. – Скочијо с подине с вилама и појурио навише; 
изр. скакати / скочити у уста ‘преварити, не одржати реч’. – И никад немо себе да 
скачеш у уста.

скакутан -ана м ‘који стално скакуће’; в. скакутати.
скалабучити -им св ‘скупити на брзину’. – Ајде, ђецо, да часком скалабучимо 

ово сијено, облача се од Овчара, бојати се да не удари киша.
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скаламутити -амутим св ‘урадити нешто на брзину’. – Немо да ми скаламутиш 
то, него да ми згодно урадиш.

скаламутња ж ‘смутња, хаос’. – Јој мене идобога, кад настаде скаламутња, не 
знадијаше се ко пије ко плаћа, једва живу главу ишчупасмо из оне гунгуле.

скаменити се -им се св ‘престравити’. – Кад је угледо да е бик набијо на рогове 
веселог Драгана Богдановог, он се скаменијо, ни да мрдне, ни да бекне.

скамија ж ‘школска клупа’. – Кад је учитељ уишо у учијоницу и виђо Цвета да 
се испо на скамију, уватијо га за уво, замал се није унередијо.

скамчити -им св ‘прикупити с тешком муком мало новца’. – Једва скамчисмо 
неку цркавицу да пошљемо ђетету у војску.

скањерати се скањерам се несв ‘оклевати, накањивати се’. – Немојдер да се 
скањераш туј ваздан, него појтај, кумим те Богом; ║ скањерање с. – За њино 
скањерање имо је ђедо добар лијек: при руци му бијо прутић.

скапавати скапавам несв према скапати; в. жедан; ║ скапати -ам св ‘пресвис-
нути, црћи’. – Скапасмо од-рада, ако ми веруеш; в. оморина.

скапса ж ‘жега’; в. лађан, свући.
скарабуџити скарабуџим св ‘урадити нешто како било’. – Шта си то скарабуџила, 

да си ногама радила, боље би испало и за таке је један ђедо говоријо: ако си ово ра-
дила рукама – отпале ти до рамена, а ако си ногама – позлатиле ти се до гузице.

скарадан -дна -о ‘непристојан, скаредан’. – Јес он наочит, ал је, брате, скарадан 
начисто.

скекати скекам св ‘потрпати без реда’. – Шта сте скекали оне снопове ко да су 
душмански, што нисте згодно потрпали у камару.

скембати скембам св ‘зграбити, шчепати’. – Скембали га доље у јарузи и шану-
ли му нешто ко врана пилету, сад је мирни од бубице.

скеребичити -им св ‘урадити аљкаво, на брзину’. – Ма боље да није ни радијо, 
него што е оно нако скеребечијо.

скинути скинем св 1.а. ‘сазути се’. – Скини те каљаве чизметине пред-кућом; 
б. ‘раскомотити се’. – Морам да скинем џоку, вође ти згодно врућина; 2. ‘дохватити 
нешто што је на висини’. – Скини ми неку кошчину да турим у пасуљ; изр. ~ с врата 
‘отарасити се нечег или неког, ослободити се’. – Само кад скидок с врата суд и дво-
кате, далеко им лепа кућа; ~ главу ‘погубити’.– Ти су нам пријатељи скидали главе 
кадгој им се указала прилика.

скитара ж / м ‘особа која се не задржава у кући и не мисли о својим пословима 
и обавезама’; в. потуцати се.

скичати скичи(м) несв ‘оглашавати се скичањем’. – Утом се укљешти прасе у 
прошће и поче да скичи те Мијодраг згужва оне артије у-џеп па отрча у свињску 
башчу (7: 165).

склад м ‘граница између двеју парцела’. – Између нашиг њива има склад који 
нико од нашиг никад није пипно.

склепати -епам св ‘урадити нешто како било, без укуса’. – Склепо му неки пел-
вер капију, није ни за свињску башчу, а јадно ти за домаћинску авлију; в. крајница.

склешит -ешита -о ‘одмерен, подесан, таман како треба. – Еве ти ова коса, она 
ти је од седам шака, баш је нако склешита.

склонити -оним св ‘помаћи, преместити, сакрити’. – Он склони новчаник, нико 
не зна ђе стои; изр. ~ главу ‘избећи опасност’. – Ниси мого у оно време ласно да 
неђе склониш главу; ║ склонит склонита -о ‘заклоњен, смештен у заветрини’; в. 
вршкара.
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склопити -опим св ‘саставити нешто из делова’. – Замоли, нано, ђеда да нам 
склопи разбој, време је да ткемо, срадили смо пољске послове; изр.~ уговор ‘озва-
ничити договор о куповини’. – Ишли те склопили уговор о куповини шуме; ~ очи 
‘умрети’. – Те године моја весела мајка склопи очи и оде Богу на истину.

скљокати се -окам се св ‘срушити се, пасти неспретно’. – Стра ме да се не 
скљока озго с нолике висине, не дај Боже, не би зијевно; в. вододерина.

скобељати се -ељам се св ‘тешко сићи, скотрљати се’. – Кад сам прескако преко 
јаруге, горенаке испод Савине воде, уштукнем у ногу, једва се скобељак вамодоље 
до-куће.

скобла ж ‘алатка за дубење дрвета’. – Растругасмо трупац низдуж, па од оне 
једне половине Радоица Ружчић скоблом ископа корито за свиње, не мож бити боље.

сковати скуем св ‘направити ковањем’. – Сково ми Драган Пита звекир за капију 
само таки.

сковитлати -итла(м) св ‘смотати и однети’. – Купо се веселник на Морави, ско-
витло га брзак и нашли га после три дана.

сковчати сковчам св 1. ‘закопчати’. – Сковчај та дугмета, видиш како дува, 
назепћеш; 2. ‘схватити, разумети’. – Све сам му реко ко рођеном ђетету, ал није 
вређело: ил није шћео да ме послуша ил није сковчо шта сам му реко.

скозна ‘бременита (о кози)’. – И ова Белка нам је скозна ијако е млада.
скокати скокам св 1. ‘забити, зарити’. – Каже да е он кад су му отели сестру, 

смото нож и скоко га Турчину у леђа и ондак побего вамо и туј се населијо; 2. ‘по-
трошити, проћердати’. – Узо од поштара паре што е ђеду посло онај човек за јуне, 
напијо се и пола скоко у кавани с оним бекричинама.

скокнути в. скакати.
сколијевати сколијевам несв према сколити; в. дечкић; ║ сколити сколим св 

‘спопасти, опколити’. – Сколили га са свијуг страна и немаде куд, пристаде, тешка 
срца. – Сколијо е ко напас и она пристаде те оде за-њега.

сконтати -ам св ‘схватити’. – Кад је сконто, виђе колко е сати, ал би доцкан, 
прошо воз.

скончати -ам св ‘упокојити се, умрети’. – Кад човек сконча, он не носи на онај 
свијет ништа сем скрштене руке и дела своја. – Кад је јадни ђедо скончо, дуго нисмо 
могли да свикнемо без њега, све смо погледали еда ли ће банути однекле.

скоро прил 1.‘убрзо’; в. гронути, површивати, стелна; 2. ‘најчешће, углавном’; 
в. патити1; 3. ‘недавно’; в. позелењети, сандучара.

скоруп м ‘млад кајмак’; в. кајмак.
скорушити се скоруши се ‘претворити се у кору’. – Скорушила се земља, 

упљескала е киша, бијо би севап опрашити башчованлук; в. закорушити (се). – Немо 
сад дирати те каљаве пантолоне, но иг скини и тури крај шпорета па кад се то блато 
скоруши, ондак узми кочанку ил дрпару четку те га ишчеткај и оно ће да спане.

скот м ‘рђа од човека, животиња’. – Викаше јадни ђедо да е се ласно борити с 
човеком, још лашње с јунаком, ал је са скотом, каже, млого тешко јел тај не бира 
срества; ║ скотиња м аугм. – То е скотиња једна каког мајка родила није; в. оданле.

скотрљати се -ам се св ‘кретати се котрљањем’. – Колко су неваљали, они опуче 
тикву одозго и она се скотрља наниже и кад је ударила о-шљиву, пукла у парампар-
чад.

скочањити се скочањим се ‘смрзнути се, укочити се од зиме или страха’. – Сви 
се бијагу скочањили од оне арлауџе и обузела иг драт.
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скочка ж ‘точкић помоћу кога се лакше покрећу нити при извођењу зева’. – Да 
ли ће бити један или два пара скочки, зависи од тога да ли се тке у двије или у четири 
нити (9).

скрасити се скрасим се ‘смирити се’. – Само луња ко глува кучка, никако да се 
скраси на једном месту; ║ скрашавати се -ашавам се несв према скрасити се; в. 
витлати, уктанија.

скрати се скрам се ‘пасти с висине и поломити се’. – Скрала се Милева Об-
радова с оне врлетне трешње и изломила се начисто, једва е претекла, да не би 
Милоја Бабића из-Виче, давно би јој озелењо гроб. – Стра ме да се не скрам с онијег 
веретизнијег стуба.

скратити скратим св ‘учинити краћим’. – Скрати му те пантолоне, ви[ди]ш 
да доватају до земље; ║ скраћивати -аћивам / -аћуем несв према скратити. – Ја 
му вичем да не скраћуе држалицу на рогуљама, а он ме не послуша и сад не мож 
д-уврши сијено.

скрдити скрдим св ‘обавити многе послове’. – Зими, кад увече скрдимо стоку и 
вечерамо, ондак ми жене идемо на прело.

скресати скрешем св 1. ‘посећи грање’. – Идте, ђецо, те скреште грање според 
пута, треба да вучемо сијено, да не чеше, млого ће да валира; 2. ‘рећи гласно и оштро 
некоме да сви чују’. – Он ти ондак узме реч и скреше им у брк све по реду.

скрити скријем св ‘сакрити’. – Он вешто скријо буре с ракијом и они кад су 
вршили претрес нису нашли; ~ се. – Кад се завршијо рат, четници Новице Цогоља се 
скрију неђе по Љутој крушци, тек иг поватало вамо у-љето четрес шесте.

скркати се скркам се св ‘пасти и повредити се’. – Немојдер да се пењеш далеко, 
видиш ли да е трешња врлетна, да се не скркаш; ║ скркендати се -ам се св ‘и с т о’. 
– Скркендо се низ стубе, мого е и-горе настрадати; в. потуцати се 2.

скрнавити скрнавим несв ‘блатити, бешчастити, нагрђивати’. – Видиш да ови 
издајници скрнаве наше светиње.

скрњаторити -им св ‘једва нешто саставити’. – Скрњаторили смо грађе и ексера 
да начинимо мено кошаре за овчице.

скробуља ж ‘гојазна жена’. – Она Димитријева скробуља кад једе не зна колко 
јој је доста.

скрожњак -ака м ‘камен који је по дужини једнак ширини зида у који је уграђен’. 
– То ти је рипа коју истешем д-има на кантовима лица, она ти иде скроз-наскроз с 
овог, касти, спољног лица на оно онамо унутарњо лице, па ако е зид, да речем, дебо 
метар, она е морала бити толко дугачка и кад она скрозира и повеже спољашњи с 
унутарњим зидом, то ти је вечна ствар и то ти је скрожњак, благо мене.

скрозирати скрозирам (не)св 1. ‘протезати се од једнога до другога краја не-
ког предмета’; в. скрожњак; 2. ‘поглед(ив)ати неког испитивачки’. – Он га кришом, 
жмиркајући, скрoзира и оцени да е добар човек.

скроз-наскроз изр ‘у потпуности, до краја’. – Није било нешто нарочито ни 
прије рата, ал откад су ови здомчали влас, село и сељаци су пропали скроз-наскроз; 
в. премрежити, скрожњак.

[скроман] -мна -о; в. лакомос.
скромнос -сти ж ‘скромност, природно понашање без надмености’. – Знаш како 

су нас учили наши стари скромности, да биднемо скромни у понашању, у говору, у 
облачењу, у свакој прилици, јел смо створени од земље.

скрпити -им св ‘направити нешто мале вредности, сасвим скромно’. – Бијаше 
ондак поратно време, оскудација и немаштиња, ал јопет, вала Богу, скрписмо шта-
лицу, запатисмо сточицу и, миц-по-миц, изборисмо се некако.
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скрџумати се -ам се св ‘сломатати се, претурити се’. – Ја му згодно рекок д-иде 
наоколо, јок, он оће да попречи низ рид, те се скрџума и ицијепа обућу.

скршити скршим св ‘сломити, преломити’. – Она олуја ономад скршила грање 
на воћу, тешку штету нам направи.

скудијоц м ‘који куди, прича неистине о неком, кудилац’. – Никад се скудијоц 
није усрећијо, све што е другом зла чињо, на његову главу се вратило.

скудити -им св ‘проширити лажи о неком’. – До јуче га окивали у звијезде, чим 
им је истину скресо у-очи, скудише га да нико није смео ласно да се пита ш њим. – 
Тa е ђевојка била за пример и доликовала за њину кућу, ал навалише пусте аброноше 
те је скудише.

скукуљити се / скукуњити се скукуљим / скукуњим се св ‘згрчити се, покуњити 
се’. – Скукуњио се Мијодраг, мањи од макова зрна; в. дићи.

скуњити се скуњим се св ‘растужити се, оборити главу, покуњити се’. – Што си 
се ти скуњијо, благо баби, боли ли те штогођ?

скуп м ‘вечерња игранка о обетини на отвореном простору’. – На Мали Спасов-
дан смо увече с гостима изодили на скуп горе на Вису ђе игра коло у шеснес.

скуп скупа -о ‘што има високу цену. – Викаше баба за њиг: њима све скупо, а 
образ им најјевтинији.

скупити (се) -им (се) св ‘прибрати, сабрати’. – Скупили се с коца и с конопца. 
– Скупили мено прилога да начинимо звонару; ║ скупљати скупљам несв према 
скупити. – Кад смо пожели и повезали снопове, почесмо иг скупљати по петнес 
да иг тајо и ђедо потрпају у крстине. – Јеверица скупља љешнике у дупљу, спрема 
зимницу.

скупоћа -оће ж ‘време оскудице кад нема новца да се купе основне ствари’. – 
Млого е зорно било, наше сељачке производе узимају пошто-зашто, а вамо скупоћа 
да не мош да купиш соли, гаса, обућу и оно најнужније.

скуресати скуресам св ‘ослабити, остарити, поболети’. – Глам ономад на сарани 
Миљојку оне старине, памтим каке су то делије људи били, сад скуресали веселни-
ци, једва габељају.

скут скута м ‘предњи део одеће. – Исплела сам ћерци џемпер, а скутове јој иша-
рала.

скућарити се скућарим се ‘мало се скућити’. – Богами се они згодно скућарише: 
вредан он, вредна му младица, раде ко мравићи; ║ скућити -им св ‘заимати, стећи’. 
– Ласно е њему кад су му скућили ђедови, он само д-одржава оно што е наследијо 
па е на коњу.

скуцна ‘бременита (о керуши)’. – Јопет скуцна Жуја, не знам ку-ћу више ште-
над, а грота ми да иг побацам у поток.

скучница ж 1. ‘група паса који се боре око женке, »псећа свадба«’. – Кад наиђе 
скучница јурцајући за керушом и почну да реже на тебе, ако немаш каки оплавак 
при руци, није ти сведно; 2. ‘жена којој долази више мушкараца’. – Откад је она до-
шла, направи од наке куће скучницу.

слабина -ине ж анат ‘бочни део тела измађу ребара и кукова, бок’. – Ма нешто 
ме, ђецо, жига у слабину с ове стране.

слабић -ића м ‘слаб, неотпоран, страшљив човек’. – Није чудо што е он слабић и 
отац му е бијо плашљив ко зец, њиг ти је Крле звао безмудићи.

слабомоћан -ћна -о ‘немоћан’. – Слабомоћни су они да нам затру ćеме, ијако 
мисле да су сила, сметнули да е свака сила за времена.

слава ж ‘дан свеца заштитника’. – Славу не доноси ни земља ни жена, она се од 
отаца наслеђуе. – Наша слава е Никољдан; ║ славски -а -о ‘који се односи на сла-
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ву’. – Нама ти је најљепша славска соба, туј су иконе, кандило, најљепши ћилими и 
коешта; ~ -а свијећа ‘воштана свећа која гори на дан славе’. – Славску свијећу смо 
украшавали ружом и иконицом светог Николе; ~ -и колач ‘обредни колач који сече 
и прелива вином свештеник, бескрвна жртва свецу коме је посвећена слава и који 
је заштитник славара и његове чељади’. – Славски колач смо зором носили у цркву.

славар -ара м ‘који слави’. – Од ове године ће и мој син да бидне славар, дао сам 
му пола колача, оженијо се, вала Богу, и треба да слави славу.

славити славим несв ‘свечано обележавати крсну славу’. – Одвајкада су наши 
стари славили Никољдан.

славуј -уја м зоол ‘птица певачица Erithacus luscinia’; в. прочевље; ║ славујак 
-јка м дем ‘и с т о’. – Викаше маја Стојанка: кад гој славујци ушуте, ондак загракћу 
вране.

слагати слажем несв ‘пажљиво постављати једно на друго’. – Иćекли дрва па иг 
сад слажу под трен; ~ се ‘живети у слози’. – Жеља сваког домаћина била је да му се 
чељад слажу ко љеб и со; ║ сложити сложим св према слагати. – Сложи му све по 
списку.

слагати слажем св ‘рећи неистину’. – Тако ти он слага и не трепну, не зна, 
јадник, да су у лажи кратке ноге.

сладак -тка -о 1. ‘који у себи има сласт’. – Ова ти кава слатка, боље да си ми 
доњела шербе. – Ове године су лубенице најслађе откад тувим; 2. ‘симпатичан, 
умиљат’. – Слатка им она ђевојчица, ко мед. – Изгледала је слатко ко анђо да е сишо; 
║ слаткас -ста -о ‘тек мало сладак, сладуњав’. – Ова прекада згодно слаткаста, мора 
да си турила мено меда ил шећера; ║ слатко прил ‘мирно, спокојно‘. – Ђечица слат-
ко заспаше, ко анђели.

сладити1 слади несв ‘имати слаткаст укус’. – Млого добро ти ово вино, волим 
што није опоро, но мено слади; ~ се сладим се ‘уживати у јелу, пићу’. – Кад сазреле 
оне шумске јагоде, ми смо се, чувајући овце, сладили, а кућанима на травке наниже-
мо оне ниске јагодица па им пред ноћ донесемо.

сладити2 (се) слади (се) ‘одстојати, одлежати, охладити се; дозрети’. – Кад ракија 
одлежи у бурадма, она се слади и укрти па бидне питка.

слама ж ‘суве стабљике стрних жита’. – Не играј се ватром око сламе; изр. 
Алејбегова ~ ‘имовина без власника, што се може без питања узети, присвојити’. – 
Растурише све, ко алејбегову сламу; ║ сламка ж сглт. – Остарио ми ђедо, не може 
више ни преко сламке да прекорачи; ║ сламчица ж дем. – Очистили ливаду, није на 
њој ни сламчице остало; ║ сламурина ж пеј. – Она сламурина покисла и почела да 
трули; ║ сламетина ж ‘и с т о’. – Не мош ти кравама да туриш сламетине у-јасле па 
д-идеш да иг помузеш; ║ сламени -а -о ‘који је од сламе’. – Кошара за овце имала 
сламени кров. – Он ти је неђе набавијо сламени шешир.

сламарица ж ‘ткани део постељине у облику душека који се пуни сламом’. – 
Сламарице се шиле од тежаног платна.

сламњача ж в. сламарица. – Сваке године се слама у сламњачи замијени ан се 
оврше зоб.

сламотрес м об. мн ‘део вршалице’. – На Раковића дрешу су млого добри сламо-
треси и сита, па пшеница остае чиста, дукат јој раван није.

слан слана -о ‘осољен’. – Ако јело није слано, дође бљутко и брзо прокисне.
сланоћа -оће ж ‘мера, степен осољености’; в. моца.
слана ж ‘смрзнута роса’. – Богме је ноћас зацинцо мраз, осванула слана бели се 

ко јајце, а јутрос сабајле иде Радојле низ Баре и пјева: Ој, ђевојко, убила те слана / 
како можеш преспавати сама.
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сланина ж ‘масно поткожно ткиво свиње’. – Кад поćечимо, усолимо сланину и 
после качимо да се суши на диму; ║ сланиница ж дем. – Рецни ти мене оне слани-
нице; ║ сланинчина ж пеј. – Да си ти гладан, не би ово била сланинчина но најбоља 
сланиница.

слатко с ‘заслађено воће у сирупу’. – Остављала нана слатко од дуња, од грожђа, 
трешања, вишања, јагода и коечега у тегле, па тегле поређа на шивоњер.

слачина ж ‘отпадак при вршидби, ситна изломљена зрна и семење од траве која 
се задесила у пшеници’. – Ону слачину бацимо кокошкама и свињама те оне иско-
ристе све што ваља.

слегати (се) слеже(м) (се) несв према слегнути (се). – Почела земља на гробу да 
се слеже; ║ слегнути (се) слегнем (се) св 1. ‘сабити (се) под притиском’. – Слегло 
се сијено, кад узмеш пласку стои ко пресована; 2. ‘смирити се’. – Полако, сине, немо 
заоштравати, нека иг, слегнуће се то и сами ће виђети да нису у праву; ║ слећи 
(се) слегнем (се) свр ‘и с т о’. – Проћи ће и ова невоља и све ће се слећи, ал ја нећу 
дочекати да овијем видим леђа; изр. ~ раменима ‘гест којим се показује равнодуш-
ност, незнање или немоћ’. – Кад га е он пито је л тако било, он само ушуће и слеже 
раменима.

слезина анат ж ‘жлезда за обнављање црвених крвних зрнаца’. – Имо Бошко 
неку валинку на слезини, те су морали да га аперишу.

слизак -ска м ‘најмањи део истрошеног сапуна’. – Имате ли нов сапун, овим 
слиском не могу д-оперем ни нокат а камоли вако прљаве руке.

слизати се слижем се св ‘пристати уз неког ради користи’. – Ко гој дође на влас, 
он се брже-боље ш њима слиже и мисли да се тако кући кућа, не зна, веселник, да ће 
то све ђаво одњети и да му е то исто ко да е зарадио од курвалука.

слијеп -епа -о ‘слеп’. – Осто е у рату слијеп на једно око.
слијепац -пца м ‘човек који је изгубио вид’. – Веле да су, у време турског зулу-

ма, слијепци сачували гусле и уза њиг народно памћење, па су зато стари говорили 
»чувај се, дијете, гусала јел ће те оне опјевати по заслузи, па немо дозволити да те 
опјевају, не дај Боже, ко кукавицу или издајицу, па да ти кољена стидују и да те 
проклињу«.

слина ж ‘бале из носа’. – Женијо би се, а слине још н-умије д-обрише; ║ слинав 
-а -о 1. ‘који слини, балав, прехлађен’. – Већ два дана сам слинав и самом себи сам 
гадан; 2. ‘незрео, превише млад и неискусан за озбиљне обавезе’. – Још је он слинав 
за ту дужнос.

слинавити слинавим несв а. ‘балити из носа’. – Немој тујнак слинавити, но се 
осекни; ║ слинити слиним несв ‘и с т о’. – Данима слини и никако да му то пре-
стане; б. ‘плакати, цмиздрити’. – Не знам на кога се тури ово дијете, мало-мало па 
слини за ниђе ништа, не мош ништа да му рекнеш.

слинавица ж 1. ‘прехлада’. – Уватила ме слинавица и не пушта већ трећи дан; 2. 
‘осетљива, плачљива девојчица’. – Она слинавица јопет слини ни за шта.

слинавка ж ‘болест папкара, шап’. – Једне године наиђе слинавка, то ти је млого 
опасна болес, те нам страда стока.

слинавко м ‘балавац, жутокљунац’. – Шути ту, слинавко један.
слинити -им несв 1. ‘имати проблем с прехладом, балити’. – Слини већ данима 

и никако да се отароси те муке; 2. ‘плакати, цмиздрити’. – Немо да слиниш тујнак 
за ниђе ништа.

слино -а м ‘слинавац’; в. ошмркнути се.
слистити слистим св ‘појести и попити све, проћердати’. – Е, он ти је ђедовину 

слистијо до кутњег прага, од наке вамилије испаде нолики ништак и нерадник.
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сличан -чна -о ‘који личи неком, који подсећа на неког’. – По лику е сличан ђеду, 
а по нарави више личи на бабу; ║ сличит сличита -о ‘и с т о’. – Кад с планине по-
гледнеш наниже, видиш да е цео потез сличит вамо нашем атару.

сличити сличим несв ‘личити, бити сличан’. – Глај каки су ко да нису човек и 
жена, сличе се ко да су брат и сестра. – Имадијаше обичај нана да каже како се они 
сличе ко крушка и јабука.

сличуге ж мн ‘клизаљке’. – Начинијо нама ђедо Младомир једне зиме сличуге, 
нисмо силазили с њиг поваздан; в. угладити.

слово с ‘врста дрвеног печата за украшавање славског колача’. – Кад се мијеси 
славски колач, ондак се словом на тијесту удари печат на ком пише ИС ХС НИ КА 
што ти значи Исус Христос побеђуе.

слог м об. у изр. орати на ~ ‘орати с крајева ка средини’. – Једне године ореш на 
разор а друге на слог, да ти њива бидне обравнита.

слога ж ‘стање мира и благостања у кући’. – Викаше ђедо: добро тувте, ђецо 
моја, ђе је слога, туј и Бог помаже.

слом м ‘пропаст’. – Кад тад ће ове јајцаре доживљети слом.
сломатати се сломатам се св 1. в. скрџумати се. – Јеси ли виђо како се Власти-

мир сломата низ рид; 2. ‘обавити посао брзо’; в. помусти.
сломити (се) сломим / сломијем (се) св ‘поломити (се)’. – Вала, коне, замал не 

сломик врат, онамо, у твојој башчи, сврзок се за неку грану. – Сломи ми се грана под 
ногом и не знам како се одржак да не треснем доље; в. зубац. сукати.

сломиврат м 1. ‘кршевит, тешко проходан терен’. – Ђе нас ђаво надари да 
наиђемо на овај сломиврат; 2. ‘опасна ствар с које се може пасти и пострадати (мо-
тор, бицикл)’.– Купијо ђеци онај сломиврат на два-точка, није имо паметнија посла.

слотија м ‘крупан човек, људескара’. – Раскрупњо се Мишо Ерцов, слотија од 
човека.

слошити се слоши се св ‘позлити, осетити слабост’. – Ваљда ђе бијаше унутра 
загушљиво од ноликог народа, њој се слоши, поблјеђе ко крпа, само што се није 
обезнанила. – Кад би пред ноћ, њојзи се нешто слоши, поче да е вата драт и обли је 
неки ладан зној.

слуз ж ‘лепљива житка течност’. – Кад видиш да крава пушта слуз, знај да тражи 
бика; в. водити.

слузити слузи несв ‘пуштати слуз’. – Нешто ђетету крмеља и слузи десно око.
слутити слутим несв ‘осећати, предосећати’. – И они наставише диље, нису ни 

слутили шта ће да иг снађе у оном тјеснацу. – Немојдер туј да слутиш ко нека тица 
злослутница, него кажи да им поможе Бог да стигну ђе су наумили.

смаглити -им св ‘отићи далеко, изгубити се из вида’. – Нема иг ваздан, смаглише 
некуд, Бога питај куд.

смазати смажем св ‘халапљиво појести’. – Смазаше њиг двоица ону кобасицу, 
не остаде ни овићка.

смакљати -ам св ‘појести све што је понуђено’. – Смакљасмо све што бијаше 
изњето на астал, није остало ни мрве.

смакнути смакнем св ‘склонити, одстранити’. – Смакни, дијете, ону шерпу са 
шпорета, давно е проврело; ║ смаћи смакнем св ‘и с т о’. – Почекајде још мено и 
потље ћеш је смаћи; ║ смицати смичем несв 1. ‘померати’. – Кад сарма проври, баба 
смиче шерпу у крај шпорета да се крчка; 2. ‘скидати (лишће с прута једним потезом 
кроз затворену шаку)’. – Ђедо поćеко прушће и сад смиче лишће; ║ смачињати 
-њем ‘склањати’. – Они почеше смачињати оне тегле са шивоњера да тајо окречи 
собу.



521Речник Драгачева 

смандркати смандркам св в. препелверити. – Она пелверчина смандрка надвое-
натрое, нако брез-везе, мораћу све да поправљам; ║ смандрљати -ам св ‘и с т о’. – 
Шта сте ово смандрљали ко да сте ногама радили а јок рукама.

сманџати -ам св ‘појести на брзину’. – Сманџасмо ми оно мено сланине и сира 
и настависмо диље.

сматрати сматрам несв ‘мислити, процењивати’. – Њега су сматрали за честитог 
човека, ал се изгледа и он пробрцно кад се здомчо прилике да омасти брк.

смацна ‘бременита (о мачки)’. – Изгледа ми да е мачка јопет смацна.
смашити се смашим се ‘искривити врат’. – Кад се ђеца смаше, ондак је Пера 

Млађова умљела да завуче прс у гушу до ресице и тако притисне и подигне дијете 
мало од земље и ондак се каже да му е врат дигнут.

смеђ -а -е ‘који је браон боје, кафен’. – Кад му се удавала несуђена, он отишо у 
кавану, попијо коју више и наручијо Циганима да му отпевају »једну жену смеђе 
косе туђи свати данас просе«.

смеран -рна -о ‘одмерен, чедан’; в. корити, тртити, уздржљив.
смерити смерим св ‘погледом одмерити’. – Моментално сам га смеријо од главе 

до пете и ома сам знао да е људина и, ко-но што видиш, нисам севијо.
смернос -ости ж ‘ненаметљивост, чедност’. – Ђецу треба учити да буду смерна, 

а јок раскалашна и објесна јел ђе нема смерности ту ђаво господари.
сместа прил ‘одмах’. – Да си сместа, из овијег стопа, отишо да с-извинеш човеку.
смет м ‘намет, снежни нанос’. – Једне зиме су били толики сметови да смо се 

једва пробили до бабе Зорке да јој пропртимо до бунара, до-штале и кокошара, не би 
могла д-изиђе из-куће.

сметало с ‘онај који смета’. – Шћео би да помогне, ал више штете но вајде ода 
њега, право правцато сметало.

сметати сметам несв ‘правити сметњу, ометати, шкодити’. – Боље да није ни 
дошо да помаже, само смета ко неки килави Радован; ║ сметен сметена -о ‘успорен, 
смушен, неспретан у послу’. – Неке јаде се овај Витомир потревијо сметен, шта гој 
почне, ништа не доврши како треба; ║ смети се сметем се ‘помести се, пореметити’. 
– Кад одеш тамо, слободно реци така и така ствар, немо да се нешто сметеш.

сметати смећем несв ‘смањивати број жица да се сузи плетиво’; в. наметати.
сметнути -нем св ‘заборавити, изгубити из вида’. – Немо да сметнеш с ума оно 

што те молик ономад, па ако ми то завршиш, неће се злом вратити; в. затомити, на-
ганта; ~ се ‘постати мање прикладан за ефикасан посао (о алатки)’; в. разметнути; 
║ сметно прил ‘заметно, забачено’. – Некако им сметно доћи кући, ал кад дођеш – 
нема шта да се каже: ко у рају.

сметењак м ‘шепртља, неспособњаковић’. – Онај Мијов сметењак зна само да 
нешто шепртља и чапљизга, а кад треба мај шта д-уради, ниђе га нема, што вико 
онај: сналази се ко риба на сувоти.

сметљиште с ‘место за одлагање отпада’. – Није то више ни за шта, слободно 
носи и баци на сметљиште.

смешљив смешљива -о ‘смешан, који нагони на смех’. – Дошо некако располо-
жан и смешљив, кад он нешто прича сви се сити исмију.

смештити се смештим се св ‘убацити се, наћи се на неком месту’. – Смештили 
Миљојка у болницу, ćутра ће да га аперишу.

смијанција ж ‘смејање, смех’. – У тој нашој зебанцији крене смијанција, замал 
не поцркасмо од-смија.

смијенити смијеним св ‘отпустити, удаљити, свргнути’. – Прича се да ће да 
смијене министра, доћи ће други, ал сви су они ко јајце јајцету.
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смиј смија с ‘смех, смејање’. – Сви поцркасмо о[д]-смија; в. искидати се, пући, 
смијанција; ║ смијешак -шка дем м ‘осмех’. – Он је бијо озбиљан и радан човек, 
мого си да му видиш смешак на лицу, ал никад се он није цапаријо или кесерио ко 
што има поединиг.

смијати се -јем се несв ‘смејати се’; в. ликовати, пљускати, поискакати; ║ 
смијуљити се -уљим се ‘благо се осмехивати’. – Оно дијете нешто сања чим се нако 
смијуљи; ║ смешкати се -ам се ‘осмехивати се’. – Он је стално расположен и само 
се смешка.

смиловати се -уем се св ‘бити милосрдан, имати самилости, сажалити се, опро-
стити’. – Шта ћеш, смилуј се и опрости му, твое је дијете.

смиље с бот ‘мирисни цвет Antennaria, Helichrysum’. – Кад наиђе Смиља Мило-
ва, Рале запјева: смиље брала Смиљана ђевојка / смиље берућ за горицу зађе.

смирај м ‘предвечерје, залазак сунца, сутон’. – У смирај дана Радосав заврши 
сијање, скиде капу, окрете се к истоку, прекрсти и рече тијо: вала ти, Боже, на твом 
дару, сад у руке твое предаем њиву ову.

смиривати (се) смиривам се / смируем (се) несв према смирити се. – Кад се 
ђеца посвађају, ђедо иг је најбрже смириво прутићом; ║ смирити се смирим се св 
‘прибрати се’. – Смирдете се, ђецо, шта сте узвијонули данас ко да сте повиљели; 
║ смирен -а -о ‘прибран, сталожен’. – Радосав ти је целог живота бијо тијачак и 
смирен, за њега су људи говорили да мрава згазијо није.

смислити смислим св ‘домислити се’. – То каке су они муке могли да смисле 
не би мого нико сем сотона; ║ смишљати смишљам несв према смислити. – Кад 
га притегнеш да ради, неће имати времена да смишља ништаклуке; ║ смишљен -а 
-о ‘прорачунат, подмукао, лицемер’. – Ништа њему не веруј, тај ти је смишљен, он 
једно мисли, друго збори а треће твори.

смлавити -им св ‘скршити, уништити’. – Наши су на Церу смлавили Аустријанце, 
нису знали шта иг је снашло.

смлата ж ‘незграпна особа’. – Уиђе у кавану Врана, нако ко нека смлата и с вра-
та вели: јој, људи, да сам јуче умро, ове јаде не би знао.

смлачити смлачим св в. подмлачити. – Ајте на купање, смлачила се вода.
смождити смождим св ‘смрвити, згњечити’. – Кад га е здомчо и протуријо кроз 

шаке, згодно га е смождијо, убијо е Бога у-њему.
смок смока м ‘кувано јело’. – Кад оду у Банат да беру жито, све једу суву рану, 

не окусе смока по кој зна колко дана; в. смочити, трпеза, узварити.
смола ж ‘излучевина појединих биљака’. – Они имаду бор у авлији и на њему 

смоле колко ош, а причо ми један калуђер да е и тамљан врста смоле од неког дрвета.
смон смона -о ‘у коме преовлађује смоница’. – Нама њива у Радашин долу смона 

и њој суша не мож ласно да науди и доака. – Ова ми њива дошла смона, није лако-
радна, ал на сувовици неће ласно д-изда.

смоница ж ‘глиновито земљиште’. – Јеси ли се, Радојко, излијечијо, пита га Ви-
досав, а он вели: смоница ће ме излијечити.

сморити (се) сморим (се) ‘уморити (се)’. – Ћеро коње у галоп те иг сморио на-
чисто, самосама пјена им избила по сапима; в. брзати.

сморугати -ам св ‘халапљиво појести’. – Кад се Милостива удала, одемо у 
првешче и поде и поćедамо нас неколко за исти астал, па смо шта гођ изнесу смо-
ругали ко ништа.

смотати смотам св 1. ‘увити, умотати’; в. распасати се; 2. ‘узети на брзину; 
зграбити’. – Кад је чуо звиждук из гаја, скочи, смота капу с чивлука и отрча ко ветар; 
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в. трешњовак; 3. ‘отети’. – Залеће се онај Циганчић, смота баби шерпицу с кајмаком 
и побеже кроз пијац.

смотрити -им св ‘запазити, угледати’. – Поглам ја кроз прозор и смотрим да 
неко замаче у вотњак, ја тамо, кад оно мој унук Јово стиго на распус; ║ смотрен -а 
-о ‘предострожан, опрезан’. – Биди смотрен, благо тају, три пут мери једном ćеци, 
немо да брљнеш ко маче у варенику; в. долинчица.

смочити смочим несв ‘штедети на храни, мало јести’. – Ондак ти је била 
оскудација па се, богме, морало смочити: добијеш комад љеба, тањир смока и то 
ти је.

смрад м ‘непријатан мирис, задах’. – Из Љесковца ветар нање неки смрад, а 
орлушине круже изнад, а ђедо вели: мора да има нека стрвина; ║ смрадан -дна -о 
‘смрдљив’. – Онај иксан се, изгледа ми, никад не-купа чим је нако смрадан, Боже 
ме прости.

смрадоња м ‘који смрди’. – Имаш смрадоња који се не купају па смрде од 
прљавштиње и зноја, ал су горе смрадоње ови што имају погане душине ко неки 
наши зликовци.

смрадуља ж ‘прљава и неуредна жена’. – Прође она смрадуља и нешто брсти, а 
ја се мислим: еј пуста, кад не знаш шта те псуе, боље би ти било да се мено плакнеш.

смрачивати се -ачива се / -ачуе се несв према смрачити се. – Већ почиње рано 
да се смрачива; ║ смрачити се смрачи се св 1. ‘смркнути се’. – Бијаше се згодно 
смрачило, а ми нисмо избили на-планину; 2. ‘наоблачити се’. – Усред бела дана 
наиђе црн облак од Овчара и смрачи се ко да е ноћ; 3. ‘намргодити се, наљутити се’. 
– Кад је то чуо, он се смрачи, било е строба погледнути га.

смрђети -дим несв. ‘ширити непријатан мирис’. – Почеше у пролеће компири 
трулити и смрђети да не мош веровати, ко нека цркотина.

смрека ж в. смрча. – Има у Буковцу више Цолове куће доста смрека.
смрзавати (се) смрзава(м) се. – Ајте, ђецо, у-кућу, немојте се смрзавати тујнак; 

║ смрзнути (се) смрзнем (се) – Смрзнуле нам јабуке у трапу, требали смо више 
сламе да набацимо. – Боим се да ће ти се то ноћас смрзнути, знаш како веле: пред 
зору се мрзне.

смрзлица -ице ж ‘стврднута земља услед мраза’. – Кренемо ми по оној смрзли-
ци, ко-но д-идемо по камењу, згодно се подбисмо.

смркнути се -не се св ‘смрачити се’. – Смркло нам се кад смо изишли на Гради-
ну; ║ смркњавати се смркњава се несв ‘смркавати се’. – Кад смо залазили у пла-
нину, поче да се смркњава, огласише се ћукавци; в. лежати; ║ смрћи се смркне се 
св 1. ‘смрачити се’. – Одемо ја и мој брат с покојним оцом, сабајле, да копамо жито 
и кад смо ишћерали прву врсту, бијасмо ради да ćеднемо, да мено данемо ко што се 
ради кад имамо радника, а он, Бог да му душу прости, вели: ајмо, ђецо, смрче се – 
ијако сунце јаком бијаше изгријало, ал он рад бијо да до-мрака окопамо, па, ко вели, 
да не дангубимо, јазук је; 2. ‘бити љут, мрачан’. – Бијаше се тата смрко, љући од 
шарана, ваљда зато што смо стигли вако доцкан; изр. Док једном не смркне, другом 
не сване; ║ смркнуће с ‘помрчина, мрак’. – Бијаше тако смркнуће да се није виђо 
ни прс пред носом.

смрмљати -ам св ‘рећи нешто неразговетно, промрмљати’. – Ништа нисам 
разумљо шта смрмља нако у-њедра.

смрсити смрсим св ‘помешати, заплести’. – Шта си, очију ти твојиг, смрсила 
вако ову рудицу, ниђе ни краја ни почетка; изр. ~ конце ‘надгорњати неког’. – Нашо 
он с ким ће да се ћера, па кад му е овај смрсијо конце, он ондај виђо шта га е снашло.
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[смрт] ж. – Нико од смрти још није умако. – Кад су нас окупирали, нисмо имали 
куд но да се боримо на живот и смрт; ║ смртни -а -о ‘који се тиче смрти, који се 
односи на смрт’ – Примиче се сваким даном смртни час; изр. ~ случај ‘смрт у поро-
дици’. – Поћераше иг смртни случаеви: трое умрије, а није огодинило; ~ греси – Ако 
се човек не покае за грее, особно за оне смртне, он сам себе осуди на пропас.

смрча ж бот ‘четинар Picea excelsa’. – Изнад Маслаћа има смрча, мешчини, до 
неба; ║ смрчов смрчова -о ‘који је од смрче’. – Иструго сам код Слоба Милисављевог 
смрчов кров, испо ко слика.

смрчовина ж ‘смрчева грађа’. – Пазаријо сам горенак, у Ерској, смрчовину за 
кров.

смувати (се) -ам (се) ‘изгубити се, нестати’; в. врнт(уљ)а.
смудити смудим несв ‘скидати кочет са заклане свиње паљењем’. – Кад закољемо 

свињче, ми га туримо на сламу па сламу запалимо и тако га смудимо, потље звоном 
ону изгорелу кочет и лустру ласно скинемо; в. шурити.

смук смука м зоол ‘неотровна змија, слична шарки Coluber fl ovescens’. – Прича 
се да се смук обамота крави око задње ноге и онда јој из вимена попије сво млијеко, 
па се зато, веле, оно каже пије ко смук; ║ смукуља ж ‘и с т о’. – Престравик се кад 
смотрик смукуљу според пластића; ║ смукуљара ж ‘и с т о’. – Наиђок тамо у-башчи 
на смукуљару, прецркок жива.

смутити смутим св према мутити. – Нико не зна шта су они све смутили; в. 
смутљивац; ║ смућкати -ам св 1. ‘измешати мућкањем’. – Направила нана сируп 
од малина, и ондак сунеш мено у ладну воду, то смућкаш и ете ти послужење на 
љепоту; 2. ‘проневерити, украсти’. – Њиг двојица се уортачили, он ко директор, а 
Мирко ко благајник задруге и дрпе кој зна колко пара и начине, бајаги, губитак.

смутљив смутљива -о ‘који уноси смутњу’. – Клони се ти од њега и његовијег 
смутљивиг послова.

смутљивац -вца м ‘мутивода, мутикаша; продана душа’. – То ти је смутљивац 
каког мајка родила није, тај би завадијо два ока у глави, све што ти он рече смути 
па проспи.

снаа снае ж ‘братова или синовљева жена, снаха’. – Ово ми је снаа за братом; ║ 
снаица ж хип. – Ово ми начинила моја снаица; ║ снаетина ж пеј. – Од кад јој дође 
она снаетина у-кућу, све пође како не треба; в. окосити се; ║ снаурина ж ‘и с т о’. – 
Она јој снаурина гроша не ваља, гла само ка-ће да тропи.

[снага] ж. – Вели ђедо да је почела да га издае снага, а да не зна што се то догађа; 
║ снажурина ж ‘велика снага’. – За нолики посо треба снажурина, није то за њега.

снајка ж ‘снаха’. – Виђде, снајка, што ли нолико риче крава; ║ снајкица ж дем. 
– Моја снајкица раном зором урани, донесе воде с извора и наложи ватру.

снагатор м ‘човек који има физичку снагу’. – Док бијаше млађи, није имало 
таког снагатора на-далеко.

снаодити се снаодим се св ‘сналазити се’. – Није ласно, ал ми се снаодимо не-
како, како знамо и умијемо.

снаћи снађе св безл ‘погодити, задесити (невоља, несрећа)’. – Кукуј мене, идо-
бога, шта га снађе, веселника; ║ сналазити -и несв према снаћи. – Њу су сналазиле 
све невоље и ни од једне се није уклонила.

снаша ж ‘снаха (одм.)’. – Моја снаша ми је добра ко добар дан, да е ћерка, не 
би ми била така; ║ снашица ж дем према снаша. – Ово ти је Љубинчина снашица.

снебивати се снебивам се несв ‘устезати се’. – Узми, благо тети, немо да се 
снебиваш;
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снивати снивам несв ‘сањати’. – Сниво сам ноћас тешке снове, кад сам се 
пробудијо бијаг сав у голој води; ║ снити сним несв ‘сањати, сневати’. – Што е 
баби мило оно јој се снило.

снизак -ска -о ‘омален, низак’. – Ма јес Игрутин снизак, ал вреди за двоицу.
снијег м ‘снег’; ║ снежић / сњежић -ића м дем в. опанчар 3; ║ снежак / сњежак 

-шка м дем. – Ноћ очи Аранђеловдана паде омањи сњежак, а нана вели: освану 
Аранђел на бијелом коњу; ║ снежина / сњежина ж аугм пеј. – Дрмну она сњежина, 
једва рашчистисмо до-штале, дрвљаника и бунара; ║ снежурина / сњежурина ж 
‘и с т о’.  – Једва се извукосмо из оне сњежурине; ║ снеговит / сњеговит -овита -о 
‘снежан, покривен снегом’. – Љепше је зими кад је снеговито, да се, брате, зна да е 
зима; ║ снежан / сњежан сњежна -о ‘и с т о’.  –  Бијаше сњежан дан кад су се ђаци 
распуштили; ║ снежав / сњежав -а -о ‘прекривен снегом, снежним пахуљицама’; в. 
отрести се

сноваљка ж ‘направа у коју се учвршћују коленике приликом сновања’. – Мишо, 
узми часком она два ракљаста дрвета са кладе и направи сноваљку (9).

сновати снуем несв ‘спремати пређу за ткање, правити основу’. – Ćутра ћемо 
да снуемо основу и да унесемо разбој споради ткања. – Моја бака још увијек снуе 
ћилиме на старински начин, помоћу кочића. – Знаш, синко, како е казано: човек 
снуе, а Бог одлучуе. ║ сновање с гл. им. – Сновање се одувек сматрало за прецизан 
и умешан посо (9).

сноп м ‘увезане руковеди пожњевеног жита’. – Нажњевита пшеница ове године, 
кад бациш око, све сноп до снопа; в. нажњевито.

снурати снурам несв ‘расплитати плетиво’. – Чудила се ја што снура наки 
џемпер, а она вели: омањо му.

сњети снесе[м] св 1. ‘снети (јаје)’. – Она граорка сњела двожучно јајце. – Каже 
он Лису: ласно е квоцати, треба јајце сњети, а он њему вели: ијако н-умијем да сне-
сем јајце, знам шта е мућак; 2. ‘скинути с висине, спустити’. – Весели Драгиша зими 
снесе низ стубе онај сунцокрет па баци кокошкама, а оне да се подаве кљуцајући; 
║ сносити сноси(м) несв 1.‘носити нешто наниже’. – Сносили смо озго јагоде на 
обрамачама и предавали доље код задруге; 2. ‘трпети, подносити’. – Она е сносила 
највећи терет од свију кућана. – Никад није закуко, сносијо е болове јуначки.
[со] ж; в. гре, пешке, туцати; ║ сочица ж дем. од со. – Турим ја, пођекад, мено 

сочице вако у шаку, а овчице лижу.
[соба] ж. – Велика им она соба, таман за славску; ║ собица ж дем. – Дозидали су 

они тамо још двије собице; ║ собичак -чка м ‘мала соба’. – У том собичку они су 
изродили и сподигли десеторо ђеце.

собра ж ‘трпеза, постављен сто са јелом, софра’. – Ондак сам први пут ćео у вр 
собре, испод иконе Аранђела Микаила (7: 61).

сова ж а. ‘ракљаст дирек пободен у земљу за ленку’. – Побијо ми свекар двије 
сове испод куће и туријо ођељану мотку, сад имам ленку за сушење веша; б. ‘ракљаст 
стуб за ђерам’. – Сову за ђерам смо оćекли у Луговима и довукли на расточеним 
колима и то са четвором; в. ‘ракље на којима се окреће ражањ’. – Ти оćеци сове и 
шиљак, а ја ћу д-уредим јагње, па ћемо да га окрећемо на смену и да лошкамо ватру; 
г. ‘рачвасто дрво којим се нешто подупире’. – Нађи неку сову да подупреш ону грану 
на шљиви да се не искрши; ║ сошица ж ‘мотка која се хоризонтално поставља на 
сноваљци’. – Остави онај грабовак, ваљаће за сошицу (9).

сова ж зоол ‘ноћна птица грабљивица Bubo bubo’; в. јеина. – Ене ти сове на 
оџаку од нове куће.

совина ж ‘осовина’. – Донезде ми коломаз да подмажем совине на колима.
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содаџија м ‘занатлија који производи и продаје сода воду, клакер и кабезу’. – 
Пушти га крају, вели Леко, то ти је ко оно кад јемчи содаџија за бозаџију.

содом содома м ‘амбис’. – Кад смо се опучили низ онај содом, мислијо сам да 
нећемо ижњети живу главу

созгајз м ‘врста киселине’. – Кад су се земајле крпили судови, онда се прво 
созгајзом намаже око рупе те се тако уништи прљавштиња па се ондак калаише.

сој соја м ‘сорта, пасмина’. – Љепота ти је пролазна, благо ђеду, но кад бираш 
ђевојку глај од ког је соја, немо да налетиш на каки несој, од зла оца и несретне мајке 
па да потље чупаш косу з главе.

сојка ж зоол птица из пор. врана, Garrulus glandarius, креја. – Сојку ти друкчије 
зову шарена врана.

сок сока м 1. ‘течност исцеђена из воћа’. – Није ти онда било овијег сокова ко-
во сад, но се правила водњика и расо, то е било млого згодно и здраво; 2. ‘течност 
у којој се чува сир, расо’. – Кад прође пос, о Петровудне узмемо сока, сира и вруће 
проје и ете ти доручак.

сокак -ака м ‘сеоски пут поред кућа’. – Ене иг на сокаку нешто ћућоре. – Нема 
мила да ми дође / да сокаком моим прође / да са њиме минут станем / да брез бриге 
душом данем; ║ сокаче -ачета м дем. – Замакоше некуд у оно сокаче према Цоловој 
кући; ║ сокачић -ића м ‘и с т о’. – Наш сокачић ми је стално бијо пред очима кад 
сам служијо војску па се ćетим оне љепоте, песме, шале и коечега.

сокачара ж ‘жена која по сокаку води аброве, аброноша’. – Пушти ону Микаило-
ву сокачару, немо дангубити, ласно е њој, она и не ради ништа друго но води аброве.

сокаџија м ‘мајстор који прави сокове’. – Он ти је у ондашње време бијо сокаџија 
на гласу.

соко -ла м зоол ‘птица из пор. Falco, слична јастребу’. – Говоријо нам тајо по 
неки пут, кад се зарожемо за понешто, да биднете, вели, соколови а јок стрине персе 
(7: 54); ║ соколић -ића м ‘младунче сокола’. – Пјеваше Олга Младомирова ону: 
соколићи пиште а соко проклиње.

соколити -им св ‘храбрити’. – Кад гођ би он малаксо, ђедо га е соколијо: само 
напред, соколе, и после олује прогрије сунце.

сокоћало с ‘нека чудна справица, механизам’. – Набавили ови Живорадљеви 
неко сокоћало: сви штрументи стали унутра и одонуд свирају, чудијо се чудом Ми-
ломир како стадоше нолики људи у ноишно сокоћало.

солило с ‘место на коме се овцама даје со’. – Видиш и сама да трчи за њом ко 
ован на солило, бојати се да га није оманђијала.

солир -ира м ‘посуда за со на софри, сланик’. – Заборавиле жене да туре солир на 
собру, а ђедо вели: прибирајте, те се оне ćетише и насмијаше, а да су неке зортуље, 
плануле би ко да си им бацијо соли у очи.

солити солим несв ‘ставити со’. – Ене соли сир па ће да га сложи у чабар; изр. 
~ памет ‘наметати своје мишљење, приказивати се вреднијим но што јесте’. – Цео 
живот му солила памет и најпотље га свади с оцом и мајком те се одијелише.

солтирати солтирам несв ‘набавити, створити’. – И вако е шћео Жарко да ми 
солтира судове и сандуке за лијандере, лимунове и тако то што е крупније (7: 84).

сом м 1. зоол ‘слатководна риба Silurus glanis’. – Веле да тамо у неким великим 
ријекама има сомова кои могу да порасту већи од свињчета; 2. ‘глупак, будала’. – 
Право рече Милоранка кад му каза »соме један«, јел он стварно не зна шта га псуе; 
║ сомић -ића м дем. – Кад је бијо код Добривоја у Банату, ишли да ватају рибу и он 
бејаги уватијо једног сомића; ║ сомина м аугм. – Зино за њом ко нека сомина, ко да 
ниђе женско није виђо.
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сомун -уна м ‘куповни хлеб, бели пшенични хлеб’. – Највећа посластица нам је 
била кад нам мајка петком донесе сомун из Чачка; ║ сомунић -ића м дем. – У оној 
пекари според пијаца у Гучи печу неке мале сомуниће па нако врели дођу ти слађи 
од меда; ║ сомунче -унчета с дем. – Купидер ми, узгредно, кад већ идеш у-Гучу, 
једно сомунче, еве ти паре.

сони сони м мн в. сонице. – Ћерали ђеда доктору на сонима.
соница ‘део дрљаче’; ║ сонице ж мн ‘санке’. – Зими смо на соницама развлачи-

ли ђубре по њивама; ║ соничице ж мн дем. – Она е, веселница, п-оном снијегу ишла 
навише у Ридове те накупи и на соничице веже грања и свуче кући кад јој је нестало 
дрва; ║ сонке ж мн в. сонице. – Стално смо се возили на сонкама низ Бубан

сонути сонем св ‘овлаш посолити, прснути сољу’. – Сони још мено ову салату; 
в. посонути.

соњити соњи несв ‘росити, ромињати’. – Ништа љепше нема кад напољу соњи 
киша, а мајка наложи ватру и пржи нам уштипке.

сопштити сопштим св ‘саопштити, упозорити’. – Сопштио му да му више не 
наилази на имање, иначе ће, вели, лоше да се проведе.

сорта ж ‘раса, врста’. – Има млого добру сорту оваца, права она ćеничка; в.сој; ║ 
сортуљина ж пеј. – Погана е то сортуљина, бежи од њиг.

сортирати сортирам св ‘сложити по врсти, каквоћи, величини, разврстати’. – Кад 
пребирамо компире, ми иг сортирамо и у џакове одвајамо најкрупније за продају, 
оне мено ситније за кућевне потребе туримо нако на гомилу у-подруму, оне за ćеме 
одвајамо у гајбе, а каришик за свиње на посебну гомилу.

сотвор м в. сотвора; в. лебарник.
сотвора ж 1. ‘авет, приказа’. – И њему се тупи нека сотвора да стои според пута; 

2. ‘непозната болест, зараза’. – Тог прољећа удари нека сотвора у свиње те нам нање 
грдну штету.

сотворити сотворим св ‘створити’. – А ти се помоли, благо ђеду, за покој њене 
душе, како ти умијеш, еда би јој Господ сотворио вечни мир.

сочити сочим несв ‘препоручивати момка или девојку за склапање брака, 
проводаџисати’. – Кад је Славка Бранкова сочила Крстину за Милорада Сретеновог 
она јој рекла да таког момка нема од Јелице до Бјелице.

сошица ж в. сова.
спавалица м / ж ‘особа која воли да спава’. – Ђе нађе ону спавалицу, спава до 

подне.
спавати спавам несв. – Запјеваше ко славуји ону: спавај, спавај, мој драгане / 

неће зора још да сване; ║ спавнути спaвнем св ‘мало одспавати, дремнути’. – Једва 
спавнук мено пред зору, до трећиг пијеваца нисам ока склопијо, стално ми пред очи-
ма она слика са саране; в. колиба, приспати.

спавач -ача м ‘који воли да спава преко мере’. – Он ти је само добар спавач, није 
ни за шта друго.

спадало с ‘духовит човек, шаљивчина’. – Oнај Лисо ти је спадало једно, сто јада 
он зна да ти искомендија.

спадати спада(м) несв према спасти. – Измршавио је и гаће почеле да му спадају; 
║ спасти спа(д)нем св ‘пасти с нечега’. – Оно дијете спало с кревета, срећом није се 
ударило. – Спаде црепљика с кошаре; изр. ~ главу ‘сачувати свој или нечији живот’. 
– Најважније је у ово смутно време спасти главу, па ћемо потље виђети шта ћемо и 
како ћемо; ~ се ‘избавити се из невоље’. – Да ми се би спасти овог дуга, све би ласно.
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спајташити се спајташим се св ‘удружити се с неким’. – Ни лијек ми није мило 
што се мој Марислав спајташијо с оним ништаком, стра ме да га не навуче на каки 
белај. – Спајташили се њиг двоица с оним Ампом, стално нешто ћућоре.

спаковати спакуем св ‘завити, запаковати’. – Ми гостима обавезно спакуемо ко-
лача ил нешто да понесу укућанима да се мено почасте.

спалити се спалим се св ‘изгорети’. – Точећи гориво, спали се весели Вук.
спанђати се а. ‘спојити се, повезати се’. – Спанђали се, били грло и глава, ал се 

после закрвише око пара и сад не зборе; б. ‘засновати љубавну везу’. – Спанђо се с 
оном Зорином вештицом, па не зна ђе је десно.

спаривати спаруем несв ‘успостављати пар’. – Немој ти мене спаривати ни с 
ким, ваљда могу сам да нађем ђевојку кака ми пасуе; ║ спарити спарим св ‘упари-
ти’. – Купијо Милисав јунца на вашеру те спаријо с оним његовим – ко да иг је једна 
мајка отелила. – Бијагу они спарили волове и тако срађивали обадва имања.

спарина ж ‘јара, жега, оморина’. – Богме се ми некако изборисмо по оној спари-
ни те пожњесмо, повезасмо и потрпасмо у крстине.

спарушити се спаруши се св ‘увенути’. – Спарушиле се јабуке од ове сувовице 
и немају оног сока ко што бидне на родној години.

спас м ‘избављење, спасење’. – Кад би Бог дао да сад пане једна добра киша, то 
би нам бијо спас, ако настави ова суовица, биће гураво начисто.

спасавати спасавам несв ‘избављати’. – Он ти је за време рата спасаво млоге 
људе; ║ спасити спасим св ‘избавити’. – Спасило га то што му е ђед бијо честит чо-
век па посијо добро; ║ спасти спасем св ‘и с т о’. – Нико њега није мого спасти кад 
су га они зликовци узели на зуб; ║ спасење / спасеније с ‘спас, избављење’. – Нека 
ти, сине мој, свето причешће бидне на здравље и на спасење. – Нек ти је на здравље 
и спасеније причешће, благо баби.

спасти спа(д)нем в. спадати.
спећи се спечем се св ‘осушити се, омршати’. – Спеко се весели Станиша ко 

риба сарага.
спијузити спијузим св ‘сузити, смањити, стеснити’. – Спијузило оне пантоло-

нице, узело мено мардице у торбицу и заждило у варош, брига га за родитеље и за 
све (7: 96).

спирати спирам несв према спрати. – Ми смо ону прљавштину спирали водом 
колко е могло; в. кабуља; ║ спрати сперем св ‘отклонити нешто водом, опрати’. – 
Само што покропик виноград, удари киша те ми спра кропњу.

списак -ска м ‘попис нечега, некога’. – Ономад долазила нека комесија и носи 
неки списак; изр. псовати по списку ‘псујући набрајати (чељад, чланове породице)’. 
– Јан другоме изређаше, на камару, све по списку и иментоваше у-шта.

спискати -ам св ‘продати, раскућити’. – Да би јадни Веселин д-устане да види 
како му е унук списко његову замуку, ома би се врно у гроб.

спјенити -им св ‘скинути пену с млека при кувању’. – Ако добро не спјениш 
млијеко кад ври, неће кајмак да ти бидне добар; в. закајмачити.

сплачина ж ‘лош човек, ништарија’. – Он ти је рђа од човека, обична сплачина
сплачине ж мн ‘помије’. – После ручка сперемо тањире и друге судове и с тијем 

сплачинама напојимо свиње.
сплачињара ж 1. ‘посуда за сплачине’. – Поред шпорета стално стоји сплачињара 

и шта гођ од јела остане ми туримо у њу, ништа не бацамо, јазук је, а свињама за-
увар; 2. ‘неморална жена, сваштара’. – Немо д-имаш посла с оном сплачињаром да 
ти не раскопа кућу.
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сплести -етем св ‘уплести, увити’. – Оди, благо баби, да ти сплетем кикице; в. 
доколеница.

сплет м ‘клупко змија’. – Оне дугачке, што се не помињу, у време парења буду у 
сплету има иг кој зна колко и ондај су најопасније; в. опричати, унезверити.

сплодирати -одира (не)св ‘експлодирати’. – Немојде турати толико дрва, 
сплодираће вруна, виш да се усијала.

спљескати -ескам св ‘урадити нешто површно’. – Каки си ово колач спљескала 
ко да си га ногама мијесила.

спљоштити спљоштим св ‘згњечити, деформисати притиском, стезањем’. – Ćео 
му неотице на шешир и спљоштијо га, шћео е да цркне колко му бијаше криво, а 
Вилиман му вели »ебеш шешир, чувај здравље«.

сподбити сподбијем св ‘зграбити, шчепати’. – Кад је Гаврило излазијо из-куће, 
сподби само комад сува љеба и отутња.

сподигнути -нем св 1. ‘подићи’. – Сподигнули су виноград за пример; ║ сподићи 
сподигнем св ‘и с т о’. – Рад би био да сподигнем мено споменичка за живота мене 
и оној мојој мученици; 2. ‘одгајити’. – Вилип и Новка су сподигли тринесторо ђеце 
и сва им се, с Божјом помоћу, обдржаше; ║ сподизати -жем несв 1. ‘одгајати’; в. 
прочевље; 2. ‘градити’; в. замријети, надгробник.

сподоба м / ж ‘ругоба (морална)’. – Кад таку сподобу угледнеш далеко на путу, 
склони се док не прође.

спојка ж ‘направа која спаја два или више делова’; в. кламфа, орачица.
спомагати спомажем несв ‘помагати’. Они су били права браћа и стално су спо-

магали јeдан другог до дана данашњег; ║ спомоћи спомогнем св ‘помоћи’. – Трудте 
се, благо тају, да један другог спомогнете јел знате како е казано: нема брата док не 
роди мајка; в. исписник.

спомен м ‘надгробни белег, споменик’. – Онамо планинка на чијем је спомену 
крављача и чабрица; над мајсторовим гробом алатке: рапон, и сврдло и ђељка, над 
кметовим – мастионица и перо са све штамбиљом и кметовским штапом, подрумџији 
турили кључ и чутуру, виноградару – чокот и маказе, шнајдерки – шиваћу машину, а 
војник се не раздваја од пушке и бајонета с коима је стражио на бранику Отачества 
(7: 56) – И кад је спомен сподигнут, било е болбона и доље на гробу и горенаке на 
спомену (7: 213); ║ споменичак -чка м дем. – Радосав и Драгиња сподигоше свом 
синчићу Гвоздену споменичак и на њим написаше: родимо се да мремо, а мремо да 
вечно живимо; в. сподигнути.

споменак -нка м бот ‘цвет Myosotis, незаборавак’. – Споменак ти је један плави 
цветић о коме су и пјесме спјеване ко-но што е она »од споменка плавог цвећа венац 
ми оплетите«.

споменути споменем св ‘поменути’. – Каже баба кад смо излазили из манасти-
ра игуману кад му е целивала руку, вели, спомени нас, оче, у молитвама твоим; ║ 
спомињати спомињем несв ‘помињати’. – Бог да му душу прости, а остатку да по-
дари живота и здравља еда би га спомињали у вјеки вјеков.

спомоћу предл ‘помоћу’; в. расточник, срдачка.
спопадати спопадам несв 1. ‘нападати, досађивати (молбама, захтевима)’. – По-

чеше га ђеца спопадати да купи чезу, он се дуго нећко, па приста; ║ спопасти спо-
паднем св према спопадати. – Спопо е да се уда за њега и није шћео да се откани све 
док није пристала; 2. ‘узети маха’. – Спопала га нека болешчина, з дана у дан копни 
ко снијег с прољећа, ишли смо доктору, ништа није вређело.

спор спора -а 1. ‘који није брз, полаган’; в. достижан; 2. ‘од кога се може мање 
појести, од кога се брзо засити’; в. вришак.
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споради предл ‘због, ради (нечега)’. – Кад гој прођем според њиног гроба, пође 
ми суза, да л споради њиг, ил споради нас не знам (7: 163); изр. ~ себе ‘ради нужде’. 
– Морадок споради себе д-изиђем иза-куће.

спораћ -аћа м ‘спор, типак’. – Добар је ко љеб, ал спораћ, не мош да г-ишчекаш, 
спор ко спуж. – Кад је онај спораћ тресо шљиве, Радаило зебава па каже: глај како 
дрма – ко спуж букву.

според предл ‘поред’. – Ćедимо тујнак според меита и разговарамо о његовом 
животу. – Они според пута посадили орасе.

споречкати се -ам се св ‘поспорити се’. – И тако они реч по реч, згодно се спо-
речкаше, једва иг развадисмо; в. домаћинство.

спориш в. ајдучки.
спотакнути се спотакнем се св ‘заврсти се, саплести се’. – Склони ту шедрњу од 

врата да се жена не спотакне кад уиђе; ║ спотаћи се спотакнем се св ‘и с т о’. – Он 
ће да се спотакне и на своју ногу, не треба нико да му подмеће туђу.

спочетка прил ‘најпре’. – Спочетка е он бијо не мож бити бољи, ал се после ис-
квари и обнеради.

справити справим св ‘припремити, скувати’. – Справи једну добру гибаницу за 
вечеру; ║ справљати справљам несв према справити. – Справила Румена буранију, 
прсте да појдеш.

спрам предл ‘наспрам, насупрот’. – Туријо га учитељ, боз немирлука, у прву 
клупу спрам његовог астала. – Она његова крава спрам наше буше изгледа ко кућа 
спрам кокошара; в. упрема се.

спрасна ‘која носи плод (о крмачи)’. – Спрасне нам обадвије крмаче, ако Бог да, 
биће прасића за Божић.

спрати сперем св в. спирати.
спрдати се спрдам се ‘ругати се, изругивати се’. – Никад немо да се спрдаш, 

благо ђеду, то чине само они који немају стра од Бога ни стид од људи.
спредати спредам несв ‘спајати, упредати две жице у једну’. – Спредала ја ону 

рудицу, код оваца, на дружлицу, кад он бану и вели ми: срећан рад, Маро, а ја ти се 
пренеразик; ║ спрести спредем св према спредати. – Поможе ми Љепосава спре-
сти. – Наша Мара прело звала / све су преље рано дошле / све су преље рано спреле.

спредача ж ‘тканина од дебеле, препредене вунице, служи за покривање’. – Љети 
се покривало тањим поњавама, а зими спредачама (9).

спрема ж ‘девојачко рухо’. – Отац јој набавијо најбољу спрему у селу, а мајка из-
аткала ћилима, наеклала виранги, навезла коечега, имаће два пара коња да вучу руо.

спремати спремам несв ‘приправљати, припремати’. – Спремали су свадбу ме-
сец дана, ал јесу е и спремили, нема шта да се каже; ║ спремити спремим св спре-
мати. – Спремили јој руо од игле до сингерице и шивоњера.

спржити -им св ‘спалити, сагорети’. – Ако ова припека потрае још кои дан, 
спржиће све, не знам ку-ћемо стоку и чељад на-зиму.

спријатељити се -им се св ‘склопити пријатељство. – Богме се они спријатељише, 
оженише сина ш њином ћерком.

спрљити спрљим св ‘упропастити врелином или мразом’. – Склони, ћери, муш-
катле споља да иг не спрљи слана, нешто е подобро заладњело; в. набрисати.

спровести -едем св ‘превести, одвести’. – Чули смо кад су га милицајци спрове-
ли, али нисмо ништа виђели; ~ се ‘провести се’. – Иć, што смо се спровели на свад-
би, било е весело да не мош појмити; ║ спроводити -оводим ‘пратити, превозити’. – 
Угураше га милицајци у марицу, одведоше на саслушање и потље га спроведоше код 
судије; ~ се несв према спровести се. – Спроводићемо се ми тако и на твојој свадби.
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спровод -овода м ‘погребна поворка’. – Кад је Жарку била сарана, цело село до-
шло на спровод, а опело служило четрнес попова.

спроводаџија м в. проводаџија. – Дејо ти је бијо спроводаџија млогима коима 
није полазило за руком да се ожене и тај му спроводаџилук ишо од руке.

спроводаџилук -илука м ‘посредовање при упознавању младића и девојке ради 
склапања брака’. – Од свију послова највољо е спроводаџилук: ту пане барем печен 
пијевац, а ако дође до свадбе, богме и богат бошчалук, а није бијо гадљив ни на паре 
кое му дадну на-име дангубе.

спроћу предл ‘против’. – Не би имо ништа спроћу тога, да е ко човек пито, но 
он би шћео ко кабадакија, на-силу, е нећеш, сине мајчин, па да си још толики; в. 
апсити, испливати.

спрцати -ам св ‘напунити доста година, а не урадити ништа’. – Немо ништа 
да га жалиш: спрцо у гузицу толике године и само гло да се најде и напије, ништа 
створијо није ко да се не ваља.

спрчити -им св ‘притеснити, омалити’. – Шта си то спрчијо, немо, бре, да се 
срамотиш, ово е била домаћинска кућа и туј се никад није жалило; ~ се ‘скупити се, 
смањити се’. – Спрчили се ко за двије-бaнке сира.

спрчкати -ам св ‘спремити на брзину’. – Ма јес нам поставила д-едемо, ал 
спрчкала неки бућкуриш – није ни за шта.

спрчољак -ољка м ‘нешто мало, ситно’. – Ове године порђаво воће због сувови-
це, самосами спрчољци; в. мајушан.

спрштити -им св ‘изгњечити, истиснути (гној из ранице)’; в. бубуљица.
спуж м зоол ‘мекушац пуж, Helix’. – Он ти је, јадник, ко спуж: оставијо за собом 

љигав траг, никад није имо свое ја.
спутан спутна -о ‘забачен, далеко од пута’. – Није им лоше имање, јазук што е 

спутно.
спутити спутим св ‘омањати’. – Спућен му онај капутић, не може ласно да га 

заковча.
спуцати спуцам св ‘потрошити све, појести и попити’. – Пуриша спуцо очевину, 

па му после бијо крив неко други.
спучити спучим св ‘стегнути, закопчати’; в. пуце.
спуштати (се) -ам (се) несв ‘преместити надоле’. – Ајде да ми поможеш да 

спуштамо даске с калкана, суве су добро. – Кад смо ишли на такмичење целог Дра-
гачева у скијању, спуштали смо се озго низ Гуштеровицу и тујнак ти је победу одњо 
Раде Ћендић, звани Чаура, Бог да му душу прости; ║ спуштити (се) -им (се) св 
‘прилећи’. – Само мено да спуштим ове мое старе кости, па ћу доћи, ајте ви.

спуштача ж ‘продужетак основе направљен од канапа – како би се до краја утка-
ла’. – Остало је још мало основе до спуштаче – да изаткем торбицу (9).

сравнити сравним св 1. ‘уништити, поравнати саа земљом’. – Тијег дана удари 
град и сравни нам љетину са земљом: 2. ‘упоредити, свести рачун’. – Ајде да ми 
видимо ко коме шта дугуе, да сравнимо рачуне ко људи; ║ сравњивати сравњуем 
несв према сравнити. – Oне проклете Швабурине су нам кад гој су могли све руши-
ли и сравњивали нашу муку са земљом, а вамо се бајаги престављају ко културан 
народ.

срадити срадим св ‘порадити, завршити радове’. – Ђе гој ко има нешто да сради, 
ил жури да домири што е наумио, зовне њега да му поможе (7: 110); в. надгорњавати; 
║ срађивати срађуем несв према срадити; в. спаривати, трк.
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срам м ‘стид, срамота’. – Они неће умријети од срама, не треба им се бојати; ║ 
сраман срамна -о ‘покварен, бестидан’. – То е једна срамна рђа од човека; ║ срамно прил ‘застид-
но’. – Тако срамно знали су да лажу само они, а не зна се ђе су то научили.

срамити се срамим се несв ‘стидети се’. – Што се ти срамиш, благо ђеду, сло-
бодно узми.

срамота -оте ж ‘брука, обешчашћење’. – То е велика срамота благо баби; ║ сра-
мотан срамотна -о. – Срамотан је тај њин изговор, то е обичан покваренлук; ║ сра-
мотно прил ‘бестидно, вулгарно’. – Поче да булазни срамотно, би ме стид од његове 
бруке.

срамотити срамотим несв ‘обезвређивати, кудити, оцрњивати’. – Ништа се ти 
не бој, благо ђеду, кад те неправедно оцрњују и срамоте, себе брукају јел истина се 
не да везати.

срамотњак -ака м ‘човек који се срамоти’. – Онај Будимиров срамотњак се јопет 
избруко.

сргењати се -ењам се ‘сломатати се’. – Сргењаше се некуд доље низ-рид; в. 
прергењати се.

срда ж ‘особа која се лако љути на све’. – Срдила се баба на ђеда што е реко дуга 
коса плитка памет, а он јој реко: срдо моја, не срди се на ме.

срдачка ж ‘шипчица, дрвце које се провлачи кроз цев на коју је намотава пре-
диво’. – На цјевчицу од зове се намотава потка па се она уметне у чунак спомоћу 
срдачке и тако се тке.

срдити (се) срдим (се) несв ‘љутити, гневити’; в. срда; ║ срдит срдита -о ‘љут, 
бесан’. – Уиђе у-кућу нако срдит и намргођен, види се да му нису све козе на броју. 
– Ђедо им је говоријо да су били срдити ко бабини овнићи кад иг пушти у отаву; ║ 
срдито прил ‘љуто, бесно’. – Срдито јој одруби: немоде то да си урадила, да те гуја 
не печи.

срдобоља ж ‘дизентерија’. – Повише војника ти је ондај снашла срдобоља, мука 
су се намучили.

средњак -ака м а. ‘средњи син’. – Средњак ти наебе како окренеш, све пукне 
преко његовијег леђа јел старији је већ велики, а млађи је још мали; б. ‘неко ко је 
осредњег имовног стања’. – И средњак у селу награбуси, на њега товаре јел газда е 
газда, он је близак властима, а сирома нема од чега.

срезати -жем св ‘скројити’. – Идок код шнајдерке да ми среже аљину.
сремуш м бот ‘дивљи бели лук који расте у шуми почетком пролећа, медвеђи 

лук, Allium ursinum’. – Горенак код испоснице калуђера Рафаила испод Карауле има 
сремуша ко пљеве.

сретати се -ам се несв према сретити се. – Сретали смо се раније често, а сад 
већ подуго немам никаког абера о њему; ║ сретити се -им се св ‘срести се’. – Једне 
прилике се вође сретише Љубинко и Милорад и здоговорише се око изградње тра-
товара; ║ срећати -ам несв ‘сретати’. – Срећа вас испраћала и срећа вас срећала (7: 
131); изр. Ако срећу не сретиш, неш је стићи.

срећа ж ‘највеће добро, циљ људског понашања’. – Бог ти срећу дао и срећа 
ти пјевала; ║ срећица ж дем. – Кад нас је испраћо, имадијаше обичај да рече: ђе 
гој одијо – срећицу наодијо и у дом је доносијо; в. џарнути; ║ срећан срећна -о 
1. ‘испуњен срећом, радостан’. – Дошла је сва срећна и распевана; 2. ‘доносити 
срећу, бити срећне руке’. – Он ти је бијо срећне руке: шта гој је почо – све му се 
позлатило; 3. ‘у изразима за исказивање жеље, при поздравима’. – Нек ти је срећно 
и берићетно. – Срећан рад, браћо, и руке ви се позлатиле. – Кад долазиш на славу, 
каже се »Срећна слава, домаћине«, а домаћин најчешће одговара »Бог ти срећу дао«. 
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– Срећна ти слава, ђедо, и да нам славиш млого љета и година; ║ срећно прил. – 
Ђеду смо се вазда јављали да смо срећно стигли; ║ срећом прил. – Дијете се ошљига 
и упаде у-поток, ал срећом није настрадало.

срећковић м ‘који има среће’. – Он ти је прави срећковић, све му е ишло на-руку, 
за њега би ти важила она: роди ме, мајко, срећна па ме баци у трње.

сриктати сриктам св ‘дотерати, довести у ред’. – Није ласно, толика чељад у 
кући, требало е то све сриктати да се зна шта ко и како ради, а да нема никакијег 
зађевица. – Бијо е размажен начисто, ал кад је отишо у шегрте, срикто га мајстор: ни 
оно дијете ни помози Боже.

срицати сричем несв ‘читати слово по слово’. – Наши стари су једва срицали кад 
нешто читају, ал су били образовани јел су имали образ, џаба су вам ове школетине 
кад не знате најглавније.

сркати срчем несв ‘пити нешто са гласним усркивањем’. – Кад је Милисав 
Цревоња срко каву код Коза у кавани, чуло се до испред каване, а он то радијо 
зинат; ║ сркнути сркнем св ‘мало отпити’. – Ај да сркнемо по један гутљај из ове 
пријатељове чутуре; ║ сркутати -ћем ‘помало отпијати’. – Ене њиг двије у кујни 
нешто ћућоре и сркућу каву.

срљати -ам несв ‘ићи непровереним путем, несвесно, насумице’. – Тај ти срља у 
ништаклук начисто, тујнак чоека нема ни овићка, уватијо се лошог друштва и пошо 
странпутицом; ~ у пропас ‘несвесно ићи погрешним путем’. – Вико им он да с таком 
политиком срљају у пропас, ал нису шћели да га чују.

срна ж зоол ‘преживар из пор. јелена, Capreolus capreolus’; ║ срнче срнчета с 
‘младунче срне, лане’. – Низ ријеку протутњаше јелен, срна и срнче; ║ срнећи -а -е 
‘који се односи на срну’. – Бијагу ловци начинили срнећи паприкаш, јели смо у слас.

срнетина ж ‘срнеће месо’. – Не знам како мош да не волиш срнетину, ништа 
љепше од ње нема.

срозати се сроза(м) се ‘спустити се, спасти’. – Нису му се само срозале панта-
лоне, него се он срозо на нулу, брука једна од човека; ║ срозан -а -о ‘коме су спале 
панталоне’ – Узми каиш па се опаши, немо ићи тако срозан.

срозо -а м ‘човек који је пропао, физички или морално’. – Онај срозо пропо на-
чисто: ни онај човек ни помози Боже.

срозуља ж ‘неуредна, аљкава жена, која иде зарозаних чарапа. – Прође она 
срозуља нис-пут.

срољати се сроља се св ‘пасти, срушити се’. – Срољала се ћерамида на 
Видосављевој качари, ако е не препокрију, кљокнуће од првог снијега.

сроство с ‘сродство’. – Они су ти велико сроство, од двије сестре браћа, видиш 
да се личе.

срп м ‘алатка за жетву’. – Раније у време жетве су бивале мобе, жене понесу 
српове и жњу, везиоци везују снопове и мало-мало па песма одјекне.

српски -а -о ‘што припада Србима, што се односи на Србе’. – Сашила ђеци 
кошуље од српског платна, кад иг погледнеш – ко цветови у ливади.

срубити срубим св ‘уништити’. – Удари град о Петровудне те године те нам 
сруби љетину дибидуз.

срушити -им св ‘разорити, растурити’. – Срушијо Милинко некадашњи дућан, 
оће да прави нову грађевину.

срцана ж ‘надимак за жену’. – Каже Дамљан његовој Милосави: Срцана, турде 
по каву, а она порумење од стида што јој то рече пред њима.
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срце с 1. анат. – Само се увати за груди и зијевну: срце га преćече; 2. ‘средина, 
најлепши део нечега’. – Викаше тајо: дајте ђеци срце од лубенице и кору од млијека, 
они треба да расту.

срча ж ‘изломљено стакло’. – Ноћас су били ћевли, густирали, лумповали и на-
правили срче до кољена.

срчаница ж ‘дрвена гредица која повезује предњи и задњи крај запрежних кола’. 
– Нико није боље мого од Младомира да зађери како јасен расте у срчаницу.

срчика ж ‘средишњи део стабла дрвета’. – Бјељику напада жижак а срчику јок.
срџада в. сарџада.
стабло с ‘дебло, део дрвета од корена до грана’. – Ми с пролећа окречимо стабла 

у вотњаку; ║ стаблић -ића м дем. – Кад бидне пред-зиму, све ове младе стаблиће 
треба завити да иг зечеви не ољуште.

стабљика ж ‘стабло кукуруза’. – Кад се пожњу косиром стабљике муруза, 
онда се повежу снопови и сложе у купе; ║ стабљичица ж – Од оног позног жита 
стабљичица оста танка, није дебља од прста.

ставити ставим св ‘метнути, положити’. – Стави џезву нек се грије вода, са-ће 
да бану људи да им скуваш по каву; ║ стављати -ам несв ‘метати’. – Кад замијеси 
чесницу, мајка стави парицу, па ко добије он је батли, ићи ће му све од руке; ~ се 
‘мешати се у туђе послове’. – Не знам шта му е требало да се ставља у туђе ствари, 
што вико онај не трпај дупе међ пијане Турке.

стадо с ‘скуп оваца једног власника’. – Некад су се одавле до на вр планине 
бељела стада, а сад ниђе једне овце.

стајати стаем несв ‘заустављати се’. – Ради ко машина, не стае ко да се не-ваља; 
║ стати станем св ‘зауставити се’. – Учијо нас ђедо ону песмицу све полако реч по 
реч, а ми за њим понављамо: ђе ја стадок ти продужи, још смо дужни, ти одужи; изр. 
~ ко укопан ‘запрепастити се, шокирати се’. – Кад је чуо кукњаву, стао е ко укопан; 
~ на жуљ ‘дирнути неког у осетљиво место’. – Он чуо да му е шћерка затрудњела 
и да ће да роди копиле па му стае на жуљ и баксем пита: богати, како ти је ћера; ~ 
на муку ‘подсетити неког на нешто што га боли’. – Уватили му сина у крађи, а Вла-
де навалијо да му прича о поштењу, те му стае на муку; стани-пани ‘наћи се пред 
судбоносном одлуком’. – Кад би стани-пани, он окрете ћурак наопако и поче њима 
да кулизи и да се увлачи у гузицу и онда сам виђо да то човека ни виђело није; ║ 
стајаћи -а -е в. стоећи; ~-а соба ‘просторија за госте, гостинска соба’. – У нашој 
стајаћој соби су биле иконе, најљепши ћилими, ту су се гости дочекивали, туј се у 
славу дизало; ~-е одјело в. одјело; ║ стоећи -а -е (об. одјело) ‘(одело) које се облачи 
у свечаним приликама’. – Има стоеће одијело кад се пође, нако, неђе на свадбу ил 
на сабор, а има оно што е мено изношено за на пијац ил у задругу кад пођеш, а има 
вако ко во ја сад за по-кући, по њиви, а кад и то ослужи – мож још д-иде у њиву да 
се начини плашило; ~-а марама ‘марама која се повезује у свечаним приликама’. 
– Измила се баба, ичешљала, сплела кике и убрадила стоећу мараму; ║ стоећки 
прил ‘стојећи’. – Кад су пришли меиту, изјавише саучешће родбини, прекрстише 
се, спуштише свјеће, послужише се стоећки и померише се у лад док не стигне поп.

стајати / стојати стоим несв ‘1. ‘мировати у стојећем ставу’’ . – Стојали они 
под јабуком, кад паде озго једна жута ко лимун. – Стои на стражи, не мрда; 2. ‘бити 
чврст у моралном ставу, у убеђењу’. – Викаше весели ђедо: Јелица стои, Овчар стои, 
а човек – како кои.

стајњак м ‘стајско, об. говеђе ђубре’. – Раније се њиве ђубриле само стајњаком, 
за вештак се није ни знало.

стаклар -ара м ‘стаклорезац’. – Склонидер се с виђела, није ти отац бијо стаклар.
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стаклара ж ‘фабрика стакла’. – Причо ми ујко да е виђо кад је бијо војник ста-
клару тамо неђе чак у Параћину.

стакларац -рца м ‘врста белог кукуруза’. – Нема ништа љепше од качамака са 
скорупом и сиром, још ако е брашно од стакларца или осмака, нема боље.

стакленац -нца м ‘стаклени кликер’. – Ми смо имали кењце од иловаче осушене 
на-сунцу, а Цвето имо стакленац.

[стакло] с. – Очистите, ћери, стакла на свим прозорима. – Кад су грунуле 
прангије, зазвечаше стаклета на прозорима; изр. каљено ~ ‘термички обрађено стак-
ло’. – Каже тајо да има каљено стакло кое не мош ласно да разбијеш, вели млого 
тврђе од обичног; ‘део лампе, фењера’; ║ стаклен стаклена -о, одр. стаклени -а -о. 
– Имали смо најпрво земљани, па потље плекани и од-скора стаклени бокал.

сталажа ж ‘полица’. – Наредијо ми Мирослав Савин сталаже у-изби, не може 
љепше да бидну.

сталожити се -и(м) се св 1. ‘спустити талог на дно посуде, избистрити се’. – Кад 
потопиш креч, добро измешај, па онда нек одстои док се сталожи; 2. ‘смирити се 
(после снажног узбуђења, бурне реакције)’. – Немој да биднеш избрзан, но се тру-
ди да будеш сталожен; ║ сталожљив -а -о ‘смирен, одмерен’. – Она је вазда била 
сталожљива: што гој се десило – по Божјој вољи се десило; в. руда; ║ сталожљиво 
прил ‘смирено’. – Каже он њему, нако, сталожљиво: ове, оне и оне онамо неђеље не 
могу, а после наиђи да се здоговоримо.

становник -ика м ‘камен у ливади који се не може извадити, станац’. – Тај ста-
новник стоји вијековима у Миломировој ливади, нико није мого да га извади до дањ 
данас.

стараоц м ‘тутор, старатељ’. – Кад су му умрли родитељи, он бијо малољетан па 
му суд одредијо стрица за стараоца.

старати се старам се ‘бринути, водити рачуна’. – Цео живот се старо да бидне 
тачан у свему, никад премеђијо, никад закино на мери ил на кусуру, ником зло ни 
помислијо није, а јадно ти да е учинијо и споради тога су га сви ценили и поштовали 
и говорили да ни мрава није згазијо.

старац старца м 1. ‘стар човек’. – Старци боље на далеко виде јел је у њиг глава, 
а у младиг снага; ║ старчић -ића м дем. – Бијаше горенак на планини један смеран 
старчић ког су сви ценили; ║ старчина м пеј. – Она старчина поче нешто да галати; 
║ старкеља м пеј. – Каже ђедо свом унуку у шали, иć што гадан старкеља растеш; 
║ старачки прил ‘попут старца (спор, наглув, слабог вида)’. – Пита га он: како си, 
ђедо, а ђедо вели: нако, старачки: наглув, обневиђо, кљакав, ал, јопет, вала Богу, јел 
благо оном ко остари; 2. ‘женин отац, таст’. – Нашали се јампут пријатељ мог старца 
и каже: имо зета ил магарца то ти дође на исто, а мој старац му вели: не би ја мог 
зета дао за сва три твоја сина.

стареж ж 1. ‘старе ствари’. – Морам д-опарам Савов џемпер, ицијепо му се на 
лактовима, а и омањо, па ћу од оне старежи да му исплетем полувер; в. полувер; 2. 
‘непокошена лањска трава’. – Ону лањску стареж у ливади ћу ан спане снијег да 
попалим.

старешина м ‘кућни домаћин’. – Тамо ђе нема старешине нема ни куће.
старешинство с ‘улога кућног старешине’. – Кад је Драгиша напунијо шесет 

година, он сазове кућане и преда старешинство Обраду и каже му: од сад ти брини, 
а ја нећу да кажем ни шиш ни пис, а то ти значи: ако би пијевац шћео да ти кљуца 
прекаду, нећу да му кажем шиш, а ако би мачак крено на печено божитњаче, нећу да 
му кажем пис (10: 97).
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стари -а -о ‘који је стар, који дуго траје’. – Имало на нашем потоку преко пет-
нес стариг воденица; ~ сват ‘уз кума, најважнија сватовска функција и други све-
док на венчању’. – Kода-нас су ти на свадбама најглавнији кум, стари сват, ђевер, 
барјактар, чауш, војвода и домаћин, домаћин је маом младожењин стриц, а стари 
сват ујак; в. старојко.

старина м ‘стар човек, старац’. – Нема ти бољег учитеља од каког мудрог ста-
рине у селу који је прошо сито и решето, и ратове, и поплаве, и гладне године и 
коешта; – Еве ономад разговарам са ђедом, а он вели: дијете, ђе се старине не чују, 
туј Бог не помаже; ║ старински -а -о ‘древни, стари’. – Земајле су старински људи 
имали старинска ćемена: компир месечар, пшеницу банкут, муруз стакларац; ║ ста-
рински прил ‘на старински начин’. – Док се земља радила старински, било је на њој 
и здравља и здравог народа.

старјество / старештво с ‘поредак по годинама’. – К руци смо прилазили по 
старјеству, најпрво ђеду, па чичи, ондак баби, па стрини. – Знао се ред и све било по 
старештву.

староćедиоц м ‘староседелац, мештанин који више генерација живи у месту’. 
– Милићевићи нису староćедиоци војнак јел се стари Радомир привенчо кад се 
оженијо са Јеротијевом ћерком Катом, она била миражинка.

старојко м ‘стари сват (нов.)’. – Туј ти ми ујку запјевамо: нема пјесме ни весеља, 
док старојко не запјева.

старокосан -сна -о ‘престарео (о трави, сену)’. – Није покошено на време, млого 
старокосно, није ни за шта сем за козе ил простирку.

старос -ости ж ‘старост’. – Док си млад, мисли на старос да те не пита старос ђе 
ти је била младос и да не бидне по оној млад делија – стар сирома.

староставни -а -о ‘стари, древни (о књигама)’. – Тако, вели ђедо, кажу књиге 
староставне.

старудија ж ‘стара, неупотребљива ствар’. – Ајде бре, човече, да ове старудије 
даднемо Циганима кад наиђу, само нам праве гужву и заврзивамо се око-њиг; в. 
ргати.

старушити се старушим се несв ‘отимати се од контроле старијих (о деци), по-
нашати се самовољно’; в. одоцнити.

стас м ‘раст, висина тела’. – Бијаше твоја баба ко вила, имала е и стас и глас, кад 
запјева ко да звијезде брои; ║ стасит стасита -о ‘висок, витког стаса’. – Бијаше нако 
стасит и лепе нарави.

стасавати стасавам несв ‘доспевати, приспевати’. – Ђевојке му већ стасавају за 
удају. – То е нараштај кои је стасаво уз жижалицу и огњиште над коим су висиле 
вериге и ишо бос од Ђурђевдана до Митровдана; ║ стасати -ше(м) св а. ‘доспети, 
стићи, ући у фазу пуне зрелости’. – Стасала пшеница за жетву; б. ‘ући у године кад 
се преузимају неке озбиљне обавезе’. – Једног дана, бијо Тозо одврко − аман стасо 
за школу − заигра се и некако упане у они базен (7: 121).

стати станем в. стајати.
[ствар] ж. – Није он умљо ни да помери ствар која му смета, а камоли да нешто 

направи; ║ стварчица ж дем од ствар. – Идок те набавик коекакијег стварчица што 
треба за-славу.

створ м ‘биће, створење’. – Одјампут, у оном сутону, изби пред-нас неки створ; 
║ створење с ‘биће, створ’. – Веруј ми да у животу нисам виђо тако створење, ко 
упис.

створизати -ам несв ‘стално отварати и затварати врата’. – Смирдете се, ђецо, 
шта само створизате тијем вратима.
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стега ж 1. ‘направа за учвршћивање предмета обраде’. – Наша столарска тезга 
има двије стеге; 2. ‘строгост у васпитању’. – Приви ти њему стегу док је време да 
не пукне у сампас.

стегнути стегнем св ‘учврстити нешто да се не помера, да се не отвара’. – Стегни 
још мено да се не развеже; ║ стећи стегнем св. ‘исто’. – Чуеш кад ти кам: ово треба 
боље стећи; ║ стезати стежем несв према стегнути. – Мало ме стежу ове чизметине.

стелна ‘стеона (о крави која носи плод)’. – Видруља е стелна већ седам месеци, 
треба скоро да е одуставимо мусти.

стењало с ‘човек који све ради као од беде, коме је све тешко’; в. кукумуд.
стењати стењем несв ‘тешко дисати под великим теретом’. – Шта стењеш, очију 

ти твојиг, ко да се порађаш?
стећи стекнем св ‘зарадити, скућити (се)’. – Стеко си, вала Богу, доста, то није 

било просто јел да е стећи ко што рећи, сви би богати били, ал знам да ти ни сад није 
потаман јел, што викаше ђедо, лашње је стећи него сачувати; ║ стицати стичем несв 
према стећи. – Ко ради и стиче – и Бог га подупире.

стигнути стигнем в. стићи. – Баба е говорила: кад стигне последњи позив, на 
њега нико неће закаснити; ║ стићи стигнем св ‘наћи се на истом месту с неким ко 
је био измакао’. – Ите ви, ђецо, стићу ја вас; ║ стизати стижем несв према стићи. – 
Стизо е он земајле и најбрже, а сад ако направи два корака – на трећи мора да чекне.

стид м ‘срам’. – Жив ме стид појде боз онога што е учињо; ║ стидан -дна -о 
‘који има осећај стида, срамоте’. – Брезбожници, синко, нит имају стра од Бога, 
нит су пред људма стидни, не знаду они шта ће напошљетку да бидне; ║ стидљив 
стидљива -о ‘који има осећај стида’. – Снајка нам још стидљива, а виђећемо кака ће 
бити кад се мено ослободи.

стидак ститка м ‘последњи залогај кад се једе »у ревени«’. – Наручили ми 
печење у ревени и стидак, бајаги, неће нико д-узме, кад одјампут неста струје, а оно 
сви грмачише у мраку да смотају оно једно парче и испоназабијају виљушке један 
другом у-руке; в. пошљедак 2.

стидљивос -ости ж ‘ненаметљивост, повученост у себе, устручавање’. – У оно 
време стидљивос ђевојака е била на сваком кораку јел ђе гој је стида – нојнак је и 
поштења.

стидовати -уем несв ‘осећати стид, стидети се’. – Сви кућани стидују боз њене 
срамоте; в. слијепац; ║ стиђети се стидим се несв ‘стидети се, снебивати се’. – Оно 
од чега би се паметни стиђели оним се будале, ко они, поносе.

стишати се стишам се св а. ‘смирити се, утихнути’. – Бијасмо се ми стишали кад 
чусмо да неко зове испред-куће; б. ‘ослабити (о врелини, жару)’; в. чакља.

стијена ж ‘стена, велики комад камена, камена литица’. – Горенак на самом вру 
Јелице ти је Црна стена; ║ стијење с ‘камење, стене’. – Испод оног стијења ти је 
Руина кућа.

стоварити стоварим св ‘истоварити’. – Жаре стовари дрва с кола, уње му у 
авлију и сложи под трен (5: 59); в. ćенара.

стог стога м ‘сено или пшеница саденути на кружној основи око коца, стожера’. 
– Стогове пшенице смо жђенули поред гумна ђе ћемо да вршемо кад вршалица дође 
у наш џемат.

стогуља ж ‘»рогоџа« на коју је саденут пасуљ’. – Жђено сам у котару стог јечма 
и три стогуље пасуља.

стодинарка ж ‘новчаница од сто динара’. – Дадок и ја свирачима стодинарку те 
ми отпјеваше ону: благо мене и тебе, ђевојко, кад је нама чаир до чаира.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина538

стожер м ‘колац око кога се дене стог’. – Онај подоштрен стожер дигну у вис 
њиг двојица и побијају, а ја им сипо воду да се раскваси земља, и тако ћерају док не 
побију шесет-седамдесет сантима.

стојадара ж ‘девојчица која »зна сто јада«’. – Бабина стојадара, зна на чим 
звијезде стое.

стока ж ‘општи назив за домаће животиње’. – Кад јој унучад направе неку 
неваљалштину, она почне да џака и да им броји коекаке погрде, те стоко једна сто-
кава, те стока ви није равна, те нисте одвоили од стоке, ал најсмјешније нам било 
кад им каже »стоко без-репа«; ║ стокав а - о ‘који је као стока, који се тиче стоке’; 
в. горе стока стокава; ║ сточан сточна -о ‘који воли стоку и добро је негује’. – Он 
ти је сточан начисто, да може у штали би спаво, рани иг, поји, тимари, простире, ма 
гледа иг, неш ми веровати, ко ђецу; ║ сточица ж дем. од стока. – Запатисмо, вала 
Богу, сточице и пиљежи и мено помено заимасмо; в. скрпити; ║ сточји -а -е ‘који је 
од стоке, који се односи на стоку’. – Навасали смо сточје ране, исећи ће до Ђурђева 
дана, а можда бидне да једно ил два сијена и прељети; в. исећи.

столисник в. ајдучки.
стољњак в. чаршав.
[стомак] -ака м ; в. бубњаив, жврњати, тегоба; ║ стомачић -ића м дем; в. сту-

живати се; ║ стомачина ж аугм. – Шта си оклембесијо ту стомачину?
стопа ж 1. ‘отисак стопала’. – По стопама на снијегу виђело се кудије је отишо; 

2. ‘мера за дужину’. – Осново е шталу дужине двадес осам стопа; ║ стопица ж дем. 
– Види се да су ђетиње стопице.

сторњати се -ам се.св ‘уклонити се брзо, нестати’. – Сад је бијо вође, не знам ђе 
се сторња брже-боље; в. торњати се, шуњати се.

стотињак -ака м ‘буре од сто литара’. – Наточиде, сине, ракије из оног стотињака.
стотињак -њка м ‘стотинак’. – Наћеро е прасад на по стотињак кила; ║ стотак 

стотка м ‘и с т о’. – Ове године није рђава цена свињама, изишла на стотак динара.
сточар м ‘човек који гаји стоку’. – Они су неколко кољена били најбољи сточари 

у селу, њина стока ти је била за пример: најбољи волови, краве ко лађе, јунад от-
имарена.

сточити сточим св ‘саставити расточена кола’. – Ајде да скинемо тезијан па да 
сточимо кола и туримо канате.

сточница ж ‘жена која воли и гаји стоку’. – Пера ти је била сточница каку нисмо 
имали у џемату.

стра страа м ‘страх’. – Знаш како е казано: боље је мало с благословом но велико 
богаство са страом да се не изгуби. – Он ти је бијо у свое време стра и трепет.

страдалник м ‘онај који страда’. – Онај весели Драгић, пусти страдалник, по-
гибе за ниђе ништа и остави нолико сироте ђеце и једно посмрче.

страдалница ж ‘жена која страда, мученица’. – Ако има страдалница – то ти је 
била весела Перуника Драгићева, Бог да јој за муке њене дарива рајско насеље.

страданија ж ‘страдање’. – За време рата Бојовиће у Брезовицама е задесила 
велика страданија: Бугараши су им попалили све грађевине.

страдати страдам (не)св ‘бити изложен страдању, патњама’. – Народ је вођенак 
страдо више од комуниста потље рата нег од Немаца за време рата.

стража ж ‘телесна гарда’. – Нагно Обрад трубаче на-Дубљу да му одсвирају и 
отпјевају ону: Од Тополе па до Равне горе, свуђ су страже комаданта Драже, а његов 
отац вели, оде још једна шаруља за казну, а он у апс; в. лопов.

стражар -ара м ‘чувар’. – Кад је бијо стражар, увати га овицир да е заспо у стра-
жари.
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стражара ‘стражарска кућица’. – На Караули горе на вр Јелице е земајле била 
стражара.

стражити стражим несв а. ‘пазити, бити на опрезу’. – Mораш стално да стра-
жиш, да биднеш будан и мудар, да не олабавиш, да не потпуштиш, но да водиш 
рачун о свакој ситници ако мислиш да ти кућа напредуе; б. ‘налазити се на стражи’. 
– Он је те ноћи био на стражи според горњег улаза.

стражњи стражња -е 1. ‘последњи’. – Решила баба да се причести и у стражњу 
неђељу поста; 2. ‘задњи’. – Кад биднеш долазијо, уиђи на стражња врата, оставићу 
иг откључана.

стражњица ж ‘задњица’. – Срам га било од стражњице кад образа нема.
страна ж геогр ‘коса падина’. – Оде шумар наниже низа-страну ка Давидовића 

потоку; ║ странчица ж ‘мала стрмина, пристранак’. – У оној странчици би бијо 
млого добар виноград, окренута југу, поваздан у-оку сунца; ║ странчина ж пеј 
‘тешко пролазна страна’. – Он се скриво у оној странчини више куће; ║ странчуга 
ж ‘и с т о’. – У оној странчуги би и ђаво врат сломијо.

страовица ж ‘враџбина, саливање растопљеног олова у хладну воду ономе ко се 
престравио’. – Колко се Сава Стојановић бијо препо те ноћи, држала га драт неколко 
дана и морали су да зову неку жену да му салива страовицу.

страота -оте ж ‘страхота, патња, несрећа’. – Кад су проклети Бугараши попали-
ли село, било е страота поглати онај ојађени народ.

страс -сти ж ‘страх’. – И испушти ти она, веселница, од страсти и џезву и шољу 
и врисну ко да е љошти гуја (7: 118).

страћара ж ‘стара, запуштена и прљава кућа’. – Он ти је ону страћару наследијо 
од оца и није ништа унапредијо, но ћера нако од данас до-ćутра.

страшљивац -ивца м ‘плашљивац, кукавица’. – То су ти обични страшљивци и 
кукавиченде, они знају да се јуначе само кад кулизе неком.

страшник -ика м ‘кожни штитник на узди коња у висини очију (с обеју страна)’. 
– Страшник ти се ставља да коњ не мож да гледа на страну да не призире.

стрваћ -аћа ‘слабашан, нејак човек’. – Ђе нађе оног стрваћа да ти помогне, јаче 
је оно дијете од њега.

стрвина ж ‘лешина, цркотина’. – Кад је Манојлу црко бик, одма су орлушине 
оćетиле стрвину и почеле да круже изнад јаруге.

стрвињати -ам несв а. ‘споро ићи, вући се немоћно, старачки’. – Идем вако ко 
што видиш, стрвињам, бржи је спуж од мене; б. ‘мучити се, рвати се с недаћама’; в. 
заслуга.

стреа ж ‘стреха’. – Кад је шћео д-удари пљусак, видим ја кокошке се склањају 
под-стреу; в. вијукати, замући.

стревити (се) -им (се) св ‘срести’. – Само ти иди преко Русовица, стревићеш се 
ш њима сигурно и реци им да не итају и да смо пшеницу скрдили.

стрека ж ‘шира линија на ћилимачи’. – Ћилимаче нисмо балучили, ал смо иг 
стрекама шарали.

[стрела] ж. – Имали смо лукове и стреле па смо се код оваца такмичили ко ће 
боље да погоди мету; ║ стрелица ж дем а. ‘мала стрела’. – Ђедо Младомир нам је 
најчешће правијо мале лукове и стрелице; б. ‘слабији удар грома’. – Гађала стрелица 
у багрен испод Чаира на два конопца од нас, прецркли смо; в. гроница.

стрести се стресем се св ‘уздрхтати (од студени, узбуђења, страха)’. – Уватила 
ме нека драт те се стресок и најежик, дајде по едну мученицу да се згријем.
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стржев -ева -о ‘који је од стржевине’.5

стржевина ж ‘стржева грађа’. – Накричијо ми Рале да му, кад умре, одржим сло-
во и да му начиним сандук и крстачу од стржевине и моро сам то д-испуним. – Кода 
нас има и стржевине, и бјеловине, и растовине и лужњаковине и церовине, то ти је 
све иста вамилија, само е цер за грађу понајтакши.

стрижа ж ‘шишање вуне са оваца’. – Брзо ће почети стрижа, решиле жене да 
стрижу овце кад не знам ку-ћу прије, сто послова имам, а морам да им поможем 
држати.

стријеж м ‘танки лед, ледена покорица’. – Нису баре баш заледиле, ал јес уватијо 
стријеж по вру.

стрина ж ‘стричева жена’. – Оде моја стрина Крстина Богу на истину; ║ стри-
ница ж дем. – Рекли стриница и чикуна да ће ме водити у болницу да видим ђеда; 
║ стринетина ж пеј. – Она њена стринетина нека наџак жентурача; ║ стринин -а 
-о. – Ово ти је стринин штапић, ш њим се припомагала у потоњим данима.

стрићи стрижем несв 1. ‘шишати овцу, скидати руно са ње’; в. стрижа; 2. 
‘ћулити уши’. – Кад коњ рже и стриже уветима, он је нешто оćетијо ил неку опаснос 
ил је опазијо кобилу.

стриц стрица м ‘очев брат’. – Бијаше стриц Милорад јешан, мого е да збрише 
по-кила сланине ко ништа; ║ стричев -ева -о ‘који припада стрицу’. – То е стричев 
вотњак, виш како е затегнут, ко тамбура.

стричевина ж ‘наследство од стрица’. – Вићентијев син Сретен, стриц старог 
Милоја, бијо бежђетан, па е Милое наследијо стричевину, ене ти на спомену за-
писато.

стричевић м ‘стричев син, братучед’. – Овај делија ти је мој стричевић, имаш ли 
каку добру ђевојку за-њега?

стрмоглавити се -оглавим се ‘пасти са неке висине’. – Немојде се пети толико 
ако Бога знаш, стрмоглавићеш се, те ћеш врат сломити ко они Тасо, далеко било.

стрњак -ака м ‘њива са које је пожњевена пшеница’; ║ стрњиште с ‘и с т о’. – 
Пушти овце по стрњишту, нек попабирче понеки клас кои је осто.

строба ж ‘страхота, страхоба’. – Строба да т-увати колко е то задудњело кад је 
гађо гром.

стровалити се -овалим се св ‘срушити се, сурвати се’. – Никаки кућевник он 
није кад је дозволијо да му, кад је оловлани олуја открила качару, остане грађевина 
непокривена и ене ти сад му се стровалила, грдно поглати.

строљати се строља се в. стровалити се, нађенути.
строном стронома м ‘астроном’. – Оца Јована, што е живљо и Богу се молијо 

горе у пећини на вр Јелице, звали строном, ваљда што е погледо у небо.
стропоштати се -ам се св ‘пасти, срушити се’. – Иђаше он с нама и одјампут се 

заљуља и стропошта се нође за-прошће, једва га повратисмо.
стрпати стрпам св 1. ‘увући, угурати’. – Стрпаше га у бувару за ниђе ништа; 2. 

‘саденути’. – Стрпасмо данас, уз Божју помоћ, два сијена, стое личита ко јајце; 3. ‘на-
бацати’. – Стрпаше све на гомилу, нако, брез икаког реда; ║ стрпуљити стрпуљим 
св дем ‘саденути’; в. сијенце.

стругар -ара м ‘мајстор на стругари који рукује бансеком‘. – Од свију стругара, 
Милое Јоровић је бијо најпрецизнији, зато е код њега стално била налога.

5 У Драгачеву обичне су речи стржев, стржевина као ознака за један варијетет храста, 
али је, тврде информатори, непозната основа *стрж-.
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стругати стружем несв ‘припремати грађу секући трупце, балване’. – Данас тре-
ба да ми стружу грађу за кров; ║ стругнути -нем 1. ‘засећи на месту на ком ће се 
стругати’. – Прво мено стругни док тестере не легне; 2. ‘побећи брзо’. – Кад је до-
шло до гужве, мој ти Југослав стругну низ Поротине ко зец.

струготина ж ‘отпадак при стругању дрвета’. – За струготину су начинили неку 
вруну у којој она гори и згодно угрије радјоницу.

струја ж ‘нелагода, трема, страх да ли ће се нешто на најбољи начин завршити’. 
– Имала сам неку струју целог живота, никад нисам могла да дангубим.

струк м ‘садница неке биљке’. – Комишали смо жито на струку, за ручак поне-
семо љеба, сланине, сира, који струк лука и то ти је па смочи; ║ стручак стручка м 
дем. од струк. – Пјеваше наша Марија ону старинску како Јова иде из долова и он, 
вели, носи стручак босијока, да закити својој драгој врата.

струка ж 1. ‘ткани вунени прекривач за бебе, украшен решмама’. – Баба је уз пе-
лене обавезно доносила и струку (9); 2. ‘конац, жица 1 (в.)’. – Ако ћеш да ти џемпер 
бидне дебљи, онда саставимо двије ил три струке и то препредемо на дружлици; 2. 
‘професија’. – Старијег сина сам дао д-учи за учитеља, згодна е то струка.

струна ж 1. ‘затегнути сплет длака из коњског репа на гудачком инструменту’; 
изр. затегнут ко ~; 2. ‘конац на рибарском прибору’. – Добавијо Тоша однекле мло-
го добру струну за пецање; 3. ‘спуштен желудац’. – Рекли ми да имам струну, зато 
ме вако боли; каже: мора да си нешто млого запела чим си се волико струнила, треба 
да се, вели, опашеш.

струнити се струним се св ‘пореметити положај желуца’. – Носик с Милорадом 
оне џакове с пшеницом и кадар се струник; в. носити, струна.

стрчати -им св ‘сјурити се низ брдо, низа страну’. – Кад угледасмо мајку ђе иде, 
стрчасмо низ Орницу преда њу, а она нам извади из цегера вишек нанеака.

стуб ‘носач терета, грађевине’; в. дирек.
стубе ж мн ‘лестве, мердевине’. – Иди, дијете, часком уза стубе, на калкан, от-

купи јајца и збаци мено ђетелинице теладма.
стублина ж ‘шупље буково дебло укопано у извор (попут малог бунара)’. – Из-

бише оздо од Стојановића стублине и нешто џагоре.
студен -и ж ‘хладноћа, зима’. – Беше студен, пуца церић, ал немадосмо куд, мо-

рали смо д-идемо суду, јел влас је влас; ║ студен студена -о ‘хладан, равнодушан, 
незаинтересован’. – Он је шћео де се жени ш њом, ал она беше студена, не шће ни 
да чуе.

студенац -нца м ‘извор’. – Често су се виђали на студенцу и тујнак су почели да 
се бегенишу; в. прочевље.

стуживати се стужуе се несв ‘осећати мучнину’. – Изгледа да е преладијо сто-
мачић, нешто му се стужуе, ко да ће да повраћа; ║ стужити се стужи се св безл 
‘смучити се’. – Бијаше тај разговор млого мучан, згодно ми се стужило кад сам све 
то чуо.

стукати -ам несв а. ‘сузбијати, успоравати вола који у запрези јаче вуче’. – 
Mорам левака да стукам, стално надире; б. ‘ометати некога’. – Кад су виђели да е он 
способнији од њиг, почеше д-изналазе начине да га стукају; ║ стукнути стукнем св 
према стукати. – Није он мого никако да га стукне: стално е ишо за својом тврдом 
главом; ║ стук се! узв. ‘волу да успори, да се врати назад’. – Стук се, Шароња!

стукач -ача м ‘штап којим се по њушци удара во који надире у јарму, који вуче 
јаче од свог парњака’. – Левак је оштрији и стално надире, па е чича моро да га сту-
качом зуставља.
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стулити стулим св ‘побећи’. – Он ти се јуначи уз ракију, а кад гој загусти, он 
стули, куршум га не би стиго.

ступа ж 1. ‘дрвени, метални или камени округао и издубени суд у коме се тучком 
нешто дроби, уситњава’. – Узми, сине, овај крушац соли па га у ступи добро уситни, 
треба д-усолим сир; 2. ‘лења жена’. – Она Милошева ступа иде ко лад, не мош да е 
ишчекаш ваздан; ║ ступас -а -о ‘дебелих ногу’. – Дана е добра ко љеб и отарашна 
у послу ијако е дошла нако ступаста, реко би човек, нако одока, да е лијења, ал све 
постиже.

ступац -пца м ‘вертикални носач каната на запрежним колима’. – Кад скинемо 
канате и туримо тезијан да вучемо сијено, онда ударимо ове дугачке зашиљене ступ-
це; ║ ступчић -ића м дем. – Неђе им испо онај ступчић с кола;║ ступчина ж пеј. 
– Закачи ми она ступчина за јасен и пуче.

ступчара ж ‘жлеб, рупа у коју се углављује ступац на колима’. – Потпуштик кола 
и запе ми ступац за церић и одломи се до ступчаре.

стући стучем св 1. ‘попити, појести’. – Ономад смо направили базен за воду у 
планини и туј ти стукосмо балон вина и аман цело прасе; 2. ‘упропастити’. – Онај 
несрећник стуко пола ђедовине за кратко време; в. загребати.

стуштити се стуштим се св ‘усмерити се неком циљу трчећи’. – Кад је с брда 
угледо народ у авлији, Живота се стушти наниже што е мого брже.

сублесав -а -о ‘благо ментално несигуран’. – Он ти је мено сублесав, немо му 
узимати здраво за готово.

сув сува -о 1. ‘ослобођен влаге, осушен’. – Сијено још није суво, не мож га пла-
стити. – Од сувијег шљива баба нам правила компот; изр. ~ град ‘врућ ветар’. – 
Наши стари су земајле, кад ударе ови врели ветрови, говорили да е то суви град јел 
од те врелине почне д-опада лишће о Петровдану, опада зелено воће и коешта; 2. 
‘мршав, сувоњав’. – По све је способан, бистар, вредан, басташан, ал има валинку: 
млого е, брате, сув, дошо ко срчика.

суварак -рка м ‘остатак сувог дрвета у шуми, осушена грана’. – Сирота Милунка 
е преко целог љета скупљала суварке коекудије и тако се потље зими гријала.

сувињав -ињава -о ‘мршав, сувоњав’. – Бијаше Славо Миљојкин нако сувињав и 
поверетизан. – Видим да е способан, ал ми некако сувињав дошо.

сувовиња ж ‘суво грање, суварци’. – Нашлами мено сувовиње да потпалимо 
ватру; в. сукнути, суктати.

сувовица ж ‘суша’. – Испрскала земља од сувовице, ако не пане киша, јади ће 
бити – оће да потпети род.

сувогуз м ‘мршав човек’. – Прође онај сувогуз, нема у њему педесет кила кад 
покисне.

сувогуз -огуза -о ‘мршав’. – Онај сувогузи Тикомир знао да бае кад овцу нешто 
уједе.

сувогуза ж ‘мршава жена’. – Јес она нако сувогуза, ал ће сваки посо завршити 
брже од другијег.

сувомразица ж ‘оштар мраз без падавина’. – Није добра ова сувомразица за ози-
ма жита, млого би боље било да пане снијег.

сувоњав -оњава -о ‘мршав’. – Они су ти сви у вамилији сувоњави, ал вредни ко 
челе.

сувопаран -рна -о ‘који није влажан; који није мастан’. – Сувопарна ти ова 
пршута, морамо да е залијемо вином, иначе пропадосмо, могло би нам се приписати 
у мучеништво.
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сувота -оте ж 1. ‘наткривено промајно место, где нешто не може бити изложено 
киши’. – Сложи те даске у сувоту да не покисну па да се исповрчавају; в. акнути, 
простирка; 2. ‘суво сено (за разлику од оног које је закиснуло, влажно)’; в. закисну-
ти; 3. ‘копно, земља’; в. сметењак.

суврс -сти ж ‘врсник, исписник’. – Сва твоја суврс се ижени, само ти оста 
сиђелац, црни црњане; в. одгађати, чоја.

суврсник -ика м ‘вршњак, истогодишњак’. – Они су ти суврсници, зајно ишли и 
у школу и у војску.

суврсница ж ‘вршњакиња’.– Њене су све суврснице поумирале.
сугреб м ‘место на коме су гребали пси или вукови’. – Вели Љубица да е неђе 

нагазијо на сугреб и споради тога добијо свраб.
суд м ‘посуда’. – Ма и ја сам вољела за-славу да приновим нешто од судова, то 

треба д-има у-кући; ║ судић -ића м дем. – Набавила коекакијег судића, и лонче, и 
шерпицу, и џезвицу, омањи тигањић и кутлачицу.

суд суда м ‘судска установа’. – За оне који не признају љуцки суд, остаће онај 
највиши коем нико неће моћи да с-отме; ║ судњи -а -е ‘последњи дан, дан страшног 
суда’. – Вели ђедо баби: треба се спремати за судњи дан док још има времена, да не 
одоцнимо.

суданија ж суђење, парничење. – Никад немо, ђецо, да се бавите каком суданијом, 
то е задњи посо, боље опрости, јел знаш како се каже: ко се брзо суди, још брже ће 
се кајати, зато немој, па се не бој.

судба ж ‘нека натприродна сила која управља људским животом’. – Нико од суд-
бе није побего.

судбина ж в. судба. – Шта ћеш да радиш: така ти је судбина, мораш да носиш 
свој крс, нема оступања, само напред, дао ти Бог ову ђечицу, вришко ће они да се 
здомчају снаге па ћеш бити рат јел не може да бидне како би ми шћели, но како е 
суђено.

судити (се) судим (се) несв ‘водити судски спор; доносити пресуду’. – Кад су се 
судили, тамо они, све им је кренуло низбрдо. – Могу се људи судити и пресуђивати, 
ал је време најбољи судија; в. и судбина.

судланица ж ‘мера за дужину, једнака ширини длана’. – Испала млого добра 
сланина: полутке имају судланицу и јаче.

судница ж ‘просторија у којој се суди’. – Не мож моја кућа да бидне ваша судни-
ца: ако ћете да ми судите, вежите ме и водте у суд, пошто ја нећу д-идем добровољно 
(7: 102).

суђеник -ика м ‘човек који је некој жени, девојци »суђен« за мужа’. – Доћи ће, 
даће Бог, и твој суђеник на врата.

суђеница ж ‘која је неком мушкарцу »суђена« за жену’. – Она ти је његова 
суђеница.

 сужавати сужавам несв према сузити. – Шири – сужавај, крпи – трпи, дери – 
пери – то ти је био наш живот сељачки; ║ сузити сузим св ‘широку одећу учинити 
ужом’. – Одњела сам моју аљину код Јуле да ми сузи, ваљаће мојој ћери.

суждребна ‘која у утроби носи ждребе (о кобили)’. – Пасла се Зекуша под 
Добросављевим пастувом и остала суждребна.

суза ж ‘бистра капља из ока услед жалости, бола’. – Толико се ражалостила, суза 
јој сузу стизаше; изр. ~ радосница. – Кад је чула да е добила унуче, ударише јој сузе 
радоснице; ║ сузица ж дем. – Отри ђетету ту сузицу с обрашчића.

сузити сузим несв а. ‘испуштати сузе због велике хладноће’. – Зацинцо беше 
мраз преко планине, озебле руке, увета се скочањила, а очи засузиле; б. ‘испуштати 
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течност помало’. – Идок у-подрум, кадар оно највеће буре почело да сузи помено, 
треба га намазати сланином.

сукати сучем несв 1. ‘увијати, упредати’. – Кад везуемо снопове, ми сваки прут 
сучемо да би мого да га превијеш да се не сломије; изр. ~ бркове ‘упредати бркове’. 
– Ђедо ćеди според шпорета, суче бркове и прича како су јуришали на Колубари и 
како га ранише душмани; 2. ‘изврдавати’. – Кад је виђо да он суче и изврдава оно 
што е обећо, он му, нако испотија, каже: то што ти радиш није човечански, то не раде 
часни људи јел реч је реч.

сукљати сукља несв ‘много димити’. – Потпалијо Владе ћумурану, сукља дим 
по целом селу.

сукно с ‘врста вунене тканине’. – Имо Душанов ђед по мајци воденицу и поред 
ње ваљалицу ђе се ваљало сукно; ║ сукниште -а с пеј ‘старо сукно’. – Склонде ово 
сукниште одавле, ви[ди]ж-да ми смета; ║ сукнени -а -о ‘који је од сукна, који се 
односи на сукно’. – Ондак ти се носило сукнено одијело; ~ чакшире ‘панталоне од 
сукна’. – Ондај су ти сви носили сукнене чакшире и гуње, а тежанове кошуље.

сукнути сукне св ‘нагло планути, букнути’. – Кад озго бацик оно ситно суво 
грање, сукну ватра замало ми не осмуди косу; ║ суктати сукће несв ‘горети ве-
ликим пламеном’. – Сукће ватра испод казана, она сувовиња само пуцкета, а баба 
вели: то пуцају душмани од-муке.

сукња ж ‘женски одевни предмет’ – Вели баба Милева како су се сукње шиле 
од вунениг тканица, а блузе и кошуље за у-цркву ил сабор од ланеног платна; ║ 
сукњица ж дем в. доколеница, ракља[с]; ║ сукњетина ж пеј. – Опери ту сукњетину, 
ви[ди]ш како ти је штрокава.

сукрвица ж ‘гнојава црвена течност из ране’. – Није му још прерасла рана, чим 
мено не пази, појави се нека сукрвица.

сулити се -им се несв ‘измирити се, нагодити се’. – Кад су били на суду, немаде 
Младомир куд, призна како е било па иг судија посла у кодник да се суле.

сулуд -а -о ‘озбиљно поремећеног понашања’. – Ма оно њино дерле ко да е, Боже 
ме прости, мено сулудо, не вреди му говорити.

сулундар -ара м ‘чунак, плехани ваљкасти димовод од шпорета до оџака’. – 
Тамо, насред каване, стоји велика вруна из кое сулундар иде накосо до оџака, оно се 
помено оćећа дим, ал шта вали: ђе има ватре, има и дима.

сулц м ‘густо укуван сок од дуња од којег се ствара пихтијаста маса’. – Кад је 
мама кувала сулц од дуња, наспе нам по један тањирић те се засладисмо.

суљати се -ам се несв ‘клизати се’. – Кад смо били у Дубоком потоку, удари ле-
дена киша па се почесмо суљати и ми и волови.

суљиште в. клизиште. – Од овијег киша појави се онамо упремасе Пићине куће 
суљиште и упропасти нам пут.

суманут -а -о ‘који је сишао с ума’. – Ма пушти га, богати, виш да е суманут; 
сумануто прил. ‘бесно, неурачунљиво’. – Одједном прште влаша и они почеше да 
се сумануто млате.

сумирати сумирам (не)св ‘имати пред собом модел, образац по коме ће се нешто 
упоредити’; в. штрингла.

сумрак м ‘време након заласка сунца’. – Кад је било нако у сумрак, крену момци 
из целог џемата на забаву па кад је било според Зоркине куће, поче Драгиша: Јеси ли 
се наљутила Зоро / што ти нисам долазијо скоро – а ми грунемо да басуемо.

[суновратити] се -овратим се св; в. осилити се.
сунути сунем св ‘насути’. – Слаб сам ти ја кавеџија, ал ајд суни ми по шоље те 

каве; в. окидати.
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сунцати -ам несв ‘псовати сунце’. – Имо е добру душу, ал погану језичину, кад 
му е пуко ступац, он се продра ко суманут: бемти крваво сунце, а ђедо му вели: немо 
да сунцаш!

сунце с ‘извор светлости, топлоте, живота’. – Кад с прољећа гране сунце, све 
се буди; ~ те гријало ‘при помену покојника’. – Викаше покојни Драгиша, сунце 
те гријало, јазук је дангубити на ваком дану; поштен ко ~ ‘препоштен’. – Он ти је 
поштен ко сунце јарко; ~ ти жарко ‘ружна псовка’. – Имо е погану језичину, мало-
мало па опсуе сунце жарко или сунце ти калаисано; ко озебо ~ ‘радовање сунцу’. 
– Бог је уредијо да сунце грије и добре и зле, сунцу се свак радуе, а нарочито онај 
што е озебо; изр. зубато ~ ‘кад сунце греје, али је ипак хладно’. – Јес да е ведро, ал 
је сунце зубато, добро се ти обуци; за сунца ‘пре заласка сунца, за дана’. – Ете мене 
за-сунца код куће, ако Бог да, а ви се спремте д-идемо на скуп.

сунчаница ж 1. ‘висока температура ваздуха, жега’; в. затетурати се; 2. ‘то-
плотни удар’; в. препланути.

суочити (се) суочим (се) св ‘срести се очи у очи (на суђењу)’. – Кад су се суо-
чили, би јасно ко е шта реко, а ко шта додо; ║ суочење с гл. им. – Ја сам тражијо од 
судије суочење и кад смо се погледнули очи у очи, он призна како е било.

супа ж ‘течно јело које се једе на почетку оброка’. – Поставише добар ручак, 
најпрво супа и из-супе месо, па бијели мрс и кувана јајца, па сарма и најзад тиква-
ник; ║ супица ж дем. – Дајде ђетету супицу.

супарник м ‘такмац, ривал’. – Видиш она два ђеда: они су ти младијег дана 
били супарници, загледали се у исту ђевојку, ал, на њину жалос, њени је удадоше за 
трећег, ко у оној пјесми: мене дали – нису ме питали.

супрасна в. спрасна. – Супрасне нам обадвије крмаче.
сурвати се сурвам се св ‘откачити се и откотрљати’. – Кад смо ћерали снопове 

пшенице, Миљко потпушти кола и она се превртоше, мотка пуче, а они снопови се 
сурваше низа страну.

сурдук сурдука м ‘оштра висока стрмина’. – Доље испод њине окутњице ти је 
сурдук, има пешес конопаца висине.

сурдукнути се сурдукнем се св ‘пасти у сурдук (в.)’. – Кад су Јула и мајка јој 
Драгојла биле изнад Небоша, увати иг ноћ и умал се не сурдукнуше у онај амбис и 
туј су ти за буквом преноћиле до сванућа.

сурутка ж ‘течност која се издваја приликом сирења млека’. – Ону сурутку ис-
користим те саперем судове, сијају се ко сунце, па е после изручим у сплачине те ш 
њом напоим свиње.

сустајати -аем несв ‘показивати знаке умора’. – Ђедо је, реко би, почо да сустае, 
није ми више нако брз ко што сам га гледо; ║ сустати -нем св ‘посустати’. – Баба е 
говорила да је и младом човеку било млого приличније сустати него украсти.

сустезати се сустежем се несв ‘уздржавати се од нечега, снебивати се’. – Немо да 
се сустежеш, слободно реци шта те мучи.

сустизати -жем несв ‘пристизати’. – Ђедо се шали са бабом и вели да је по-
чела да га сустиже и да ускоро он од ње неће бити старији; ║ сустићи -гнем св 
‘стићи у путовању или чему другом’. – Кад смо били изнад маслаћкиг кућа, доље 
под Кривајом, сустигосмо Стојану Ђорђеву и Бисенију Јеротијеву.

сустопце прил ‘у стопу’. – А мајка иђаше за њим сустопце, све док се он није 
попо на камијон с војницима.

сутлија ж ‘сутлијаш, јело од пиринча куваног у млеку’. – Скува нам мајка 
пођекад сутлију па озго поспе циметом, а ми оно спуцамо у слас.
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сутон м ‘сумрак’. – Кад би сутон, само видиш како народ изоди из-њива и креће 
кућама, а на повише места одјекуе песма.

суша ж ‘дуже време без кише’. – Богами ако потрае ова суша, рђаво нам се пише.
сушара ж ‘просторија за сушење (об. меса, воћа), сушница’; в. гужњак, саламу-

ра.
сушити сушим несв ‘ослободити се влаге, постати сув’. – Појтај ово, појтај оно, 

не сушиш кошуљу поваздан, стално мокра од зноја; ║ сушнути се сушне(м) се св 
‘мало просушити’. – Кад се сушну откоси, зађте те иг испреврћте, па ћемо пред ноћ 
да салетимо да попластимо ђетелину и потрпамо на рогоџе, ако Бог да; в. угланцати.

сушица ж ‘туберкулоза’. – Неколко Цолове ђеце пострада од сушице; ║ суши-
чав -а -о ‘који има сушицу’. – Не знам што е нако олошала, стра ме да није сушича-
ва, далеко било.

Ć
ćајан ćајна -о ‘који се сија, сјаји’; в. орати.
ćактити се ćакти се несв ‘сјати се, пламтети’. – Згодно ме преćече очима кое су 

пламћеле и ćактиле – реко би је ждрака ударила у огледало.
ćевер м 1. ‘северна страна, север’. – Окрени леђа ćеверу и биће ти топлије; 2. 

‘северни ветар’. – Кад удари ćевер, брије увета; ║ ćеверни -а о ‘који се налази на 
северној страни’; в. маовина, полубрвњара.

ćеверац -рца м ‘северни ветар’; в. вући, дембелисати, јакуљача.
ćедалица ж ‘даска на којој се седи за разбојем’. – Зими не устае са ćедалице, тке 

поваздан.
ćедало с ‘седало, мотка на којој ноћивају кокоши’. – Кокоши пред ноћ улазе у ко-

кошар и заузимају места на ćедалима. – Кокоши за дана заузимају места у кокошару 
на ćедалима, зато се за спавалице и каже: чим кокошка на-грану, он поњаву на-главу.

ćедати -ам несв према ćести. – Поче народ да улази у задружни дом и да ćеда 
на клупе; ║ ćести ćеднем св ‘сести’. – Имало е бездушнијег људи према сиротињи 
па е отуд народ спјево ону: дуга дана у зла господара / не-да ćести не-да љеба јести; 
изр. ~ за разбој ‘ткати’. – Она поваздан ćеди за разбојом, њени ћилими су ко упис, не 
мош иг се наглати; Кад би знао ђе би пао, туј би ćео; ║ ćеђети ćедим несв ‘седети’. 
– Никад, веселница, није имала кад да ćедне па да ćеди. – Стално он говораше: знаш 
да е заповиђено да не ćедочиш лажно и зато народ вели: криво ćеди, а право беćеди. 
– Ćеди ди си јел ни за ди си ниси. – Ćели па ćеде, боли иг брига што се налуњило 
одонуд од Овчара; ║ ćедећи гл прил ‘седећи’. – Није му тежак посо, све ради ćедећи 
шта би шћео.

ćедина ж а. ‘седе власи’. – Попала га ćедина, а памет попуштила; б. ‘сед старац’. 
– Еве, да чуемо ријеч ове ćедине, најстаријег и најмудријег међу-нама јел није тек 
нако казано да бијели коњи младу возе.

ćедиште с ‘седиште’. – Преко каната се туре ćедишта и на њиг потрпамо поњаве 
и тујнак поćедамо, ма – жива згода.

ćедница ж ‘седница, скуп’. – Имали они неку ćедницу и тамо нешто тупили зубе, 
све што су рекли не вреди циганске паре.

ćедок -ока м ‘сведок’. – Заво га за ćедока, а он реко судији: ја ништа о-том не 
знам, Бог ми је ćедок.
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ćедочити -им несв ‘сведочити’. – Водте рачун, ђецо, шта зборите, никог не 
опањкавајте, нит говорте како није, но само како јес, јел је казано: не ćедочи лажно.

ćедуњав в. сијед.
ćекира ж ‘секира’. – На кола туре ćекире, попреко тестере, покровце, џаче са 

клиновима, влачегом и узицом, кострутну торбу, са којим струком лука, чанком 
сира, парчетом сланине и мурузним љебом (5: 58); ║ ćекирица ж дем од ćекира. 
– Жао ми ону ćекирицу, мора да ми је неђе испала ис каната; ║ ćекирче -ета с 
‘ и с т о’.  – Понезде и оно мало ćекирче, може затребати; ║ ćекирчина ж аугм пеј од 
ćекира. – Ова ćекирчина се иступила ко будак, пукоше ми руке цијепајући ш њом, 
не може да глоне.

ćекирација ж ‘секирација, брига’. – Шћела е да пукне од муке и ćекирације кад 
су јој мобилисали сина, никако да јој спане камен с-груди, ваљад је зато оно и рече-
но не дај, Боже, што ми мајка мисли, но дај оно што жена мисли.

ćекнути в. ćећи.
ćеме -ена с ‘плод или део плода из кога се замеће клица нове биљке’. – Викаше 

за њиг покојни ђед Миљојко: издајници, каже, ćеме им се затрло! – Испонабављали 
смо ćемена, чекамо само да гране прољеће па да сијемо; ║ ćеменски -а -о ’који се 
тиче семена’. – Срећом набавик ćеменски компир на време, сад га нема ниђе, рас-
продо се ко алва.

ćeмењача ж ‘конопља од које се добија семе’. – Ćемењаче се чупају краем авгу-
ста (9); в. семењара.

ćена ж зоол ‘птица певачица Parus’. – Оди, благо баби, да поглаш кроз прозор 
како се скупиле ćене око-салаша; ║ ćеница ж ‘и с т о’. – Земајле је било млого више 
ćеница но сад што иг има.

ćенара ж ‘грађевина за оставу сена’. – Наредијо Чимбо ćенару и више не ђене 
сијена, но у њу стовари и готово.

ćенина в. сијено.
ćеновит -овита -о ‘који је у сенци, хладу’. – Кад будеш купово ćеме, ишти за 

ćеновитa места, да бацимо по вотњаку.
ćенокос -окоса с м ‘место на коме је покошено сено’. – Неш ми веровати да смо 

онда ишли боси и по ćенокосу и по стрњаку, били нам табани ко ђонови, а није ни 
чудо: грували смо боси по цело боговетно љето.

ćера ж ‘неопрана овчија вуна’. – Турила сам ону ćеру у зграду па ћемо, кад до-
спимо, да е перемо и редимо; ║ ćерава -а -о ‘масна, неопрана (о вуни)’. – Ону ćераву 
вуну смо турили на другу гомилу.

ćерина ж ‘прљавштина на вуни’. – Има доста вуне, ал има млого ćерине.
ćести ćеднем в. ćедати.
ćетва ж в. сетва.
ćетити се ćетим се св ‘сетити се’. – Кад те опаучим, ćетићеш се и кад си мајку 

за сису ујо.
ćетовати -уем несв ‘саветовати, поучавати’. – Сви су га одреда ćетовали, ал ниш-

та није вређело: он ћеро по свом док није звекно главчином о зид; ║ ćетовање с 
‘саветовање, подучавање’. – Има некијег којима ćетовање помаже колико и кад им 
муву туриш под реп; в. сетовати.

ćећати се -ам се несв ‘сећати се, памтити’. – Ćећаћете се овиг ријечи што вам 
зборим, ал биће вам доцкан. – Ćећам се, ко јуче да е било кад се покојни ујко Ми-
линко женијо, а то ти је било пре шесет и више година.

ćећи ćечем несв ‘резати, сећи’. – С косирима смо ćекли шашину олајле; ║ 
ćекнути ćекнем св ‘одсећи, сецнути’; в. бубрежњак, иćек; ║ ćецнути -нем св дем. 
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– Де ми ćецни мено пршутице да ставим на овај крњи зуб; ║ ćецкати ćецкам несв 
‘ситнити, сећи на ситно’. – Не би ти погазијо оно што е реко да би га ćецко на ко-
маде; ║ ćецколити -им несв дем. – Ене га у потоку, ćецколи полако прушће с врба.

ćеча ж ‘обарање стабала у шуми’. – Кад на јесен спане лис и крене ćеча, оћу 
д-обалим лужњак за кров; изр. Ćече уши, крпи дупе.

ćечиво с ‘оштрица’ – Дадниде ми како ćечиво, не могу д-одријешим ову узицу, 
везата крвнички, намртво.

ćечица ж ‘чекић за подсецање, оштрење воденичног камења’. – Имо онај Чара-
пан млого добру ćечицу за потćецање воденичког камења.

ćутра прил ‘сутра’. – Знаш како веле: што гој мош урадити данас, не остављај 
за-ćутра; ║ ćутрадан прил ‘сутрадан’. – Кад је било ćутрадан, дођоше пријатељи у 
првешче и поде; ║ ćутрашњи -а -е ‘сутрашњи’. – Јес, ćутрашњег ми дана, тако е 
било.

Т
табан табана м ‘доњи део стопала’. – Њему ти је образ под табаном, то човека 

ни виђело није.
табанати табанам несв ‘ићи непрестано, пословати поваздан’. – Остарили смо, 

ал јопет табанамо поваздан, никако да доспимо да мено ćеднемо и данемо душом.
табарка ж ‘део казана са водом у коме је смештен килер ради расхлађивања паре 

при печењу ракије’. – У табарку смо стално доносили воду з бунара те је разлађивали.
табати табам несв 1. ‘утврђивати нешто гажењем’. – Кад воћку садиш и загрнеш 

земљу на жиле, онда треба добро табати да она земља пријоне уза жилице. – Кад су 
они људи што су копали раку турили земљу на ђедов гроб и озго почели да табају, 
Каћа кроз сузе викне: Немо да ми газите деду!; 2. ‘парити се (о кокошкама)’. – Кад 
је Саша виђо како пјевац појури кокошку и поче да е таба, он викне баби Зорки: Јао, 
бако, види шта јој ради! – а она му рече да се коке тако играју; ║ табање с гл им; 
в. пртина.

таблица ж ‘мала табла на којој су ђаци писали легиштером’; в. избрисати, 
легиштер, писанка, торба, резаљка, отирати; изр. ~ мложења ‘рачунска радња 
множење’. – Није никако мого да свикне таблицу мложења и боз тога е потораво; в. 
утувити.

таван тавана м ‘део зграде испод крова, поткровље’. – На тавану од куће смо 
сушили орасе, а на таван од штале смо дизали сијено.

тавањача ж ‘греда на тавану’. – Тавањаче на нашој кући су биле од тесане гра-
ничевине.

тавница ж ‘тамница, затвор’. – Кад су га повели у тавницу, срети га отац на путу 
па га пита »ђе ћеш да дангубиш на вако лепом дану«, а он му вели: нећу ниђе, воде 
ме. – Викаше весели Обрад: не веруј пријатељу за собром, но на вратима тавнице.

таворити -им несв ‘једва преживљавати, тешко живети’. – Тавориш, нако, дан и 
комад јел ти је овај наш сељачки живот мучењачки.

таврљати -ам несв ‘чаврљати, неповезано говорити’ – Наиђе Драгомир и поче 
таврљати о коечему, његовој причи никад краја.

тазача ж ‘свежа риба’. – За Никољдан сам набавијо четрес кила тазаче и неколко 
кила сараге.
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тазбина ж ‘женина родбина’. – Кад зет дође у тазбину, обавезно крекне пијевац 
и мијеси се гибаница.

тазе ‘свеже’. – Донеси, ћери, тазе воде с бунара да послужиш госте слатко и воду.
тајац м ‘тишина’. – Кад он подиже здравицу, наста тајац, сви бијагу ради да чују 

шта ће да прозбори.
та(ј)ити таим несв 1. ‘крити, чувати тајну’. – Ово што ми причамо таите, немо да 

се ода-нас чуе; 2. ‘почети се одржавати на ногама (о детету пре него што учини прве 
кораке)’. – Ене како згодно таи, за који дан ће да проода, ако Бог да.

та(ј)ица м хип ‘тата, отац’. – Кода нас ђеца зову оца са ваздан имена, а ми на-
шег – тај(и)ца; ║ тата. – Тата, купи ми читанку; ║ татица м дем. – Татице, молим 
те пушти ме на игранку; ║ тајко м. – Тајко, боли ме стомак; ║ тајо -а м. – Вели нам 
тајо: немо да биднете стрине но будте јунаци; ║ тале -а м. – Мој тале није шћео 
д-иде на гласање, вели: нем[ам] за кога, сви су исти, ко јајце јајцету; в. креч; ║ тато 
-а м. – Није тато шћео д-узме шаку траве у туђем; ║ таћо -а м. – Милошев, Гутов 
и Ђоков таћо оставијо аманет да му, кад умре, доведу најмање три попа на сарану.

тајновит -овита -о ‘скривен’. – Имали су они тајновито место ђе су љубависали 
и то нико није знао неколко година, ал најзад би по оној све што е тајно биће јавно.

такиша ж ‘сорта крушке ситног плода’. – Горе испод Младомирове куће је било 
неколко такиша, од њиг се правила млого добра водњика.

такнути -нем св ‘додирнути’. – Оде оцо њиној кући и запрети оном њином 
обешењаку: да ми дијете ниси такно још јампут, иначе ћеш са мном д-имаш посла; 
║ таћи такнем св ‘и с т о’. – Док је била ђевојка, није нико мого да е погледне ласно, 
а јадно ти да е такне прстом једним; ║ тицати (се) тичем (се) несв а. ‘додиривати’. 
– Остави га и немо га тицати, па ће све бити мирно; б. ‘односити се’. – Што се ти 
упушташ у оно што те се не тиче.

такши -а -е ‘лош, лошији’. – Њина земља е дошла нако прљуша, млого е такша 
од ове наше; в. прољеће.

тал м ‘део, удео’. – Ови што су се на брзе брзине обогатили нису то одзноили, но 
отели тал од народне замуке тако што су се талили с онима што су здомчали влас; ║ 
таличан -чна -о ‘кога прати срећа, срећан, срећник’. – Он ти је таличан ко нико, све 
му иде руке, чега гој се доватијо оно му се позлатило.

таламбас м ‘врста бубња у који се удара и јавно нешто оглашава’. – Кад дужник 
земајле не измири дуг, онда му се распродае имовина тако што се удара на таламбас, 
народ се скупи и ондак ко да више, ал наши стари нису никад шћели да купе имање 
на тај начин, но су вољели да купе од онога ко ће то да им благослови. – Оде му 
имовина на таламбас. в. добош.

таламбасати -ам несв ‘правити буку’. – Немоте, ђецо, више таламбасати, при-
лего ђедо да мено одмори.

талити се талим се ‘подмиривати се, сносити трошак, давати награду’; в. тал. – 
Ласно е њима, узели влас па се тале како сами оће.

талог м ‘резултат цеђења, таложења’. – Баш се по талогу у шољи види да ниси 
жалила каву кад си закувавала.

таложити -и(м) несв. – Кад се вино оточи, почне да се таложи онај муљ, па се 
зато вино претаче неколко пута док се начисто не пречисти.

талпа ж ‘брвно’. – Ове трупце ћу д-истружем у талпе од осам сантима.
таљигати -ам 1. ‘једва преживљавати’. – Шта да ти кажем, дијете, таљигамо 

некако, млого радимо, а мало имамо, ал јопет, вала Богу, чељад су здрава и сложна, 
а то е најважније, јел знаш како е казано: бољи је залогај сува љеба с миром него 
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кућа пуна поклане стоке са свађом; 2. ‘вући терет на таљигама’. – Он ти је с оним 
његовим коњићом таљиго поваздан.

таљигаш -аша м ‘човек који превози робу таљигама’. – На железничкој станици, 
дољенак у Чачку, стално е имо по неки таљигаш кои је превозијо ком шта треба.

таљиге ж мн ‘врста сеоских запрежних кола’. – Научијо Илија кад је бијо у бер-
би жита у Банату ону пјесму, па мало-мало само га чуеш: еј, ај, баш нас бриге возимо 
се на таљиге.

таман реч. ‘као по мери’. – Купијо ми тато јакну, дошла ми таман, ко да е шивена 
по мери.

таман тамна -о ‘загасит, тамне боје’. – Згодан си му џемпер исплела, само е мло-
го таман, ваљало би да е колко било ликтији.

таманити таманим несв ‘уништавати’. – Они најбоље тамане јагњетину – кад је 
други плате.

тамљан тамљана м ‘тамјан, миришљава смола’. – За онога коме је душа у носу 
народ каже да мирише на тамљан. – Бежи ко ђаво од тамљана.

тамљаника ж ‘врста грожђа’. – Имали смо у нашем винограду неколко гиџа 
тамљанике, па смо њу и динку највољели д-едемо.

тамноок -оока -о ‘тамних очију’. – Бијаше нако црнгарица, витка, висока, там-
ноока, ништа од ње није било љепше у оно време, а сад сиједа баба, једва габеља 
путом, вако ко и ја; то ти је оно што викаше баба Винка: и лијепи цвјетови су лијепи 
само неко време.

тамо прил, као елеменат заштитне формуле, у изр. ~ њима. – Знаш ли да е, тамо-
њима, липсала крава; ~ тебе. – Шта ме брига што е, тамо-тебе, зинула ала за туђим 
женама; ~ они. – Ови наши слијепци, тамо-они, не знају за ким су кренули; ║ тамо-
нак прил ‘тамо’; в. одужити 2, одмаивати; тамонак ‘и с т о’; в. завада; тамонаке 
‘и с т о’. – Она ти потље оде у-род и тамонаке исприча и што јес и што није; в. ветар, 
домазлук, иструћати; тамонаке ‘и с т о’; в. играч

танак танка -о 1. – Узми ти танки прутић и пуцни га по дупенцету па ће се сми-
рити; 2. ‘сиромашан’. – Он ти је, веселничак, танак, чак најтањи у селу и сто јада га 
снађе, није џабе казано да се на танком ломи.

тандара-мандара изр ‘неповезан говор, брбљарија’. – И он ти туј поче да тртља, 
тандара-мандара, не могадосмо да г-уватимо ни за-главу ни за-реп.

тандарија ж ‘пропаст, суноврат’. – Оде све у тандарију.
тандркати тандрчем несв 1. ‘стварати велику буку крећући се по каменитом 

путу’. – Тандрчу кола по калдрми, једва чекаш да се измакну; ║ тандрљати -ам 
‘и с т о’. – Била ти онда она шинска кола, па ако по калдрми још поћераш коње ка-
сом, то тандрља, ко свети Илија кад загрми; 2. ‘неповезано говорити’. – Не тандрљај, 
Живораде, живота ти твога јел то што збориш није истина.

танковијас -ста -о ‘танког, витког стаса’. – Бијаше Танкосава Драгољубова 
танковијаста, ко да су знали како име да јој нађену.

танте-ванте изр ‘тамо-овамо’. – Треба да му купиш књиге, да платиш стан и 
рану, да га ођенеш и кад све сабере, танте-ванте, кошта те студент лијепиг волова 
годишње.

тантуз -уза м ‘глуп човек, глупак’. – Чуеш ли ти, тантузу један, шта ти је човек 
реко д-урадиш.

танџара ж ‘врста старе пушке’. – Поњо он у лов, бајаги, неку његову танџару, 
сумњам да може мушицу ш њом д-убије.

[тањир] -ира м; в. смочити, сплачине; ║ тањирић -ића м дем; в. сулц; ║ 
тањирчина м пеј. – Оне тањирчине јој влекаве, кад је опрала, није обрисала.
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тапија ж ‘јавна исправа о власничком праву на некретнину’. – То су тапије кое 
су нам од ђедова остануле, то није за продају, то ћу д-оставим унуцима да знају ко 
су и одаклен су.

тарак тарка м ‘алатка за чешљање вуне’. – Тарак су ковали Цигани и мого си да 
га набавиш о вашерима. – Истрљене ручице тежине тарчиле су на тарку (9).

таракџија м ‘онај који прави тарак’. – До Цигана, сада нема други таракџија (9).
тарапана -ане ж ‘гужва, неред, туча’. – Не воли мој ђедо да се прави нека тара-

пана, он би бијо рад да то буде домаћински, благословено и часно.
таркати -ам несв ‘чаркати, одржавати ватру’. – Ђедо ćеди според прочевља, тар-

ка ватру по кои пут и разговара с комшијом.
тарлити -им несв ‘журити, мучити се’. – Цео живот сам ти тарлила: пожури, 

повури, тркни, омркни, порани, освани, натовари, стовари, узвари, усири, полети, 
исплети, пребриши, саши, заши, окречи, испечи, окопај, заливај, саливај, скочи, 
смочи, крпи, трпи (7: 88).

тарчати -ам несв ‘чешљати кудељу, гребенати’. – После увече тарчамо кучине и 
тако иг спремимо за предење; ║ тарчити -им несв ‘прерађивати тежину одвајањем 
власи од кучина’. – Скупе се жене, па тарче, причају, смију се, шале, нешто се спре-
ми и поједе (9).

тас м ‘тањир на теразијама, кантару, боланџи’. – Ко е меријо нешто масно 
боланџом па оставијо нако измашћен тас?

таслак -ака м ‘горњи део преслице’. – Таслак преслице украшаван је резбаријом 
(9).

таслачити -им несв ‘ударати, тући’. – Кад му е реко »нећу«, он га увати и поче 
га таслачити док није реко: »извини, тата, нећу више никад«.

таслица ж ‘тацна’. – Доњела ми баба, за Младенце, млого згодне шоље за каву 
са таслицама.

таслице ж мн ‘завршетак рукава кошуље, манжетна’. – Обуко нов саков, а испод 
рукава се виде таслице од кошуље бијеле ко снијег.

татлити -им несв ‘трчати’. – Како му е реко да донесе воде, он узе тестију и поче 
да татли низ ливаду на извор.

таћи такнем в. такнути.
тачан тачна -о ‘нормалан, здрав; честит’; в. валити, имати, наступ, старати 

се, узмаћи.
тачка ж ‘колац, притка за парадајз’. – Отишо у Дубове да зготови тачке за 

патлиџане.
твојски прил ‘на твој начин, по твојој процени, по твом занату’. – Како велиш да 

ово урадим, пита мајстор Милорада, а он му вели: по твојски.
тврд тврда -о ‘чврст, крут’. – Нема се куд: доље тврдо, горе високо; ~-а на сиси 

‘крава која тешко пушта млеко при мужи’. – Млого е добра крава и мљечна, ал тврда 
на сиси, има да ти отпану руке док је измузеш; ~ на сну ‘кога је тешко пробудити’. 
– Овај млађи син спава ко зец, ан га тијо зовнеш, он скаче, а маторац тврд на сну, 
топови да пуцају, он ни абера.

тврдача ж ‘врста траве’. – Млого е тешка за косидбу, не зову е џабе тврдача.
тврдица ж ‘циција’; в. тврдовати.
тврдичлук -ичлука м ‘цицијашење’. – Посматрам нешто ону бабу: само нешто 

чува, мора да е уватијо онај старачки тврдичлук.
тврдовати тврдуем несв ‘шкртарити’. – Треба штеђети, ал не треба тврдовати 

јел ко што лијењ двапут ради, тако и тврдица двапут плаћа. – Он не би дао ни Богу 
тамљана, а не зна, пусник, да онај што тврдуе з дана у дан сиромаши.
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тврдорук -орука -о ‘шкрт, исувише штедљив’. – Кад је чоек прећерано тврдорук, 
мало вајде има од тог тврдичлука.

тврдосан -осана -о ‘који има тврд сан, кога је тешко пробудити’; в. заспати.
тевтер тевтера м ‘рачунска књига, списак вересије’. – Даднидер ми влашу мае, 

пакло дувана и кило соли, па ме тури тамо у тај твој тевтер, не поњек новчаник.
тегетни -а -о ‘тегет боје’. – Врати Анци брашно, узели смо у ону тегетну шерпу, 

ал води рачун: сабјену меру да вратиш.
теглити -им несв ‘вући, мучити се, радити тешке послове’. – Тако нам суђено 

на водици, да теглимо и вучемо, ал, вала Богу, јопет је добро; ║ теглећи -а -е ‘који 
служе за превоз терета и обраду земље’. – Ми нисмо држали коња кои се само јаше, 
но теглеће коње, а кад треба ми и њиг јашемо; ~-а стока ‘коњи, волови’. – Љети смо 
изгонили овце и јаловиње у сампас, а код куће смо остављали само краве музаре и 
теглећу стоку.

тегљач -ача м ‘теглећи коњ’. – Имали смо млого добре коње тегљаче, били су 
јачи од најачиг волова.

тегоба -обе ж ‘тешкоћа, здравствена невоља’. – Одавно се жали да има неке те-
гобе у стомаку, па решисмо д-идемо доктору; ║ тегобан тегобна -о ‘тежак, мучан, 
несигуран’. – Млого смо тегобан живот имали, таки нам усуд.

тежак тешка -о 1. ‘који има одређену тежину’. – Тај бик сад већ има шес то-
вара, тежак је ко онај Млађов; 2. ‘многи, мноштво’. – Ćутра ће тешки народ вође 
да добанда, биће авлија пуна ко кошница, требаће то дочекати, послужити; изр. ~ 
свијет ‘много народа’. – Тешки свијет се сјати у-Гучу о труби; ~ човек ‘неподесан за 
сарадњу’. – Није он непоштен, ал је нако тежак човек, не мош ласно да му угодиш.

тежина ж ‘конопља’. – Почупамо конопље, повежемо у снопове, туримо у мо-
чило да се кисели, па ондак осушимо на сунцу и напошљетку трлимо тежину; ║ 
тежани -а -о ‘који је од конопље, конопљани’. – Ондак смо ти сви ми носили тежане 
кошуље, тежане гаће, све било од тежине, тако време било: што сам створиш з-десет 
прстију – то ти је; ║ тежанов / тежинов – Млого јој згодни испали они тежанови 
чаршови; ║ тежињав -а -о ‘који је од конопље’. – Види се да е трлила тежину па јој 
сукња и рекла скроз тежињави.

тезгера ж ‘носила за ношење мањих терета (об. на грађевинама), трагаче’. – Тез-
гере смо правили од јасиковијег дасака, а ручке су биле обично дренове ил грабове и 
ондак двоица, један напред, један озади, преносе малтер или циглу и коешта.

тезијан м ‘плато (в.)’; в. ступац, сточити.
теј м ‘чај’. – Са-ће баба да ти скува теј од нане, има да те прође назеб за-час.
текне текнета с ‘корито’. – Од дрвета су ти се ондак правили ваздан коешта: ка-

шика, солир, тањир, чутура, буца, сплачињара, кабуља, карлица, шавањ, парјоница, 
чабрица, буре, вучија, каца, текне и ваздан коешта још.

текнути текне безл св ‘тронути, дирнути’. – Кад ми је он реко: ти сад идеш у 
свијет, поведи рачуна шта радиш, немо да те поведе рђаво друство, а о-нама ништа 
не брини, брзо ће да прође тиг пет-година – мене нешто текну и оćетик неки бол у 
души.

телал -ала м ‘јавни објављивач, добошар’. – Бијо ондак неки Мито телал, и он ти 
ударо у добош, па кад се народ окупи он сопштава коешта што власти нареде.

телалити телалим несв а. ‘објављивати саопштења власти’. – Данас је Мито те-
лалио да ће бити продаја Бискуповића луга; б. ‘ширити по селу аброве’. – Пушти 
њу, она ништа и не зна друго нег д-иде по селу и да телали.

теле телета с ‘младунче краве’. – Кад се отелила шаруљица, баба е повуче за уво 
и рече: корисна; ║ теленце -ета с дем. – Јутрос ме у штали дочекало и једно теленце 
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кое синоћ није заноћило; ║ телиште с пеј. – Очепи ме оно неваљало телиште, умало 
ми прс не згњечи начисто.

телетина ж ‘телеће месо’. – Код Биљегаша често имало телетине испод сача, 
прсте да појдеш.

телити се тели се несв ‘младити се (о крави). – Шаруља, ваљда ђе је првешка, 
богме се тешко телила, морали смо теле да вежемо за предње ноге кад се помолило 
и да га вучемо.

темељ темеља м ‘основа на којој се гради кућа’. – Темељ држи кућу, туј се не 
штеди; ║ темељит -а -о ‘стамен, јак, чврст’. – А он ти је у сваком послу темељит, код 
њега нема пелвераја ни трте-мрте.

темесућ м ‘запис, тапија, судска исправа’. – Вујо Стевановић је добијо темесућ 
на купљено имање од Милутина из времена Књаза Милоша.

тенто -а м ‘који тешко схвата, приглуп’. – Виђи, молим те, шта учиње онај тенто 
тентави; ║ тентав -а -о ‘тром, спор’. – И он, нако тентав, стиго на време, а ти доц-
ниш за име Бога.

тенути -ем св ‘ослабити, убледети’. – Нешто Радомир тено у последње време, 
стра ме да л ће да предре зиму, ал тешко д-огодини. – Ма немо ви да се шалите, оно 
јес да здрав болесном не веруе, ал ја видим да е баба тенула у потоње време.

тењезгало с ‘човек који прича бесмислице, брбљивац’. – Нема лошу душу, убијо 
га ратос, ал је тењезгало, брате, што јес јес, досадан ко крпељ, још горе: досадан ко 
бува у тијесним гаћама.

тењезгати тењезгам несв ‘причати бесмислице, брбљати неповезано’. – Надари 
ме ђаво те му ижњек покињу ракије и он оно пије и оста да тењезга ваздан, а ја не 
знам ку-ћу прије д-ударим главом.

тепати тепам несв а. ‘говорити некоме од миља, из милоште’. – Кад је Нада 
добила прво унуче, па га окупала и повила тамо у-соби, ми вамо слушамо како му 
тепа: бабина срећо и кућо, сунце и месечино сјајна, животе и љубави бабина; б. ‘не-
правилно изговарати неке гласове или речи (на почецима усвајања језика)’. – Мали 
је он и још помало тепа; в. одучити; ║ тепкати тепкам несв дем. – Почо да говори 
мој унук, ал тепка, па каже мешто тетка – кека, мешто крава – кава, мешто млеко – 
меко; ║ тепколити -им несв дем. – Нека ђеца ти дуго тепколе, а нека рано прозборе 
ваљатно.

тепсија ж ‘округао суд за печење гибанице и других јела’. – Видим ја како се 
пушкара гибаница у тепсији, па ми удари вода на уста.

теревенчити -евенчим несв ‘причати празне приче, дангубити’. – Теревенчише 
док нису запјевали први пијевци, ондај виђеше да су прећерали и почеше да се раз-
илазе.

терет м ‘велики посао’. – Богами велики терет пао на његова леђа, не зна ку-ће 
прије; ║ теретан -тна -о ‘тежак, напоран’. – Сваки ми је, дијете, корак теретан; ║ 
теретно прил ‘тешко, мучно’. – Богме смо теретно проживљели вијек, ал јопет, вала 
Богу, изведосмо ђецу на-пут и сад је све лакше.

теретити -им несв ‘кривити неког’. – Теретили га за бесправну ćечу, а није ни 
оćеко, но му украли двије букве и са-ће да му додају штети прида.

терзија м ‘кројач који шије народна одела’. – Имали они братучеда у Чачку, он 
ти је бијо чувени терзија, сви из нашег краја су кода-њега наручивали ношњу.

тесак теска м ‘накренута, закривљена секира за тесање, брадва’. – Кад он с те-
ском распали, отеше дрво док си реко шта би.

тесаник -ика м ‘тесани камен’. – Цокле се онда правиле од тесаника, мајстори 
кои су тесали и зидали камен су били на великој цени.
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тесати тешем несв ‘обрађивати јапију или камен тесањем’. – Сво прошће за 
авлију је он тесо прошле зиме мимогред; ║ тескати -ам несв дем. – Неће он ни зими 
докон, ене га под треном теска прошће полако; ║ тесколити -им несв дем. – Знаш 
како га е ђедо научијо да тесколи коешта с брадвицом; ║ теснути -нем св према 
тескати; в. брадвица.

тескоба -обе ж ‘стешњеност’. – Нешто, докторе, оćећам војнак у грудма неку 
тескобу, не могу ласно да се надишем; ║ тескобан -бна -о ‘стешњен, збијен’. – Лепа 
му е кућица, ал богами за нолику чељад дошла тескобна, ал што викали: ако чељад 
нису бијесна, ни кућа није тијесна.

теслак -ака м ‘горњи део преслице’. – Горе уз теслак на преслици привежемо 
узицом куђељу, опљунемо ова три-прста и извлачимо жицу.

тесло -а м ‘човек с истуреном доњом вилицом’. – Онај тесло шћеде да ме прева-
ри и да ми угура велеричну робу под прву класу; ║ теслав -а -о ‘који има истурену 
доњу вилицу’. – Како не знаш оног трговца, дође нако крупан и мено теслав.

тестенина -ине ж ‘производи од теста’. – Од тестенина ондак ти се правиле 
јупке, резанци за супу, није ко-во сад д-има да се купи готово.

тестере -ерета с ‘алатка за стругање дрвета, тестера, пила’; изр. попријеко ~ ; уз-
дужно ~ ; ║ тестеранце / тестеренце -ета с дем; изр. ручно ~. – Свака иоле имућнија 
кућа е имала попријеко тестере, бичкију и ручно тестеренце, а уздужно тестере с 
разбојом пођеко, бичкијом мош сам да стружеш, попријеко тестере вучу двоица, а 
уздужно троица, један горе на трупцу, а двоица доље испод.

тестија ж ‘земљана посуда за воду са грлићем и сиском’. – Знаш како се каже: 
псуј Циганче док не разбије тестију, потље је доцкан.

тети оћу ‘хтети’. – Јеси ли нешто тела? – Тедо да им кажем још нешто, ал воз 
крете.

тетка ж ‘мајчина или очева сестра’. – Она ми је једина тетка по мајчиној линији, 
а по очиној имо сам иг пет; ║ теткица ж дем. – Да видиш шта ми је доњела моја 
теткица; ║ тета ж хип. – Тето, ка-ћеш ти да дођеш кода-нас; ║ тетица ж хип. – Моја 
најмлађа тетица старија од мене шес-година.

тетошити -им несв ‘мазити, лагано голицати’. – Немо то дијете тетошити, 
размазићеш га начисто.

тећи тече(м) несв 1. ‘протицати’. – Тај поток је туна теко и јуче и он ће да тече и 
ćутра; 2. ‘стицати (иметак), богатити се’. – Цео живот си теко и стеко си, вала Богу, 
доста, сад мено одмори нек млађи продуже, а ти глај како раде и помози саветом.

тешкорадан -дна -о ‘тежак за обраду (о земљи)’. – Јес ова наша смоница тешко-
радна, ал неће ласно да т-изда на сувовици.

тигањ -ања м ‘округао суд са дугачком дршком, за печење или пржење’. – Кад 
мас у тигању бидне врела, смакни са рингли па тури брашна и промешај, ондак додај 
алеве паприке и с тим запржи смок; ║ тигањић -ића м дем; в. судић.

тиј тија -о ‘тихо, полако’. – Кад је време тијо, не мош да вијеш пасуљ, но кад дува 
ветар. – Тија вода бријег рони; ║ тијачак / тијачак -чка -о ‘тих, смирен’. – Бијаше, 
нако, тијачка и добра, ко добар дан, штоно кажу: уста има, језика нема; ║ тијачан 
-чна -о ‘и с т о’. – Беше тата тијачан, никад ружна ил осорљива реч из његовијег уста 
није изишла.

тијесан -сна -о ‘узан’. – Ижџигља ово дијете ко из воде, све му аљинке и обућа 
дошли тијесни.

тијесто с ‘замешено брашно’. – Замијеси у вангли тијесто за погачу па га примак-
ни шпорету, прије ће да надође; ║ тјештан -а -о ‘замазан тестом’. – Вели јој напре-
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масе: љубим руке, нина, извини, не могу да ти приђем к-руци како треба, тјештане 
ми руке.

тик прил ‘уз (нешто)’. – Стоварик оне трупце тик уз цоклу од-штале.
тиква ж бот ‘баштенска биљка Cucurbita’; в. партијати, скотрљати. – Тикве 

пеце су млого згодне за јело кад се испечу; в. нуларица 2.
тикваник -ика м ‘пита с тиквом’. – Кад нана направи тикваник, да се подавимо 

једући.
тили прил у сталном изразу за ~ час ‘брзо, истог трена’. – За тили час он отрка 

у задругу и доње нам ексере.
тимарити тимарим несв ‘чешати, чистити стоку чешагијом и четком или сеном’. 

– Вољо е Милорад, више но ишта, д-истимари стоку, да му бидне урањена и чиста.
тинтара ж пеј ‘глава’. – Мућни мало том тинтаром, није забрањено њу 

употребљавати сем ако е празна, ал што викали: боље празна торба но празна тин-
тара.

тиња ж ‘врста меког водоплавног земљишта’. – Доље крај потока има оне ситне 
тиње, ваљало би да ми мено догнаш, треба ми за расад; ║ тињав -а -о ‘који се одно-
си на тињу’. – Тињава та земља после водоплава.

тињати тиња несв ‘једва горети, догоревати уз слаб дим’. – Ма нема од те прлади 
ватре, мож само да тиња и да пуши. – Још тиња ватра помено, оди огри руке колко 
било; ║ тињавати тињава несв ‘слабити, смиривати се (о ветру)’. – Почо е ветар да 
тињава, још мено да чекнемо па да прежемо коње.

типав -а -о ‘спор’. – Добар је мајсторчић ал мено типав, с њим треба погађати 
ђутурицом; ║ типак типка -о ‘и с т о’. – Јес она, нако, типка, ал је и отарашна, никад 
јој посо није осто незавршен. – Млого му е добра она женица, ал дошла некако тип-
ка, не мош ласно да е ишчекаш; ║ типко прил ‘споро’. – Типко нешто одмиче посо, 
ал важно е да се ради ваљатно.

тирјанисати -шем несв ‘мучити, тиранисати’. – Тирјанише и ону веселницу, не 
зна ку-ће прије, сирота, од силног терета.

тискати -ам ‘стављати, трпати’. – Немодерте, ђецо. стално тискати коешта у 
џепове, ицјепаће вам се; в. пропети се; ~ се ‘гурати се, правити гужву (на малом 
простору). – Кад је оно била несташица зитина, па кад чуше да ће да стигне, почне 
народ да се тиска у радњи, од раног јутра.

титрати -ам несв ‘растресати, протресати’. – Кад покошена трава провене, 
зађемо с вилама те је титрамо да се растресе, еда би се брже сушила.

тица ж ‘птица. – Свака тица своме јату лети; ║ тић м ‘птиче, младунче птице’. 
– Ђе си, каже, мој унуче, ђедов сиви тићу, узданицо, надо и одмено моја; ║ тиче 
-ета с. дем. – Оди да видиш коишно е тиче, док није окрилатило; ║ тичица ж дем. 
– Иди баци мало пшенице тичицама и оне су Божја створења; ║ тичурина ж аугм 
пеј ‘птичурина’. – Кад је наишла те ударила на свиње она куга, сваки дан су над 
селом лећеле и грактале оне црне тичурине; ║ тичји -а -е ‘који се тиче [п]тица’; в. 
пентарати се.

тицати се тиче се несв ‘бити заинтересован’. – Како мош да ми кажеш шта ме се 
тиче, па крв није вода, човече Божји, он је наше горе лис.

тишак -ака м ‘смирен и систематичан радник’. – Он ти је тишак, полако ал си-
гурно ради поваздан и све стигне, није ко ови тркопиши што укћу мено и потље 
шљону ко уштипак.

тишљер тишљера м ‘столар’. – У нашем крају у оно време понајбољи тишљер 
бијаше Перо Миљојков.
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тишљерај -аја м ‘грађевинска столарија, израда врата и прозора‘. – Погодијо сам 
тишљерај за кућу с Пером Раковићом и дао сам му повећу капару споради набавке 
грађе.

тишња ж ‘болови у леђима’. – Дуго е оćећо неку тишњу за плећком, ал га про-
шло откад је почо д-утрљава комову ракију и да привија зечје сало.

тиштати -и несв ‘болети, патити физички или душевно’. – Не зна, веселник, да 
л му е горе оно што га боли рана ил што га тишти мука и ćекирација што мора да 
лежи, а сто послова има.

тјештан в. тијесто.
ткаља ж ‘жена која тка’. – Горенаке, у Доњем Дупцу, бијаше Рајка Бороевић 

окупила ткаље из целог краја и направила Драгачевску задругу жена која се бијаше 
надалеко прочула. – Највише ткаља ти има горенаке у Дупцу.

тканица ж 1. ‘материјал од откане вуне (обично шарен)’. – Узмиде ону тканицу 
те га покри кад је нако слатко приспо, да не озебе; 2. ‘врста женског појаса’. – Све 
ђевојке ондак су носиле јелеке и тканице.

ткати ткем несв ‘израђивати тканину на разбоју’. – Знаш ли ти, ћеро, ону: Ми-
лица је ћилим ткала, над ћилимом уздисала; ║ ткано ‘предмет добивен ткањем’. 
– Ондак ти се носило само ткано, није било овијег материјала ко-во сад; ║ ткање с 
‘предмет који је изаткан’. – Њеном ткању није имало равне: ко гој је виђо реко е – 
ово ко да није рука радила.

тмина ж ‘мрак, тама’. – Надај се да ће се после ове тмине макар мено проведри-
ти.

тмура ж ‘облачно време’. – Беше нека тмура, знао сам да ће киша, ал се нисам 
надо да ће д-удари вако из дрвета из камена; ║ тмуран -рна -о ‘облачан, сумрачан’. 
– Кад је вако тмуран дан, све ти дође некако тмурно.

тмуша ж ‘слаба видљивост због магле’. – Кад смо изашли на-планину, доље крај 
Мораве се указа тмуша ко неко велико море.

тобож прил ‘привидно, наизглед’; в. удова, штула; ║ тобожњи -а -е ‘који није 
прави, привидан’; в. губав[о], незаслужно.

тов това м ‘узгој говеда’. – Убацили Владе и Векиша четрнесторо телади у тов.
товар товара м 1. ‘роба припремљена за превоз, транспорт’. – Осто ми је на њиви 

још добар товар тикава; 2. ‘тежинска мера од сто килограма’. – Кад су почеле ове 
нове сорте пшенице, врли смо по дваеспе-шес товара годишње са ектара.

товарити -им несв ‘стављати, смештати на неко превозно средство товар, робу 
ради превоза’. – Ајмо, ђецо, да помогнемо ђеду да товари тикве.

товити товим ‘хранити стоку с циљем да достигне одређену тежину’. – Ја ћу 
бикове да товим у продужени тов, док не набију по осам товара.

товљеник -ика м ‘свиња за посек’. – Добри му товљеници, дабогда да немају по 
близу двеста кила, имаће да се подобро омасти брк.

товрљан -рљана м ‘брбљивац’. – И он ти је неки обичан товрљан.
товрљати -ам несв ‘брбљати, причати којешта’. – Вољо е весели Цоле да товрља, 

нако, ко празна воденица.
товрљача ж ‘брбљивица’. – Она његова товрљача свашта истоврља; ║ 

товрљачица ж дем. – А ђе је она слатка бакина товрљачица да е бака љубне.
тоз м ‘талог (од кафе)’. – Немо да бацаш тај тоз, ваља да се разреди водом па да 

се залију мушкатле.
тојага ж ‘дебела батина’. – Од свега што ништаку мож да речеш он ће најбоље 

да разуме тојагу; в. тољага.



557Речник Драгачева 

токача ж ‘дебља дрвена мотка’. – Он је у рукама маом носио токачу, служила му 
за одбрану од керади, ћерање стоке, а богме и за тучу кад загусти: кога он распали 
токачом по кркењачи тај падне ко свећа.

токнути в. точити.
толмач -ача м ‘тумач, преводилац’. – Кад нас сабише у ону авлију код Гимназије 

у Чачку, поче она Немчина д-урла ко побјешњо: актунг, актунг! – ми ништа не 
разумљесмо док не доведоше толмача; в. разумљети.

тољага ж в. тојага. – Дође ми д-узмем тољагу па да иг заокупим под мојски.
тоња ж ‘пламењача’. – Ништа горе нема него кад је врућина па удари киша, ете 

ти тоње која оштети и уćеве и винову лозу и ондак виноград спашаваш кропљењем 
плавим каменом.

тоњосати се -ше се ‘бити захваћен тоњом, наћи се на удару пламењаче’. – Бијагу 
поњели компири млого добро, ал иг не покропик на време те се тоњосаше и оде све 
бестрага.

топити -им несав ‘загревањем претварати из чврстог у течно стање’. – Ми ти ку-
вамо ону сланину и сало док не истопимо мас, а за то време ђедо топи коцку шећера 
на усијаном кукачу те запржава ракију; ~ се ‘радовати се’. – Кад је добијо унуче, 
виђело се како се ђедо топи од милине.

топлина -ине ж ‘топлота, топла просторија’. – Кад уиђосмо у топлину с оне 
арлауџе, ко да се јопет родисмо.

топола -оле ж бот ‘дрво из породице врба, Tremula’. – Везала теле тамо иза топо-
ле; ║ тополица ж дем. – Посадијо Мићо Миланов поред ријеке младе тополице; ║ 
тополов -олова -о ‘који је од тополе, који се односи на тополу’. – Најбоље су липове, 
ал ваљају и тополове ђерзонке

тополовина ж ‘тополово дрво’. – Од тополовине праве гајбе и палете, па бидну 
лакашне.

топољак -ака м ‘тополова шума’. – У оном топољаку крај Мораве побјени силни 
људи.

топот м ‘звук који се чује при кретању коња’. – Идем ја тако, ниђе ништа нема 
да се чуе сем тица, док одјампут зачук топот коња.

тор м ‘ограђен простор у којем овце бораве преко дана’. – Однесде воде овцама 
у тор и тури им у корито овај крушац соли.

[торба] ж. – Упртик торбу на леђа; ║ торбица ж дем ‘мала торба’. – Кад смо 
ишли у школу, у великој торби смо носили књиге и таблице и коешта, а у малој 
торбици чанак са сиром и парче мурузнице; ║ торбетина ж пеј. – Носијаше Аџо 
Пикавџија неку изабану торбетину; ║ торбуљача ж ‘и с т о’. – Немо вурити ту 
торбуљачу, што ће ти; ║ торбуљина ж ‘и с т о’. – Наиђе Здравка Плазинска с оном 
њеном торбуљином, те јоj дадок неко кило брашна.

торбак -ака ‘велика торба’. – Весели Пињо никуд не иде без оног његовог торба-
ка, па ко гој му шта попружи он тиска у њега.

торбан -ана м ‘специјални вијак, брезон који има заобљену главу’. – Купидер 
десетак торбана да прошавимо брвна на вратима кроз кушаке.

торњати се торњам се (не)св ‘брзо одлазити, губити се’. – Не шће да сврати, вели, 
морам да се торњам из овијег стопа, да не одоцним и само му одјампут виђок леђа.

торокан -окана м ‘причалица, брбљивац’. – Остави торокана, он неће ни виђети 
да си отишо.

торокати торочем несв ‘причати досадно и неповезано’. – Добар је Стојко човек, 
ал докон, брате: кад почне торокати, глај како да се извучеш, а да га не уцвјелиш, 
ваљда су га споради тога и прозвали Торокан.
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торокача ж ‘женска особа која претерано прича, брбљивица’. – Пушти ону торо-
качу, немо дангубити ш њом.

торокуља ж в. торокача; в. заторокати.
торокуша ж в. торокача, торокуља. – Није, касти, торокуша да нешто клапиће и 

лампара ко што има коекакијег тука, џафтара и сокачара што се спајташе и спанђају 
те чангрљају, торочу и чапљизгају поваздан да не мош да им надаш џевапа (7: 111).

торондати -ам несв ‘причати којешта, брбљати’. – Не торондај тујнак свашта, 
тако ти Бога јединога.

тотов -ова м в. тантуз. – Иде нако ко мува без главе, тотов један.
тотрљати -ам несв ‘говорити дуго и неповезано, без смисла’. – Тотрљаше нако, 

како бијагу ћевли, до поноћи.
тоце -ета м ‘трупчић у доњем воденичком камену кроз који пролази преслица. – 

Тоце се правило од брестовине ил јасеновине.
тоцило с ‘брус у облику точка за оштрење алата’. – Однесде, сине, ćекиру до 

Јеротија да е наоштри на оно његово тоцило.
точак точка м а. ‘бицикл’. – Кад је Млађо Марковић купијо точак, мено е валило 

да га се Миле одрекне; б. ‘део кола’; ║ точкић -ића м а. ‘кружни ножић за сечење 
теста’. – Купдер ми ćутра на вашеру точкић за ćечење тијеста; б. ‘део којим се извија 
фитиљ’; в. ‘део ралице’.

точити точим несв 1. ‘истицати (о течности)’. – На чешми у Бабљаку точи вода 
мено тањи млаз но рука изнад шаке; 2. ‘наливати у посуду’. – Ене га у подруму, точи 
вино за славу; ║ токнути -нем ‘мало наточити’. – Скочи, сине, те токни бокал вина 
да послужимо људе.

трабуњати -ам несв 1. ‘причати без мере и смисла’. – Немој тујнак трабуњати 
коешта, ако Бога знадеш; 2. ‘причати у сну, под температуром, бунцати’. – Дијете се 
превртало сву-ноћ, имало ватру и нешто трабуњало.

[трава] ж . – Ове године траве добре, биће сијена, ако Бог да, довољно; ║ тра-
вица ж дем. од трава. – Подотавила се травица после оне кише, не може љепше 
бити. – Стално им је пред-кућом било уредно и затегнуто, доста цвећа, травица по-
кошена, свака стварчица на свом месту. – Обникла травица млого добро; ║ травка 
ж сглт ‘влат, стабљика траве’. – Питали ђеда што им је тако одбрусијо, а он каже: на 
љуту рану иде љута травка; ║ травуљак -ака ж ‘запуштена трава, коров’. – Немојде, 
дијете, ићи у онај травуљак без чизама, кој ти га зна шта се нође није испатило; ║ 
травуљина ж пеј ‘висока и густа трава’. – Никаки то људи нису кад су дозволили 
да им се на гробовима ђедова дигне нолика травуљина; ║ травчица ж дем; в. опа-
сти1; ║ трављив трављива -о ‘кога обузима трава’. – Богами виноград ти трављив, 
ваљало би да се опраши што прије.

травељати -ам несв 1. ‘наглабати, неразумно говорити, тењезгати (в.)’. – Травеља 
нешто без ич везе, ко баба у-болести; 2. ‘дуго живети, трајати’; в. надживљети.

траг м ‘отисак, знак присуства’. – Сви ћемо ми проћи, али ће остати наши траго-
ви. – Сви дођоше из тог несретног рата, а од Брајовог сина ни трага ни гласа.

трагати трагам несв ‘тражити, распитивати се за нешто што је изгубљено’. – Пи-
таш ме што сам траго за бистриком и за друкчијом пашом од оне која ми је изобилно 
нуђена – кад одрастеш, кашће ти се само (7: 117).

трагаче ж мн ‘дрвена носила за преношење грађевинског материјала’. – Сав 
малтер и бетон за ове грађевине прењели смо ја и Саво на трагачама.

тражити тражим несв 1. ‘искати, захтевати, питати’. – Тражили му длаку у 
јајцету не би ли га могли д-осуде, ал им труд беше узалуд. – Ма немојде ти, дијете, 
тражити ђавола с лучом; 2. ‘имати нагон за оплодњу (о женкама животиња)’; ~ вепра 
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(о крмачи). – Изгледа ми да велика крмача тражи вепра, оће да се букари; ~ бика (о 
крави). – Иди виђи да л је Десимир код куће, Рујка нам тражи бика, па га упитај да е 
догнамо под његовог бика да води; ~ јарца (о кози). – Белка тражи јарца, па е Млађо 
отеро Манојловој кући да се прца; ~ пастува (о кобили). – Терај Зекушу у Јевремце 
да се пасе, виш да тражи пастува; ~ овна (о овци). – И Сига тражила овна, ваљда е 
се досад мркала.

траисати -шем несв ‘трајати, живети’. – Па ет, траишемо још кои дан и чекамо 
позив Озго. – Начинијо сам ти прескакало од багреновине, има да траише тридес 
година.

трак узв ‘за плаћање робе одмах, у тренутку кад стигне’. – Он ти њему извади 
паре и трак на астал; ~ роба – ~ пара ‘продаја за готов новац’. – Мено ми спушти 
цену, не тражим на почек, него одма: трак роба – трак пара.

тракељати -ам несв ‘претресати’. – Кад беше онај принудни откуп, дошла нека 
њина комесија и поче да тракеља по нашим грађевинама да виде да нисмо шта са-
крили. ║ тракељисати -шем несв ‘исто ’ .  – Ене га у качари нешто тракељише, 
ваљда оће да раскрчи онај лом, скоро ће шљиве да сташу.

[трактор] м; в. наорати; ║ тракторчић -ића м дем хип. – Они реше те купе онај 
тракторчић винковац; ║ тракторчина ж аугм пеј; в. измодити.

траксовати -уем (не)св ‘фино обрадити дрво на трепону’. – Начинијо сам ти 
држалице за будак и ćекиру – ко да су траксоване; в. вретенар.

траљав -а -о ‘спор, неспретан’. – Ма мораш наћи неког другог ко није тако 
траљав; ║ траљаво прил ‘површно, офрље’. – Јес он то урадијо, ал траљаво начи-
сто, није то то.

траљати -ам несв ‘ићи с напором’. – Једва траљам помено за овим овчицама и то 
ти је, ишчиље снага, мој Драгићу.

траље ж мн ‘стара, изношена обућа’; в. назуљати.
трампа ж ‘замена робе за робу’. – Ми са чилом учинили трампу: он нама уступијо 

Бурђевину, а ми њему за толико попуштили међу више ораса у Орници; изр. ~ тан 
за буп ‘трампа једно за друго’. – Ако немаш паре, донеси неку марду, јајца, жита, 
пасуља и може трампа тан за буп.

трампити -им св ‘извршити трампу’. – Ај да се трампимо: ја тебе јуницу, а ти мене 
овог твог бикчића, мого би да га упарим са моим Зекоњом и даћу ти јагње приде.

трап м ‘предњи и задњи део кола’. – Откачи задњи трап, тури криваицу и иди с 
двоколицом за брашно у воденицу.

трап м ‘у земљи укопана остава за чување кромпира, репе, шаргарепе, роткве’. – 
Ове године ћу и за јабуке да начиним трап, млого добро стое до пролећа.

трапав -а -о ‘спор, неспретан’. – Она моја трапава мученица једва иде, ко 
пребјена мачка; изр. ~ -а неђеља ‘седмица у којој се не држи пост средом и петком’. 
– Трапаве неђеље су ти од Божића до Крстовдана, па Дуовска неђеља, па Светла 
неђеља, па ти туј спада Сиропусна и она очи Васкршњег поста; ║ трапаво прил ‘не-
спретно, невешто’. – Не зна он друкчије но трапаво.

трапавко м ‘сметењак, који је невешт, несналажљив’. – Е, мој трапавко трапави, 
појтај мено, благо мене, није ти колац у леђима.

трапађоза ж ‘неспретна, трапава женска особа’. – Трапађоза е то једна, не мош 
да е ишчекаш ваздан, спора ко лад.

трапуша ж в, трапађоза. – Ова моја трапуша јес мено спора, ал све стигне 
д-уради.

трапат м ‘топот’. – Натрапо оне кондурчине па чуеш по трапату д-оде штали 
д-обиђе стоку.
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трапати -ам несв ‘цуњати, лутати’. – Не ради тај ништа, но само трапа по селу 
ко глува кучка.

трапити -им несв ‘остављати плодове у трап’. – Отишли тамо у-башчу да трапе 
компире.

трапо м ‘човек сметен, незграпан, несналажљив; сметењак’. – Он ти је добрица, 
ал нису га џабе прозвали Трапо, сав је некако сметен.

трапуљати -ам несв ‘ићи полако, вући ногу пред ногу’. – Питаш ме како сам па, 
ет, видиш и-сам: трапуљам још по-мено док ме Бог не позове.

тратовар м ‘тротоар’. – Љубинко, можеш ли да ми начиниш тратовар око куће 
што си лани озидо, не питам колко кошта, ал да бидне ваљан?

траћити -им несв ‘улудо губити (време, новац)’. – Само улудо траћиш време с 
тим џабољебарошима, ништа паметно од њиг неш ни чути ни виђети.

трачарити трачарим несв ‘бавити се трачевима, сплеткама’. – Оне двије аброно-
ше само трачаре, а у авлији не мош да им видиш ни цвеће, ни никаког реда.

трбат трбата -о ‘великог стомака’. – Нисам виђо оног Миша одавно, Боже сачувај 
каки је трбат, ни онај човек, ни помози Боже.

трбоња м ‘човек великог стомака’. – Наиђе онај трбоња из општине и поче да 
тупи зубе о томе како ми треба д-оставимо наше њиве, ливаде и штале и д-идемо у 
радне задруге.

трбу трбуа м ‘трбух, стомак’. – Ми, пријатељу, нисмо дошли чак вамо кода вас 
за трбу љеба, но смо дошли да правимо питање: ви имадете ђевојку за-удају, а ми 
момка за женидбу; в. исмијати, испасати.

тргати -ам несв ‘брати, чупати’. – Она несна ђеца се навадила па тргају класје 
кад пролазе путићом кроз пшеницу; ║ тргнути тргнем св ‘нагло нешто урадити’. – 
Тата се попе на-кола, тргну дизгине и коњи полећеше наниже путом; ║ трзати -ам 
несв ‘нагло вући, цимати, кидати’. – Кад сам везо први пут теле у поводњик, а оно 
поче да се трза, једва на једвите јаде привиче.

тревити -им св ‘срести’. – Идем ја тако кроз ону гунгулу по вашеришту и 
одјампут тревим мог друга из војске, нисмо се виђели деветнес година.

трегери м мн ‘траке које иду преко рамена и укрштају се на леђима држећи доњи 
део одеће’. – Кад смо били мали, мајка нам шила пантолонице с трегерима.

трезбен / трезвен -а -о ‘одмерен, разложан, смирен’. – Немо ништа да се 
предомишљаваш, то ти је права прилика: момак здрав ко кремен, свекрва раденица 
само така, свекар трезвен и човек на гласу, кућа пуна ко шибица, имање велико, нема 
шта да се каже; в. раван.

трен м ‘трем, надстрешница’. – Уза салаш бијаше трен под кои се склањају кола 
од сунца и кише, а под салашом везан кер.

тренути тренем св ‘накратко одморити, предахнути, дремнути’. – Само мено да 
тренемо вође у ладу, па да нагаримо јопет да ово искосимо до заранка.

треперити -им несв ‘подрхтавати’. – Целог живота сам пуста треперила ко лис 
на брези само да се сради све на време, да се ђеца изведу на пут, да се маторињу 
удеси све како Бог милуе и, ет, у том проуја живот.

трепет м ‘страх, трептање од страха’. – Он ти је земајле бијо стра и трепет: кад 
он нешто рекне, има да претвориш они час.

трепон -она м ‘уређај за фину обраду дрвета, траксовање’. – Кад Јеротије отрак-
суе оклагију на трепон, има шта да видиш: ко изливена.

трептати трепћем несв ‘наизменично затварати и отварати очи’. – Трепће ко 
свракељица на југовини; ║ трептање с ‘наизменично паљење и гашење светла’. – 
Завичај светлуца меком месечином, звезданим небом, трептањем свитаца (11: 5).
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тресак треска м ‘јак удар’. – Кад је тресно, нако љут, она дрва на партос, од оног 
треска цела кућа подркта.

тресигаћа з зоол ‘птица која машући крилима лебди на истом месту’. – Знај да 
ће киша чим тресигаћа мало-мало па се појави.

трескати -ам несв дем ‘помало трести’. – Трескају ђеца оне крпарице, нањето 
на њиг неког шљама; ║ тресколити -им несв дем. – Ене га доље у-башчи, тресколи 
шљиве; ║ треснути -ем св 1. ‘нагло ударити, залупити (вратима)’. – Изиђе љут ко 
рис, тресну вратима за собом и пуче низ-башчу; 2. ‘пасти, стропоштати се’. – Они 
се рвали нође у-соби и одјампут треснуше на партос; 3. ‘избрбљати’. – На том збору 
јави се за реч онај озго Ћорлаш, тресну нешто и остаде жив, а сви се насмијаше из 
гласа; ║ трести -ем несв ‘дрмати’. – Оде у вотњак да тресе шљиве, са-ћемо и ми да 
за-њим купимо.

трешња ж бот ‘врста воћа Prunus avium. – Имали смо повише врста трешања: 
и белицу, и црницу, и аршламу, ал највољели смо ону мајску, ваљда ђе најпрво ста-
ше; ║ трешњица ж дем. – Реко ђедо да ће да ми посади и орашчић, и јабучицу, 
и трешњицу, и сваку другу воћкицу; ║ трешњов -ова -о ‘који је од трешње’. – 
Трешњова брвна су млого згодна да се начини астал ил тако нешто.

трешња ж бот ‘сорта пасуља приткаша Phaseolus multifl orus’. – Ајде, ђецо, ујутру 
да поранимо, за росе, да почупамо трешњу.

трешњовак м ‘штап, батина, оплавак’. – Смота он неки трешњовак што му би 
при руци па заокупи нечију јајцару што се беше пришуњала.

трешњовача ‘ракија од трешње’ – Испеко Исаило трешњовачу и, да-[в]и[ди]ш, 
није лоша.

трешњовина ж ‘грађа од трешњевог дрвета’. – Начинијо мој Милинко астал од 
трешњовине, штета турати чаршов по њему колко е згодан.

трештен у изр. ~ пијан ‘потпуно’. – Ене ти Илије код лампека на Бубану, трештен 
пијан.

тријезан -зна -о ‘који није пијан’. – Сад си виђо с ким имадеш посла јел знаш 
како е казано: што тријезан мисли – пијан изговара.

тријер м ‘уређај за одвајање пшенице од плеве и других семена’ (у вршалици). 
– Кад се земајле вршалицом оврше пшеница, онда се ветрењачом одвои од пљеве, а 
тријером се одвои од ćеменки коекакијег трава што су расле по пшеници.

тринескиња ж ‘крстина од тринаест снопова’. – Потрпасмо тринескиње, срећом 
прије кише.

триња ж ‘ситан отпад од сена у јаслима’. – Ја ти ону трињу из-јасала бацим тамо 
ђе су људи прекопали авлију кад су водили воду, а оно избила трава ко четка, не мож 
бити боље.

трица ж ‘безначајна ситница’. – Ма богати, дијете, глај се посла, то су обичне 
трице и кучине, имамо ми пречијег послова.

трк м об. у изр. на ~ ‘на брзину’. – Стално смо итали, све смо на трк срађивали, 
отимали од-кише.

трка ж ‘журба’. – Полако, ђецо, није ово трка ко ће брже него ко ће боље.
тркати се тркам се несв ‘такмичити се у трчању’. – Ми се код оваца, горенак 

на Коренатама тркали и Микош Милосављев одњо победу; ║ тркнути тркнем св 
‘отрчати по нешто’. – Тркниде у качару и донеси ми ону будачару, ене је виси обе-
шена о винској каци; ║ трчати трчим несв ‘ићи трчећи’. – Трчо сам колко сам имо 
снаге да иг сустигнем, ал нисам успо; ║ трчкарати -ам несв ‘лагано трчати’. – Оно 
ждријебе трчкара поред кобиле, стра ме да га не ударе кола.
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тркопиш м ‘који ради на брзину, непромишљено’. – Немо више да ми зовеш 
оног Перовог тркопиша, њему нико не мож д-угоди.

трлац трлца м 1. ‘дрвене пречке постављене између греда тавањача по којима се 
набацује малтер’. – Кад су ударене греде тавањаче, онда смо у доњи крај заковали 
баскије па за њиг бјелов трлац, натесан кесером ко што смо оздо натесали и греде, 
па су онда по трлцу и гредама малтерџије набациле малтер и он пријоно не мож бити 
боље; 2. ‘део трлице којим се удара по конопљи приликом трљења’. – Десном руком 
удараш трлцом доље по чељустима преко којиг другом руком држиш конопље па 
ондак онај поздер отпада, а у руци ти остае оно влакно кучине.

трлити трлим несв ‘тући, ломити трлицом конопљану стабљику после кисељења 
и сушења, ради добијања влакна’. – Кад се почну трлити конопље, лају трлице на 
све стране, ко пашчад кад оćете лисицу; ║ трљење с гл. им. в. трлити. – За трљење 
мора д-уватиш лепо време: што су конопље сувље, то се лашње трле.

трлица ж ‘направа којом се одваја дрвенасти део конопље од нити. – Свака кућа 
е имала у авлији трлицу.

трло с ‘терен на коме је попасена трава’. – Шта држиш те овце на том трлу, виш 
да нема траве ко на гувну, нагнај иг наниже у Долове нек се напасу.

трљати трљам несв ‘утирати, масирати’. – Откад поче жена да ми комовицом 
трља леђа, престаше ме они болови.

трмка ж ‘купаста кошница, вршкара’. – Земајле није било овијег ђерзонки, но 
су се правиле трмке од прушћа и облепљивале баљегом или блатом па се кречиле и 
обично ређале на полицу, испод стреје, с јужне стране куће, ђе поваздан грије сунце.

трн м ‘игличаст део неких биљака’. – Лакше је трн прескочити на путу него га 
носити у пети; ║ трнчић -ића дем. – Толико плача због тако малог трнчића; ║ трно-
вит -овита -о ‘који има трње’. – Е, моја ђецо, млого е трновит наш пут кроз живот 
бијо, и немаштиња, и болешчине, и ратови, само што нас воденица није мљела.

трнити / трнути / трњети трни несв 1. ‘губити снагу, венути’. – Чобанице, мала 
трњинице / трне л твое срце за моијем / ко што трне мое за твоијем; 2. ‘бридети, 
изазивати слабију покретљивост неких делова тела’. – Нешто ми, ђецо, има некол-
ко дана трни ова рука, одавле довле, ко да није моја. – Жали се баба како су јој 
ноћас трњеле ноге. – Кукуј мене, што ме трни десна нога, реко би није моја; [~] зуби 
‘осећај у устима који се има кад се једе недозрело воће’. – Знаш како е казано: кад 
ђедови једу кисело грожђе, унуцима трне зуби јел казна Божја мож да досегне чак 
до седмог кољена; 3. ‘стављати трње (да би се нешто обезбедило)’. – Ене га трни 
онај богаз код купушњака, да стока не уиђе.

трњак -ака м ‘површина обрасла шибљем и трњем’. – Ове нерадничине дозво-
лиле да им нако имање зарасте у трњак.

трњина ж бот ‘врста дивљег плода изразито црне боје Prunus spinosa’. – Јечи 
поље кад наше ђевојке запјевају: Моме милу кућа до планине / црне су му очи ко 
трњине; ║ трњиница ж дем; в. трнути.

тробојка ж ‘трака у бојама барјака: црвена, плава и бела’. – Уз сватовски цвет је 
ишла машница од тробојке.

тробок тробока -о ‘који је неумерен у јелу, изјелица’. – Видиш га каки је, тробок, 
тежак ко црна земља, тај мож да појде масну поњаву.

тровати (се) труем (се) несв. – Баци ту цигарчину, немо се тровати, за-име 
Бога. – Веле да се, веселница, тровала сичаном једва е спасли; ║ тровање с гл. 
им. ‘узимање отрова’; ~ крви ‘сепса’. – Добијо тровање крви те су га моментално 
оћерали у болницу.
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трогодац -оца м ‘трогодишњи коњ’. – Имадијаше земајле Милић Јеринић згодан 
вијакер, па кад упрегне оне његове трогоце – да ти очи стану.

тродупло прил ‘троструко’. – Когој од срца учини како добро дело, било да 
гладна нарани, жедна напои, невољног под кров прими, болесног поćети, заточена 
обиђе, Бог му врати тродупло.

троженац -нца м ‘који се трипут женио’. – Јован ти је троженац, така му судби-
на: оне двије жене му изродише ђецу и умријеше и он морадне да се ожени с трећом.

тројанац -нца м фолк ‘коло’. – Окреташе свирачи и жикинац, и тројанац ал она 
Јефимија игра, чини се не довата земљу ногом.

тројка ж ‘сорта детелине која на врху има три листа’. – Најлакше је косити тројку 
ђетелину, она ти дође рецка, ал ако од ветра и кише полегне, е онда си надрљо, 
запињеш из самосамог пупка.

трокар -ара м ‘трокрако шило за испуштање ваздуха из бурага преживара када 
дође до надимања’. – Да не би трокара, црче нам Видруља од оне ђетелине.

тром -а -о ‘спор, тежак, слабо покретљив’. – Немо на њега да рачуњаш, он ти је 
за ту ствар тром начисто; ║ тромав а -о ‘лењ, спор, успорен’. – Нисам одавно виђо 
тако тромаво створење, ко да су му букагије на ногама.

троножац -шца м в. троношка. – Увече потрпамо троношце око прочевља па 
тујнак предемо, плетемо и завитлавамо се па и запјевамо.

троношка ж ‘ниска столица на три ноге’. – Ђедо е највољо да ćедне на троношку 
според прочевља и тујнак он џарка ватру и прича нам разне догодовштиње из про-
шлости.

троперка ж ‘троугласта марама’. – Женској ђеци смо шили троперке да с-убраде.
тропити -им св ‘сести, увалити се у столицу’. – Лијења, не било ти примијењено, 

ко крава, мало-мало па тропи. – Викаше Совија ђеци кад су купили шљиве: Ђецо, 
дупе троп, а руке на-вајду.

трошак трошка м ‘издатак’. – Ма немојде да ми куваш каву, трошак је то, боље 
ми наточи једну мученицу; ║ трошакли прид непром ‘који лако и непромишљено 
троши новац’. – Нисам ти ја неки трошакли чоек, ал једва се састави крај с краем. – 
Његови су били чуварни и устаоци, а он се потревијо ем полабав, ем трошакли, само 
не знам докле ће моћи тако.

трошарина ж ‘такса, порез, накнада’. – Нарезали ови џабољебароши ваздан 
коекакијег даџбина, те порез, те прирез, те трошарина, те коларина, само још да нам 
уведу и ваздукарину.

трошити -им несв ‘ситнити, дробити’. – Троши нам баба мурузницу, прелиће је 
врућим млијеком и ете ти вечера.

трпати -ам несв ‘слагати снопове у крстине, садевати’. – Ене иг ђедо и чикуна 
трпају снопове; ~ се ‘гурати се, наметати се без позива’. – Никад се не трпај, благо 
ђеду, ниђе ђе ниси зван; изр. Не трпај дупе међ пијане Турке.

трпеза ж а. ‘округли сточић, синија’. – Није ти ондај било празника ко-во сад, 
но сва чељад поćедају на троношке око трпезе и дрвеним кашикама из једне ћасе 
једу смок; б. ‘постављена софра’. – Они су за-славу спремили трпезу, нема шта да 
се каже, домаћински.

трпила с мн ‘моћ самоконтроле, трпљења’. – Стално му викали: трпи и шути 
док њему јампут не пукоше трпила, те иг он, не било ти казано, све оћера одаклен 
су дошли.

трпити / трпљети -им несв ‘подносити, издржавати невоље’. – Трпи шта те 
снашло, нема друге, знаш како се каже: потрпи се, стрпи се – временом од траве 
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бидне млијеко. – Синко мој, чуј ме добро и утуви, благо ђеду: млого е боље неправду 
трпљети, него е чинити.

трпња ж ‘трпљење’. – Шта нам друго остае но трпња, јел је горенак високо а 
дољенак тврдо.

трсити се -им се несв ‘покушавати, трудити се да се надвладају неке невоље’. – 
Не мош ласно да се трсиш те напасти, то те спопане да не знаш ку-ћеш.

трска ж ‘барска биљка’. – Земајле се на штукатор ударо малтер по трски која се 
закуе за баскије уковане оздо за греде тавањаче; ║ тршчица ж дем. – Никла око на-
пера нека тршчица и у њој патке пландују поваздан.

трт! узв ниподаштавања. – Знаш ли, црна Анка, шта вели Милена за тебе, вели 
Вујана, а Анка њој: трт, Персо, млого ме брига шта Милена шепртља.

тртав -а -о ‘који има видно избачену, задигнуту задњицу’. – Прође путом онај 
тртави и направи се шашав, не рече ни помоз Бог; ║ тртас -ста -о ‘и с т о’. – Прође 
путом она тртаста, а он блене за њом не знајући да га ја видим из вотњака.

тртити се -им се несв ‘хвалисати се, разметати се’. – Немојдер да се тртиш, него 
бидни смеран и одмери шта ћеш да прозбориш.

тртица ж ‘задњи део тела код пиљежи из кога израста реп’. – Тајо узме ил не 
узме шијицу, тртицу и тако то, а нама дадне буткицу, бијело месо и вели: једте ви, 
благо тају, ви треба да растете.

тртља ж ‘стара и безуба овца’. – Она тртља обезубила па само, веселница, блеи 
поваздан.

тртљати -ам несв ‘блебетати, брбљати’. – Тртљала она моја Славка код жена 
неке наше кућевне ствари, а ја јој велим: бре, жено, не износи се прљав веш напоље.

тртомуд м ‘брбљивац, причалица’. – Е дође ми главе онај тртомуд, ако-ш ми 
веровати, само прича празне приче.

тртомудати -омудам несв ‘причати бесмислене приче, брбљати’. – Немој ту 
тртомудати, него товари те снопове, видиш да се облача.

трћав -а -о ‘који има изразито дебелу доњу усну, шорав (в.)’. – Шта си се ошоријо 
ко онај трћави Витомир.

труба ж 1. ‘музички инструмент’. – Са-ћемо се наслушати трубе; 2. ‘тканина 
намотана ваљкасто. – Поклонила ми ујна трубу ланеног платна, вели: еве ти, ћеро, 
да спремаш дарове за-свадбу кад дође време; ║ трубица ж дем. – Надари га ђаво 
те им купи на вашеру оне трубице, пробише главу дувајући у-њиг; изр. анђелска ~ 
‘украсна биљка’. – Цвет од анђелске трубице дошо ко труба.

трубач -ача м ‘човек који свира у трубу’. – Десимир Перишић ти је бијо најбољи 
трубач првог сабора у-Гучи; ║ трубачки -а -о ‘који се односи на трубаче’. – Гора-
чанци су оне године одњели победу ко најбоља трубачка банда.

труд1 м ‘напор, залагање, настојање да се нешто постигне’. – Нема без рада ниш-
та, знаш како викаше наша баба: у срећу се узда луд, а паметан у свој труд. – А ове 
нерадничине зебавају нас мучењаке па веле: живијо рад, живијо труд – нек ради ко 
е луд; в. потрчати.

труд2 м бот ‘гљива Polyporus fomentarius, P. igniarius која се, просушена, 
употребљава за паљење ватре кресивом’. – Бајаги, није поњо труд и чакмак па иште 
жишку, да би му ижњо и ракију.

труковати -уем несв а. ‘лепо цртати, писати’. – Нису били писмени па дадну не-
ком да им трукуе дописницу војнику; б. ‘пресликавати мустру за вез преко индига’. 
– Ишла да трукуе мустре код Јеле Чимбове.

трулеж ж ‘гњилеж, труљење’. – Ове године ударила трулеж у компир, ко никад.
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трумбити -им несв ‘димити, пушити’. – Сакријо се Владе иза-сијена и трумби ли 
га трумби, а кад га е Милорад смотријо, вели му: немо да ми запалиш сијено, кумим 
те Богом, но ако си пропушијо, пуши ко човек, не вреди пити па крити.

трун м ‘ситан делић нечега што је смрвљено, претворено у прашину’. – Упо ми 
трун у око и једва ми га извадила тета; ║ трунић -ића м дем. – Тако ситан трунић, а 
ти плачеш, каки си ти момак; в. проциједити; ║ труње с ‘ситни отпаци, прашина’. – 
Упало ми труње у млијеко, морам да га проциједим кроз грудњачу.

трунити труним несв 1. ‘посипати труњем’. – Немојде трунити ту воду с тим 
сијеном; 2. ‘затезати разговор, околишити’. – Немо да труниш тујнак брез-везе, но 
ако имаш шта да кажеш – реци гласно и јасно.

трунто -а м ‘ленштина, нерадник’. – Онај трунто Млађов спава до подне.
трупац -пца м ‘одсечени део стабла’. – Прозукли трупци на обали чекају онога 

што неће доћи да иг товари, прошће се поискривљивало, поплет спао, строба да те 
увати (7: 97).

трупац -пца ‘најбржи коњски ход, галоп’. – Протутње нечији коњ у трупац спо-
ред Драгославине куће. – Једва га утишо да ис трупца пређе у кас.

трупина ж ‘унутрашњи бубањ дрвеног точка’. – Трупине су маом прављене од 
брестовог доземка или од јасеновине.

труптати трупћем несв ‘лупати ногама’. – Играју се ђеца, Средојла им везаниг 
очију виче: ко то трупће око мое куће, а они одговарају измењеним гласом: »ја, куме, 
ја«, и сад она треба да потреви ко е реко, па кад потреви, ондај оном кога е познала 
вежемо очи марамом и све тако.

трут м 1. ‘мужјак у пчелињем друштву’. – Кад трутови обаве свој посо, челе иг 
избаце из кошнице, код њиг нема ко не ради д-еде љеба; 2. ‘нерадник, доколичар’. – 
Живи ко трут, ништа не ради – реко би се не-ваља.

труцкати труцка(м) несв ‘трескати по неравном терену’. – Кад после наиђосмо 
на џаду, она наша шинска кола почеше труцкати по оној калдрми, чини се ко да грми.

трчати в. тркати се.
тршљика ж ‘трска’. – Кад говеда обрсте шашину, ја оне тршљике иćецкам јел 

ако иг бациш целе, не мош потље ласно да товариш ђубре.
тувити тувим несв ‘памтити, сећати се, држати у памети’. – Тувиш ли ти, Анка, 

кад су наши очеви отишли преко Албаније чак тамо до сињега мора, а ми јадни само 
ишчекуемо глас еда ли су живи, а она јој одговори: е, моја сејице: ко е млого патијо, 
млого је и утувијо.

туга ж ‘жалост, бол’. – Веселој Перуници убише чоека горенаке у Петрићевини 
и она оста са шесторо сирочади и роди, после неколко месеци, седмо, посмрче, и 
све она то из-наднице изведе на-пут, ал кад јој, после дваестину година, умрије син 
Петар, запиштала е пусница ко сиња кукавица: јој, сестре мое, туго и несрећо, што 
ме, пусту, не остављате никако.

тугављив -ављива -о ‘голицљив’. – Ово дијете тугављиво, не могу ласно да га 
насапуњам кад га купам.

тугованка ж ‘тужан скуп’. – Браћо и сестре, окупи нас покојни Милорад да се 
саберемо на ову тугованку, да се помолимо за покој његове душе и да тело његово 
отпратимо до вечне куће.

туговати тугуем несв ‘имати душевни бол, бити потиштен’. – Знали су и да 
тугују кад су нестајали и да се веселе кад су се рађали.

туда прил ‘тим правцем’; в. гиометар, окомит, утријети; ║ туде прил ‘ту, на 
том месту’. – Туде је било игранки, весеља, моби, комишања, прела и поćела; в. 
постигнуће, рујни; туђенак прил ‘и с т о’. – Туђенак се нико овајдијо није; туј / 
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тујна / тујнак прил ‘и с т о’. – Из те ти штале она осока и ђубре иде у један велики 
базен кои је ома тујнак начињен; в. воћњак, домаћица, посисати; туна прил ‘и с т о’. 
– Немој туна причати свашта пред овом женском ђецом, но мено заулари тај твој 
језик; тунак прил ‘и с т о’; в. замерка.

туђин м ‘странац, туђинац’. – Добро тувте, благо ђеду, ону мудрос народну: кој 
не држи брата за брата, он ће туђина за господара.

тужити тужим (не)св 1.а. ‘покренути судски спор, поднети тужбу’; в. кадија, 
подњети; б. ‘жалити се на нечије понашање, на неки поступак’. – Тужила га 
учитељу што е преписо од ње задатак; 2. ‘жалити. туговати’. – Тужила е за човеком 
до краја живота.

тука ж ‘глупа жена’. – Она моја тука јопет пресолила пасуљ, поцркасмо пијући 
воду.

тукнути -нем (не)св ‘мало заударати, осећати се на воњ’. – Запуштијо се весел-
ник, начисто, сав тукне на нечистоћу, кој зна откад себе се није окупо.

тулац тулца м ‘метална цев у главчини колског точка кроз коју пролази осовина’. 
– Тулце треба редовно подмазивати с коломашћом или катраном, благо ђеду, лакше 
воловима вући, а и мање се абају.

тулити тулим несв ‘гасити’. – Водте рачун кад палите врзине да не направите 
комендију, но полако, помено, јел ако дуне ветар, он малу ватру тули, ал велику рас-
пируе.

тумарати -ам несв ‘кретати се без циља, лутати, ићи по мраку’. – Виђде, 
Миленија, учини ми се да нечије пашче тумара око цегера у ком си доњела ужину.

тумбати -ам несв ‘котрљати, разбацивати, превртати ствари’. – Кад је дошо из 
суда, бијаше љут и поче да тумба ствари по-кући тражећи неке артије; ║ тумбе прил 
‘наопако’. – Окретоше кацу тумбе и почеше да завирују у данце, ваљда су премети-
ли кад су закишељавали да неђе изоди па оће да зарогозе.

тунтарија ж ‘назеб’. – Снашла ђецу нека тунтарија, само шмркљају и промукло 
говоре.

туњо -а м ‘који је туњав’. – Шути тујнак, туњо туњави, још не знаш на колко 
си места шупаљ, а нашо си ти да ми попуеш; ║ туњав туњава -о ‘прост, наиван, 
несналажљив’. – Вако кад га човек погледне, реко би да е туњав, ал да-[вид]иш јада: 
он зна тачно како е било.

тупаљ м ‘глупан’. – Онај тупаљ што е ономад прошо заборавијо џоку, ене је још 
виси на-прошћу.

тупаџија м ‘брбљив, незналица’. – Изабрали оног тупаџију за министра, ја му не 
би смео поверити да ми привија винт низ Стржевицу.

тупити се тупи се св безл ‘учинити се’. – Њему се тупило од Десимира да е Бран-
ко. – А нисам ја то тако рекла, очију ми моиг, то се тебе нешто тупило.

тупити тупим несв 1. ‘штетити оштрицу’. – Немо тај земљан трупац тесати, 
тупиш ćекирче; 2. ‘говорити о ономе о чему се не зна ништа, наглабати, брбљати’. – 
Само тупи зубе брез икаке везе.

тупоглав -оглава -о ‘глуп, блесав’. – Ђе ће он нако тупоглав да се у те приче 
упушти.

тупоглавац -авца м ‘глупан, незналица’. – Онај тупоглавац јопет потораво.
тупоуман -мна -о в. тупоглав. – Ђе он нако тупоуман мож д-иде у војску.
тупуша ж ‘глупа жена’. – Од наке тупуше испадоше млого добра и паметна ђеца.
тур м ‘стражњица’. – Кад су га уватили четници, ударе му дваес по туру и 

запријете му да то више не ради.
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тура ж ‘ред, редослед’. – Они ти заćедну у кавану и док је свак обредио по туру 
пића, они згодно уватише мају те почеше да заврзују језицима. – Довукли смо по 
једну туру шодера, сад мено да данемо па идемо за другу.

турати -ам / турати турам несв ‘стављати’; в. земљав, кавеџија, трешњовина; ║ 
турити турим св ‘ставити’. – Знаш како е казано: кад ти је све потаман, тури ками-
чак у кондуру да те жуљи; изр. ~ врућ компир ‘ставити неког пред свршен чин’. – 
Тако ти они веселом Вилиману турише врућ компир у-шаке; ~ руку у ватру ‘јемчити 
за некога’. – Ја сам смео за-њега да турим руку у-ватру; ~ главу у торбу ‘изложити се 
животној опасности’. – Он ти је споради истине и правде неколко пута туро главу у 
торбу и она му висила о концу, таки човек, ил пуковник ил покојник, није подносијо 
млакоње; ~ се ‘наследити особине предака, бити сличан неком претку’. – Туријо се 
на покојног ђеда, сунце га гријало, пљунути, ко јајце јајцету.

турковац -овца м ‘врста цвећа’. – Узела сам расад турковца од Ангелине, оћу да 
и њега запатим у башчици.

турпија ж ‘алатка за обраду површине дрвета, метала’. – Држалица испала мло-
го добра, само да е мено доватим турпијом, па ћу да ти насадим будак.

турпијати -ам св ‘обрађивати, глачати дрвени предмет турпијом’. – Ђедо у кача-
ри турпија сап за јеге.

Турска арх ‘Санџак’. – Повише људи из нашег краја дало овце на испашу горе-
наке у Турску.

туршија ж ‘укисељено разно поврће’. – Наша мајка е остављала млого туршије 
за-зиму, па е имала обичај понеком да поклони по кое кило.

тута ж ‘збуњена, сметена жена’. – Она тута се смела и поцрвењела ко булка, не 
зна шта е снашло.

тутањ тутња м ‘звук експлозија, удара грома, тутњава’. – Зна ли ико каки се оно 
тутањ чује од Овчара.

туткалисати -шем несв ‘лепити дрво туткалом’. – Кад Тоша свигуе и туткалише 
даске, то стои ко да е из једног комада; ║ туткалити -им несв ‘и с т о’. – Ене га тамо 
нешто туткали.

туткало с ‘лепило за дрво’. – Земајле је у Чачку имала вабрика туткала, пошто 
се туткало прави кувањем кошчина поклане стоке, ониг жила и коже, то е смрђело, 
љети ниси мого да приђеш на пушкомет.

туткати -ам несв 1. ‘хушкати пса на некога’. – Немојде да туткаш кера на ђецу, 
поцијепаће неког; 2. ‘стављати, об. неприметно, неком нешто у руку’. – Баба му је, кад 
је год одлазијо, понеки динар туткала у руку; ║ тутнути тутнем св према туткати. – 
Кад смо се поздрављали, ја му тутнук иљадарку у шаку, он се снебива, а ја му кам: то 
е обичај да се војнику пружи неки динарчић. – Тутну му стодинарку у шаку.

тутњава ж ‘лупа, јека’. – Манастирски мир прекиде силна тутњава кад улеће 
уздисана калуђерица Параскева и викну: Мати, еве владике улази у порту! (5: 21). 
– Чусте ли ви ону подмуклу тутњаву од Овчара, стра ме да не бидне каке сапанђеле.

тутњати / тутњети -им несв ‘скакати, лупати’. – Попела се ђеца на калкан па 
само тутње.

тутомиш м ‘дечја игра’. – У игри тутомиша ти се једном завежу очи и он у соби 
треба д-увати неког од нас, а потље том што е уваћен вежемо очи крпом и све тако.

тутор м ‘старатељ’. – Кад му е умро и отац, он бијаше још малољетан, па му 
одредили чичу за тутора.

туторисати -шем несв ‘наговарати, убеђивати’. – Шта ти мене туј солиш памет 
и туторишеш, реко би сам ја малоуман.
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тутумаљ м ‘глупа особа’. – Па нисам ја баш неки тутумаљ ил тантуз ко што има, 
али нисам вољо школу ни лијек и готова ствар.

тући тучем несв ‘ударати’. – Они причали да иг нису тукли, само иг, веле, мило-
вали пендрецима; ║ тучен -а -о ‘изударан’. – Кажу: нема тога који прође кроз апс да 
није бијо тучен; изр. ~ пасуљ ‘изгњечен пасуљ’. – Ништа љепше за Никољдан нема 
од тученог пасуља и рокве.

туфна ж ‘кружић, кружна мрља’. – Имали ми мајлирани бокал на туфне. – 
Бијаше ми Јула јаком сашила ону аљину на туфне, кад не прође неколко дана бануше 
ми просци те ја обучем ту аљину.

туцаник -ика м ‘истуцан, уситњен камен’. – Прво смо на кулуку калдрмили џаду 
крупним каменом п-ондак озго турали туцаник пред наилазак оног парног ваљка.

туцати туцам несв 1. ‘ситнити, разбијати’. – На кулуку смо туцали камен таман 
ко робијаши. – Ондак ти се у ступи тучком туцала со и коешта; 2. ‘бавити се според-
ним, неважним пословима’. – Пожурде, жено, шта туцаш ваздан око шпорета, виш 
да ћу д-окасним (7: 157); изр. ~ у мозак ‘неком туторисати’. – Немо, бре, више да ме 
туцаш у мозак, откандер ме се једном и глај своја посла; 3. ‘мучити се, трудити се да 
се нешто види (о слабовидом)’; в. шљепило.

туце -ета ‘дванаест комада нечега’. – Купи једно туце шибица, нек-има у-кући.
туц-муц узв ‘као ознака за замуцкивање, причати бесмислице у недостатку 

знања’. – Кад му почеше сељаци постављати питања, он туц-муц , нешто дроби, 
нико га не разумље.

туч м ‘метална легура од које се изливају пећи’. – Вала куписмо краљицу вруну од 
туча, љепшу нисам виђела у мом вјеку, једва е уњесмо, не каже се џабе тешко ко туч.

тучак тучка м ‘тешка метална алатка с округлим крајем којом се туку у ступи 
со, шећер, бибер. – Овај тучак служијо и моју бабу, само е ступа друга; в. туцати.

тучити -им св ‘ударити у нешто’. – Нагна Драгиша волове пред општину све док 
не тучи руда у врата (7: 101); изр ~ у данце ‘ударити у дно’; ~ главом у зид ‘тврдо-
главо надирати не слушајући никог’. – Није му вређело говорити, док није тучијо 
главом у зид.

Ћ
ћава ж ‘брег, узвишење’. – Његова кућица ти је горе н-оној ћави повише села; ║ 

ћавица ж ‘брежуљак’. – Ене ти оваца на-ној ћавици више маћанске стублине.
ћавлити ћавли(м) несв ‘лајати с прекидима’. – Она џевџара е ћавлила целу ноћ, 

мора да е опазила неког уљеза.
ћага ж ‘оверен документ’. – Ништа не веруj док ти не донесе ћагу, црно на 

бијело; ║ ћагица ж дем. – Немо ми ништа обећавати но ми дадни ћагицу па да ти 
сверуем; ║ ћагетина ж пеј. – Она у општини поче да преврће неке ћагетине, једва 
нађе мое решење.

ћакнут / чакнут -а -о ‘ментално начет, луцкаст’. – Ма не слушај ти њега, виш да 
е мено ћакнут. – Зар не видиш да е мено чакнут, ко да е ударен мокром чарапом по 
глави, што џабе арчиш речи.

ћапити ћапим св ‘шчепати, зграбити’; в. шћапити.
ћар м ‘корист, добитак’. – Није било баш без-ништа, ал што викали – појо ћар 

вајду.



569Речник Драгачева 

ћарити ћарим (не)св ‘имати користи’. – Ћарили су ко чела на брусу; в. ућарити.
ћаркати -а несв ‘пиркати, ћарлијати’; в. избрежак; ║ ћарнути -не св према 

ћаркати; в. вијор.
ћарлијати -а несв ‘благо пиркати (о ветру)‘. – Бијаше притисла припека, ал 

срећом неком поче да ћарлија ветрић, те продисасмо; в. ветриште.
ћаса ж ‘земљана чинија, посуда попут чорбалука (в.)’. – Ондак смо сви јели 

дрвеним кашикама из једне ћасе, није било овијег прaзника ко-во сад.
ћата м ‘писар, бележник’. – Некако ти се он пробијо доље у Чачку, веле да е неки 

ћата у-општини.
ћа-ћу узв ‘обављати неважан и празан разговор, ћућорити’. – Нешто њиг двије 

ћућурише ћа-ћу, и пoгледају вамо да л иг ко чуе.
ћебаџија м ‘занатлија који ваља ћебад, трговац ћебадима’. – Данас ретко ко тке 

ћебад, нема више ваљалица и ћебаџија (9).
ћебе -ета с ‘грубо изаткан вунени прекривач, који се пре употребе ваља у 

ваљалици’. – Из рода сам доњела два вунена ћебета, надживјеће ме (9).
ћеваница / цеваница ж анат ‘потколеница’. – Распалик цеваницом о троношку у 

оном мраку, све сам свице угледно; в. зрно, забриђети, подина, цепнути.
ћевли прид непром ‘припит, весео, добро расположен од алкохола’. – Кад се сви 

сватови искупише, ми бијасмо мено ћевли па запјевасмо ону: ај, поласте, кићени 
сватови / ај, поласте по лепу ђевојку.

ћела ж ‘део главе без косе’. – Поцрњела од-сунца Миломиру она његова ћела ко 
гавран.

ћелетак -тка м ‘закржљао клип кукуруза, с мало зрња’. – Кад комишамо, ми му-
рузе бацамо сви на једну гомилу, а ћелетак убацивамо у котобањ.

ћемане -ета с ‘виолина’. – Бијаше Драго у школи научијо да свира у ћемане.
ћенар м 1. ‘ивица, руб’. – Кад смо калдрмили џаду, прво се затегне конац па се 

по ивици турају најкрупније рипе за ћенар; 2. ‘прстен, венац од мехурића по врху 
ракије препеченице’. – Само да пробаш, има дваес гради, уватијо јој се ћенар ко 
ђинђуве.

ћепало с в. клада. – Обично е за ћепало узиман доземак.
ћепаница ж ‘цепаница’. – Кад ицијепамо дрва, ми ондак оне ћепанице слажемо 

под стреу или у трен, главном да бидну у сувоти.
ћепенак ћепенка м 1. ‘врата од дућана или радионице којима се горње крило 

диже а доње служи као тезга за излагање робе’. – Сви петком сабајле износе робу 
на ћепенке и погледају еда ли ће банути кака муштерија на севте; 2. ‘пањ на коме се 
сече печење’. – Идемо ми нако гладни кроз вашариште, угледнемо како Биљегаш на 
ћепенку ćече врућу прасетину, па нам пљусну вода на уста.

ћепка ж ‘цепка, љуска’. – Оцијепде ми коју ћепку луча да подложим ватру.
ћепкати -ам несв дем према цијепати. – Ене га ђедо у качари, ћепка неке 

љушчице; ║ ћепколити -им несв дем према ћепкати. – Узела баба да ћепколи 
неке љушчице и упропасти ми наку даску; ║ ћепнути / цепнути -нем св а. према 
цијепати. – Ћепниде ми, сине, коју љушчицу да потпалим ватру; б. ‘ударити’. – Кад 
су се играли с оном крпењачом, неко га цепно по ћеваници, ене га још гељуца.

ћер ж ‘кћи’. – Жен се на време, благо ђеду, и да ти Бог дадне пуну кућу ђечице 
јел није богат ко има волова, но ко има ћери и синова; ║ ћера ж хип од ћер. – Додај 
ми, ћеро, ту моју мачужицу; ║ ћеруждина ж ‘кћи (некад из милоште)’. – Добри су 
ми синови, нема шта да се рече, ал ћеруждина моја слатка оста цео вијек да брине 
о нама.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина570

ћерамида ж ‘коритасти цреп’. – Земајле су грађевине покриване ћерамидом, тек 
касније се почо правити цреп; в. парлаисати, срољати.

ћерамидљика ж сглт ‘коритасти цреп на сецишту кровних површина’; в. раз-
голитити.

ћерати ћерам несв ‘терати’. – Бијаше ондак оскудација, нема од ничег да се 
окруни динар, па смо једном неђељно ћерали дрва у Чачак, да се поткрпимо колко 
било. – Пушти ти оне што ћерају мак на конац, биће ш њима ко с онима што су 
ћерали зеца па ишћерали мечку; ~ се 1.а. ‘прегањати се, силити, приморавати, нату-
рати’. – Немојте се за џабе ћерати, него ćедте ко људи па се здоговорте; б. ‘парничи-
ти се, судити се’. – Ћерали се, тамо они, преко суда и дали црно иза нокта двокатима 
и суду. 2. ‘парити се (о псима)’. – Она куја Живорадљева почела да се ћера и кренула 
керећа свадба; ║ ћерање с ‘парење паса’. – Жујку кадар спопало ћерање.

ћердати -ам несв према проћердати; в. уврстак.
ћересло с ‘нека ствар, алатка којој говорник не зна назив’. – Он узе неко ћересло 

из качаре и оде некуд онамо преко вотњака.
ћеретати се -ам се несв ‘смејати се усиљено, кад нема разлога за то, блебетати, 

необавезно причати’. – И тако они ćедоше на веранду и почеше се ћеретати.
ћерпич м ‘непечена цигла’. – Она стара кућа ти је зидана ћерпичом, тако се ра-

дило у оно време.
ћерт м ‘урези на којима се углављују брвна на угловима грађевина-брвнара’. – 

По томе како стое ћертови на-кући видиш како е грађа припремана, није се врчила 
ни за длаку, а има преко стотину година.

ћетен ћетена м бот ‘лан Linum usitatissimum’. – Сијали смо конопље, али и ћетен, 
од њега е било платно млого добро за кошуље; ║ ћетенов -ова -о ‘који је од ћетена’ 
– Ћетеново ćеме ти је млого љековито.

ћетениште с ‘парцела на којој се узгаја ћетен’. – Немоде случајно стока да ти 
уиђе и поврља ћетениште.

ћеф м ‘добра воља, расположење’. – Баш ми е бијо ћеф тај дан д-идем мено на 
вашер; ║ ћефчина ж ‘велико задовољство’. – Кад су милицајци дошли њиној кући, 
виђело се да му е била ћефчина, сигурно иг је он, рђа једна, и пријавијо.

ћефлеисати -шем несв ‘уживати’. – Ако је ико ћефлеисо, он је, е сад дошо вакат 
да се плати рачун.

ћефнути се ћефне се св ‘прохтети се’. – Узму шта гођ им се ћефне.
ћивот м ‘ковчег у коме се чувају мошти свеца’. – Кад смо пришли ћивоту Светог 

Димитрија, оćетисмо невероватан мирис.
ћивта м ‘шкртица’. – То ти је невиђен ћивта, његов динар је већи од твое штале.
ћик м ‘опушак од цигарете’. – Немојдер тај ћик да бацаш според пута, знаш да 

може да се запали врзина и коешта, далеко било.
ћилер ћилера м ‘врста кошаре за овце’. – Ови чилови имадијагу ћилер код куће 

и кошару горенак у-брду.
ћилим ћилима м ‘украшен (балучен) изаткан прекривач’. – Све ђевојке су у 

руву кое су носиле у нови дом кад се удају имале по неколко ћилима; изр. ~ укопни 
‘ћилим који се полаже у мртвачки сандук и који се посувраћа преко покојника пре 
него што се стави поклопац’. – Ја сам богме за мене и мог чичу одавно спремила 
укопне ћилиме; ~ партосни ‘подни ћилим’. – Она ти је за славску собу изаткала ве-
лик партосни ћилим с четири поле; ~ балучани. – Кад поглаш овај балучани ћилим 
са иљаду боја и шара, да не веруеш да е то Јана изаткала; ~ зидни. – У њиној славској 
соби све балучани ћилими и на креветима, и на партосу, и зидни на зиду упремасе 
икона, ко да си уишо у башчицу с цвијећом а јок у-кућу.
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ћилимача ж ‘ткани вунени покривач’. – Изаткала сам зимус четири ћилимаче, 
она ти се тка исто ко и ћилим, само иде брже, нема балука но све протињеш потку 
с чуњком.

ћиро м ‘воз уског колосека’. – Ондак ти је ћиро од Чачка до Ужица ишо пуна 
два сата.

ћокија ж ‘наследна, урођена особина, сличност са претком’. – Позно би га по 
ђеду, а не знам је л му сва ћокија на ђеда. – Видиш каки је зерли: повуко ђедову 
ћокију; ║ ћоковина ж ‘и с т о’. – Повуко ћоковину на ђеда му, сунце га гријало.

ћопати ћопам несв ‘халапљиво јести откидајући комаде прстима’. – Улећо Саво 
у сушару, откачијо суво црјево и ћопа ли га ћопа, нако без-љеба; ║ ћопнути ћопнем 
св ‘мало појести, презалогајити’. – На, ћопни мено, благо баби, неће вечера задуго.

ћопати ћопам несв ‘храмати, шепати’. – Весели Бранко награиса, сломи ногу и 
потље оста да ћопа до гроба.

ћопо -а м ‘који је хром’. – Срећко Ћопо ти је бијо неспособан у једну ногу, ал је 
бијо басташан, умљо е да направи буренце ко нико; ║ ћопав -а -о ‘шепав, хром’. – 
Бијаше Бранко у средњим годинама кад је упропастијо ногу и остаде веселник ћопав 
до краја живота.

ћорак ћорка м ‘маневарски метак’. – Од ћорка се плаше двоица.
ћорити -им несв ‘упорно гледати, погледивати’. – Мало-мало па га видиш како 

ћори у ђевојачку авлију.
ћорнути -ем св ‘украсти’. – Ћорнула Румена Милеви кокошку усред бела дана. – 

Шћео е он да ћорне понешто, све смо с вечери алатке остављали под заклоп.
ћоро -а м ‘који је оштећеног вида’. – Он човек није бијо ћорав него га тако про-

звали споради тога што е моро да носи ђозлуке; ║ ћорав ћорава -о ‘слабовид, слеп 
на једно око’. – Ратко Пјевац и Велибор Манојлов нађу после рата неку гранату и 
чпељали око-ње, она сплодира и весели Велибор оста валичан у ногу, а Ратко ћорав 
у једно око и брез руке; изр. Баци ћорава посла.

ћосо -а м ‘човек без браде и бркова, који је ћосав’. – Бежи ти од оног ћоса, није он 
случајно ћосав; ║ ћосав -а -о ‘голобрад, безбрк’. – Викаше Вучић, Вукадинов брат, 
чувај се, вели, бркате жене и ћосава човека.

ћошак ћошка м ‘угао, скровито место’. – Стигне та да кућу затегне, да завири 
у сваки ћошак; изр. на три ћошка ‘рђаво расположен, невољан’. – Немо му и ти 
стајати на муку, инако е данас нешто на три ћошка.

ћошетњак м ‘истесан камен на углу грађевине’. – За ћошетњак је ишла надница 
и по, па и до двије.

ћуба ж 1. ‘чуперак косе изнад чела’. – Милисава су прозвали Ћуба због тога што 
му е кад је бијо мали штрчо чуперак косе; 2. ‘прамен вуне, кочети или перја преко 
чела животиње’. – Баба ону кокошку прозвала Ћуба споради тога што има ону ћубу.

ћувик -ика м 1. ‘врх, узвисина’. – На оном ћувику опасно меди багрен сваке 
године; 2. ‘избочина на камену која се скида клесањем’; в. шпиц.

ћуд ж ‘нарав’. – Не мош ти свима д-удесиш, колко људи, нолико и ћуди.
ћук м зоол ‘птица из пор. сова, Atene noctua’; ║ ћукавац -авца м ‘и с т о’. – Поч-

ну ћукавци да се дозивљу, а ми још на ногама; в. смркњавати се.
ћукати ‘оглашавати се као ћук’ – Јеси чуо како ћуче ћукавац више куће.
ћукати -ам несв ‘вабити живину’. – Ене је у-башчи, ћука пилад, стра е да не 

заноће напољу, подавиће иг неки белај.
ћу-квоц! узв ‘за вабљење квочке с пиладима’. –Ћу-квоц, ћу-квоц, пи, пи.
ћумез ћумеза м ‘мала мрачна просторија у којој је лом и неред’. – Бијо сам у 

оном његовом ћумезу, не зна се часног крста.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина572

ћумур ћумура м ‘дрвени угаљ добивен пригушеним сагоревањем дрвета у 
ћумурани’. – Буков ћумур ти се највише иште.

ћумурана -ане ж ‘грађевина облепљена блатом у којој се производи ћумур. – На-
чинили Владе и Верољуб ћумурану и праве млого добар ћумур, не могу да навашу 
колко се иште.

ћумурлав -а -о ‘ћутљив’. – Добра е ко добар дан, ал некако дошла ћумурлава.
ћумурџија м ‘мајстор који прави ћумур од дрвета’. – Главне ћумурџије у нашем 

крају су ти Владе и Векиша, а Боћа се љути кад окрене јужни ветар па донесе дим 
иж-њине ћумуране у његову авлију, а Владе му вели: па, човече, не могу ја ветар 
д-уватим и да затворим у ћилер с овцама.

ћуп м ‘земљана посуда за чување пекмеза, меда, туршије’. –Знаш како е било кад 
је онај сељак нашо ћуп злата и реко жени да ником не прича.

ћупара ж пеј ‘глава’. – Прича он како е у то време било млого гадно, ниђе, вели, 
да склониш ћупару.

ћуприја ж ‘мост’. – Викаше маја Стојанка, кад су њеном човеку украли нов-
чаник, а он сирома ни љеб није купијо, штеђо, а она каже: ко не плати на мосту 
платиће на ћуприји.

ћупријаш м ‘најдужи ексер, мертек којим су се укивала брвна на ћупријама’. – 
Кад он нешто обећа, то ти је ко да си заково ћупријаш па га оздо подврно.

ћурак ћурка м зоол ‘мужјак ћурке Meleagris gallopavo’. – Неће ћурак на свадбу, 
ал га браћа уватише и одњеше; ║ ћуран -ана м ‘и с т о’; в. ћурлик; ║ ћуре -ета с 
‘младунче ћурке’. – Нема ми једног ћурета, нешто га одњело; ║ ћурећи -а -е ‘који 
се односи на ћурке, који се тиче ћурака’. – Коприве су ти најомиљенија ћурећа рана.

ћурка ж. – Имамо дваестак ћурки и два ћурка; изр. дивља ~ ‘дропља, птица Otis’. 
– Дропљу ти моја баба зове дивља ћурка.

ћуретина ж ‘ћуреће месо’. – Запекла нана подварак ш ћуретином, нисмо знали 
колко нам је доста.

ћурлик м 1. ‘свирала, фрула’. – Неко му дао ћурлик па по цео дан код оваца 
ћурличе; 2. ‘оглашавање ћурана’. – Виђиде шта се дешава с кокошкама, чудан ми 
онај ћурлик ћуранов.

ћурликати ћурличем несв 1. ‘свирати на фрули, ћурлику’. – Немо више 
ћурликати, проби главу; 2. ‘оглашавати се као ћуран’. – Чим мено гласније нешто 
рекнеш, ћуран ћурличе, реко би ти се руга. – Ђеца назинат вичу да би ћуран ћурлико.

ћурчија м ‘мајстор који шије предмете од коже)’. – Најбољи ћурчија је имо 
радњу тамо близу чачанске цркве и он је мом ђеду сашијо кожук.

ћускија ж 1. ‘тешка метална полуга, за вађење камена’. – Натовари крамп и 
ћускију на-кола, да пробамо д-извадимо онај становњак у ливади; в. силдисати; 2. 
‘глупа особа’. – Ма каки он, тај не зна обогу двије, он ти је глуп ко ћускија.

ћустек ћустека м ‘скок из места’. – Бију весели коњи из ћустека кад се заглибе 
кола по онијем локвама, оће д-искидају запрежнице.

ћутак ћутка м ‘отпадно чворновито дрво, трупац доземљак’. – Имали смо на 
дрвљанику кладу за цијепање дрва од неког ћутка која нас је служила неколко годи-
на, није имо издера.

ћутати ћутим несв. – Јесте ћутање злато, ал не смијеш ћутати кад неко изврће 
истину; ║ ћуткати ћуткам несв ‘неприметно неког наговарати да ћути’. – Кад је 
Драго распалијо да им креше све у брк, почеше га ћуткати, ал није вређело, ишћера 
он његовски до краја. – Ћу[ти]-де, море, док ти нисам дошо тамо, па ћеш да видиш 
твога Бога; ║ ћутећи гл. прил. – Ћутећи ти се саглашаваш с неправдом јел је казано 
да е ћутање знак одобравања. – Сви су прилазили меиту ћутећи, а млоги су и сузу 



573Речник Драгачева 

пуштили; ║ ћутке прил ‘ћутећи’. – Сви су виђели да нам је пропас пред вратима, 
ал су ћутке прелазили преко свега, зато им се то и обило о-главу. – Она е ћутке под-
носила све њине будалаштиње јел је од мајке научила да е ћутање злато; ║ ћутљив 
ћутљива -о ‘миран, тих, склон ћутању’. – Он ти је поштен, ћутљив човечић, ал кад 
нешто рекне, то ће д-испуни по сваку цену.

ћућорити / ћућурити -им несв ‘тихо говорити, шапутати, сашаптавати се’. – Не-
што ми она двојица сумљиви, стално нешто ћућоре, мешчини да су они доушници; 
в. сокак, спајташити се, ћа-ћу.

ћуфте с ‘јело од млевеног меса у сосу’. – Она кад начини ћуфте: прсте да појдеш, 
заитиш двије-три лоптице и оног соса, ма ништа љепше.

ћуша ж ‘свињска њушка’. – Морам д-ударим брњушке свињама, преријаше 
ћушама све живо.

ћушкати -ам несв ‘гурати од себе’. – Ћушкају га веселника с ноге на-ногу ко 
неко сироче; ~ се ‘гурати се’. – Немојте се, народе, ћушкати, сви ћемо доћи на ред; 
║ ћушнути ћушнем св ‘одгурнути’. – Он ћушну оне домине ода се и вели Врани: 
немо тујнак да брстиш; в. кључаница, прикољак.

У
уамити уамим св ‘ставити коњима амове’. – Уамисмо коње па иг упрегосмо у 

вијакер; в. прапорци.
уапсити -им св ‘ухапсити’. – Уапсите ме, па шта, и апс је за људе.
убарабарити се -абарим се св ‘поравнати се, стати у исти ред’. – И он иг тако 

пристиже и убарабари се ш њима.
убаштинити убаштиним св ‘уписати имање у књиге, озаконити власништво’. – 

Наши стари су то убаштинили, имају тапије на то.
убаштрати се -ам се св ‘убацити се лактајући се, гурајући се’. – И оно ти се 

убаштра, нако потуљено, тамо и поста баксем нека влас; в. ратосиљати се.
убезекнути се убезекнем се св ‘изненадити се, забезекнути се’. – Кад му скреса 

у брк ђе је бијо и шта е радијо за време рата, он се убезекну, а лице му промијени 
варбу.

убелити убелим св ‘избелити (платно)’. – Пјевагу наше ђевојке: јеси л, Маро, 
убелила платно / нисам, мајко, ни до воде дошла / чобан Јово воду замутијо.

убеутити се убеутим се св ‘ућутати се, постати безвољан’. – Нешто ми се баба 
убеутила, само шути, не мош кљештима да јој ишчупаш реч из уста.

убијати убијам несв према убити. – Богданов во убија и они га јопет држе.
ублажити ублажи св ‘смањити дејство нечег’. – Он ти, ондак, д-ублажи тугу, 

цугне понеку, за покој му душе.
ублизу прил ‘близу, у близини’; в. друговати.
убог -а -о ‘сиромашан, бедан’. – Знаш како е казано: боље е мудро макар и убого 

дијете неголи матор а безуман цар.
убожјак м ‘јадник, сиромах, просјак’. – Он ти је јадан, нако ко убожјак, ишо од-

куће до-куће па ко му шта попружи, од тога ти е живљо; в. празан.
убој убоја м ‘натечено место на телу од ударца, оток’. – Приви, дијете, на тај убој 

црни лук, одма ће да спане оток и да се повуче та модрина; ║ убојит -а -о ‘неуморан, 
који ради без предаха’. – Жарко ти је бијо убојити радник, тај није стао од уранка до 
мрака ко да се не ваља.
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убојница ж ‘свиња ухрањена за клање’. – Спремили смо двије добре убојнице, у 
суботу ћемо да поćечимо.

убрадити (се) убрадим (се) св ‘повезати, ставити мараму’. – Кад пођеш цркви, 
благо баби, убради мараму; в. ганц нов; ║ убрађивати -ађивам / -ађуем несв према 
убрадити. – Њу ниси мого виђети да није убрађена, она се убрађивала и кад иде у 
шталу.

убранити убраним св ‘забранити’. – Не мош ти сад овој ђеци да надаш џевапа, 
нит мош ишта да им убраниш, ћерају како они оћеју јел иг тако уче у тијем њиним 
школетинама.

убрус м м ‘пешкир’; в. китити, отирати.
убуђати се -а св ‘постати буђав’. – Није ти ондак, ко-во сад, било лектрике, ври-

жидера и коешта, па е бивало да нешто од ране прокисне ил убуђа.
ува! узв за терање крупних птица (орлова, јастребова); в. винути се.
увала ж ‘дубодолина између брда’. – Кажем ја тебе да у оној ували не може 

д-успи воће, нође мош да сијеш компир, жито, ђетелину и тако то, а воће тражи 
сунчано и промајно место.

увалити увалим св ‘утрпати, дати некоме нешто на силу’. – Увалили веселом 
Миломиру на вашеру неки мангупи валцивиковане швапске марке за јуницу, он ишо 
у милицију и пито иг шта да ради ш њима, а милицајац му реко: чича, с тим мош 
д-обришеш дупе; ~ се ‘упасти у неприлику’. – Немо ме за њега ништа питати, ува-
лио се у дугове до гуше, не зна куд удара главом; ║ уваљивати уваљивам / уваљуем 
несв. – Он је, веселник, поштен колко је тежак, веруе људма, а они му уваљују што 
не треба ни њима ни њему.

уваљати уваљам св 1. ‘обрадити (сукно) у ваљалици’. – Носијо ђедо сукно 
д-уваља у ваљалици; 2. ‘поваљати усев’. – Замаријала се ова несна ђеца те им овце 
улећеле у пшеницу и уваљале је ко да е прошо ваљак.

уванџати се -ам се св ‘унередити се од страха’. – Мешто да сви устанемо и грак-
немо против неправде, јок, ми се кукавички уванџали и ућутали, е сад жњемо оно 
што смо посијали.

уватити -им св ‘уловити’. – Уватијо Микош зеца у замку па зове на паприкаш; ~ 
се за главу ‘покајати се, увидети своју грешку’. – Ништа сад не вреди што се уватијо 
за главу, требо е на време да мисли, а јок потље да чупа косу з-главе; ~ се у коштац 
‘начин рвања’. – Туј ти се они увате у коштац и, неш ми веровати, рвали су се више 
од једног сата док му Сретен некако не потури ногу и баци га на плећке јуначке; ~ 
тутањ ‘побећи’. – Тако су се они јуначили док није загустило, а ондак су увати-
ли тутањ, ниђе иг није било; ~ штуру ‘бежати, побећи’. – Кад је запуцало, мој ти 
Бојо увати штуру баш ко што вели она народна, ој, јаруго моја мила друго; ~ маглу 
‘и с т о’. – Кад су виђели да домаћин иде према бостану, уватише маглу ко зечеви.

уведрити уведрим св ‘убледети, показати знаке озбиљне слабости’; в. мирисати, 
огодинити, окопнити.

увести уведем св 1. ‘после навијања провући основу кроз брдо и нити’ (9); 2. 
‘учинити да неко уђе у неки простор’. – Нису га ни у кућу увели; 3. ‘наћи се у некој 
средини, заједници’. – Уведи се у-људе. – Уведи се у-ред; ║ уводити уводим несв 
према увести. – Ене иг уводе телад у кочаг; ║ увођење с. гл. им. од уводити. – За 
увођење основе у брдо и нити потребне су најмање двије жене (9).

увиђаван -вна -о ‘пристојан, одмерен, тактичан’. – Ја сам мишљо да е он увиђаван 
човек, ал кад је викно те се наљоско, тек ондак сам виђо његово право лице.

увиђати увиђам несв према увиђети. – Нису на време увиђали шта се иза брда 
ваља; ║ увиђети увидим св ‘увидети, схватити’. – Сви смо ми после дваес година 
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увиђели да е човек бијо у праву, ал онда би доцкан, платисмо ко главом, ко имањом, 
ко губљењем посла.

увир увира м ‘утока’. – Тако то мора да бидне, све има свој извор и увир; ║ увор 
увора м ‘и с т о’. – Росина кућа ти је изнад увора Рушчића потока у Драгачицу.

увирати увирем несв 1. ‘уливати се’. – Ко-но што већа риба гута мању, тако и 
Драгачица увире у Бјелицу и тујнак губи свое име; 2. ‘испаравати кувањем’. – Ти си 
ово заборавила да свучеш у-крај шпорета па млого уврело; ║ уврети увре св ‘ис-
парити кувањем’. – Еј, моја Маро, уврело ти млијеко на шпорету и бакрач ти загоро 
начисто.

увис прил; об. у изр. скок ~; в. удаљ.
увитиљити увитиљим св ‘ослабити, усукати се’. – Нешто ми комшија Десимир 

увитиљијо начисто; вели ми кад је бијо Илији на сарани: сад сам, каже, ја на реду, 
само што ме гробар није узо на лопату. – Дејо увитиљијо, чини ми се да е замирисо 
на панаију.

увитлити -им св ‘сложити у витло’. – Грађа за каце и бурад се увитли и бидне на 
сунцу, киши, ветру да добро одради и потље тога она више не мож да се врчи.

увићи увикнем св ‘навићи, свикнути’. – Бијаше згодно увико да поплиће прошће, 
научијо од бралице.

увлачити увлачим несв према увући. – Ови су једино вешти у томе да народ 
увлаче у несрећу; ║ увући увучем св ‘увести повлачењем или наговором’. – Немо 
да те увучу у те њине партије, то су ти говнарска посла, такмиче се ко може боље 
да пљуне на оног другог, а све ти је то исти кривак, само друго паковање; ~ конац 
‘увлачити у иглу’. – Оди, рано, увуци баби конац у-иглу, не видим пуста.

увлекати -ам св ‘упрљати, направити флеку на нечему’; в. влека.
уво увета анат с 1. ‘слушна шкољка’. – Боље би му било да се покрије уветима и 

да шути јел нико га није бијо по уветима д-обећава. – Из твојиг уста у Божја увета; 
2.а. ‘дужа дуга на дрвеној посуди (обично их је две), пробушена на врху, кроз коју се 
провлачи чабреник’; б. ‘дршка, ручка на посуди’. – Кад носиш врело млијеко у шер-
пи, тури крпе на увета да се не опржиш; ║ увенце -ета с дем према уво; в. чаптати; 
║ увце -ета с ‘и с т о’. – Уватијо га учитељ мено за увце због неког неваљалука; ║ 
увиште -ета с пеј аугм. – Она крмаченда угурала главу у прошће па раскрвавила 
увиште.

уврачати уврачам сн ‘учинити нешто врачањем, магијом’. – Еве, оче, пређок 
четрес и никако ми не полази за руком да с-оженим, не знам да л ми неко уврача, да 
л је како проклество, главном неки белај јесте (7: 189).

увребати увребам св ‘ухватити стрпљивим чекањем’. – Неколко ноћи није спаво 
док га не увреба.

уврзивати в. уврсти.
уврљати уврљам св ‘погазити, помрсити, поваљати’. – Она несна ђечкадија се 

играла крије и уврљала ми цвијеће.
уврнути уврнем св ‘увити, усукати’. – Кад је силазијо низ-обалу, уврно ногу, не 

може да глоне стопе једне; ║ уврнут -а -о ‘мало поремећен, сулуд, ћакнут’. – Сви су 
ти они мено уврнути, искочили из винкле, што но кажу, така им ћокија; ║ увртати 
уврћем несв према уврнути. – Кад га е уватијо, поче му увртати увета, а он се дера-
ше ко магарац.

уврстак уврс[т]ка м 1. ‘краћа врста на крају њиве’. – Еве д-ишћерам овај уврстак 
па долазим; 2. ‘последњи дани живота’. – И мене ти је, дијете, изишо уврстак, мое 
време је прошло, још нека краћа врстица и готово, а пред вама е живот, бидните 
мудри, не ћердајте време у-ништа.
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уврстати -ам св ‘направити врсте (за сетву)’. – Што се мучимо, човече, за име 
Бога, зовни Сава да нам копачицом уврста њиву за трен ока.

уврсти -зем св ‘замислити, наумити’. – Он уврзо у главу да треба д-иде диље у 
школу и не вреди му говорити; ║ уврзивати уврзивам / уврзуем несв ‘причати не-
повезано, брбљати’. – Кад он почне д-уврзива, најбоље ти је да чекаш да заборави 
шта е шћео да каже.

уврстити уврстим св ‘убројати, ставити на списак’. – Кад биднете звали сватове, 
уврстите обавезно мог ратног друга и његову чељад.

уврцкати -ам св ‘ситно увити косу’. – Оćекла наке кике и уврцкала косу ко да 
није добро паметна.

увршивати увршивам / увршуем несв према увршити. – Немоте увршивати 
сијено док не донесем лемезове; ║ увршити увршим св ‘завршити стог сена у об-
лику купе’. – Оде ш чилом доље у котар д-уврше и полемезају сијена. – Нико боље 
није умљо да жђене и уврши сијено од Сретена, он га начини да дуби ко јаје кад 
туриш на шоту.

увуљати се -ам се ‘увући се неприметно’. – Кад се мачка увуљала у-кућу, нико 
није смотријо тек само чусмо како поче да преде под-шпоретом; в. затиснути.

угађати угађам несв ‘удовољавати нечијим хировима’. – Да им угађаш, траже 
они који не болују од превише људскости и зато гледај да се ш њима не састаеш – ни 
кад мораш; ║ угодити угодим св према угађати. – Јеси л ти чуо, синко, ону реч да 
се свету не може угодити, а виђећеш да ћеш најлакше угодити онијем за које је баба 
говорила да иг често не мош виђети, а кад наиђе невоља – увек су ти близу.

угазити угазим св 1. ‘стати ногом на неприлично место’. – Ђе си то, црни сине, 
тако угазијо те идеш с мокрим ногама, озепћеш; 2. ‘поравнати снег, стазу гажењем’. 
– Угазила ђеца цијоц кад су отишла у-школу и сад им згодна пртина, може олајле да 
се иде; 3. ‘упустити се у проблематичан подухват’. – Угазио е у неке послове и дај 
Боже да не плати ни главом ни стражњицом.

уганути уганем св ‘повредити зглоб’. – Кад је скочијо с кола, угано у-ногу, не 
може стопе.

угар м ‘плитко поорано стрњиште’. – Чудо ти је трава, ене кренула и у угару чим 
је накисло.

угарак угарка м ‘недогорео комад дрвета’. – Записуе он тежину сваког котобања 
угарком на дашчици, пошто опсигуе дару.

угарити угарим св ‘плитко поорати стрњиште’. – Ваља угарити стрњак да се 
не-дурне трава.

угасан -а -о ‘таман, тамне боје, загасит’. – Онај му џемпер мено више угасан, 
није то за дијете; ║ угасно прил. – За старији народ смо рудицу варбали угасно, 
касти дунклије, а за младеж ликтије.

угасити угасим сц ‘учинити да нешто престане горети’. – Увати ватра ону суву 
траву, једва е угасисмо да не-стигне до шуме, јади би били; ~ жеђ ‘пити воде’. – 
Дотркајде, дијете, тестију с водом д-угасимо жеђ, крепасмо н-овој јари.

угибати угибам несв ‘кривити, савијати’. – Узми нагибачу и вако под овим углом 
угибај оне гвоздене шипке.

углавити углавим св ‘наместити, средити, упасовати’. – Глај да то углавиш, ако 
не мош, чукни чекићом.

угладити -им св према гладити. – Угладила ђеца пртину са скијама и сличу-
гама, ко политирана; ║ углађен -а -о ‘уљудан, фин, одмерен’. – Виђи каки је онај 
Антонијев најстарији син, углађен и отмен, нема шта да се каже.
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угланцати -ам св ‘очистити до сјаја’. – Кад намажеш малином ципеле, остави иг 
мено да се сушну, па иг после овом крпом угланцај: има да се сјакте ко нове.

угледати угледам св ‘видети, запазити’. – Кад ме мајка угледала с оне стране по-
тока, зовну ме изгласа да појтам; ║ угледнути угледнем св ‘и с т о’. – Кад угледнеш 
да сунце залази за облак, знај да ће да промени време. – Кажу ђеца да су угледнула 
како једна звијезда паде, да е баба рекла да то значи да неђе беже заробљеници; ~ 
свет ‘родити се’. – Наша баба Милева ти је угледнула свет прије деведесет и четири 
љета; в. лакат.

углибити се углибим св 1. ‘угазити у глиб, блато’. – Ђе си се то тако углибијо, 
благо баби; 2. ‘упасти у невољу, погрешити’. – Откад се углибијо у дугове, нема 
мирног сна.

угљевље с ‘угашене жишке’; изр. гасити ~ ‘гасити жишке приликом скидања 
страовице’. – Кад се Сава испрепадо, морали да му саливају страовицу и да гасе 
угљевље.

угмилити / угмиљети се -ли се св ‘дозрети, променити боју’. – Не мош ти муш-
мулу ил оскорушу опште д-иzедеш док се не угмили.

угнати угнам св ‘утерати’. – Угнај кола под трен да не горе на сунцу: ~ у лаж 
‘утерати у лаж’. – Кад почеше да му постављају питања, угнаше га у лаж; ║ угонити 
угоним несв према угнати. – Немојте угонити стоку док мено не очистим шталу.

угњечити угњечим св ‘притиснути, стиснути, смрвити’. – Оставте то дијете на 
миру, угњечисте га начисто.

угњилити -и св ‘добро узрети’. – Кад кантаруша крушка угњили, ништа љепше, 
а нако не мош да е окусиш; в. угмилити се.

угојити угојим св ‘добром исхраном довести бравче, живинче до тога да има до-
ста меса и масног ткива’. – Глајте да се она двиска добро угоји до-свадбе. – Добро 
су ти угоене свиње, биће и меса и масти.

уграбити уграбим св ‘избећи, предухитрити невољу’. – Једва некако уграбисмо 
да стигнемо прије оне арлауџе.

угризак угриска м ‘остатак од поједеног воћа’. – Немо те угриске да бацате по 
авлији да брложите, него иг бацте свињама ил овцама.

угризнути -нем св ‘загристи’. – Знаш како се оно каже: угризни колко мош да 
прогунеш; ║ угристи -изем св ‘и с т о’. – Беж от-керета да те не-угризе.

 угријати се угријем се св ‘угрејати се’. – Кад угрије звездан, има мечку да ро-
диш, а, јопет, кад вамо загуди – да би да гране, ал народ то згодно каже: ко се сунца 
крије, боље да га није или оно: чим прође Свети Илија, ватра све милија.

угужвати -ам св в. згужвати. – Како си то ćеђела, све ти се озади аљина угуж-
вала.

угурсуз угурсуза м 1. ‘обешењак’. – Рецде оном угурсузу да поведе рачуна шта 
ради; 2. ‘полтрон, љигавац’. – Наиђе онај угурсуз што откуцава људе па се баксем 
интересуе како е родила година, како живимо, а ствари покушава да-ишчупа шта ми 
мислимо о оним говнарима горе.

угушити угушим св ‘убити гушењем’. – Мучила га сипња годинама и сад га 
угушила.

удавача ж ‘девојка која је стасала за удају’. – Богме, ћера јој удавача, нема шта.
удавити се удавим се св ‘утопити се’. – Причо он како е Милисав спасио Тоза 

кои се умало није удавијо у базену с осочином.
удадба ж ‘удаја’. – Ма нисам ти ја ондак о удадби ни помишљала, мислила сам 

да е још рано.
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удаљ прил ‘најчешће у сталном споју скок ~’. – Ми смо се код оваца рвали, 
играли клиса, тркали се, скакали увис и удаљ, надвлачили се и тако нам пролазило 
време.

уданути -нем св ‘удахнути’. – Ćедте, ђецо, мено у-лад да уданемо ваздука, из-
горе небо и земља.

ударати ударам несв према ударити. – Жандари га ударали и ногама и кундаци-
ма; ║ ударити -им св 1. ‘задати ударац, млатнути’. – Удари га, неки Орестије, ша-
маром, нако љуцки; 2. ‘урадити, направити (нешто)’. – Ударила стрина Перса зубе. 
– Одок да зовнем Јеротија д-ударимо брњушке свињама, преријаше све живо. – Да 
ми удариш тратовар око куће; 3. ‘падати, лити (о киши)’. – Бијаше ударила киша 
из дрвета из камена; 4. ‘засузити, расплакати се’. – Кад то чу, ударише му сузе ко 
киша; 5. ‘кренути у неком правцу’. – Ударише попреком путањом преко Оџаклије; 
6.‘подвалити, надмудрити’. – Бијагу се окомили на Обрада, ал им он удари лакат и с 
Радоевим пасошом пребеже у Америку.

удво[ј]ити удвоим св ‘упрести двоструку жицу’. – Удвоимо с ова два клупчета 
рудицу и препредамо на дружлицу.

удворица м ‘љигавац, дволичњак, улизица’. – Виђе ли ти, тако ти љеба и соли, 
како ове удворице кулизе и овој власти ко и оној.

удијелити удијелим св ‘дати милостињу’. – Он никад није прошо поред просјака 
да му не удијели неки динар, јел он зна ко сиротињи дели, Богу позајмљуе, а Бог 
ником не остае дужан.

удити удим несв 1. ‘сећи месо на мање комаде’. – Кад скинемо сланину, онда 
удимо месо, па га усолимо и касније димимо.

удити удим несв ‘наносити штету’. – Ако човеку не мош помоћи, немо нипошто 
ни да му нешто удиш; в. помријети.

удо с ‘комад меса за димљење’. – Највећа посластица нам је била кад тајо скине 
из сушаре удо па га ситно изрецка, а мајка донесе сира и врућу проју.

удовац удовца м ‘човек коме је умрла жена’. – Оста весели Станко удовац и не 
шће да се жени испотекар

удова ж ‘жена којој је умро муж’. – Кад је Марија остала удова, она е из надни-
це изранила ђецу, па кад радници дођу газдиној кући на вечеру, она каже да млого 
жури, да нема кад да вечера него да јој спреме њено исе па ће она код куће тобож 
вечерати, а ствари је носила да нарани ђецу; в. курјак, надничарка.

удовица ж в. удова; в. курјак, сестра.
удовољавати -ољавам несв према удовољити. – Слушај ти, началниче, нисам ја 

вође дошо да удовољавам вашем бјесовању, нит сам дошо да вам поткресуем врзину, 
но сам дошо да те питам докле ћете ви нас сељаке да зебавате с тијем вашим намети-
ма; ║ удовољити удовољим св ‘изаћи у сусрет, испунити захтев или жељу’. – Њему 
нико није мого удовољити, ал кад је ђедо доватијо прут, одма се смиријо.

удомити удомим св ‘удати кћер’. – Па знаш како е, време је да се она удоми, 
д-иде у своју кућу, да свија свое гњездо, да јој Бог да да се зароди.

удрвенчити се -им се св ‘укрутити се’. – Удрвенчијо се Раденко под стрејом од 
звонаре и чека кад ће да наиђе игуман (7:189).

удробити удробим св ‘намрвити хлеба у чорбу или варенику’. – О, Милораде, 
оћу ли ону бајату погачу д-удробим, да ти начиним попару ил да бацим свињама у 
сплачине?

удут удута м ‘међа, бент између две парцеле’. – На удуту између наше и њине 
њиве у Радовини беше израсто велики глог па смо пода њим ужинали и одмарали 
кад смо жњели или мај шта друго радили.
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уђенути уђенем ‘увући (конац у иглу)’. – Уђенде ми, дијете, конац у иглу, не могу 
да потревим, згодно обневиђек.

уђерезити уђерезим св ‘уредити, ускладити’. – И тако, миц по миц, ми ти 
уђерезисмо грађевине, напатисмо сточице, прикуписмо имањца и, вала Богу, ста-
досмо на-ноге; ║ уђерезан -зна -о ‘отресит, умешан’. – Потревијо се уђерезан, ваз-
дан коешта му баста; ║ уђерезно прил. ‘сређено, уредно’. – Све им дошло нако 
уђерезно, свака стварчица на свом месту.

ужагрити ужагрим св ‘засјати очима’. – А он, кад је угледно Миленију, ужагријо 
очима, чини се да ће да е попије нако напремасе.

уждити уждим св ‘снажно ударити’. – Кад га е уждијо, вако ода-се, није знао ђе 
се налази; в. пркосити.

уже ужета с а. ‘конопац’. – Кад иде јуне, нек иде и уже; 2. ‘упреден прут или 
стабљике стрног жита којим се везују снопови’. – Запјеваше жетелице: да знаш, 
миле, што е лепа жетва / ти би дошо да правиш ужета.

ужељети се ужелим се св ‘ужелети се’. – Завичај те зове гробовима предака који 
се ужељеше ждраке воштанице, мириса тамљана и Оченаша (7: 34).

уживати уживам несв ‘располагати нечијом имовином’. – Откад су се оселили 
у варош, они су дали синовцу да ужива сву њину земљу без икаке накнаде, само да 
се не запарложи.

ужижљивити се ужижљиви се св ‘пропасти од жишка (о житарицама или 
пасуљу)’. – Ужижљивила ми се лањска пшеница, није ни за шта сем за стоку и 
пиљеж.

ужина ж ‘ручак (у пољу, на њиви)’. – Колко сам пута пуста одњела ручкова и 
ужина копачима, косачима, жетеоцима, пластиоцима у Радашин-до, у Радовину, у 
Башчине, у Плужине, у Драгачицу, броја нема.

ужинати -ам (не)св ‘руча(ва)ти’; в. клен, удут.
ужичко фолк ‘коло’. – Кад свирачи засвирају моравац и ужичко, сви одреда се 

поватамо у-коло.
ужјак м зоол ‘водоземац даждевњак, Salamandra’. – Крај извора у Петрићевини 

сам виђо ужјака, црн са жутим влекама.
ужљебити -им св ‘урезати, направити жлеб’. – Виђи како су некад стари мајстори 

ужљебили брвно у брвно па ћерт испо ко слика.
ужљутити се -тим се св ‘наљутити се’; в, дрља.
ужљућати / узљућати -а св ‘постати љут, горак, узљутети’. – Ако не скидаш 

плесањ са сира, може д-узљућа и да гркне.
узавријевати узавријева несв ‘почети кључати’. – Кад млијеко почне д-узавријева, 

ти бакрач повуци мено у-крај; ║ узаврети узаври св 1. ‘прокључати, проврети’. – Са-
ће д-узаври и одма ће бака да ви удроби мурузницу; 2. ‘планути, праснути, наљутити 
се’. – Кад узаври крв у њему и кад поцрвени у лицу, знај да е ђаво одњо шалу.

узајмити узајмим св ‘узети у зајам’. – Знаш шта каже ђедо: узајми човеку колко 
мош и бидни спреман да му алалиш ако ти не врати, ал имај на уму ону народну: 
ако желиш д-изгубиш пријатеља, узајми му паре, или ону: позајми рукама, па ишти 
ногама и рукама.

узастопце прил ‘повезано, једно за другим’. – Претрпљесмо штету у пиљежи 
неколко пута узастопце.

узбацити узбацим св ‘прикупити, набацити на гомилу’. – Узбаци мено ове муру-
зе, доћи ће нам довече комишиоци, да могу да поćедају уз гомилу.

узбочити се узбочим се св ‘стати истуреног бока’. – Шта си се узбочијо тујнак, 
не могу да прођем од-тебе.
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узбрати -ерем св ‘убрати’; в. разбољети се.
узбрдица ж ‘успон на путу, пут уз брдо’. – Сад ћемо још мено уз ову узбрдицу 

д-изиђемо на-планину, после је ласно кад дође наподногу.
узваник м в. званица. – Он ти је са чутуром ишо од узваника до узваника и звао 

на-свадбу.
узварити узварим св ‘скувати, зготовити’. – Те узвари, те усири, ђа испеци мено 

љеба, ђа скувај каког смока, ђа забрчи меће свињама и никако да преданеш, ко да 
се не ваља.

узвести узведем св 1. ‘увршити’. – Кад ђенеш сијено, до пола коца ражђењавај, 
после полако узводи да бидне ко јајце кад га туриш на шоту; 2. ‘поставити слемењаче 
на споју кровних равних преко маија’. – Бијаше Мирослав Савин басташан, те сам 
га стално звао кад треба д-узведе уз маије ил тако нешто да шурне око грађевина; в. 
шљеме; ║ узводити узводим несв према узвести; в. маија, разголитити.

узвионути -нем св ‘необично се понашати, повиленити’. – Смирдете се, ђецо, 
шта сте толико узвионули.

узвратина ж об. мн ‘крај њиве где се окреће плуг при орању’. – Кад завршиш 
орање, ако си оро узбрдо и низбрдо, ондак тамо на вр и на дну њиве ђе си овраћо 
волове, најзад поореш узвратине да не остане лазина.

узврпољити се -им се ‘узвртети се, узнемирити се’. – Видим ја да се он нешто 
узврпољијо, погледнем кроз прозор кад промаче путом она Обрадова ћерка.

узврћети се -тим се св ‘узвртети се’. – Узун се узврћо, погледа у Жарка, муну га 
лактом у ребра и шапну: пази, вели, лети глава.

узвршити узвршим св в. узвести. – Не стигосмо д-узвршимо сијено, увати нас 
мрак, дако ноћас не-пане киша.

узглавље с ‘подметач за главу, јастук’. – Прекрсти се, запали свећу од воска крај 
узглавља покојника, прошапта: Бог да ти душу прости, а низ образе му линуше сузе.

узгонити узгоним несв ‘изгонити стадо навише’. – Ене га горенак, узгони овце 
у-планину.

узграбити -им св ‘прикупити грабуљама око сена оно што је пало приликом 
садевања’. – Узграби то мено сијена што се опучило па ми избаци да турим под 
лемезје.

узгредно прил ‘упоредо, узгред (нешто радити)’. – Кад идемо за стоком која по-
лако брсти според пута, ми узгредно плетемо ил предемо; в. паскати, сомунче.

узгртати -ћем несв в. огртати. – Кад узгрћеш земљу око уćева, најпрво оćеци 
или почупај траву.

узда ж ‘део коњске опреме који се ставља коњу на главу преко које се њиме 
управља’. – Прво уами коња, па му ондак тури узду, ал најпрво ђем у уста па онда 
узду горенак набаци преко увета и заковчај му онај каиш испод-врата.

узданути узданем св ‘уздахнути’. – Кад погледну на ђедову слику на дувару, баба 
уздану, а низ смежуран образ јој се скотрља суза; ║ уздисати -шем несв ‘пореме-
тити ритам дисања, отежано дисати због узбуђења, жаљења’. – Кад јој је отац умро, 
уздисала е данима;║ уздисати се уздишем се св ‘дахтати због напора, задихати се’– 
Стигне, нако уздисан и раздрљен, сабајле, прије но што сунце баци прву ждраку по 
вотњацима; в. тутњава.

уздарје с ‘узвраћање поклона’. – Из њине куће нико се није вратијо без уздарја.
уздати се уздам се несв ‘надати се’. – Ко се у коло вата, у ноге се узда.
уздржљив -ржљива -о ‘опрезан, смотрен’. – Немо да биднеш алован, благо ђеду, 

но смеран и уздржљив.
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уздужан -жна -о ‘који је постављен по дужини’; изр. уздужно тестере ‘пила за 
тестерење балвана (којом рукују три човека)’; в. тестере.

уздупчити (се) -им (се) св ‘усправити (се)’. – Кад донесемо сабајле бадњак, ми 
га уздупчимо уз-кућу с источне стране, па га ондак на Бадње вече уносимо у-кућу. – 
Шта си се туј уздупчијо, помози сестри.

уземљавити уземљавим св ‘упрљати земљом’. – Пази немо да уземљавиш пан-
толоне.

уземљанити уземљаним св в. уземљавити. – Добро обриши гувно да нам се не 
уземљани пшеница.

узенгија ж в. зенгија. – Прво туриш леву ногу у узенгију, горе се уватиш за седло 
и десну ногу пребациш преко коња ко они кад јашу бициклу.

узети узмем св ‘примити оно што се нуди’. – Узмите, благо баби, ово е на сефте: 
изр. ~ на зуб ‘имати одбојан став према неком, светити се, прогонити’. – Узели су 
они њега на зуб има тријес година, ал он није шћео да им се покори по цену живота; 
~ се у памет ‘опаметити се, исправити своје понашање’. – Узми се већ једном у 
памет, крајњо е време да се уозбиљиш; ~ ствар у руке ‘преузети одговорност’. – 
Пушти ти њиг, но узми ствар у свое руке; ~ у заштиту ‘заштитити слабијег’. – Он 
те прогнане људе узо у заштиту, па куд пукло да пукло; ║ узимати -ам / узимљем 
несв. – Није он никад узимо паре у зајам но се пружо колко је имо и мого. – Нећу 
д-узимљем туђу ствар, но ћу да се помучим док не-биднем мого да набавим.

узидати узидам св ‘уградити у зид’. – Деклемовала моја унука на приредби и кад 
је рекла оно »не дај мене, добри господару, да ме младу у град узидају« – неке жене 
заплакаше.

узица ж ‘канап, везиво које служи за повезивање снопова, џакова и др’. – Пођекад 
су бабе везивале квочку узицом да не одведе пилад далеко да иг не однесе орлуши-
на, па се зато вели воли га ко квочка узицу; в. окончити, прекидати.

узјати -ашем св ‘попети се на коња, узјахати’. – Узјали нас и ови ко они, ништа 
од њинијег обећања нема; ║ узјашити узјашим св ‘и с т о’. – Он узјаши дората, нако 
без седла и нагна га у кас.

узјогунити се -огуним св ‘успротивити се, држати се нечег тврдоглаво и неод-
ступно’. – Неке јаде се узјогунијо па му не мош ништа.

узловриједити се -овриједим се ‘узбунити се, узнемирити се’. – Узловриједијо 
се, неке јаде, бик, само буче и копа ногом, велим ђеци: не приласте му док га не 
прођу лутке; в. лармирати.

узмакнути узмакнем св ‘повући се, одступити’. – Кад виђе да е загуљен и да 
ш њим разговора нема, он узмаче, ко вели: паметнији попушта. – Кад то виђе, он 
узмаче два-три корака уназад; ║ узмаћи узмакнем св ‘и с т о’. – Кад видиш да неко 
није тачан, боље узмаћи; ║ узмицати -чем несв ‘повлачити се’. – Не мош стално 
д-узмичеш пред невољама, биће иг мање ако им се испречиш.

узманути узманем св ‘узмахнути’. – Златуља е шћела д-узмане роговима на ик-
сана, па сам стално страовала кад ђеца оду да чувају краве.

узмлачити узмлачим св ‘угрејати’. – Узмлачила сам воду, д-окупам ђецу; в. 
пишаћа.

узмоћи узмогнем св ‘бити у прилици’. – Ајде, рођо, кад узмогнеш, бани да се 
мено видимо, и поразговарамо и почастимо, разродисмо се, бре, начисто; в. брига-
ти, пришпарати.

узмувати се узмувам се св ‘узвртети се, узврпољити се’. – Ма нешто су ми ова 
двоичица сумљиви чим су се нако узмували ко мушица без главе.
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узодати се узодам се св ‘усходати се, успаничити се’. – Узодала се Драгиња по 
авлији, час прекрсти руке на прсима, час иг одупре о кукове и прислушкуе да л ће 
да кмекне дијете.

узодити узодим несв ‘ићи навише’. – Поваздан узоди горе и износи оне 
шљиветине, па јопет сиоди низ брдо, забољеше ноге ко да нису мое.

узрадити узрадим св ‘обавити (многе) послове’. – Поприлично смо узрадили, 
остало још да посијемо пшеницу.

узрелити узрели св ‘сазрети (об. о воћу)’. – Узрелиле њиве па се жуте ко дукати, 
а песма жетелачка одјекуе на све стране; в. караманка, румен.

узрети узри(м) св ‘сазрети, постати зрео’. – Нема човека док не узри, док не ос-
лужи војску и док се не ожени.

узријеч ‘узречица, поштапалица’. – Њему ти је узријеч д-опсуе, а Љубомиру Пла-
зини е узријеч да сваки-час каже: рецимо.

уићи уиђем св ‘ући’. – Заградио авлију у летву да не мож д-уиђе ни јагње, ни 
прасе, ни кокоши. – Не мош ти да уиђеш код њега нако каконодраго. – Знаш како 
вели баба: нође ђе сунце не улази на прозор, нође ће доктор уићи на врата, зато се 
кућа прави да бидне у-сунцу.

ујагмити -им св ‘зграбити први, уграбити’. – Ујагмисмо те скрдисмо раж и јечам 
прије кише.

ујак м ‘мајчин брат’. – Наши ујаци су у свачему првачили у њино време; ║ ујко 
м хип; в. сестрић.

ујаловити -им св ‘кастрирати, ушкопити’. – Морамо д-ујаловимо овна да се не 
би паријо с јагњадма која пристижу пошто им је отац.

ујам ујма м ‘облик плаћања у натури за учињену услугу’. – Ономе ко донесе џак 
у млин о себе нисмо шћели д-узимамо ујам. – Неки послови се не наплаћују у па-
рама, но се узима ујам: воденичар узима седам кила од товара, лампегџија два-кила 
ракије од лампека.

ујармати -ам св ‘самлети јарму, изјармати‘. – Ујармо сам пун казан јарме, 
д-имате, а ја одок.

ујармити ујармим св 1. ‘упрегнути волове у јарам’. – Напој волове па иг ујарми 
и поћерај путом, а ја одок попреко.

ујати уји несв ‘хујати’. – Уји планина, стра ме да не удари кака сапанђела; ║ 
ујање с ‘хук, жубор’; в. жуљ[ан].

ујдурма ж ‘смицалица, сплетка, превара’. – Мора да су јопет смислили неку 
ујдурму да нас преведу жедне преко воде.

ујемчити -им св ‘овлаш причврстити, иглом, канапом, ексером’. – Ујемчи ми ово 
како било само д-издржи док не стигнем кући.

ујести -дем св 1. ‘угристи’. – Ујело Драга оно Милићевића кериште; 2. ‘увреди-
ти’. – Уједе ме за самосамо срце, није џабе казано: рани пашче да т-уједе; изр. ~ се 
за језик ‘изрећи се, изланути се’. – Надари га ђаво те се уједе за језик и офира ствар.– 
Кад виђе шта истртља, угризе се за језик, ал би доцкан.

ујмити ујмим св ‘узети ујам’. – Кад поштено радиш, ђаво ти ујми пола, а јадно 
ти кад радиш непоштено.

ујна ж ‘ујакова жена’. – Моја ујна Миљка е надживљела и ујну Споменку и До-
брилу; ║ ујнин -а -о ‘који припада ујни’. – Са ујнином сармом не може ништа да се 
равња; ║ ујница ж хип. – Најмлађа ујница ми извезла блузу ко слику; ║ ујничин -а 
-о ‘који припада ујници’. – Ујничин брат дошо номад из војске; ║ ујнетина ж пеј. – 
Имадијаше Велибор неку џандрљиву ујнетину, ништа јој никад није било потаман.
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ујчевина ж ‘мајчина родна кућа’. – Не могу тај дан да дођем јербо моја ујчевина 
слави Аранђеловдан.

ук м ‘галама, метеж’. – Уватила ђеца ук, не мош да им надаш џевапа; в. некција.
ука ж 1. ‘хука, хучање ветра’. – Чу се ука ветра, поче грање да се савија, реко: по-

мози, Боже, да не буде леда; 2. ‘бука’. – Ђеца подигла уку, једва чусмо да неко зове.
указати укажем св ‘упутити, посаветовати’. – Укажи ђетету да то није добро 

споради здравља; ~ се ‘открити се, представити се’. – Кад се заврши коло, ми се 
указасмо једно другом и прозборисмо коју, а она се бијаше зарумењела у образима 
ко булка.

укакити се укаким се св ‘изврши нужду, »напунити гаће« (о детету)’. – Што си 
се укакијо, срећо бабина?

укаљати укаљам св 1. ‘упрљати’. – Морам да им перем пантoлоне: укаљали се 
ко прасад; 2. ‘осрамотити се’. – Кад укаљаш образ, све ти је џаба.

укати учем несв ‘хукати, дахом загревати озебле прсте’. – Кад смо зими прале на 
потоку веш, зађе зима за нокти па почнемо укати у прсте не би ли се загријали колко 
било; ║ укнути укнем св а. ‘дунути (об. у прсте, да се загреју)’. – Укни – не укни, 
прсти се смрзли; б. ‘силовито навалити, нахрупити’; в. сила.

укебати укебам св ‘ухватити након потере’. – Морали смо д-организуемо ајку, 
док не укебасмо курјака кои је закло пе-шес оваца у селу.

укеџити -им св ‘ухватити клис у игри клиса и машке’. – Кад укеџиш клис, онда 
се левом руком уватиш за уво, а десну протуриш с клисом испод левице и бацаш ка 
кобилици и тако му смањиш број машки од кобилице до клиса.

укивати укивам несв према уковати; в. кесер, косник, одоздор; ║ уковати укуем 
св ‘учврстити ексером, заковати’; в. трска.

укиселити се укисели се св 1. ‘ускиснути (купус, млеко)’. –Укиселијо се купус 
на љепоту, а расо не мож бити бољи; 2. ‘сневољити се, растужити се’. – Што си се 
ти, сине, нешто укиселијо, благо баби, боли ли те шта.

укљештити (се) укљешти (се) св ‘углавити, стегнути’. – Укљештио ми се живац 
у леђима, а тамо се прасе укљештило у прошће, нит га слушати како скичи нит могу 
да му поможем.

укокати се укокам се св ‘напити се’. – Укоко се весели Иџо, не зна ђе је десно.
укокотити се укокотим се св ‘укрутити се, заузети неутралан став у разговору’. 

– Сви људи гракнуше на преседника псујући га на сва уста, а Светозар се укокотијо 
и прави се невеш.

укољица м ‘тврдоглав човек, који се дуго спори око нечега чак и неважног’. – 
То ти је укољица једна каке нема надалеко, њему ти је душевна рана да се нешто 
париџа.

укопати -ам св ‘забити у земљу’; в. међаш, обиљежавати; ~ се ‘престравити се’; 
в. приказаније.

укопни -а -о ‘који се тиче сахране, који се припрема за сахрану’; в. меит, ћилим.
укопнина -ине ж ‘опрема за покојника’. – Ова тројица ће да копају раку, Јула 

ће да бидне мешаја, а ти иди те набави укопнину, ал немо да жалиш, купи најбољу.
укопчати укопчам св ‘разумети, схватити’. – Ништа не вреди то што си му ис-

причо, није он укопчо, кад ти ја кам.
укорак прил ‘ваљано, сложно; благословено, послушно’. – Један му син бијо 

ваљан и послушан, а други намћор, није шћео укорак ни лијек.
укоријенити се укоријеним се св ‘одомаћити се, учврстити се, обдржати се’. – 

Ма јесу они дошли на влас, ал се неће укоренити, жив бијо па виђо, биће бржи одвуд 
него однуд.
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укосница ж ‘шнала за косу’. – Оди да те лика ишчешља и да ти тури укосницу, 
срећо и кућо бабина, сунце и сјајна месечино моја.

укочањити се укочањим се св ‘укочити се, посмрзавати се’. – Сви одреда се 
укочањише на оној ветрометини.

укочити се укочим се св ‘укрутити се, ушинути се’. – Шта си се укочијо, побра-
тиме, мора да те нашо ишјак, а он му вели: јок, него крштеница.

укошити -им св ‘упрегнути волове’. – Кад смо доручковали, ја појтам д-укошим 
волове у јарам и д-идем д-орем, а весели тата изишо да ме прати, па вели: нек ти, 
сине, бидне сретан рад, што радијо, вајдијо.

укривати укривам несв према укрити. – Она то укривала о[д]-ђеце, а после и 
сама заборавила; ║ укрити укријем св ‘сакрити’; в. претарашити.

укровити укровим св ‘покрити кућу, поставити кров’; в. косник.
укртити се -и се ‘одлежати, одстојати пре употребе (о пићу)’; в. сладити2.
укруг прил ‘кружно’; в. бискати, сиралица.
укрутити се укрутим се в. удрвенчити се. – Смрзо се начисто, укрутила му се 

увета и прсти ко да су од дрвета, трљасмо га полако љутом ракијом, једва га повра-
тисмо.

уктанија ж ‘галама, вика’. – Уватила ђецу нека уктанија ваздан, ниђе се не 
скрашавају ко да се не-ваља.

уктати укћем несв ‘лармати, јурцати’. – Кад се саставе ова наша и она њина ђеца 
и почну да укћу, не мош да им надаш џевапа. – Немо д-укћеш више, но се смири, 
не дижи уку на своју бруку. – Никако ђеца да престану уктати, ал нека иг, сад знају 
што живе; в. тишак.

уктача ж ‘жена која се бави сплеткама, аброноша’. – Оде јопет она уктача Мика-
илова низ пут, само лура ко глува кучка. – Она његова уктача ништа друго и не ради 
сем што претреса аброве.

укувати -ам св ‘скувати’. – Ја јој велим д-укува пасуља за ручак и да гла посла, 
ал она оће још ваздан коешта да зготови.

укупити укупим св ‘накупити, сакупити’. – Дадоше ми муштерије њине судове 
да им укупим кајмак и сир за Божић; в. чабар; ║ укупљати укупљам несв према 
укупити; в. карличица, чабрица.

уламбити -им св 1. ‘подметнути, преварити’. – Уламбили му на вашеру арума, 
није ни за шта сем за кланицу; 2. ‘упасовати у нешто’. – Пробајдер ти, мене не пође 
за руком д-уламбим заворањ кроз јарам и руду.

улапсати се -а се ‘оросити се’. – Виђи како се кере улапсало док је претрчало 
кроз росну ливаду.

улар улара м ‘сплет каишева, конопаца за вођење стоке’. – Треба њој набити 
улар, а јок пуштити да ради шта она оће.

уливадити -им св 1. ‘претворити њиву у ливаду’. – Ове године ћу д-уливадим 
Питомаче, треба неку годину да с-одмори земља; 2. ‘упропастити, проћердати 
имање’. – Онај ништак уливадијо наку имовину, продо све до прага.

улијепо прил ‘на леп начин, људски, како доликује честитим људима’; в. 
подијелити.

улити улијем св ‘усути, изручити у нешто’. – Улидер једно лонче воде у лонац: ~ 
у-сисе ‘спустити млеко у виме пре муже (о крави, овци). – Иди, ћери, помузи краву, 
време је, сигурно е улила у-сисе.

улоговити се -им се св ‘притајити се, ућутати’. – Сви почеше да протестују, а он 
се улоговијо, ћути ко курва.
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улубити се улуби се св ‘улупити се’. – Спаде ми нова кова са сантрача и улуби 
се, жалије ми но ишта.

уља м ‘хуља’. – То ти је уља једна каку свет виђо није, само се упреподоби да би 
човек помислијо да стварно нешто зна.

уљез уљеза м ‘незван, нежељен гост’; в. ћавлити.
уљећи уљегнем / уљежем св ‘ући’. – Како уљегоше у-кућу, веле: јој, баба, поцр-

кали смо гладни, дај нам нешто д-иzедемо; – Уљеже он у кавану сав узрујан и прича 
шта е било.

уљољати се уљољам се св ‘напити се’. – Уљољо се ко црна земља.
уљопати се уљопам се ‘испрскати се блатом’. – Ђе се тако уљопа до за врат, 

благо баби?
уљоскати (се) уљоскам (се) св ‘, упрљати се, укаљати се’. – Ова несна ђеца се 

уљоскала до за-врат, морам све да им перем.
уљудан -дна -о ‘уредан, чист’. – Тај старац је целог живота бијо уљудан и учти-

ван; в. преобука, простотиња; ║ уљудно прил ‘чисто, сређено’; в. азуран.
уљудити уљудим св ‘средити, довести у ред’. – Шћео би то д-уљудим, ал не вре-

ди: ишчиљела снага, једва гобељам по авлији; ~ се ‘дотерати се’. – Иди те се мено 
уљуди, уми се, обри се, ене ти пресвлаке преко столице, са-ће да нам бану гости.
[ум] ума м об. уз изр. од-ума ‘одока, отприлике’. – Ценим вако, док не-уметримо, 

од-ума тујнак ти је пе-шес метара дрва; в. процена; сметнути с ума ‘заборавити’. 
– Никад, благо ђеду, не сметни с ума да е отето проклето; пасти наум / пасти ном 
‘сетити се’; сићи с ума ‘пореметити памећу’. – Сишо веселник с ума: сваки-дан иде 
путом и нешто разговара сам са собом.

умагањити -им св ‘умазати, упрљати; покварити’. – Што си то тако умагањијо 
– да те пита човек.

умакати умачем несв в. умочити.
умакнути умакнем св ‘утећи, побећи’. – Једва е умако доље низ јаругу кад је 

угледно оне зликовце како с пушкама иду вамо нашијем кућама; ║ умаћи умакнем 
‘и с т о’. – Нису могли умаћи пред ноликом силом сами и морадоше да се предају.

умал / умало прил ‘замало, безмало’. – Ја, бешале, умал да заборавим шта 
шћадок да ти рекнем.

умалити умалим св ‘смањити, ублажити’. – Кад је умро наш весели отац, нисмо 
знали кудије ударамо главом, тек вамо кад је прошла четресница и кад сe колко било 
умалила жалос, дођосмо себе и почесмо се здоговарати како д-испунимо његове 
аманете и д-обдржимо кућу.

умеравати умеравам несв према умерити. – Он је знао од ока д-оцени колко да 
посоли месо, није моро д-умерава со никаким мерилом; ║ умерити умерим св ‘тач-
но измерити’. – Води рачун да умериш тачно јел знаш како е казано: како мериш, 
нако ће ти се мерити.

уметан -тна -о ‘вешт, умешан’. – Уметан је за све: има златне руке и оштар језик; 
в. умешан.

уметрити -им св ‘исећи и сложити метар дугачка дрва’. – Погодијо Владе да 
изврши прореду шуме на Јелици тако да е дужан да дрва искрати на метар и сложи у 
вигуру метар високу, па кад му шумар тако уметрена дрва премери и наплати, онда 
може да иг ћера да продае.

умешан -шна -о ‘који уме, има дара, вешт’. – Он ти је за млого коешта умешан, 
иде му руке и да наоштри, и д-искуе, и д-окалеми, и д-уштрои вепра и сто јада; в. 
уметан.
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умивати (се) умивам се несв ‘прати руке, лице’; в. упрскати; ║ умити (се) 
умијем (се) св према умивати (се). – Оде ђедо на бунар да с-умије; ║ умивање с гл 
им; в. чмичак.

умивећи -а -е ‘који служи за умивање’; в. сапун.
умијесити умијесим св ‘умесити’. – Умијеси сама, благо мајци, нема ниђе 

умијешено и обешено.
умиљавати се умиљавам се ‘мазити се, привијати се уз некога’. – Глам како се 

оно дијете, нек му Бог дадне живота и здравља, умиљава око ђеда и бабе ко јагњенце 
неко.

умиљат -а -о ‘љубак, угодан, пријатан’. – Зато што е умиљат зато га и воле сви, 
није тек нако казано да умиљато јагње двије овце сиса.

уминути умине св ‘постепено, лагано престати’ – Оће киша д-умине, разведрава 
небо од Овчара. – Целу боговетну ноћ ме зуб бољо, није ми дао ока склопити, тек 
вамо после трећиг пјеваца мало умину, те спавнук мено; ║ умињивати умињива(м) 
/ умињуе(м) несв према уминути. – Никако ми овај зуб не-умињива, изгледа ми да 
без кљешта нема спаса.

умирати умирем несв в. умрјети.
умиривати умиривам / умируем несв према умирити. – Коњи нешто оćетили 

и моро иг је умиривати; ║ умирити се умирим се св ‘смирити се, одахнути’. – Не 
могок ласно д-умирим ђецу, бијагу узвијонула.

умислити -им св ‘створити у мислима слику нечег што не постоји’. – Он 
умислијо како е млого паметан, а не зна обогу двије; ║ умишљати умишљам несв 
према умислити. – Он сасвим озбиљно умишља да му у томе што ради нема равна, 
а нема никог да га повуче за нос и да га спушти на-земљу.

умложити се умложим(о) се св ‘умножити се’. – Нека би Бог дао да нам се мла-
денци сложе, обоже и умложе.

умљети умијем (не)св ‘умети’. – Ко умије њему двије, ко н-умије нико му крив 
није.

умљети1 умељем св ‘намлети, самлети’. – Јуче оћеро жито д-умељем, а ćутра 
идем да догнам брашно.

умљети2 умијем (не)св ‘умети, знати’. – Има златне руке, што очима види умије 
да начини, зато и има, јел ко умије њему двије. – Не вреди ништа што е наследијо, 
није џабе казано: имо па н-умо или немо па умо, исто ти се вата. – Боље не умљедок, 
горе није могло (5: 118).

умокрити се умокрим се св ‘извршити малу нужду у одећу’. – Преварила га 
команда и умокријо се нође у учијоници, срећом нису ђаци преметили, млого би га 
завитлавали.

умор м 1. ‘замор, премореност’. – Није спаво двије ноћи па га стиго умор; 2. 
‘предсмртни тренуци, умирање’. – Веле да е Крстина на умору, па решик д-идем да 
е поćетим, реда е, а и севап је, заслужила е она.

уморба ж ‘замор’. – Богами, дугачак дан, кад би пред ноћ – стиже уморба. – Није 
од уморбе могла ни кашику д-узме у-руку

умочити умочим св 1. ‘потопити у течност’. – Умочи марамицу у ракију па му 
очисти раницу; 2. ‘ставити хлеб у со’. – Дочекаше нас са љебом и сољу, ми се прекр-
стисмо, одломисмо по залогај, умочисмо у со и на њину добродошлицу узвратисмо: 
боље ве нашли! ║ умакати умачем несв према умочити; в. моца.

умријети умрем св ‘умрети’. – Умрије веселник, сунце те гријало, стиго га умрли 
час на Прокопље; ║ умирати умирем несв према умријети. – Умиро данима, није 
ласно мого да се раздвои з-душом; ║ умрли -а -о ‘који је умро’. – Наш умрли друг 
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Цвето е још ко дечкић свиро у врулу, а отац му Андрија бијо трубач; ~ час ‘тешки 
тренутак’. – Под онием теретом што носисмо на леђима, некако издржасмо до Пере-
та, ал кад би навише ка Лози, мешчини ко да е дошо умрли час.

умукнути умукнем св ‘ућутати, прекинути причање‘. – Умукнуше дуовници 
вајни, ал прозбори народ православни, да се збуде ко што Господ рече, из камења 
вера ће да тече (8: 36); ║ умући умукнем св ‘и с т о’. – Пред њим није могло свашта 
да се прича: кад преćече очима, моро си умући.

уназадити уназадим св ‘упропастити’. – Откад му е отац умро, он је све уназадијо.
унакарадити се -арадим се ‘нагрдити се, ружно се обући’. – Ова омладина сад 

ко да се такмичи ко ће горе да се унакаради, буди-бок-с-нама.
унакрс прил ‘укрштено’. – Кад сушиш даску, сложиш је унакрс, један ред стра-

ном а други уздуж, да струји ваздук.
унапредити унапредим св ‘побољшати прилике, стање’. – Он унапредијо имање, 

сина му унапредили у војсци, све им иде, вала Богу, руке.
унезверити се унезверим се св ‘престравити се, пренеразити се, шокирати се’. 

– Унезверијо се па сав дркти од дерта и окреће се на све стране ко да га јури сплет 
ониг што се не помињу.

унередити се унередим се св ‘извршити нужду у одећу’. – Немо ме ништа пита-
ти, унередијо се у сред Чачка, стисло га и није имо куд.

унтруци м мн ‘дугачке мушке гаће’. – Дотрчи њен човек, нако у унтруцима, и 
виче: шта ти би те се дереш сабајле? (7: 118).

унук унука м ‘синовљев или кћерин син’; в. старкеља, тепкати, цек; ║ унучић 
м дем хип. – Онај му унучић бистар ко чела; в. напабирчити; ║ унучина м пеј. – Она 
му унучина не ваља циганске паре, туријо се на ујчевину.

унука ж ‘синовљева или кћерина кћи’; в. деклемовати; ║ унучица ж дем хип; 
в. перлијати.

унутарњи -а -е ‘који се налази на унутрашњој страни’. – У унутарњем џепу од 
доламе он носијо стално иконицу Светог Николе.

унуче -ета с ‘синовљево и/ли кћерино дете’; в. сабирати; ║ унученце -ета с дем 
хип; в. замотуљак, крошњав; ║ унучад ж зб; в. крстача.

уњети унесем св ‘унети’. – Кад уњеше меита у кућу, жене почеше да кукају, ђеца 
плачу, а и људма ударише сузе.

уображенко с ‘човек убеђен у своју изузетност’. – Шта вели онај уображенко, је 
л му и Јелица до кољена?

уобразити се уобразим се св ‘понашати се надмено’. – Уобразио да је леп и паме-
тан па му свака улица тесна; ║ уображен -а -о ‘надмен, уверен у сопствену изузет-
ност’. – Бијаше Зора уображена, а покојни Десимир враголас па е гледо да е уједе 
неким шалама.

уома прил ‘ускоро, одмах иза неког догађаја’. – Умрије весели ђедо, а уома за 
њим оде и баба; в. пресвоити.

уорити уорим св ‘уситнити земљу, учинити је орном, спремном за сетву’. – Бог-
ме си уоријо њиву, свака ти час, мош босиљак у њу да сијеш; в. бусика.

упајантити -им св ‘учврстити’; в. дешњак.
упала ж ‘болест од које оболева виме краве’. – Добила нам Цветуља упалу и 

морадосмо д-идемо за марвеног доктора.
упалити упалим св према палити; в. пиладарник; ~ се ‘почети трунути због 

влажности (о сену, пшеници)’; в. прегрнути, разбацати.
упамтити -им св ‘остати у сећању’. – Он је ђеда једва упамтио. – Причало се да 

така сарана није упамћена у селу од памтивијека.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина588

упанути -ем св ‘упасти’. – Играла се ђеца с пуваћом и он им упане у бунар, те 
га баба некако с ковом на једвите јаде извади одоздор; ║ упасти упанем св ‘и с т о’. 
– Упашће му јал трун у око јал каменчић у опанак; ║ упадати упадам несв према 
упасти, упанути. – Баби су упадала јагњад у башчицу, а Илија објаснио да су шћела 
да миришу њено цвијеће; изр. ~ у-реч ‘прекинути неког у говору’. – Немо да ми упа-
даш у реч, ја сам шућо кад си ти говоријо.

упарадирати -адирам св ‘поређати се’. – Кад бидне у заранак, упарадирају се 
косачи путом, па запјевају: косо моја, косила би сама / кад би мила на откосу била.

упарити (се) -им (се) св ‘усушити (се), дехидрирати’. – На овој врућинчини се 
упарила паприка, сва се смежурала.

упарити упарим св ‘начинити пар (коња, волова)’. – Упарили Жарко и Власти-
мир Ђура и Батора, па им турили кићанке и прапорце, није имало иксана који се 
за њима није окрено; ~ се ‘удружити се, сложити се’. – Упарила се ова наша ђеца с 
оном њином, не раздвајају се поваздан.

упасати се упашем се ‘увући кошуљу у панталоне’. – Упаши се, благо баби, да 
ти не назебе трбу.

упасовати -уем св ‘наместити, подесити’. – Кад уграђуеш тишљерај, мора под 
либеру да га упасуеш да би се врата и прозори потље ваљано отварали; в. либера.

уперити -им св ‘управити нешто на некога’. – Кад је он уперијо пиштољ у њега, 
овај му смирено каже: пази да не промашиш и он, кад виђе да не може да г-уплаши, 
спушти пиштољ.

упечењачити -ењачи св ‘зазрнити, развити зрно да се кукуруз може пећи’. – 
Упечењачило жито, не може бити боље, кад би Бог дао једну добру кишу, напунили 
би и салаш и калкане.

упијати упијам несв ‘примати у себе, усвајати’. – Кад је нама ђедо говоријо, ми 
смо се претварали у уво и упијали сваку његову реч.

упилити -им св ‘привремено укопати саднице’; в. пило.
упињати се упињем се несв ‘трудити се, чинити напор’. – Упиње се веселник 

дан ноћ еда би скућијо колко било; ║ упети се упнем се св ‘уложити напор’. – Упо 
се ђедо да поможе, ал вели да е снага ишчиљела.

упицанити се упицаним се св ‘налицкати се, обући се свечано’. – Шта си се то, 
Раденко, упицанијо, да ниси пошо неђе да питаш за ђевојку?

упишанко м ‘дечачић који није регулисао мокрење у сну’. – Онај бабин упишан-
ко још спава.

упишати се упишам се ‘извршити малу нужду у постељу или одећу’. – Знате ли 
ви ону ко ж-ђецом спава, упишан устае.

упишуља ж ‘женско чељаде од миља или пежоративно’. – Дођи ко-баке, моја 
ćатка упишуљо. – Она упишуља горе на брду јопет се свадила са свекровом; ║ 
упишуљица ж дем од упишиуља. – Она мала упишуљица још спава.

уплетеница ж ‘рудица којим се увезује кика’. – Ђевојчицама су турали црвене 
уплетенице споради урока.

уплићати се -ем се несв ‘мешати се у туђа посла’. – Шта се, тако ти Бога, 
уплићеш у њине ствари, нек раде шта знају, немо, бре, свој љеб д-едеш а туђу бригу 
да водиш.

упљескати упљеска[м] св ‘утабати земљу и створити на њој покорицу (после 
јаког пљуска)’; в. скорушити.

упокојити се упокојим се св ‘умрети’. – Написали на умрлици: Упокоијо се у 
Господу, отац наш Светолик, па ћемо молитву за покој његове душе узносити на 
опелу 29. маја у 12 сати у нашем дому.
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уполовачити -овачим св 1. ‘урадити пола посла’. – Ма нисмо још урадили, тек 
ако смо уполовачили; 2. ‘похабати ношењем, употребом’. – Треба да сашијеш стоеће 
одијело, то ти већ уполовачено. – Јесте овај саковац уполовачен, ал може да те служи 
још сто година, нема му издера.

упоље прил ‘на спољној страни, напољу’; в. гузања.
упоран -рна -о ‘истрајан, непопустљив, стабилан’; в. јапија.
упослити упослим св ‘запослити, дати неком посао’. – Упослиде ти ову ђецу на 

време јел доконе руке ђаво упосли.
управити -им св ‘исправити’; подбијати.
упрегнути упрегнем св ‘ставити на коње запрежну опрему’. – Упрегни коње и 

иди те догнај ђетелине стоци; в. уамити; ║ упрезати упрежем несв према упрегну-
ти. – Пошо д-упреже коње, оће д-иде у Губеревце; ║ упрећи се упрегнем се св ‘при-
хватити се посла’. – Упрего сам ђецу на време и сад су, вала Богу, добри кућевници 
и потегалци.

упреденчити -им св ‘усукати конопац, ланац на колима, да се снопови обезбеде 
да не испадају’. – Кад преко снопова пребацимо конопац, ми ондак с једним парма-
ком упреденчимо да добро притегне снопове да гредом од клецања не поиспадају. 
– Кад је конопац добро упреденчен, не може ниједан сноп д-испане. – Упреденчили 
смо конопац мушки, стое снопови на колима утегнути ко шибица; в. преденац.

упремасе прил ‘наспрам, преко пута’. – Кад су били упремасе нашијег кућа, 
запјеваше сватовски и почеше да пуцају из прангија.

упреподобити се -одобим се св ‘укрутити се, покушати се представити у лепом 
светлу’. – Ништа горе нема но кад се поедине упреподобе: реко би су светице, а 
вамо им сто ђавола вире.

упржити -им св ‘спремити јело пржењем’. – Ајде, благо баби, да ручкиш, упр-
жила сам ти младе компириће.

[упропастити] -опастим св. – Немојде оном поштеном човеку д-упропастиш оно 
златно женско дијете, иначе ми на-очи не излази, а ако имаш озбиљне намере, жен-
се!

упрпити се -им се ‘скаменити се од страха, престравити се’. – Кад су почеле да 
треште гранате поред нас, сви се упрписмо, што јес, јес.

упрскати упрскам св 1. ‘поквасити’. – Кад се умиво, он упрско пантолоне и 
обућу, ко да е мали; 2. ‘забрљати’. – И ђе гој га одведу да праве питање за ђевојку он, 
кад нешто рекне, упрска ко ћурак мотку.

упртити -им св ‘натоварити, узети терет’. – Упртијо он дијете у наруче, ко нека 
женица.

упувати се упувам се св ‘нечујно испустити стомачне гасове’. – Пун аутобус, 
не мож да се дише, а он се упуво и ћути ко курва, мешто да е прдно ко човек па да 
знамо ко е крив.

упунити -им св ‘подгојити, ухранити’. – Вочићи му упуњени, ко саливени; ║ 
упуњати упуњам несв према упунити. – Кад су упуњали преćек с пшеницом, наиђе 
однекле ђедов исписник, те паде пијевац за ручак.

упутити упутим св ‘показати некоме пут’. – Упутијо сам ђецу, па се молим Богу 
да им бидне на помоћи; ~ се ‘поћи некуд, запутити се’. – Ондак ти се ми упутисмо 
навише преко планине; ║ упућивати упућивам / упућуем несв према упутити. – 
Треба ђецу упућивати на време.

упуштати упуштам несв према упуштити. – Није се он млого упушто ш њима 
у неке приче; ║ упуштити -им св ‘пустити’. – Упушти краве у отаву, нек се добро 
наврандају; изр. ~ влагу ‘попити мало више’; ~ се ‘почети неки посао, упустити се 
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у неки подухват’. – Немо да се упушташ у те ствари, то могу да раде искусни људи, 
јел то е велики ризик.

уранак уранка м ‘време пред излазак сунца, рано устајање’. – На уранку се здо-
говорише кудије ће д-иду. – Сваке године се на Ђурђевдан ишло на уранак, потље 
ту љепоту испоганише па јој се о првом мају почеше ругати.

уранити -им св ‘добро поранити’. – Боље лезте на време па иzутра уранте и ува-
тите дан за крај. – Што си то зору преваријо те уранијо прије зоре и дана бијелога.

уранити ураним св ‘ухранити, утовити свиње (за клање)’. – Уранили смо два 
добра вепра за поćек.

урастати урастам несв ‘смањивати се’. – Кад човек оматори, он почне д-ураста.
урвати (се) урва (се) св ‘срушити, опучити; наћи се на терену захваћеном кли-

зиштем’. – Кад су лани биле оне велике кише, урвала се Радомирова њива у Пито-
мачама; ║ урвање ‘клизање терена’. – Кад се оне године окиша, ону Тотркову њиву 
урвање однесе наниже у Јевремски поток

урвача ж ‘клизиште’. – Кад је оро оне урваче, Томислав се преврне с трактором, 
ал се, вала Богу, није осакатијо.

урвине ж мн ‘врлетан и нераван терен настао одронима’. – Онамо, у Питомача-
ма, ђе су оне Милићевића урвине, опучијо се пут и не може да се прође с колима.

ургента ж ‘сорта кромпира’. – Већи принос дае ургента, што јес јес, ал над ме-
сечаром нема компира.

ургирати ургирам несв ‘наваљивати, упорно предлагати’. – Да л би шћео 
д-ургираш код овиг у-општини да нам припомогну начинити мено пута.

уредити уредим св ‘направити ред’. – Уреди, ћеро, кућу, доћи ће нам гости; в. 
чеклеисати, уђерезити, доћерати.

уређати -ам несв ‘проредити, ређе радити нешто’. – Нешто си ми уређо, нема те 
да банеш вудије одавно.

урећи урекнем / уречем св ‘опчинити, бацити уроке на некога’. – Да л ме ко уре-
че, да л згрешик нешто Богу, не знам, ал до чег се гој доватим – неће па неће, ко ме 
клео, није дангубијо.

уријезан -зна -о а. ‘оштар’. – Еве ти мое ćекире, уријезна е само тако; б. ‘енерги-
чан’. – Иć, Саво ти је уријезан ко бритка сабља.

урлати -ам несв ‘дречати, надвикивати се’. – Почеше оне будале урлати ко да су 
побјешњели.

урнебес м ‘граја, вриска, галама’. – То није било весеље но урнебес, није се знало 
ко пије ко плаћа.

урнебесати -ебесам несв ‘вриштати, галамити’. – Смирде ђецу да не-урнебесају, 
ништа не чуем шта човек збори.

урнисати -шем св ‘уништити, растурити, разорити’. – Вели ђедо како четири 
ствари могу д-урнишу човека: рђава земља, зла жена, лош пород и неодзноен капи-
тал.

уродити уроди св ‘донети плод, дати резултат’. – Тај млогољетни труд и упорнос 
су уродили плодом.

уродица ж ‘зрневље корова у неовршеном житу’. – Не мош ласно д-искорениш 
уродицу.

урок м ‘празноверица да хваљење нечег или завист доноси несрећу’. – Кад је 
нас, ђецу, неко валијо, како смо добри, гледни и тако то, баба би му рад урока ома 
скресала: лук ти у-очи или ете ти га говно на носу; изр. Не било ти урока.

урокљив урокљива -о ‘који може урећи, набацити чини, омађијати’. – Склони 
дијете, еве оне урокљиве баксушчине: кад погледне дијете, превришти целу ноћ.
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урољати се урољам се св ‘напити се’. – Урољали се ко стока.
уротити се уроти се св ‘заверити се потајно против некога, учествовати у за-

вери’. – Немо мене помињати, тако ти Бога, инако се све уротило противу мене; в. 
испливати, сичан.

урушити -им св ‘разрушити, срушити’. – Почесмо да подзиђуемо обалу, љуљну 
провала облака и све нам оно уруши, а ђедо вели: зид руши влага, а човека брига.

усакнути усакне[м] св ‘усахнути’. – Усакну љетос бунар па смо носили воду чак 
од Бреста.

усамо прил ‘без парника (о запрези)’. – Властимир вато коња усамо, а пођекад 
паријо са Жарком.

усекнути се усекнем се св в. осекнути се. – Еве ти марамица па се усекни.
усиђелица ж в. сиђелица. – Она Раткова ћер неговала мајку која јој бијаше осам 

година непокретна и прође време, оста кадар усиђелица, а нема јој равне, способна 
по све.

усијати усијам св ‘загрејати до усијања’. – Туријо течо кукач у ватру па кад се 
усијо, он запржијо ракију; изр. усијана главчина ‘тврдоглав, фанатик, занесењак’. – 
Иди пешке у Драгачево те загри табане и олади ту усијану главчину – казо му Дејан 
зато што није примијо критику.

усинак усинка м ‘усвојеник, посинак’. – Бранко ти је Јездов усинак; в. усинити.
усинити усиним св ‘усвојити мушко дете’. – Кад су Јездо и Даринка нашли на-

пуштено дијете у болници, они га узму и усине.
усирити усирим св ‘завршити поступак сирења’. – Кад скајмачимо млијеко, ми 

га подмлачимо, туримо мају и усиримо.
уситити се / усићети се усити се св ‘узрети одстајавањем, скоро до фазе 

труљења’. – Има пођекоја воћка коју не мош д-едеш док се не усити или угмили, ко 
што е оскоруша, кантаруша, кожара, мушмула. – Усићела се крушка и слатка ко мед; 
в. кантаруша.

ускиснути ускисне св ‘подићи се, нарасти, ферментирати’. – Кад ти ускисне 
тијесто, ти ондак додај кајмака, јајци и млијека и тури у-шпорет да се запече.

усколати се усколам се св ‘узнемирено шетати’. – Усколо се Вујо по авлији, ко 
да му нису му све овце на броју, бије се с памећу шта да ради.

усколебати се -ам се св ‘поколебати се’. – Све би ласно, док не приђе тај дан, 
ондак се усколебаше и попишманише.

ускопиштити се -им се св ‘устремити се, заинатити се, задрети, тврдоглаво оста-
ти при свом ставу’. – Ускопиштијо се неке јаде, не мош да му докажеш ништа, само 
ћера по свом.

ускрчити ускрчим св ‘очистити њиву, покупити камење, посећи жбуње’. – Сво 
им имање ускрчено и заграђено, види се да су устаоци и домаћини људи.

ускупити ускупим св ‘скупити, сабрати’. – Идте те мено ускупите она дрва на 
гомилу.

услужити услужим св ‘послужити’. – И тујнак ти они мене услужише све редно, 
ко кума.

усмерити усмерим св ‘упорно гледати у једно’. – Усмеријо поглед у Мару и не-
трепће.

уснути -им св ‘упокојити се’. – Бог да прости душу свим нашим прецима усну-
лим у Господу.

усолити усолим св ‘посолити’. – Водте рачуна, добро усолте месо да не бидне 
лањска посла кад сте омалили соли, па да бацимо керадма; в. гужњак.
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успалити се успалим се св ‘загрејати се за нешто’. – Не зна се да л се горе 
успалијо за оном Ђукином ћерком ил за оном моторчином.

успара ж ‘врелина, жега’. – Ударила успара, не мош ласно д-изиђеш из лада.
успорит -а -о ‘који води уз брдо, стрм’; в. заветрина.
усправити -им св ‘поставити у вертикалан положај’; в. клецнути, поган.
[усправан] -вна -о. – Ко да је слеп: он не види да му колац није усправан; ║ 

усправно прил; в. бљуцнути, волујски, врећа.
успрозорити се -озорим се ‘уплашити се, престрашити се’. – Све су комендијали 

и шалакали се док не наиђоше според Вукадинове воденице ђе се, како веле, привиђа, 
тујнак ушућеше, увати иг зорт, бијагу се згодно успрозорили; в. дрекавац.

успут прил ‘путем, током пута’. – Успут се сустигне повише њиг п-онда сви нако 
зајно иду, разговарају и комендијају; ║ успутно прил ‘исто’. – Сврати кат по[ђе]ш 
у-Бањицу, то ти је успутно.

усрећавати -ећавам несв ‘доносити радост, срећу’. – Не вреди никог назор 
усрећавати, шта-ш ти њему кад га срећа гледа, а ђаво му не да; ║ усрећити се 
усрећим се св ‘обрадовати се, бити срећан’. – Он ти је имо више среће но памети, и 
он ти је пример да е боље бити срећан но богат, и да ти мош неком стати на-пут, ал 
не мош на срећу, нит мош неког назор усрећити.

уставити уставим св ‘зауставити, обуздати’. – Он стаде на-сред пута, увати коња 
за узду и устави га.

установити се -ановим се св ‘настанити се’. – Никако да се установи ко човек, 
но час војна час нојна.

устаоц м ‘вредан, марљив, предузимљив човек’. – Бијо е устаоц каког мајка није 
још одгаила, тај је освањаво и омркњаво на њиви. – Он је устаоц, нема га у три села, 
тај не стае ко вода, чела му није равна.

устезати се устежем св ‘снебивати се, устручавати се’. – Ја се мало ко устезак, 
па напошљетку пристадок.

устока ж ‘ветар који дува са источне стране’. – Богами удари устока и изобаљива 
ми неколко рогоџа ђетелине.

устребати -а св ‘затребати’. – Никад се не зна кад ће ти ко устребати, зато никад 
не затварај врата задњицом.

устрела ж ‘болови од којих се тело укочи, враџбина’. – Нико не зна шта му е, 
мора да е нека устрела.

устрелити устрелим св ‘погодити стрелом или неким оружјем’. – Узо неку ваз-
душну пушку и устрелијо ђетлића, моро сам да га изударам да то више никад не 
учини.

устругати -ужем св према стругати. – Уструже се или истеше карма на рогу и 
он налегне на подрожњачу.

устручити се -им се св ‘увести се у ред, смирити се’; в. пребити.
устрчати -им св ‘изаћи трчећи уз брдо’. – Кад је чуо шта вели, искоши и повеза 

волове, сјури се у-поток и устрча навише уз Орницу ко да га ветар носи.
устукнути устукнем св ‘повући се, попустити’. – Кад виђе да е тврдо, он устукну.
устумарати се -арам се св ‘ићи тамо овамо’. – Шта си се устумаро, ко да ћеш да 

снесеш јајце?
устурити -им св ‘пребацити’. – Учијо ме ђедо д-устурим поводњике око заворња. 

– Драгиша ти устури воловима поводњике горе око заворња, приви винт и оде.
усуд усуда с ‘судбина, удес’. – Шта ћемо, таки нам усуд, из ове се коже у-другу 

не може.
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усукати (се) усучем се) св ‘изувијати, упрести’. – Видиш како е јуница усукала 
поводњик, могла е се удавити; ~ се ‘омршати, ослабити’ . – Усуко се Родољуб после 
аперације, ни онај човек ни помози Боже. – Нешто се млого усуко, кос и кожа; ║ 
усукивати усукуем несв 1. ‘намотавати, упредати’. – Усучи неколко струка те узице 
и онда неће моћи да се прекине; 2. ‘ходати изазовно њишући боковима, врцкати’. – 
Усукуе задњицом кад иде, ко плиска.

усулити се усулим се св ‘одлучити се, усудити се’. – Ја му кам: почни да зидаш 
кућу, јел штогој човек почне оно и доврши, а он се неке јаде стисо, никако да се 
усули.

уćев м ‘усев’. – Поњели уćеви на-љепоту, дако би Бог дао да дођу до руке.
утабати -ам св ‘угазити, потабати’. – Утабали ђаци путић преко њива, кудије им 

је најближе.
утаљати утаљам несв ‘престајати, заустављати се’. – Ан је утолијо жеђ, почо 

е опет да меље ко воденица и није утаљо до куће; ║ утолити / утољети утолим св 
према утаљати. – Вала Богу те утоље киша да може да с-уиђе у њиву. – Кад су нас 
Швабурине заробиле, потрпају нас у воз, бијасмо гладни ко пашчад, срећом неком 
стане воз поред неког тек процветалог багрења, те ти ми доватисмо оно багреново 
цвијеће те утолисмо глад мено. – И ми ти заврљасмо и цели дан лутасмо по плани-
ни, наиђосмо на поточањак те утолисмо жеђ, ал немадосмо ш чим д-утолимо глад; 
║ утољевати утољевам несв према утаљати. – Ова несна ђеца не утољевају по-
ваздан, само укћу и лармају. – Цео боговетни дан само прича, меље ко воденица, 
никако не утољева. – Тај не утољева минута једног, само тандрља ко воденица по 
цели боговетни дан.

утамничити -им св ‘ухапсити, сместити у тамницу’. – Кад је Оле бијо утамни-
чен, тамо су, каже, кришом пјевушили: рани, мајко, сина од малена, тамница е туга 
преголема.

утаначити -им св ‘договорити се детаљно’. – Ђедо е говоријо да на дну њиве, а 
то значи на почетку сваког посла, треба утаначити сваку ситницу да касније не би 
дошло до каке замерке.

утањати утања несв ‘тонути’; в. калдрмити.
утањити утањим св ‘осиромашити’. – Богме наиђоше пооскудне године, удари-

ше суше, јадни тата се разбоље, болнички трошкови бијагу велики, те ти ми згодно 
утањисмо.

утва ж ‘патка’. – Има шарена, а има и златокрила утва; ~ златокрила ‘птица из 
реда патака’. – Знаш како е прошо везиров соко кад је шћео д-отме Марков улов, 
утву златокрилу.

утећи утекнем / утечем св ‘побећи’. – Он ти је утеко брже-боље чим је загустило.
утикнути утикнем св ‘ућутати, умући, утишати се, утихнути’. – Причо е на сав 

глас и јуначијо се све док није виђо да му е задњица у опасности, а онда е утикно 
ко заливен.

утишати се утишам се св ‘спласнути, јењати, учинити нешто мањим’. – Кад су 
почели да кажњавају, ондак су се утишали они што су били најгласнији; в. минути.

уткати уткам / уткем св ‘уградити потку у ткање’. – Уткала сам сав балук, није 
остало за једну прегрш, страовала сам да ми не запне.

утом прил ‘одједном’. – Тако ми ćедимо поред лампека, пијуцкамо и разгова-
рамо, утом бану Сава и поче да нам прича како е награбусијо ономад код Гишине 
шећерлије.

утора ж ‘жљеб на дугама бурета или каце у који се углављује данце’. – Он кад 
начини утору, туј кап д-изиђе не може.
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уторник м ‘уторак’; в. понедјоник, редара.
уточити уточим св ‘наточити’. – Уточи у покињу ракије а у бокал вина, д-имамо 

ш чим да послужимо људе.
утрапити -им св 1. ‘ускладиштити поврће у трап’. – Ове године смо утрапили и 

компире и јабуке, нису могли да стану у подрум; 2. ‘увалити неком нешто сумњивог 
квалитета’. – Води рачун да ти не утрапe нешто бајато.

утржан -а -о ‘вредан’. – Кад ти ја ка(же)м да е момак честит и утржан, бидни 
сигурна да е права прилика.

утријети утрем ‘прогазити, пропутити’. – Иди нудије попреко, згодно е утрвен 
путић, туда пролазе ђаци сваки дан. – Ондак ти је народ ишо попреко преко ливада и 
вотњака па су свукудије биле утрвене стазе ко да си брезовом метлом пробрисо; ~ се 
1. ‘уништити, затрети, престати гајити; искоренити се, нестати’. – Откад ови ђаволи 
завладаше, утријеше се и вотњаци, и њиве и стока, опушће село дибидуз. – Видите 
ли да ћемо да се утремо, далеко било, шта чекате више, што се не жените; 2. ‘при-
викнути се на велике физичке напоре’. – Сваки дан он коси па е утрвен, може коњу 
реп д-ишчупа; ║ утрт утрта -о ‘угажен, утабан (пут)’. – Ласно е ићи утртим путом, 
него бидни јунак па сам смисли шта и како и кудије кад нема пута; в. горе и утрвен 
путић, утрвена стаза.

утрина ж ‘тле на коме је попасена трава’. – А навише према Торлаку запасле 
овце утрине на коима се чобани играју кењаца, пиљака, клиса и коечега.

утрљавати утрљавам несв према утрљати. – Утрљавала она неке масти, ал није 
помогло, боли; ║ утрљати -ам св према трљати; в. тишња.

утрнити се утрним се св ‘нагазити на трн’. – Кад је прелазијо преко врзине, 
утрнијо се, једва е дошо до-куће; в. рамати.

утрнути утрнем св ‘преплашити се, одузети се, укочити се од страха’. – Кад је у 
глуво доба ноћи пролазијо според-гробља бијо е утрно и прецрко начисто.

утро[ј]ити утроим св ‘упрести троструку жицу’. – Узми, ћеро, дружлицу и с ова 
три клупчета утрој жице у једну.

утроњати се утроњам се св ‘препасти се, скаменити се од страха’. – Шта си се 
утроњо, сероња један, ђе ти је мушкос.

утрошити утрошим св 1. ‘потрошити’. – Утрошили смо тешки цимент у цоклу; 
2. ‘уситнити, удробити хлеб у неко вариво’. – Утроши ову мурузницу у млијеко па 
вечерај, благо баби.

утувити -им св ‘упамтити, схватити’. – Није мого д-утуви таблицу множења, па 
да га дереш.

утулити утулим св ‘угасити’. – Стално причам ђеци кад пођу неђе и кућа остане 
сама д-утуле свијећу ил лампу ако гори, да утуле ватру, јел ђаво не оре и не копа но 
смишља како неко зло д-учини.

утуцавати утуцавам несв ‘кастрирати’. – Вепрове нам почишћо Милић, а овнове 
и бикове утуцаво Вељо; ║ утуцати -ам св према утуцавати. – Питај Веља кад мож 
да дође да нам утуца ова три овнића.

ућ узв ‘за вабљење свиња’. – Цк-цк-цк-ућ! в. и Цк-цк-цк-ић!
ућарити ућарим св ‘зарадити, имати корист’. – Богме је он згодно ове године 

ућаријо кириџијајући с лампеком.
ућерати ућерам св ‘утерати, нагнати’. – Ућерај овце у тор, па ајде да ручаш. – 

Ућеро му стра у кости.
ућертити -им св ‘укрстити брвна урезивањем једног у друго до пола на углови-

ма’. – Над њим није било мајстора кои је тако умљо д-ућерти брвна.
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ућутати ућутим св ‘престати говорити’. – Ућути већ једном, ако Бога знаш, 
немој ми више жвоцати; ║ ућуткати ућуткам св ‘некога зауставити у разговору’. – 
Ућуткајде, Зорка, ту ђецу, не чуем шта прича; ║ ућуткивати ућуткивам / ућуткуем 
несв ‘тражити од некога да прекине с причом, да ућути’. – Није он био млого 
причљив, али си му жену моро д-ућуткиваш.

уцаклити уцаклим св 1. ‘засјати очима од узбуђења’. – Ударила му румен у об-
разе, очи му уцаклиле, а глас му подрктава; 2. ‘засветлети’. – Намино месец изнад 
Ивовца, звијезде уцаклиле, пуни се авлија, заćео народ око оне гомиле жита и коми-
ша, а ми, ђеца, одгрћемо шашину, служимо ракију и слушамо како они комендијају 
(5: 137); в. синој.

уцветати уцвета св ‘расцветати се’. – Вамо трава, тамо уцветало цвијеће, челе 
зуе, тице цвркућу, милина једна; в. бегонија, крезентема.

уцвијелити уцвијелим св ‘ражалостити, нанети бол’. – Знаш како е казано: тешко 
оном ко уцвијели сироту или удовицу. – Ко е уцвијелијо ово дијете те волико плаче?

уцврцати се уцврцам се св ‘препасти се’.– Шта сте се уцврцали, проћи ће њино, 
прошло е и гориг.

участити участим св ‘угостити, почастити’. – Кад сам уишо у њину кућу, уча-
стили ме, реко би сам им род рођени; в. мрсак.

учати учи несв ‘хучати’. – Ан је почо нако да учи облак, знао сам да ће да пане 
град.

учен -а -о ‘школован’. – Добро, бре, докторе, ти си учен човек, кажи ми шта ми 
ваља чинити.

учетворити учетворим св ‘упрегнути два пара волова да би се превукао тежи 
терет’. – Кад смо вукли спомен ђеду Радосаву по оним локвама, морали смо 
д-учетворимо волове.

учетвртити учетвртим св 1. ‘отесати из обла у четвртку’. – Кад Радојле смота 
брадву, он оне обловаке учетврти очас посла; 2. ‘угојити се, одебљати’. – Она моја 
бивша газдарица се сва учетвртила, шира но дуља, што викали: лакше је прескочити 
но обићи.

учиљети училим св ‘ишчилети, омршавити, ископнети’. – Учиљела весела Ко-
сара, кос и кожа.

учинити учиним св ‘набацити чини, замађијати’. – Нешто јој учињено кравама 
те нема млјека ни да штрцне.

учинити учиним св 1. ‘изаћи у сусрет неком, помоћи’. – Учини ми љубав, синко, 
дотркај ми жишку у машицама да припушим; 2. ‘причинити се, учинити се’. – Очију 
ти звизну ли ти ил се мене учиње.

учитељац -љца м ‘ђак учитељске школе’. – Кад је бијо учитељац, ишо на скурзију 
на Косово и од ондак стално прича о Кнежевој клетви, која е тамо уклесана у камен.

учити -им несв а. ‘стицати знање или вештину’. – Отишо д-учи занат. – Човек 
се учи док је жив и јопет недоучен умре; б. ‘учити неког’. – Нашо он д-учи оца како 
се праве ђеца.

учка ж ‘граја, галама’. – Чуе се учка доље код задруге, искупља се народ на 
игранку.

учкур м ‘врпца за везивање гаћа’. – Кад је посрко ону моцу без-љеба, прогнало 
га напоље, једва е стиго д-одријеши учкур.

учланити се -им се св ‘постати члан неке организације’. – Још ако те учлане у 
партију, на коњу си, ома мањи намети, мош и службу државну да добијеш.

учмалос -сти ж ‘мртвило, замрлост’. – Завладала нека учмалос, нико бре да се 
насмије, да запјева, ко да смо, Боже прости, на даћи.
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учмати учмем / учмам св ‘замрети, запустети’. – Нема ода нас сељака ништа, 
кудгој се окренеш, све учмало, ни стоке, ни народа, ни вотњака, ни винограда, да-
бок-сачувај; ║ учмо учмала -о ‘офуцан, неуредан’. – Не знам шта би оном човеку, 
иде сав рђосан и учмо.

учтиван -вна -о ‘учтив, пристојан’. – То е млого учтиван младић од честита рода 
и кољена.

учтивнос -сти ж ‘пристојност, учтивост’. – У њиној кући је одвајкад била учтив-
нос, знао се ред и поредак.

уџерица ж ‘скромна и сиромашна стара кућа’. – Ма боље ти је живљети у оној 
уџерици ко чоек, но у дворцу ђе је пакоштиња и неслога.

ушепртљати -ам св а. ‘урадити нешто непромишљено’; в. јамац; б. ‘избрбљати, 
нехотично открити неку тајну’; в. брзак.

ушинути -ем св ‘протиснути, укочити у леђима’. – Ушинуло га у леђа, није мого 
д-устане јутрос.

ушити ушијем св ‘зашити, пришити’. – Ушидер ми овај дугмић што ми отпаде.
ушићарити ушићарим св ‘стећи нешто, окористити се’. – Згодно е он ушићаријо 

то што е обилазијо теча, цјепно му дрва и помаго коешта, а он му преписо Луку.
ушка ж в. вашка. – Причо ђедо како су у војсци опљунули мастиљаву оловку 

и обоили ушку и чудом се чудили колко е прешла за ноћ с војника на војника, па 
смо зато, вели, одијела парили; ║ ушљив ушљива -о ‘који има ушке’. – Нашо онај 
ушљиви Радиша да ми соли памет, а н-умије ко човек да с-измије.

ушљемати се ушљемам се св ‘унаказити се претераним пићем’. – Ушљемо се 
несрећа, није мого д-оде кући но пао у јендек и тујнак назебо.

ушљокати се ушљокам се ‘опити се, налокати се’. – Ушљоко се после треће 
чаше и не треба га питати колико иг је још попијо.

ушник -ика м ‘део алатке у који се углављује држалица’. – Пробај да разбијеш 
ту бусику ушником.

ушпарати ушпарам св ‘уштедети, сачувати’. – Ушпаро он из његове сиротиње и 
дао прилог да се напише једна икона у-цркви.

ушпиновати -уем св ‘скувати густ сируп са доста шећера и што мање воде’. – 
Ушпинуј шећер п-онда додај ораса и направи мено колачића ђеци.

уштап м ‘пун месец’; в. мена.
уштапити се уштапим се св ‘укрутити се од седења или дугог стајања’. – Ушта-

пише ми се, ђецо, ноге од воликог стојања.
уштипак -пка м ‘пециво од дизаног теста које се пржи’. – Неш ми веровати да и 

потље седамдесет година ко да још оćећам мирис онијег бабиниг уштипака што нам 
је пођекои пут пржила. – Ко о чему, баба о уштипцима.

уштрб м само у изр на ~ ‘на штету, на нечији рачун’. – Он јесте купијо згодну 
парцелу, ал на уштрб целе куће, богме смо сви оćетили ту куповину док није све 
исплаћено.

уштроити уштроим св ‘кастрирати, ушкопити’. – Наиђе Милић Јеринић те нам 
уштрои веприће; в. кастрирати.

уштукнути уштукнем св ‘ишчашити’. – Уштукно у ногу и док га нису оћерали 
код Милоја Бабића у-Вичу да му намешти, није мого стопе.

ушуњати се -ам се св ‘ући крадом’. – Кад се смркло, он се полако ушуња у кућу, 
нико није ни преметијо.

ушур м ‘накнада за неке услуге, ујам’. – Док није било млинова, они кои су има-
ли воденице имали су лепу вајдицу од ушура.

ушућети ушутим св ‘ућутати се’. – Што си се ти, срећо бабина, ушућела?
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ушушкавати -ушкавам несв према ушушкати; в. кадива; ║ ушушкати -ам св 
‘добро утоплити’. – Кад ђеца зими полијежу, ја иг добро ушушкам у поњаве да не 
назебу кад се у ноћ истули ватра.

Ф
фебро -а м ‘фебруар; жесток мраз’; в. отањити.
фуј! ‘узвик при гађењу’. – Фуј, стоко једна без репа.
фукса ж ‘жена непробирљива у избору мушкараца’. – Пушти ону фуксу, кумим 

те Богом, њу није само онај што е журијо на воз.
фулар -ара м ‘свилена тканина’ – Извезла е ђеверима по марамицу од фулара. – 

Марамица од бела фулара / кога чекаш, миле, крај бунара / Чекам тебе, да на воду 
дођеш / да те питам да за мене пођеш.

Ц
цаклити се -и се ‘сијати’. – Кад изгланцамо намештај памучном крпом и очисти-

мо прозоре ракијаном старом грудњачом, све се цакли ко-но огледало.
цакнути цакне св ‘сетити се у тренутку, схватити’. – Шта ти је то? пита муштерија 

продавца на пијацу. – Ćеме од јабуке. – A што ти је тако папрено скупо? – Kад 
појдеш пет овијег ćеменки, има да ти цакну кликери ко сингерица, мош за доктора 
д-учиш. И пазаре. Не прође млого, овај се враћа и каже: па ја сам за овиг пет ćеменки 
мого да купим џак јабука, тамо има прегрш ćеменки. А овај му вели: па рекок ти да 
ће да ти цакне кликер.

цактати цакће несв ‘откуцавати’. – Ништа се не чуе, сем што цакће асталски сат.
цакун-пакун прил ‘по мери, таман’. – Сашијо ми Раде Милићевић одијело, ца-

кун-пакун, стоји ко пришивено.
цалати цалам несв ‘псовати, ружити’. – Само нешто цала поваздан, док јој нисам 

сопштијо: завежи! – Немојде тујнак да цалаш, но ушути једном.
цапарити се -им се несв ‘смејати се усиљено, извештачено’; в. смијешак.
цапин -ина м ‘алатка којом се померају трупци’. – Земајле смо се мучили у шуми 

док нам Милосав и Вито не сковаше цапине, сад се играмо с трупцима.
царевка ж ‘сорта крушке’. – Е, [з]на-шта, није џабе царевка: слађа е од меда.
цвета ж ‘црна овца са белом пегом по губици или челу. – Цвета ми се облизнила.
цветавати цветава несв ‘развијати, избацивати цвет’. – Цветава свака воћка на 

љепоту; ║ цветати цвета несв ‘и с т о’. – Говораше покојни Рале како су у селу пе-
вали у глас: Цветала ми ружа на орману, дошо миле да одломи грану, немо, миле, 
љубави ти твое, то е ружа из младости мое.

цветас -ста -о ‘који има белу белегу на челу (о коњу, волу)’.– Нама сва стока 
цветаста сем Рујке.

Цвети ‘православни празник који се слави у недељу уочи Васкрса’. – Ми ћемо 
ђецу да водимо цркви на Цвијети да се причесте и они и ми; в. врбица.

цветуља ж ‘крава са белом шаром на челу’. – Изгледа ми да Цветуља тражи бика.
цвијељати цвијељам несв ‘кињити, повређивати’. – Немо да е цвијељаш, доста 

јој је њене муке и њене бриге и без тога.
цвикла ж ‘уметак, део’ – Њена сукња има четири цвикле.
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цвикнути -нем св ‘пресећи’. – Узмидер та кљешта те ми цвикни ову жицу; ║ 
цвиковати -уем несв ‘бушити, поништавати’. – Ка-смо први пут ишли возом, наиђе 
кондуктор и с неком алатком ко кљешта узе те нам цвикова карте.

цвиљав -а -о ‘ситан, мали, жгољав’. – Нешто ми дошо млого цвиљав, не знам да 
л он може то д-издржи.

цвиљети цвилим несв 1. ‘жалити, оплакивати’. – Цвиљела су весела ђеца дани-
ма, кад су остала сирочад, ал, ет, даде Бог те одвркоше и израстоше у часне људе; 2. 
‘оглашавати се отегнутим пискавим гласом’. – Целу ноћ је кер неке јаде цвиљо, није 
дао ока склопити.

цвишња ж ‘кројачки материјал за ревере’. – Купијо сам ти и штов, и поставу, и 
цвишњу и дугмад, иди код Рада у Гучу да ти узме меру за одијело, неш ићи у про-
шевину каконодраго.

цвокотати цвокоћем несв ‘убрзано ударати доњим зубима о горње (од хладноће, 
страха’. – Наватали смо се ладноће да су почели зуби да нам цвокоћу.

цвоња ж ‘ситниш’. – Нема ниђе цвоње, нема ни пашче за шта да г-уједе.
цврцинка ж ‘раса ситних кокошију’; в. кокица, прелаз.
цврцнути цврцнем св ‘попити мало ракије, гуцнути’. – Ондак од-муке, пођекад 

цврцнем по-неку, да се разблажим колко било; ║ цврцнут -а -о ‘мало пијан, при-
пит’. – Мешчини да е он мено цврцнут, чим је нако расположен.

цврцољак -ољка м ‘ситан, закржљао плод’. – Згодно смо се здоговорили да ми 
догнаш првокласне јабуке, а јок ове цврцољке.

цврчати -им несв ‘оглашавати се као зрикавац’. – А у смирај дана, на све стране 
цврче цврчци ко неки велики оркестар.

цврчак -чка м зоол ‘инсект Irylus campestris’; в. докоњак, кишовина, цврчати.
цев ж ‘шупље издужено цилиндрично тело’. – Требала би ми једна цев од два-

три метра; ║ цевка ж ‘кратак шупаљ одрезак од зове на који се намотава пређа’. – 
Турде још цевку у цевљаник; ║ цевчица ж дем од цевка. – Она бакарна цевчица на 
трактору кроз коју пролази нафта се прошупљила те ми се просипа гориво.

цеваница в. ћеваница.
цевљаник -ика м ‘дрвена направа на коју се навлачи цев при мотању пређе’. – 

Дотркај ми часком цевљаник из-зграде да смотам пређу.
цевчити цевчим несв ‘пити’. – Никако чудо није што нема ништа, цео живот је 

само цевчијо и ленчаријо.
цегер м ‘плетена корпа од прућа’. – Туримо у цегер кајмак, а у кову сир, па на 

обрамачу и преко планине зором за Чачак на пијац; в. корпа.
цедаљка ж ‘цедило, метална направа за цеђење млека’. – Земајле се цедило 

млијеко кроз грудњачу, е потље су измислили цедаљке, ал ја им нисам сверовала но 
јопет преко ње турим грудњачу.

цедуља ж ‘папирић, признаница’. – Ишо сам да платим порез и неђе затурик ону 
цедуљу што ми дадоше; ║ цедуљица ж дем. – Виђо сам кад му е у руке гурно неку 
цедуљицу; ║ цедуљче -ета с дем. – Ово цедуљче дадни тати лично на руке.

цек м ‘износ рачуна у кафани или радњи, цех’. – Ја ћу да платим овај цек зато 
што сам ономад добијо још једног унука.

целивати целивам несв ‘љубити (икону, покојника)’. – Кад уиђеш у-цркву, благо 
баби, прекрсти се и целивај ону икону што стои испред олтара.

ценити ценим несв ‘уважавати, поштовати’. – Жарко и Обрад су млого ценили 
и поштовали један другог; ~ се ‘уздизати се’. – Онај Танасије се цени и неке јаде 
сваког потцени, па га људи изгустирали и не слушају више шта лапрда; ║ цењен -а 
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-о ‘уважен, поштован, који је на цени’. – Он је ко добар човек и добар домаћин бијо 
млого цењен у целом крају.

цепак цепка (об. мн цепци) м ‘дрвени прут који се поставља на основи између 
задњег краја и нити ради бољег зева’. – Неђе ми се затурили цепци, а решила сам 
данас да поставим разбој у кујни.

цепарити се -им се ‘гласно се смејати’. – Шта се цепариш ког ђавола, остарићеш 
и ти па ћеш се ćетити како си се мене смијо.

цепидлака м / ж ‘ситничар, који је у стању да се спори око безначајних питања’. 
– Не треба бити цепидлака цео вијек јел ништа не можемо одњети у гробље сем до-
бра дела.

цепидлачити -им несв ‘ситничарити’. – Није рђав, ал цепидлачи ко нико његов.
цепнути в. ћепнути.
цептати -им несв ‘дрхтати, подрхтавати’. – Кад је чуо оно дрекало, почо е да 

цепти ко прут од страсти.
цер м бот ‘варијетет храста Quercus cerris’. – Ене ђеце возе се на соницама код 

Ћурановог цера; ║ церић -ића м ‘младо церово дрво’. – Кад је стисо онај мраз о 
Никољудне, пуцају церићи; ║ церов церова -о ‘који се односи на цер’. – Церов кров 
јес потежак ал је дуговечан.

церекати се -ам се несв ‘смејати се неприродно и непристојно’. – Он ти се само 
церека нако брез везе, ко луд на брашно.

цецнути -нем св ‘пасти с висине, промашити ногом упориште, пропасти. – Кад 
сијодик низ басамке по мраку, некако цецнем те згодно уштукнук у ову ногу.

цибнути цибнем св 1. ‘помаћи нешто нагло, тргнути’. – Ајде ми часком помогни 
да цибнемо овај пањ, не могу сам да г-ишчупам; 2. ‘нагло испити’. – Оди да цибнемо 
по једну, па таман да видимо оће л бити по оној: прва ко трње, друга ко слама, трећа 
иде сама.

цибрити се -и се бесв ‘сјајити се, бљештати’. – Ракија се цибри ко бисер, а по 
вру се уватијо ћенар.

циврије ж мн ‘врста клешта’. – Додајдер ми те циврије д-усучем ову жицу.
цига ж ‘црна овца’. – Она ми се цига мркала о Мијољдану.
цигаја ж ‘раса оваца’. – Има Стево и цигаја неколко комада, вели да су добре, ал 

ја некако највише бегенишем ову ćеничку овцу, она мож да се ојагњи на пртини, њој 
марвени доктор не треба ни за шта.

Цигамала ж ‘део града у коме живе Цигани’. – Кад завршиш тај посо на пијацу, 
ајде да се нађемо у Цигамали, па ћемо зајно навише преко планине.

циганисати -анишем несв ‘изазивати неред, провоцирати’. – Немојде више да 
ми циганишете и да се брукате, него полако, сложно и тијо уз здоговор, јел здоговор 
кућу гради.

циганкара ж в. бубњара. – Купијо ђедо на вашеру циганкару, па е намештијо у 
нашу собу, нема више зиме.

циганлук -анлука м ‘неред, хаос, беспоредак‘. – И у-штали, међ говедима се зна 
ред, а јадно ти у-кући, нећу да видим ни чуем никаки циганлук.

Циганче -ета с, зб Циганчад ‘циганска деца; унучад од миља’. – Доћи ће ми за 
славу бабина слатка циганчад.

цигар -ара м ‘цигарета’ в. синути; ║ цигарчина ж аугм пеј цигарета. – Шта си 
запатрљијо ту цигарчину, приличе ти ко пилету сиса; в. пуор, мангуп.

цигла ж ‘опека’. – Ми смо за ову кућу правили циглу вође на лицу места.
циглана -ане ж ‘погон, фабрика за производњу цигле’. – На улазу у Гучу земајле 

је била циглана и црепана, сад јок.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина600

циго -а м ‘Циганин од миља’. – Циго, ајд отпјевај ону: Циганка сам мала.
циговати -уем ‘правити набор на блузи, сукњи, наборати’. – Сашила јој Јула 

аљиницу циговану, свима се свиђа.
цигуљати -уљам несв ‘свирати на жичаном инструменту’. – Бијаше Циганин 

Мико из Бјелице кои је цигуљо на вијолини, није му било равна на-далеко.
цијев ж в. цјевљика. – Од зовине цијеви смо правили пуцаљке и штрцаљке.
циједити циједим несв ‘одливати млеко кроз цедило да би се одвојила нечистоћа’. 

– Ене је у кујни, цеди млијеко; ║ цједнути -нем ‘мало се оцедити (о земљишту после 
кише)’; в. ора, отравити, раоник.

цијеђ м ‘луг, пепео куван у води’. – Ондак смо ти цијеђом прали поњаве и коешта.
цијепати цијепам несв ‘цепати’. – Ја сад цијепам дрва, не могу доћи на доручак.
цјепкати в. ћепкати.
цијук м ‘висок пискав глас (миша, пилета)’. – Учини ми се да чук неки цијук.
цијукати цијучем несв ‘оглашавати се цијуком’. – Играју се ђеца брзалица, а 

ово наше поче: четири чавчића на чанчићу чучећи цијучу; ║ цијукнути цијукнем св 
према цијукати. – пример

цик у изр. у ~ зоре ‘расвит’. – Ото-доба се, ђецо, не креће на-пут но ви фино и 
згодно ноћте вође, па ујутру у цик зоре, пут под-ноге, с Божјом помоћи. – Порани-
мо нас двое у цик зоре, узмемо обрамаче, натоваримо сир и кајмак и навише преко 
планине за Чачак, стигнемо на пијац на време, још муштерије нису почеле да долазе.

цика ж ‘вика, галама’. – Наста нека цика, шта би сад, питам се, кад оно ђаци из-
ишли на одмор.

цикнути цикне[м] св 1. ‘пући, разбити се попут стакла’. – Кад зими из ладне 
собе унесеш чашу, немо одма да сипаш нешто врућо, прво е загри над шпоретом да 
не цикне; 2. ‘пореметити памећу’. – Цикно весели Микета начисто, а бијо е добар, ко 
добар дан; 3. ‘прокиснути, ускиснути (јело, вино)’. – Богами цикнуло ми ово вино, 
ваља за сирће.

циковина -ине ж ‘јак мраз’. – Стисла ова циковина, не мили се човеку ласно 
д-изиђе од шпорета ијако е наступијо март, ал то ти је оно: ако зима не уједе, она 
репом ошине.

циликати циличе несв ‘шкрипати (о запрежним колима с притегнутом кочни-
цом)’. – Иду рабаџије један за-другим, а оно одјекују меденице, чуе се шкрипа и 
циликање папучица.

цилиндар -ндра м ‘шешир’. – И он набавијо неки цилиндар па га натуко на-главу 
и шепури се кроз село ко усран голуб.

циљати циљам несв 1. ‘нишанити’. – Сви смо циљали да ко патрљом, ко каме-
ницом, омлатимо ону крушку што е на вру, и нико не-погоди док не дође ред на Рада 
Чауру; 2. ‘алудирати на нешто, покушавати да се нешто сазна на основу индирект-
них назнака’. – Видим ја на шта он циља, а све обилази наоколо ко маче око вреле 
варенике.

цимати -ам несв ‘климати, мрдати, покушавати да се нешто уради’. – Ет некако 
цимам колко се може у овијем годинама; ║ цимнути цимнем св према цимати. – 
Пробо он да цимне ону жилу, ал није мого док је није откопо будаком; в. цибнути.

цимбало с ‘музички инструмент’. – Мико цигуља у виолину, а Мазало удара у 
цимбало.

цимента ж ‘алуминијумско лонче за воду’. – На извору код Бреста годинама е 
висила на грани цимента па кад неко дође да пије воде ил да завати у судове он се 
послужи ш њом па е јопет тури на њено место.
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цимет цимета м ‘миришљави прах који се ставља у колаче’. – Укувала нам нана 
сутлијаш па одозгор потрусила циметом.

цимина ж ‘врежа од кромпира’. – Кад смо повадили компире, цимину смо ску-
пили на гомиле па запалили.

цимитли непром ‘који је боје цимине’. – Оварбала ми Лепа бојаџинка рудицу 
Жарку за полувер у неку згодну цимитли боју.

цинкарити цинкарим несв ‘потказивати, денунцирати’. – Он ти је бијо цинка-
рош, млоге људе је цинкаријо и споради њега су неки награбусили.

цинкарош м ‘онај који цинкари, потказује, денунцира’. – Нема горег посла од 
беде коју раде цинкароши, ал се временом открије њино нечовештво.

циоц м ‘целац, непрогажен снег’. – Нема друге, загазисмо у онај циоц и шибај 
напред. – Нисам мого да пређем преко ноликог циоца.

ципун м ‘сужење, уска цев на дну воденичког бадња’. – На дну бадња ти је ципун 
кроз кои вода јаким млазом удара у коло и окреће га.

циркле ‘столарски шестар, алатка за цртање кругова’. – Додај ми циркле да опи-
шем круг па да потље прорежем рупу.

циц м ‘тањи памучни материјал’. – Раније смо све аљинке шили код шнајдерке 
од разнијег материјала коно што е циц, поркет или штов.

цицвара ж ‘просто домаће јело од брашна и масти’. – Ми смо ти порасли на по-
пари, цицвари, качамаку и прои.

циција м / ж ‘тврдица’. – Он ти је циција невиђениг размера, његов динар је већи 
од Овчара, рекла му ћерка да е кир Јања за њега бијо расипник.

цицијашити -ијашим несв ‘шкртичити, уздржавати се од издатка, скупљати бо-
гатство’. – Оста да цицијаши цео живот и да скупља ко хрчак.

цицовина ж ‘материјал од цица’. – Набавила сам цицовине да ћеркама сашијем 
по аљиницу за Илиндан.

цича ж об. у сталној вези цича зима ‘веома хладно време’. – Бијаше цича зима, 
ал ко те пита, што се мора, мора.

цичати цичи несв ‘оглашавати се циком (о гладним свињама’. – Јопет циче оне 
несне свиње, ид-де, сине, накоси мено ђетелине па им баци преко-прошћа еда би се 
смириле.

цјевљика ж ‘цев од зове на коју се намотава пређа за потку при ткању’. – Мене 
ђеца на цјевљанику намотају повише цјевљика потке да ја не дангубим.

цједило с в. цедаљка; изр. оставити на цедилу ‘напустити у одсудном тренутку’. 
– Оставише га на цедилу. – Остаде ко брабоњак на цедилу.

цјепац -пца м ‘шипка која се провлачи кроз основу приликом ткања’. – Иди по-
мери цјепце, не могу да ткем! (9).

цмакати (се) цмачем (се) несв ‘љубити се упадљиво’. – Почеше да се цмачу ко 
да се нису виђели сто година.

цмиздра ж ‘жена коју је лако расплакати’. – Ене је она цмиздра јопет слини тамо, 
не вреди јој говорити.

цмиздруша ж в. цмиздра. – Ајде да видимо која е од вас двије боља цмиздруша; 
║ цмиздрушица ж дем ‘девојчица која цмиздри’. – Пљесни ту цмиздрушицу по 
дупету, д-има разлога да цмиздри.

цмиздруља ж в. цмиздра, цмиздруша. – Немо ону цмиздруљу да размазуеш;
цмиздрити -им несв ‘плакати тихо и испрекидано’. – Цели боговетни дан је 

цмиздрила, не знам који су јој јади.
цмиздро м ‘онај који јеца, плаче испрекидано’. – Цмиздро један, шта цмиздриш 

тујнак ко нека женетина.
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цмиздроња м в. цмиздро. – Како те није срамота, цмиздроња један, слиниш 
тујнак ко нека стрина, ćутра треба војник да биднеш; ║ цмиздроњица м дем пеј. – 
Ушуће ли онај цмиздоњица или још књези горенаке.

цмиља ж ‘врста детелине’. – За цмиљу откуеш косу на један, за тројку на други 
а за луцерку на трећи начин (7: 42).

цокла ж ‘доњи део зида, обично од тесаног камена’. – Земајле се цокла зидала од 
тесаног камена, потље су то измођели и почели да праве од бетона.

цоктати цокћем св ‘чујно сисати’. – Чуеш како ђеца цокћу болбоне.
цокула ж ‘војничка ципела’. – Бијагу се саџгале цокуле, па кад пане киша, бидну 

мокре ноге, ал кој те пита.
цол м ‘мера за дужину 2,5 цм’. – Бијаше добар поćек, сланина е била пет цола 

дебљине.
цолбанга ж ‘камени испуст на спољашњој страни прозора’. – Погледни како е 

мајстор исклесо цолбанге на прозорима, ко да нису руком рађене.
црв м зоол ‘бескичмењак Vermes’. – Трешње родиле ко китина, ал шта вреди 

кад у свакој има црв. – Тај је радијо ко црв, дан-ноћ, ал га згазило време. – Ниђе да 
се смири, ко да има, д-извинеш, црве у гузици; изр. ~ сумње ‘зачетак сумње у не-
што’. – Откад је преметијо да он излази ноћи из њене авлије, поче да га нагриза црв 
сумње; ║ црвић -ића м дем; в. ишчапрљати, сарана; ║ црвљив црвљива -о ‘који 
има црва’. – Добро су родиле шљиве, ал ваљда ђе иг нисмо прскали, дошле црвљиве; 
║ црвоточив -очива -о ‘кога је нагризао црв, прозукао’. – Не ваља ти та грађа, виш 
да е црвоточива. – Кад је дрво црвоточиво, не ваља за јапију јел црв ти је чудо: није 
џаба казано да и највећи грм црв обали.

црвен ж ‘црвенило. – Кад је он пита да л би пошла за њега, њу обли црвен; ║ 
црвен -ена -о ‘који је црвене боје’. – Кад је вече црвено, кажу да ће јутро бити ве-
дро; ║ црвенкас -ста -о ‘који има благу црвену нијансу’. – Бијаше онај пијевац нако 
црвенкас и он заклепеће крилима и закукуриче први.

црвендаћ -аћа м 1. ‘птица певачица Erithacus rubecula’. – Црвендаћ ти је мала 
тичица која вата разне муве; 2. ‘стара црвена новчаница од 100 динара’. – Неће без 
црвендаћа нико ништа да ти помогне и готова ствар.

црвенперка ж зоол ‘птица црвених крила’. – Нешто све мање виђам црвенперке, 
раније иг је било колко ош.

црвењети -ним несв ‘постајати. бивати црвен’. – Добро, ђецо, ко е разбијо про-
зор, пита отац а ми почесмо црвењети.

црвињак м ‘легло црва’. – Шта се силиш бре, зар не знаш да ћемо и ти и ја бити 
обични црвињаци, рана црвима.

црвоглав -оглава -о ‘пргав, својевољан’. – То црвоглаво, бре, кад задре, не-мош 
ништа да му здоговориш; в. своеглав.

црвољак -ољка м ‘црвљива воћка (об. шљива)’. – Ми црвољке не купимо, но 
пуштимо свиње да иг појду.

цргуљати -а ‘успорено млети (о воденици при слабом дотоку воде из јаза)’. – 
Меље помено, на уставу, ал помало цргуља.

црепљика ж ‘цреп, опека за покривање крова’. – Замјенде, сине, оне црепљике 
што е изобаљивала олуја, бојати се кише.

црепуља ж ‘земљана посуда за печење хлеба, јела на огњишту’. – Туримо тијесто 
кад нарасте у црепуљу па е затрпамо жаром и тако испечемо погачу.

цркавати цркавам несв 1.а. ‘липсавати, крепавати (о стоци)’. – Ушло неко зло у 
овце и почеле да цркавају; б. пеј. о људима ‘боловати’. – Нализо се ноћас у каванчи-
ни и сад цркава од муке и повраћања; 2. ‘гласно се смејати’. – Ене иг слушају Илију 
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и цркавају од-смија; ║ цркнути цркнем св према цркавати. – Манојлу црко бик од 
пет товара, а она кука за „маћком“; ║ црћи цркнем св ‘и с т о’. – Не мош ти на зор да 
цркнеш, шта те снашло – трпи и шути.

цркавица ж ‘мало новца, средстава за живот’. – И оно мено цркавице што има 
стуче за дуванчину и ракичину.

[црква] ж. – У Драгачеву има црква у-Гучи, па ондај у Тијању, Котражи, Вичи, 
Каони и Горачићима и онамо под Овчаром имаш манастире Троице и Сретење; ║ 
црквени -а -о ‘који припада цркви’. – Запиши у црквени календар кад је водила 
Жутуља, да би се знало кад се тели. – Некад су лознички виногради били црквено 
имање.

црквењак -ака м ‘црквени служитељ, звонар’; в. неморалан.
црквина ж ‘место на коме је некада била црква, остаци цркве’. – Још на црквини 

има камења од зидова некадашње цркве.
цркотина ж ‘угинула животиња, стрвина’. – Оćетиле орлушине цркотину и ене 

иг како круже, не зову иг џабе чистачи.
црн црна -о ‘који је црне боје’. – Ми смо се рушили за пречином и носили црне 

кошуље до годишњице.
црнгарица ж ‘црномањаста женска особа, црнка’. – Фина женица, дошла нако 

црнгарица, оно јес мено поверетизна, ал је убојит радник да не мош појмити.
црнина -ине ж ‘црна одећа која се носи у жалости’. – Богме ја ћу да носим црни-

ну до годишњице, заслужијо е то мој тајо, и он је носијо за његовим оцом.
црница ж 1. ‘квалитетна земља црне боје’. – Добра му она њива у Доловима, 

црница, то рађа на-љепоту; 2. ‘сорта трешње’; в. белица, трешња.
црномањас -ста -о који је црне пути, тамнопут, гарав’. – Има она момчића, ва-

спитан дечко, дошо нако црномањас и љубаван.
црноок -оока -о ‘са црним очима, црних очију’. – Бијаше ко вила Равијојла, 

танковијаста, дугонога, дугокоса, црноока.
црношљива ж ‘сорта шљиве’. – Стижу и црношљиве да се купе и већ су почеле 

да кацкају помено.
црњан црњана м об. у изр. црни црњане ‘несрећник, кога ниједно зло не обила-

зи’; в. суврс.
црњети се црни се. – Све три су се црњеле ко да су Циганчице и све три су млого 

згодно играле у-колу.
црњосав м ‘жесток укор’. – Црни црњосаве, шта почиње.
цртало с ‘део плуга, нож који вертикално расеца бразду’. – Морам да клепам 

цртало, боље ће да одćеца.
цубок цубока м ‘изнутрица заклане животиње’. – Земајле смо ми од цубока пра-

вили мезелуке, па цревца, па џигарицу на жару, па чкембиће, па кавурму и коешта, 
то сад нико не зарезуе, побјешњо народ, згодно ме стра боз тога.

цуг цуга м 1. ‘матица, шраф’. – Узми кључ те приви добро цугове; 2. ‘гутљај’. – 
Имо је добар цуг: одма је преполовио влашу. – Ко има бољи цуг он закачи повише 
ракије из чутуре па ома постане веселији; 3. ‘проток ваздуха у оџаку’. – Ошкрини 
врата од пепељаре, ома ће оџак д-има бољи цуг; изр. из цуга ‘одједанпут’. – Кад му 
рекок колко ценим коња, није трепно, нит се шта премишљо: из цуга ми пружи руку 
и вели – нек бидне са-срећом!

цугати -ам несв ‘пити алкохол са краћим прекидима’. – Од туге и муке смо 
пођекад цугали помено д-ублажимо ову пусту самоћу; ║ цугнути цугнем св ‘попи-
ти који гутљај алкохола, гуцнути’. – Увати ме нека туга кад се ćетим како е земајле 
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било и колко е тујнак чељади и брава имало, па да се мено ублажим – ја цугнем 
понеку.

цугер м ‘постава, конац, дугмићи што је, поред штофа, потребно за одело’. – Код 
тог мајстора ти однесеш сав материјал и штоф и цугер, а он ти сашије одијело само 
тако.

цуко -а м ‘куче (одм.). – Онај мој цуко се умиљава, маше репом и цвили од ра-
дости ко неко дијете.

цурик! узв коњу да крене уназад. – Цурик, Ацко!
цурикати -ам несв ‘возити, кретати се колима (таљигама) уназад’. – Ниси моро 

да иг цурикаш, могли смо проћи; ║ цурикнути цурикнем св према цурикати. – Цу-
рикни кола мено назад, да пронесемо казан.

цурити цури несв а. ‘истицати из посуде’. – Ниси добро завијо шајтов, ви[ди]
ж да цури; б. ‘показивати осећај глади (у тренутку кад се види нешто што би се с 
апетитом појело’. – Цури ми вода на уста; ║ цуркати -а несв дем ‘помало цурити’. 
– Почела е ракија по малко да цурка у поставу.

цуцати -ам несв ‘љуљушкати на крилу’. – Оди да те бабица мено цуца на кри-
лима.

цуцлати цуцлам несв ‘сисати из флаше преко цуцле’. – Кад је бијо мали, Раде по 
цео дан је цуцло док га нина није преварила и рекла да е вепар појо цуцу; в. цуцула.

цуцула ж ‘цуцла’. – Опери ову влашицу и цуцулу врелом водом па подмлачи 
млијека и подај ђетету, саће оно да заплаче и да тражи сису; ║ цуца ж дем. – Са-ће 
тебе баба да дадне цуцу.

Ч
чабар чабра м ‘дрвена посуда отворена са горње стране у којој се чувао сир’. 

– Кад укупим сир у чаброве, ја иг поврзем з-грудњачом да се не натруне, ал често 
скидам плесан док сир зрели, да не-узљућа; ║ чабрић -ића м дем. – Виђи коицни је 
чабрић купијо на вашеру; ║ чабрина ж пеј. – Расушила се она чабрина и олабавили 
обручови, једва е закиселик.

чабреник м ‘мотка за ношење чабра, провучена кроз рупе на његовим дужим 
дугама’. – Све смо џибру из качаре износили међу собом на чабренику.

чабрица ж дем ‘мањи чабар’. – У оне мање чабрице баба е укупљала стари кајмак
чавор м ‘прост, наиван човек’. – Еј, чавору један, и-са-мном, нисмо ми више ни 

за шта.
чаврљати -ам несв ‘брзо говорити, не престајати с причом’. – Само чаврља, не 

утољева, ко да е прављен у воденици; в. звијук, џаврљати.
чагорје с в. чапор. – Бијаше од оног мраза стегло чагорје по-путу, ноге д-изломиш.
чагрљати -ам несв ‘лупкати (о алкама ланца по каменом путу)’; в. синџир.
чадити -и несв ‘димити’. – Нешто ми млого чади шпорет у задње време, морам 

да запалим оџак д-изгори гареж; в. и чађа.
чадор м ‘шатор’. – На оном пропланку ти је ондај војска разапела чадор, веле да 

им је тујнак бијо штаб.
чађ ж в. чађа. – Наталожила се чађ и начисто заунула оџак, док га нисмо прочи-

стили, није мого шпорет да гори ни лијек, само пуши.
чађа ж ‘гареж који настаје таложењем честица које носи дим, гар’. – Скини ми, 

очију ти твојиг, сулундаре д-истресем чађу, нешто ми пуши шпорет; ║ чађав -а -о 
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‘који је потамнео од дима’. – Очију ти твоиг, ћерко, што си дозволила да ти кујна 
бидне нако чађава, узми четку и креча па окречи сама, није то нека мајсторија. – 
Немо да ти кујна бидне чађава, није тешко окречити.

чазбен чазбена -о ‘широке руке, гостољубив, који воли да почасти и дочека го-
ста, пријатеља’. – А они, чазбени, ижњели би све што имаду да те почасте нако 
з-душе; в. џазбен.

чаир м ‘ливада’. – Имали смо, вели Милева, доље у чаиру двије кошаре и сто 
дваес и-три овце; в. стодинарка.

чак прил ‘далеко’. – Удала се чак тамо неђе с оне стране Мораве.
чаканац -анца м ‘чекић за откивање косе’. – Повадисмо баквице и чаканце и по-

чесмо д-откивамо косе.
чакарас -ста -о ‘који је разнобојних очију’. – Он дошо нако чакарас: једно му око 

кештењасто, а друго плаво ко лан.
чакља ж ‘дугачка дрвена мотка на којој је са једне стране учвршћена врста мо-

тике којом се извлачи пепео из хлебне фуруне или кокошје ђубре из кокошињца’. – 
Гурни том чакљом жар у крај вруне па кад се мено запепели и стиша убаци пржуљу 
з бравчетом.

чакмак чакмака м ‘кресиво, огњило, оцило’. – Узме чакмак, труд и бјелутак и 
полако креше д-упали цигару.

чакнут в. ћакнут.
чакшире ж мн ‘врста панталона’. – Омањале ти, вала Богу, чакшире, морамо да 

шиемо веће.
чалабрцнути -абрцнем св ‘појести мало, колико да се »превари« глад’. – Чала-

брцни мено, док не сташе вечера.
чалија ж ‘неприступачан предео’. – Ђе се удаде у ону чалију, нође би и ђаво ногу 

сломијо.
чамити чамим несв ‘усамљено чекати, надати се’. – Тако ти је он веселник 

чамијо у тамници, ни крив ни дужан, толике године; ║ чамовати чамуем несв 
‘и с т о’. – Чамовала е веселница толике године откад су јој ђеца пукла по свијету.

чамов чамова -о ‘који је од чамовине, об. од јеловине’. – Чамов праг се временом 
излиже од гажења, зато су наши прагове правили од растовине ил јасеновине.

чамовина ж ‘јеловина’. – Начинијо ми Тоша млого добре клупе од чамовине.
чамотиња ж ‘депресивно стање, снужденост, туговање, очајање’. – Уватила га 

нека чамотиња, не прозбара једне, ко да се не-ваља.
чампара ж ‘ланац испод доње вилице коња повезан са ђемом ради лакшег 

управљања’. – Кад му набијеш чампару, има да слуша ко бела лала.
чанак чанка м ‘плића дрвена посуда са поклопцем у којој се носи сир. – Кад смо 

ишли у-школу, у већој торби смо носили књиге, а у мањој љеб и чанак са сиром; ║ 
чанчић -ића/-ића м дем. – Певаше Станое С(у)руџија: у чанчићу мено сира / у тор-
бици проја / шта да радим ја са тобом / гаравушо моја; ║ чанче чанчета с дем. – 
Турде ми у чанче мено сирца и кајмачка.

чангрљати -ам несв ‘лупати, трескати (обично тањирима)’. – Чуем ја да 
чангрљају тањири, значи биће ручка. – Чим почеше да чангрљају тањири, он се 
појави однекле.

чанколиз -олиза м ‘улизица’. – Онај чанколиз јопет дошо да нас прислушкуе.
чантра ж ‘кожна торба’. – Иде он преко пијаца с оном његовом чантром, а 

сељаци мисле да е испектор; ║ чантрица ж дем. – Кад је пошо у-школу, купили 
му неку чантрицу, ал једва е носијо; ║ чантретина ж пеј. – Иде с попом поклисар 
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и носи у једној руци цегер, а у другој неку величку чантретину, ондај се поповима 
нису давале паре кад свети водицу, но му даднеш пасуља, јајци и тако нешто.

чантрати -ам несв ‘зановетати, приговарати, звоцати’. – Немој тујнак да чан-
траш више, тако ти Бога.

чап м ‘шаблон за распоређивање кровних летава’. – Полетвасмо кров под чап, па 
ћемо ćутра да дижемо цреп, ако Бог да.

чапак чапка м в. чапоњак. – Ништа љепше од ониг врућиг чапака кад се испече 
прасе.

чапара ж ‘стара неупотребљива посуда’. – Суни у ону чапару воде те тури пред 
кера; в. изорати.

чапкати -ам несв ‘јести откидањем комадића прстима, чупкати’. – Можемо л и 
ми да мало чапкамо о-те пецивице?; ║ чапнути -нем св према чапкати. – Оди чапни 
мено месице с бравчета, благо ђеду; ║ чаптати чапћем св в. чапкати. – Погледни 
како оно дијете чапће увенце од божитњачета.

чапљизгати чапљизгам несв ‘причати свашта, дуго и досадно, неповезано, 
брбљати’. – Не улази, тамо жене чапљизгају, да иг не реметимо.

чапљиз-диван -ана м ‘бесмислен разговор, брбљарија’. – Воде чапљиз-диван 
поваздан, а све не ваља жуте банке што су тртомудале.

чапница ж ‘уска дуга, којом се замењује нека дотрајала’. – Дај д-убацимо вође 
једну чапницу.

чапоњак -оњка м ‘део свињске ноге од колена до папка’. – Рале ти је највише 
вољо од печеног прасета д-оглође чапоњке.

чапор м 1. ‘грудва смрзнуте земље’. – Помрзла земља те о један чапор рацијепик 
кондуру; 2. ‘остатак одсеченог дрвета, гране’. – Закачик за неки чапор у-шуми и 
поцијепак гуњу; ║ чапорје с ‘замрзнута, неравна површина’. – Кад смо кренули 
преко оног чапорја, замало не изломисмо ноге; ║ чапорновит -овита -о 1. ‘нераван, 
с много чапорја’; в. заветрина; 2. ‘неко кога није лако савладати, надмудрити’. – 
Богме је чича још чапорновит, не плаши се никог сем Бога живога.

чапркати -ам несв а. ‘чепркати, канџама копати земљу бацајући је назад у по-
трази за храном (о кокошки)’. – Терајде ону пиладију да не чапркају по башчици; б. 
‘помало копати, копкати’. – Чапрка и она у башчици, помаже баби; в. ‘претурати, 
тражити нешто’. – Ђедо вели да баба нешто чапрка и да тражи нешто што ће је 
ćетити на младос.

чапрљати -ам несв в. чапркати. – Узело и оно малу мотичицу па уз ђеда и оно 
нешто, баксем, чапрља.

[чарапа] ж; в. кукаљ, назувица; ║ чарапица ж дем; в. кукавица, штрикати; ║ 
чарапчина ж пеј; в. гаће.

чарати чарам несв ‘бавити се магијом’. – Она е стално нешто чарала и зато е и 
казнијо Бог, виш шта е пуста дочекала, није знала да е и казано: немој па се не бој.

чаркати -ам несв ‘изазвати искре померањем запаљених дрва на огњишту’. – А 
ђедо ćеди крај прочевља, чарка по мено ватру и прича нам коекаке догодовштине из 
живота нашијег стариг; ║ чарнути -нем св ‘разјарити ватру да боље гори’. – Чарни 
мено ватру да проври млијеко, нешто се зашатила.

чарлама -аме ж фолк ‘коло’. – После жикинца свирачи окретоше на чарламу.
чаршав м а. ‘простирка од тежине или друге тканине која се ставља преко 

сламњаче’. – Тури чисте чаршаве на кревете; б. м ‘стољњак’. – На славском асталу 
је стојо извезен чаршов.

чаршија ж ‘варош’. – Рекок ти, све живо грмачило у чаршију, нагрнуло ко овце 
на солило, нема ко да ти клепа ćекиру, да поткуе брава, д-удари брњушку свињчету 
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ил да га уштроји, да ти поćечи, да ти чеклеише грађевину, д-узведе уз маије, д-уврши 
и да ти полемеза сијено да не закисне, да ти поможе вријећи. (7: 96)

час м ‘тренутак, момент’. – Са-ће тебе баба за час д-извади тај трн; ║ часак 
часка м ‘и с т о’; в. подмити се, причекати; ║ часком прил ‘брзо, одмах’. – Скокни 
часком у-избу те донеси главицу киселог купуса да начинимо салату, ваља уз ракију.

час1 части ж ‘част, углед, достојанство’. – Знаш како е говоријо ђедо: часни људи 
су давали главу за час, а час ни за главу. – Свака тебе час и чес, ти си нам осветло об-
раз; ║ часан часна -о ‘частан, угледан’. – Он је један часан човек, а шта ова отпадија 
за њега прича, не слушај.

час2 части ж ‘гозба, славље’. – Угостише нас ко кумове, наку час одавно нисмо 
виђели. – Да ми дођете довече на час, добијо сам унука; в. доћи;

час3 части ж ‘део’, об. у изр. на равне части ‘подједнако’. – Подијелијо иг отац 
на равне части и нико се није замеријо.

чатал -ала м ‘сегмент ограде који чине летве заковане за баскије између два ди-
река’. – Скинте један чатал летве па тудије угнајте грађу за кров.

чатма ж ‘зид куће од дрвених летви, прућа и блата’. – Ондак су ти куће прављене 
од чатме.

чатмара ж ‘кућа од чатме’. – Имамо ми у авлији једну стару чатмару, све нам 
жао да е баталимо зато што су наши стари живљели у-њој.

чатрља / чатрња ж ‘кућица плетена од прућа, облепљена блатом или балегом и 
обично покривена кровином, стара кућа од лошег материјала’. – У оној чатрљи они 
богме изродише и сподигоше осморо ђеце све једно другом до увета. – Не дам да 
сруше ону чатрњу, нек стоји да ђеца знају како се некад живљело.

чатрњати -ам несв ‘непрестано причати, брбљати’. – Само чатрња, не знам како 
јој више не додија.

чауш м ‘весељак у сватовима задужен за увесељавање гостију; гласник’. – 
Кад пред сватове почеше износити ћасе са свадбарским купусом, енђе запјеваше: 
Домаћине, изведи ђевојку / да видимо за шта дангубимо / сватови смо, за чекање 
нисмо – а чауши почеше изводити комендије.

чачак чачка м фолк ‘народно коло’; в. повозати.
чачкати -ам несв ‘чепркати по нечему, дирати; нервирати, провоцирати’. – Чим 

иг види, он почне да чачка по њиној прошлости, а они да могу – појли би га.
[чаша] ж . – Може се ракија пити и винском чашом, ал се не зна колико се такијег 

може попити; ‘стаклена посуда за уље у кандилу’; изр.‘света чаша, путир’; ║ чаши-
ца ж дем 1. ‘мала чаша’. – Сипајде ми, синко, једну чашицу ракије; 2. ‘кост у зглобу 
колена’. – Ошљиго се, пао на кољена и кадар му напрсла чашица, не може да глоне.

чвакћати чвакће несв ‘куцати, лупкати’. – Кад је ноћас дуво ветар, нешто е сву 
ноћ чвакћало на тавану.

чварак чварка м ‘ситни комадићи меса који остану након топљења масти’. – 
Дајде нам мено сира и чварака да се презалогајимо.

чварити -им несв 1. ‘пржити сланину’. – Тури комадиће сланине да се чваре па 
потље озго разби кое јајце; 2.а. ‘излагати се јаком сунцу’. – Лего ђедо на гуњу па се 
чвари на-сунцу; б. ‘грејати се крај ватре’. – Склонде се од те ватре, немо се чварити 
више.

чвога ж ‘израслина на телу од ударца, чворуга’. – Кад га е звекно клис у чело, 
искочила му чвога ко орас.

чвор м 1. ‘место на коме се састављају, везују два краја конца, канапа’. – Везо га 
у чвор и сад не мож да г-одријеши; изр. мртви ~ ‘чвор који се тешко развезује’; 2. 
‘место на дрвету из кога је расла грана’. – Кад је рендисо баскије, удари рендићом на 
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чвор те иступи нож; ║ чворина м аугм пеј. – Ударик у-ну чворину и иступик брад-
ву; ║ чворић -ића дем. – И мали чворић може велики јазук да направи; ║ чворнат 
чворната -о ‘који има много чворова’. – Те су даске чворнате и неће ваљати за то што 
ти оћеш; ║ чворноват -овата -о ‘и с т о’. – Чворноват овај пањ, биће ти добар да на 
њему цијепаш дрва.

чворак чворка м зоол ‘птица из пор. Sturnidae, Sturnus vulgaris’ – Ни мањег ство-
ра ни већег зијанћера: ти чворци могу да ти опустоше виноград ко нико.

чворуга ж в. чвога. – Ударијо главом у надвратник па му скочила чворуга на 
челу.

чврга ж ‘ударац по глави опуштањем великог прста подвијеног испод палца’. – 
Кад се неко подшиша, ми му ударамо чврге и кажемо: ниси пријавијо подшиш; ║ 
чвргав -а -о ‘који има израслине на површини’. – Свака ти је воћка кода њиг чврга-
ва, а кода нас јок.

чвркати -ам несв ‘лупкати, куцкати’. – Ондак загрмље и поче град да чврка по 
црепу; ║ чвркнути -нем св ‘благо неком ударити чвргу’. – Кад је дошо ошишан до 
главе, како ко дође он га мено чвркне; ║ чвркнут -а -о ‘ограничених умних способ-
ности, луцкаст’. – Ма пушти га у бестрага, виш да е мено чвркнут.

чвркљати -а несв ‘цврчати’. – Кад је изручила компириће у ону врелу мас, по-
чеше да чвркљају.

чврс чврста -о ‘чврст, тврд’. – Он ти је чврс ко кремен, мош д-удараш чакмаком 
по њему, он се неће окрњити, само ће бацити искру.

чебуљица / чибуљица ж ‘бубуљица’. – Поискакале мом унуку неке чебуљице, а 
ја му кажем да су то бећаруше; в. кљешта.

чегрљати -а[м] несв ‘стварати оштре звукове’. – Кад ветар покрене ону 
чегртаљку, она почне да чегрља и поплаши штеточине.

чегртаљка ж ‘направа од дрвета којом се плаше птице и звери’. – Морам да по-
ставим чегртаљку еда би одагно ове зијанћере.

чегртати -ам несв ‘брбљати, ћаскати’. – Ене иг, скупиле се и преду и чегртају 
коешта.

 чегртуша ж ‘змија звечарка’. – Звечарка е опасно отровна змијурина, далеко е 
било, а ми је зовемо чегртуша.

чедан чедна -о ‘невин, безазлен, честит, скроман’. – Да да Бог, благо ђеду, да 
нађеш неку побожну и чедну ђевојку, па да се жениш и кућу кућиш; ║ чедно прил.

чедо с ‘дете’ – Пјеваше Љепа ону: на бунару чедо материно, воду лије, бело лице 
мије.

чеза ж ‘парадна кола на два точка која вуче коњ’. – Имо Јездо чезу, упрегне у њу 
његовог дората и тако е ишо возећи свукуђ.

чекати чекам несв према чекнути. – Чекала га док није дошо из војске, а он се 
покварењак ожени с другом, е потље га стигла суза ђевојачка, ал би доцкан; ║ чек-
нути -ем св ‘причекати, сачекати’. – Чекни ме мено, д-одем само до-куће д-узмем 
џоку и новчаник; в. влажан, тињати.

чекетало с ‘дрвена дашчица која, одскачући од воденичког камена, пропушта 
зрневље из коша’. – Оно чекетало одскаче од камена и дан-ноћ чекета.

чекетати чекета несв ‘лупкати по воденичком камену’; в. чекетало; ║ чекетање 
с ‘звук чекетала’. – Не чуе се више рика стада, ни блејање оваца, ни лавеж трлица, 
ни чекетање воденица, све се стишало, замукло, оклембесило, скљокало, урнисало, 
буди-бок-с-нама.

чекиња ж ‘свињска длака’. – Ми смо свиње шурили и тако скидали чекиње, а 
пођеко е свиње смудијо.
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чекић / чекич чекића / чекича м ‘чекић’. – Ниси смео д-оćечеш шевар док ти 
шумар не удари чекич, иначе наеба ко жути мрав, одма те они ништаци оцинкаре. – 
Ако си чекич – бидни јак, ако си наковањ – бидни трпељив.

чекићати / чекичати -ам несв ‘обележавати шумарским чекићем дрвећа за 
сечу’. – Кад је изишо шумар да нам чекића грађу за кров, ижњели смо мено ручка 
да послужимо човека.

чеклеисати -шем (не)св ‘поправити, уредити нешто’. – Севап је да им мено че-
клеишем кошару, да не удари кака сапанђела на-зиму па да иг побије, грота би било, 
а јок само јазук.

чекрк чекрка м ‘уређај за намотавање’. – Мучили смо се земајле, све смо с во-
ловима извлачили трупце из-шуме, сад имају чекрке на тракторима, ни по муке.

чела ж зоол а. ‘медоносни инсект Apis mellifi ca’. – Пецнула га чела и сад се 
дере ко магаре; б. ‘рој пчела’. – Дошла му чела на-јабуку у авлији те сам одњо једну 
вршкару и помогок му е савити; изр. бијела ~ ‘пета генерација потомака, чукунуну-
че’. – Надино праунуче биће бијела чела њеној мајци Милеви; ║ челињи -а -е ‘који 
припада пчели’. – Челињи ујед је, кажу, здрав, ако ниси лергичан.

челар м ‘пчелар’. – Најбољи челар у оно време ти је бијо Радомир, за кога су 
сељани говорили да е мудар ко чела, па касније учитељ Перо Маџар; ║ челарски -а 
-о ‘који се тиче пчела’. – Перо ти је имо сав челарски прибор.

челињак м ‘више кошница на једном месту, пчелињак’. – Стари Радомир ти је 
имо велики челињак и у њему е садијо матичњак.

челопек / чолопек -опека м ‘неплодно и неравно тло’. – Удаде се она наша Мил-
ка у онај челопек, ђаво би тамо врат сломијо, код накиг прилика кое је имала. – Више 
волим онај мој чолопек но да ми даднеш по Балуге.

чељаде -ета с ‘особа, људска јединка, члан породице’. – То е мое чељаде, добро 
поведи рачун, како се понашаш. – Ја сам ову кућу начињо за мене и за моју чељад, 
а јок да бидне ваша судница.

чељуска ж ‘жлеб на трлици’. – Преко чељуске провлачимо конопље и озго уда-
рамо кад трлимо.

чемер чемера ‘горчина, јад, бол’. – Све је то, мој брате, бијо јад и чемер, не знаш 
да л ти је већа невоља долазила од Швабурина ил од нашијег изрода; ║ чемеран 
-рна -о ‘жалостан, уцвељен, ојађен’. – Српски народ тамо, јадан и чемеран, оста без 
куће и кућишта.

чемерика ж бот ‘биљка горког и отровног плода Veratrum’. – Нећу д-едем ништа, 
најслађе би узо чемерике ако ми веруеш, кад је све вако наопако.

чен м ‘део главице белог лука’. – Свако јутро ја узмем чен два бијела лука и 
језгру ора, ништа здравшије нема; ║ чене -а с ‘и с т о’. – Сваки дан ваља узети по-
неко чене бијелог лука, ништа здравије; в. крец(а)

ченгеле ж мн ‘направа на коју се качи ошурена свиња’. – Ми смо за ченгеле ко-
ристили куке од кантара.

чеп м ‘заптивач (на бурету, флаши)’. – Кад наточиш у покињу ракију, немо да 
заборавиш вратити чеп на бурету.

чепати чепам несв 1. ‘с нестрпљењем тапкати у месту ишчекујући’. – Видим ја 
да се он унервозијо, само чепа нође пред судницом; 2. ‘нагазити неког’. – Немо се 
чепати, човече, гледај шта радиш.

чеперак -рка м ‘мера за дужину која одговара раздаљини између размакнутих 
врхова палца и кажипрста’. – Посвађаше се ни око шта, око пишљивог чеперка 
земље.

чепркати -ам несв в. чапркати. – Ене ти кокошију, чепркају ти у башчици.
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чепрљати -ам несв ‘помало копати, копкати’. – Чепрљамо још по-мено нас-двое, 
око башчице и то ти је, наше је прошло.

чепутати -ам несв ‘чупкати прстима’. – Немојде чепутати ту брадавицу, бојати 
се да се не дадне на зло.

черга ж ‘цигански логор’. – Некад је, кажу, војнак била циганска черга и споради 
тога се овај пропланак прозва Черговиште.

через предл ‘због, зато’. – Через тога што није шћео да скине шајкачу кад је уишо 
у-општину, нису шћели да га пуште код началника.

черек м ‘четвртина меса од закланог брава’. – Ако решиш да закољеш теле, ја ћу 
да ти купим један предњи черек.

черечити -им несв ‘сећи брава по кичми на два дела’. – Почеше да черече 
рањенике чим су иг ошурили и извадили андаћ.

черупати -ам несв ‘скидати перје са кокошке’. – Оног закланог пјевца тета прели 
врућом водом и поче га черупати.

черупина ж ‘очупано перје’. – Немо више тражити пјевца, виђо сам његову че-
рупину доље у орници, мора да га е лисиченда смотала.

чесница ж ‘колач који се прави за Божић и у који се ставља новчић’. – Ове годи-
не кад смо ломили чесницу, мене припане дрвце од бадњака, а баба вели: то ти је, 
сине, јарам, а то значи – нарадићеш се ове године највише од свијуг укућана.

честа ж ‘густа шумица’. – Викаше неки Грујо из Виче уз чашу: не дај, Боже, што 
ми мајка мисли, но да ми би да ме снађе што ми жена мисли, па макар каку младу 
срести у густој чести.

честит честита -о ‘частан, вредан, поштен’. – То е бијо часан и честит човек, 
виђело се то и на његовој сарани, тешки народ дошо у пратњу.

честоба -обе ж ‘густ, непроређен усев’. – Кад се жито сијало на сачму, па кад 
никне, ти ону честобу мораш да проредиш, иначе нема вајде.

четвор м ‘дупли пар волова’. – Оздо из потока ћемо д-уватимо четвор.
четворити четворим несв ‘упрезати два пара волова (да се извуче неки већи 

терет)’. – Кад се повећи терет натовари, до у поток волови довучу, а из потока вамо-
навише смо четворили.

четвртка ж ‘комад дрвета исечен у облику коцке или квадра’. – Оструждер ми 
двије четвртке да потурим под овај трупац да не лежи на земљи и повлачи влагу.

четвртно прил ‘учетврт, четвртасто’. – Бунар се копа четвртно, па се осигурава 
крчелама и кад се ископа до-дна, ондак се зида у-круг.

четити се -имо се несв ‘сабирати се, збијати се у гомилу’. – Видим ја да се на-
род чети код Младомировиг коња на вашеришту, ја тамо, кад оно погодба и ценкање 
само нако како то Младомиру баста.

[четка] ж. – Узмидер ми на вашеру једну дрпару четку, ова ми се излизала; ║ 
четкица ж дем. – Реко им учитељ да набаве неке вражје четкице за зубе.

четкар -ара м 1. ‘везена платнена кеса за четке’. – Извезла ми унука четкар, не 
може љепши да бидне; 2. ‘занатлија који прави четке’. – Имо онда један четкар у 
Љубићу, била му радња близу сарача.

четкати -ам несв ‘чистити четком’. – Четкала сам ти пантолоне, бијо си иг 
искаљо дибидуз.

четрес бр ‘четрдесет’. – Четрес прве нас оћерају за Немачку.
четресница ж ‘четрдесетодневни помен’. – Четресница пада у уторник, онда 

ћемо д-издамо тају за-душу.
чечвар -ара м ‘жбуње’. – Неђе у оном чечвару ми испо ведимистер, жалије ми 

но ишта.
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чечварица ж ‘жбун’. – Треба оне чечварице по-гробљу поćећи и повадити, грота 
е да нам гробови ђедова зарасту у аврик.

чечварка ж в. чечварица. – Чим стока ил овце не запасају утрине, ничу чечварке.
чешагија ж ‘ситно назубљена метална алатка којом се тимари крупна стока’. – 

Чешагијом сам сваки дан тимаријо стоку.
чешагијати -ам несв ‘тимарити коње, краве чешагијом’; в. кочет.
[чешаљ] чешља м. – Узми ми на вашеру добар чешаљ, на овом се изломило не-

колко зубаца; ║ чешљић -ића м дем. – Еве ти, рано бабина, купила ти баба чешљић.
чешамба -амбе ж ‘јело и пиће за незване госте (об. после свадбе)’. – Кад се ти 

ништаци скупе с коца и конопца на каку чешамбу, нако ко кокањари, обично се на-
лочу и почну да праве неред.

чешати (се) чешем (се) несв 1. ‘трљати кожу услед свраба, сврбежи’. – Пропаде 
чешући се, мора да е налећо на шугу ил неку другу сврбеж; 2. ‘ићи на какву џабану 
(в. чешамба)’. – Тај гла само да се о-неког очеше, већег чешатора нема у околини.

чешатор м ‘човек који гледа где ће се на туђ рачун најести и напити’; в. чешати.
чешљар -ара м ‘везена платнена кеса за чешљеве’. – Имали смо ондак везену 

куварицу, па четкар, па чешљар, па шибицар.
чешма чешме ж ‘чесма’. – У Савиној води била чешма, а вода ладна ко лед.
чибук чибука м ‘бомбона, шарена, у облику цигарете’. – На вашеру има онај што 

продае гронтуљице, лицидерска срца, чибуке и коешта.
чивија ж ‘дрвени или гвоздени клин’. – Кад завршиш киповање, обавезно тури 

чивије да ти не спане сандук од приколице успут.
чивијати -ам несв ‘бавити се сумњивим пословима’. – Целог вијека е тај нешто 

чивијо, ал да потури леђа – ко да се не ваља.
чивит -ита м ‘модроплава боја’. – Ујкова вињага бијаше преродила, све гроз 

до грозда па се плави ко чивит; ║ чивитни -а -о ‘тамноплав (о боји)’. – Чивитна 
боја ти се правила од чивита и, д-извинеш, од пишаће. – Набавила сам чивита, оћу 
д-оварбам пређу за џемпере људма у чивитну боју.

чивлук чивлука м ‘чивилук, даска на зиду или дрвени стуб са кукама на које се 
качи одећа’. – Обеси џоку на чивлук па ајде да ручамо; в. окачити

чивољак -ољка м ‘заглавак’. – Начинде-ми један чивољак да подглавим мотику, 
неке јаде се расушила па клима.

чивт м ‘пар волова’. – Та кућа е била домаћинска, они су држали коње и два 
чивта волова.

чивтати се чивта(м) се ‘ритати се, бацати се задњим ногама’. – Добар им је 
коњ, ал има валинку: чивта се. – Милинкови пастуви стуштише се и чивтајући се 
протутњеше путом ко меткови.

Чивут Чивута м ‘Јеврејин’. – Живљо у-Гучи један Чивут, Арон му било име, веле 
да е бијо добар човек.

чизма ж об. мн ‘обућа са високом саром’. – Чизма главу чува а јок шубара; в. 
сара; ║ чизметина ж аугм пеј; в. закрвавити, нажуљити, стезати;║ чизмица ж 
дем. – Морамо набавити ђеци чизмице, иде зима.

чик! узв. којим се неко изазива на борбу. – Чик дођи, да ти покажем шта е мушко.
чикати чикам несв ‘изазивати на борбу понављањем узвика »чик!«, нервирати’. 

– Поче он Милоша чикати, те чик ово, те чик оно, а Милош му звизну шамарчину, 
није знао шта га снађе.

чикурлија м ‘старији човек’. – Ми ти, тако, идемо путом кад наиђе један 
чикурлија с коњима и вели: ајте, ђецо, пењте-се на-кола да ве повозим.



Драгољуб Петровић • Јелена Капустина612

чилаш м ‘бели коњ (може имати и сиве пеге)’. – Имадијагу ондај Раковићи оне 
чилаше и вијакер.

чим прил ‘док, пошто’. – Чим зађе сунце, поћерај стоку кући.
чимкати -ам несв ‘грицкати, чупкати’. – Кад смо окретали бравче на шиљку, 

чимкали смо помено оне запечене корице.
чини м / ж мн ‘магија, опсена’. – Веле да су јој бачене чини, па никако да с-уда; 

в. чињалица.
чинија ж ‘дубљи суд за супу’. – Ондак није било чинија ко-во сад, но земљане 

ћасе.
чинити / чињети -им несв ‘радити, стварати’. – Нешто треба да чиниш, не мош 

целог живота бити на грбачи родитеља. – Како су чињели, нако су и дочекали, што 
сијали оно им и никло, па ће оно и жњети.

чињалица ж ‘врачара, вештица’. – Она онамо чињалица, док ми само допане 
шака, показаћу јој ја њене чини.

чипав -а -о ‘непредвидљив, задрт’. – Тешко ћеш се ш њим здоговорити, млого 
е чипав; ║ чипаво прил тешко, напорно. – Питаш ме како живим, право ти кам, 
чипаво.

чипка ж ‘ручни рад од конца’. – По дну сукњица сам моим ђевојчицама начи-
нила чипке; ║ чипкас -ста -о ‘који је од чипке, украшен чипком’. – Бијаше обукла 
неку чипкасту блузу.

чир м ‘загнојено место на телу, ulcus’. – Избијо му неки чир на дебелом месу, 
није мого да ćедне неколко дана док није сазрелијо и провалијо се.

чирак -ака м ‘постоље за свећу, свећњак’. – Купијо ми син за славу млого згодан 
чирак.

чистач -ача м ‘направа за скидање блата с обуће’. – Ондак нису били калдрми-
сани путови ко-во сад, па кад пане киша бидне блато, и зато е пред сваком кућом 
имо чистач.

чистити чистим несв ‘отклањати, одстрањивати прљавштину’. – Не вреди чи-
стити само споља, да не бидне споља гладац а изнутра јадац.

чистунац -нца м а. ‘склон хигијени, уредан човек’. – Он ти је од малиг ногу на-
учен да бидне чистунац, доћеран и уредан; б. ‘чиста образа’. – За њега се може рећи 
да е прави чистунац, ведра чела и образа чиста, штоно кажу: чис ко суза.

читав -а -о ‘цео, сав’. – Земајле се читава планина бељела од оваца; ║ читаво 
прил ‘лепо, добро, много’. – И њиг двоица се читаво цене и воле ко-но да су рођена 
браћа; в. зовнут.

читак читка -о ‘читљив, јасан’. – Он је имо читак шакопис, а мој нико није мого 
ласно да прочита; ║ читко прил ‘лако читљиво, лепо’. – Он је умљо да пише читко 
и згодно.

чича м 1. ‘очев брат, стриц’. – Бијо мој покојни чича, Бог да га прости, велики 
богомољац; 2. ‘муж (кад супружници зађу у године)’. – Вели маја Стојанка: ја и мој 
чича богме још спавамо у истом кревету, топлије нам; в. ћилим; 3. ‘старији човек’ – 
Чича, пошто ти је тај јарац; ║ чичетина м пеј; в. подвести; ║ чичиште м пеј; в. по-
злити се; ║ чикуна м ‘чича, стриц (одм)’. – Викаше покојни чикуна, лака му земља, 
ко се чува и Бог га чува, и зато, вели, благо чикуни, иди мудро, не погини лудо; ║ 
чиле -а м ‘чича, стриц’. – Мој весели чиле ти је у свое време бијо најбољи рвач.

чкарт м ‘фаличан, неспособан за војску, шкарт’. – Прекори човек Зору у писму, 
вели: још си нашла да се брукаш с оним чкартом чкартавим, а ја ратуем, а Зора њему 
одговара: нит је тебе до рата, нит је мене до чкарта, што се мора, мора, поздравља 
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те твоја Зора; в. жгољо; ║ чкартав -а -о ‘неспособан, заостао у развоју’. – Није он 
осто чкартав зато што није имо шта д-еде, но зато што е злоеб.

чкембе чкембета с ‘део тела животиње у којем се вари храна, шкембе’. – Ни чкем-
бета нисмо бацали кад закољемо теле ил јуне, каки то, но смо правили чкембиће; ║ 
чкембав -а -о ‘који има велики трбух’. – А Тотрк, нако чкембав, вели: добро, док-
торе, ако не смијем масно, ни слано, смијем ли да пасем, а доктор му не оста дужан, 
па вели: смијеш, ал немој по роси.

чкембићи м мн ‘јело од шкембета, говеђег бурага’ – Кад се направе чкембићи у 
сосу, то ти ништа љепше нема; в. чкембе.

чкиљити -им несв ‘напрезати се при гледању, шкиљити‘. – А он поче да чкиљи 
на-очи, па не мож да се начуди како то изгледа.

чкрбав -а -о ‘с окрњеним зубима, безуб’. – Куд гој мрднеш, мош да видиш, вако, 
само понеког чкрбавог и багљавог гемаља, без кувета, што е закаведо и прекустуријо 
се сав шмокљав и гроно вако ко ја.

чкрбина ж ‘кваран, окрњен зуб’. – Намучи ме ноћас ова моја чкрбина, нисам 
ока склопијо.

чланак -нка м ‘задебљање на стаблу биљке’. – Богами неколко чланака оздо по-
чели мурузи да се потсушују од ове сувовице.

чмичак чмичка м ‘бубуљица на очном капку’. – Искочијо му неки чмичак на оку 
има неколко дана, а маја му каже: иzутра наштину, прије умивања, протрљај десни 
прстом и тим намажи чмичак, има д-оде ко руком одњето.

чобан чобана м ‘особа која чува стоку, пастир’. – Он ти је све до војске бијо чо-
бан, тек кад је ослужијо, почо д-иде с нама по пољском раду; ║ чобанин м ‘и с т о’; 
. – Нође на Коренатама су се састајали чобани из три џемата;║ чобанче -ета с ‘дете 
које чува овце’. – Јеси ли ти огладњело, бабино чобанче?

чобанија ж ‘чување стоке, чобанисање’. – Доручкуј па д-идеш у чобанију.
чобанисати -шем / чобановати -уем несв ‘бавити се чобанским пословима’. – 

Кад смо нас двије ђевовале, ми смо друговале и чобановале; в. парњак.
чобанка ж ‘пастирица, жена која чува овце’. – Кад је наишо преко Корената, види 

он тамо ка Савиној води овце и двије чобанке како плету и реши да им се укаже.
човек -ека / -ека м 1. ‘зрео, одрастао мушкарац’; изр. ~ из једног комада ‘чврст, 

постојан’. – Иć, то е човек из једног комада, људескара и по; 2. ‘муж, супруг’. – Кад 
смо на вашеру сретили моју тетку која е била болесна кад смо правили свадбу, ја јој 
покажем мог друга и велим: тетка, то ми човек, а она га скрозира од главе до пете, па 
вели: ако, шта ћеш, јопет боље но да си скочила у Мораву; ║ човечић -ића м дем; в. 
аирли, сићушан, ћутљив; ║ човечан -чна -о ‘који се односи на човека’. – Он је вазда 
био и честит и човечан; ║ човечно прил ‘пожртвовано, несебично’. – Он је тујнак 
поступијо човечно, ту нема шта да се рекне, свака му час и чес; ║ човечански прил 
‘људски, честито’. – Него ајде да ми, нако човечански, решимо ту ствар, да ćутра 
наши млађи, не дај Боже, немају неку зађевицу, него да се зна да смо ми тако шћели.

чоја ж ‘чоха, врста квалитетног сукна или штофа’. – Реше ондак мои да и мене 
сашију одијело од чоје, веле: сва твоја суврс престала да носи сукнено; ║ чо[ј]ани 
-а -о ‘који је од чоје’. – Знаш како каже она што ономад запјеваше на моби: Расте 
трава, расте шљива плава / ајде, мала, време да се спава, а она му вели: а зал ниси 
чуо шта каже после: Не смем, лоло, ујешће ме гуја / испод твога чоанога гуња.

чокањ -ања м ‘стаклена чашица од 100 млл, у облику флашице, за ракију’. – 
Благо души што чокање суши; ║ чокањчић -ањчића м дем. – Мешчини да нисмо 
попили ни по пе-шес чокањчића и како нас увати те се написмо, опште не-знам; 
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║ чокањица ж ‘и с т о’. – Он осушио неколко чокањица и почо згодно да плете 
језиком; ║ чокањче -ањчета с ‘и с т о’. – Сипајдер нам по једно чокањче.

чокот -ота м ‘дрвенасти део винове лозе’. – Они наши чокоти стари што 
имадијасмо у Бањици су рађали сваке боговетне године.

чолопек в. челопек.
чорбалук м ‘велика порцеланска посуда за супу или чорбу’. – Ако е мајлирано, 

онда ти то није чорбалук но чинија, а ако е земљано, то ти је ћаса.
чпељати чпељам несв ‘цедити, истискивати’. – Немојде да чпељаш те чебуљице, 

да се не позлиједе.
чпотав -а -о ‘закржљао, ситан, убог’. – Онај момак је, брате, млого чпотав.
чуваоц м ‘човек који чува оно што је стекао’. – Бијо е убоити радник и велики 

чуваоц; в. радиша.
чуваран -рна -о ‘штедљив’. – Не зна се да л је бијо раднији, да л чуварнији, зато 

е и стеко све оне љепоте што видиш.
чуваркућа ж 1. ‘јаје које се чува од Васкрса до Васкрса’. – Ми оставимо о Вас-

крсу оно прво варбано јајце до догодине и то зовемо чуваркућа; 2. бот ‘зељаста 
биљка Sempervivum tectorum’. – У стару црепуљу баба бијаше посадила чуваркућу 
и држала е на црепу од трена.

чувати чувам несв ‘штедети’. – Чувај паре за црне дане. – Чувај док имаш; 
2. ‘обављати чобанске послове’. – Ја чувала овце док сам се удала; 3. ‘боравити 
последњу ноћ поред покојника’. – И тако он навалијо да те ноћи чува меита јел, 
вели, покојни чиле је то заслужијо.

чудан чудна -о ‘необичан, изузетан, другачији’. – Кажу да е бијо чудан, ал млого 
мудар човек.

чуде[н]ственије с ‘чудо’. – Не даде оно чуденственије Сави д-иде ка кући, но му 
усука врат, окрете главу удесно и наћера га да загази у поток, па уз обалу, онамо у 
Ружчића баре ка Обреновој кући. – Свашта сам у животу виђо, ал оно чудественије 
што виђек ономад на вашеру још нисам.

чудноват -а -о ‘необичан, неочекиван’. – Он је бијо чудноват човек: никад му 
ниси мого знати да л мисли оно што каже; ║ чудновато прил ‘необично’. – Некако 
ми све то дође чудновато: откуд баш он да се деси у том часу тујнак.

чука ж ‘врх на неком узвишењу’. – На оној чуки стално чекамо дивљач.
чукаљ чукља м ‘чланак, зглоб (на нози, руци)’. – Повише чукља га нешто печи-

ло; в. закрвавити.
чукара ж ‘срце’. – Док чука чукара, мрда се некако; кад стане да чука, онда идеш 

на одмор.
чукати чукам несв 1. ‘ударати, куцкати’. – Немојде више чукати с тим ђаволом, 

проби нам главу; 2. ‘куцати на писаћој машини’. – Кад ме звао за ćедока, ја увиђем 
тамо, судија говори, а нека женска чука на машину; ║ чукнут -а -о ‘ударен, приглуп, 
ограничен’. – Он ти је мено чукнут или, што би реко Мијодраг, опаучен.

чукуља ж ‘слаба, мршава крава’. – Обнерадили се и немају ништа сем оне једне 
чукуље, а и она, веселница, мршава ко грана; ║ чукуљица ж дем. – Имо само једну 
чукуљицу, а и њу му отеше за порез; ║ чукуљчина ж пеј. – Немирне ове чукуљчине, 
ниђе иг стићи.

чукунђед м ‘очев прадеда, дедин отац’. – Стари Вићентије ти је мој чукунђед, а 
његов ми отац Милорад дође наврнђед.

чуља ж ‘животиња кратких ушију’. – Она чуља ти је најнемирнија од свијег ова-
ца; ║ чуљав -а -о ‘који има мале уши’. – Ако и јесам чуљав, нисам глув; ║ чуљас 
-ста -о ‘и с т о’. – Оно чуљасто кере млого опасно.
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чума ж ‘куга’. – Удари чума те године и тешка омладина помрије, ене ти на гро-
бљу спомење ће ти рећи; зато се и каже у народу: купи, далеко било, ко чума ђецу.

чунак чунка м 1. ‘део прибора за ткање који се провлачи кроз нити’. – У чунак се 
убаци цјевка са намотаном потком и онда се он протиње кроз основу; 2. в. сулундар. 
– Богме су чункови заунули од гарежи, морам да иг изнесем и очистим.

чупа ж ‘девојчица с неуредном косом’. – Што не очешљаш ону чупу но си је 
пуштила напоље наку; ║ чупуша ж пеј. – Иди те се очешљај, чупушо једна, није те 
срамота д-изиђеш у авлију тако чупава

чупав -ава -о ‘длакав, космат, рутав’. – Кад се он помоли нако чупав и необријан, 
они виђеше да е ђаво одњо шалу и почеше д-узмичу.

чупавац -авца м 1. ‘дугокоси младић’. – Откад се ови чупавци појавише, поче 
омладина да срља у бруку и срамоту; 2. ‘колач који се састоји од патишпање прели-
вене чоколадом посутом млевеним орасима’. – Умијесила ви бака чупавце за потље 
вечере; в. патишпања.

чупати -ам несв ‘убирати конопљу, пасуљ’. – Нису код куће, отишли да чупају 
конопље.

чути чуе (не)св 1. ‘опазити слухом’. Ђедо е говорио да баба још добро чуе – оно 
што јој се допада; 2. ‘осећати’. – Не чуе он муку сиротиње.

чутура ж в. буклија. – Викаше ђедо за оне одроде: саћерали им веру у чутуру.
чучавац -авца м ‘старински казан за печење ракије’. – Земајле није било овије 

лампека но се џибра пекла у чучавцима.
[чучати] -им несв. – Њему е тешко д-изнесе столицу па чучи нојнак на басам-

цима; ║ чучнути -нем св према чучати. – Кад смо се играли крије, ми чучнемо иза 
бабиниг горгина те се сакријемо. – Иди, благо баби, тамо иза врзине те чучни и каки.

Џ
џаба прил ‘бесплатно, без накнаде’. – Џаба сијеш ако ти Бог не сачува уćев; изр. 

Џаба ти кирија. – Џаба га било. – Џаба им; ║ џабе ‘и с т о’. – Знаш како е казано: 
џабе си добијо – џабе и дадни. – Није он џабе оćеђо. –– Џабе га било; ║ џаб-џабајле 
‘у бесцење’. – Кад су, бејаги, правили онај принудни откуп, узимали су џаб-џабајле 
све што су шћели; ║ џаб-џабе ‘и с т о’. – Наку њиву му узели џаб-џабе.

џабаисати -шем св ‘дати без накнаде, опростити дуг’. – Џабаиши то и глај се 
посла, нек ти то бидне школа да с ништацима не треба имати посла.

џабалук -алука м ‘нешто што је добијено џабе’. – Навикло то на џабалук, 
друкчије и не зна да живи: гурали му ђед и баба, гурали му отац и мајка и оста не-
способан цео живот.

џабалучар м ‘нерадник, ленштина’. – Тако само размишља џабалучар; ама, чо-
вече, од сваког рада има вајда, некад мања, некaд већа, а од џабољебарења нико 
вајду није виђо.

џабалучити -им несв в. џабаљебарити. – Немоте, ђецо, никад џабалучити, за-
увар је шта било привриједити.

џабаљебарити / џабољебарити -ебарим несв ‘ленствовати, ништа не радити’. – 
Она рђа џабољебари, бекрија и вели: живијо рад, живијо труд, нек ради ко е луд, и 
још каже: умире и онај што нема пантолоне ко онај што има милијоне, ал је сметно 
с ума да е казано и то да е умро ко ради, ал умро и онај што не ради и, ко-но што 
викаше наша баба, ко ради умријеће, ко не ради и-прије ће.
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џабаљебарош / џабољебарош м ‘који једе хлеб џабе не зарађујући га’. – Кад 
џабаљебароши завладају, ондак народ пропада.

џабана ж ‘бесплатно, џабе’. – То ти нису никаки људи који глају да с-очешу о 
неку џабану, образли човек то никад неће д-учини.

џаврљати -ам несв ‘чаврљати, брбљати’. – Ова ђечица само џаврљају, поваздан, 
ко врапци.

џагор м ‘шум од мноштва гласова, жамор, жагор’. – Онај кавански џагор му то-
лико омиљо да није имало дана да није тамо замицо ко на солило.

џада ж ‘друм, покалдрмљен пут’. – Вукосмо камење из ријеке кад прависмо џаду 
и кад све покуписмо морадосмо д-идемо у Бранков рид.

џазбен џазбена -о в. чазбен. – Њина кућа е одвајкад била џазбена, нико није мого 
проћи поред авлије да га не-угосте.

[џак] џака м; в. ујам, цакнути, шушка; ║ џаче -ета дем; ćекира; ║ џачина м аугм 
пеј. – Ко саши волику џачину од осамдесет кила, дабогда се опаметијо, сломик леђа; 
║ џачић -ића м дем. – Имали смо мали џачић од петнестак кила за мутвено брашно

џакати џакам несв ‘свађати се, галамити’. – Кад почну Милена и Анка да џакају, 
ћерају једна мимо-другу да се не мош наслушати шта им све пане на-ум; в. стока, 
огуглати.

џамбас -аса м 1. ‘трговац коњима’. – Он ти је бијо џамбас, само купово и пре-
продаво коње; 2. ‘храбар човек’. – Сретен ти је земајле бијо џамбас каког мајка није 
родила, тај се није плашио никог сем Бога.

џангризало с ‘досадна особа, ситничар’. – Пушти то џангризало, само дангу-
биш, ништа паметно од њега неш чути.

џангризати џангризам несв ‘извољевати, приговарати, досађивати’. – Ма 
најкривље ми би што од његовог џангризања нико не могадијаше ништа прозборити.

џандамерија ж ‘жандармерија’. – Бијо Драгиша прије рата у џандамерији и тамо 
се описменијо и свико да пише краснописом.

џандар -ара м ‘жандарм’. – Кад су наишли џандари, они шмугнуше мили мои 
куд кои; ║ џандарчић -ића м дем. од џандар – Има ли, баба, кода-вас лоповчића, а 
она вели: јок, сви отишли у џандарчиће; ║ џандарчина м аугм од џандар. – Он ти је 
бијо џандарчина и по; ║ џандарски -а -о ‘који се тиче џандара’. – Џандарски коњи 
једу по пе-шес кила жита на-дан.

џандрљати -ам несв ‘извољевати, приговарати, звоцати’. – Не џандрљај тујнак, 
тако ти Бога.

џандрљив -рљива -о ‘набусит, свадљив, који много приговара другима. – О, 
људи моји, џандрљива чоека, таког не виђеше мое очи за овијег седамдесет.

џапати се џапам се несв ‘свађати се, спорити се, затезати односе’. – Немој тујнак 
да се џапаш, но језик за зубе, памет у-главу, а пут под-ноге.

џарати џарам несв 1. ‘изазивати, провоцирати’. – Знаш како вели чича: не џарај 
мечку у незгодно место; 2. ‘подјаривати ватру, разгртати жар’. – Ене га оста у-кући 
да џара ватру; ║ џарнути џарнем св према џарати. – Џарни мено ватру тим кука-
чом; в. ијед, набој, осињак; ║ џаркати -ам дем в. таркати. – Кад се унесу бадњаци, 
ђедо почне џаркати ватру, а баба вели: колко варница нолико срећица, колко варница 
нолико овчица; в. ијед, набој, осињак.

џафтара ж ‘жена свађалица’; в. торокуша.
џбир м ‘жбир, доушник, ухода, потказивач’. – Таки је то поган сој, веле да му е и 

ђедурина био џбир, а за очурину да ти не причам, тај је цинкаријо и кумове.
џбун м в. чечварица. – У оном џбуну тица направила гњездо и излегло се петоро 

тића.
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џгољавац -вца м в. џгољо. – Наиђе путом неки, реко би човек, џгољавац, назва 
нам Бога и вели: људи, немоте килавити тујна, узе ону палију и занесе кола ко од 
шале, а ђедо му вели: па ја, није џабе казано да памет царуе, а снага кладе ваља.

џгољавица ж ‘ситно, неугледно женско чељаде’. – Она џгољавица ти је вреднија 
од млогијег овиг што се држе у сили.

џгољо -а м ‘мали, ситан, неугледан човек’. – Шта ти је причо онај џгољо и вели 
ли да ће бити бољи човек но што му е бијо ђед; ║ џгољав -а -о ‘неразвијен, слаба-
шан, мршав’. – Нашло се оно џгољаво да нама соли памет.

џебана -ане ж ‘муниција’. – Не жали се џебана кад се брани праг и чељад од 
злотвора.

џева ж ‘галама, вика’. – Шта сте дигли џеву ко каке чавке?
џевап -апа м ‘начин на који се проблем решава, како се с нечим излази на крај’. – 

Знаш како е казано: ласно е кавгу заметнути, ал је тешко кавзи џевапа дати.
џевџара ж ‘мањи пас’. – Чуемо ми како напољу ђевли ова наша џевџара ко да е 

неко натутко, никако да с-откани, отворим врата – кад Мићо.
џезва ж ‘лонче са дршком’. – Приставде, жено, џезву да сркнемо ја и мој рођо, уз 

мученицу; ║ џезвица ж дем; в. судић
џемат -ата м ‘заселак’. – Знате ли ви, ђецо, како е Стаљин сагубијо торитет у 

Стевановића џемату; ║ џематски -а -о ‘који припада џемату’. – То е џематска имо-
вина; ~ утрине ‘заједничке парцеле за испашу стоке’. – У планини су, у време оно, 
постојале џематске утрине и тамо е пасла свачија стока у ревени.

[џемпер] м. – Обуци, сине, овај џемпер на ковчање, па ако угрије, ти га раскопчај 
те се мено раскомоти, ал немо да га скидаш начисто, још је ово време варљиво, мож 
да се озебе очас.

џенарика ж бот ‘сорта шљиве’. – Ми смо у Орници имали разноразне шљиве: 
и беросавке, и рануше, и црношљиве, и бјелошљиве, и компируше, и маџарке, и 
пискавце, и дреновке, ал што нам је једна џенарика рађала – то не мош да појмиш.

[џеп] м. – Кажу кад е он бијо благајник у задрузи да е била празна каса, а пуни 
џепови.

џепарош м ‘ситни лопов, који краде из џепова’. – Јада се џепарош како е дошло 
задње време, вели: не смије човек ласно своју руку да завуче у туђи џеп.

џибра ж ‘отпад при печењу ракије’. – Џибру смо изручивали у свињску башчу, 
па су свиње крцале кошчице и јеле језгру.

џиброња м ‘пијаница, алкохоличар’. – Пушти, бре, тог џиброњу, видиш да е про-
по од ракичине.

џивџан -ана м ‘врабац’. – Кажу да е бољи џивџан у руци но голуб на грани, а ја 
не знам шта би ми ни џивџан ни голуб.

џигарица ж ‘џигерица, јетра’. – Причо Обрад како га е јампут спасла џигарица, 
поцркали смо му од-смија; ║ џигерли непром ‘који има боју џигерице’. – Не знам 
како би ти реко: имала е неку блузу нако џигерли бое и отишла е оним доњим 
путићом.

џигеричарка ж ‘зла жена, која »једе« џигерице’. – Она његова џигеричарка једе 
живе људе.

џигљав -a -o ‘висок а мршав, танак’. – Није се још податко, ал џигљав, веле да е 
највисокшији у-школи,

џигљати -ам несв ‘израстати нагло’. – Почо Јован да џигља на замерак, мешчини 
да е за једно љето, стиго оца.

џиднути се -нем се св ‘ритнути се, бацити се задњим ногама’. – Џидну се задњим 
ногама, само ćевнуше потковице и зарза.
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џилитати се -ам се ‘праћакати се, ритати се’. – Шта се џилиташ ко прасе у џаку. 
– Не џилитај се тујнак ко неко ждребе, но се скраси да те баба окупа.

џимрија м / ж ‘тврдица’. – Џимрија е то, већи је његов динар нег нечија плата.
џогљав -а -о ‘нераван’. – Кући им незгодно прићи, узак, џогљав пут, а све друго 

е, нема шта да се рекне, капа доље.
џока ж ‘краћи капут’. – Стално е ђедо говоријо: ђецо, љети понесте џоку, 

зими како вам драго; ║ џокица ж дем; в. заковчавати; ║ џокетина ж аугм пеј; в. 
навуљати.

џомба ж ‘испупчење на путу’. – Што, бре, људи, не поравњате овај пут но вам 
све џомба до џомбе; ║ џомбица ж дем. – И на малој џомбици мош сломити ногу; 
║ џомбас -ста -о ‘нераван, каменит (терен, пут)’. – Наиђосмо на неки џомбас крај, 
мало-мало па неке неравнине да сломиш врат.

џонгљати -ам несв ‘причати неповезано, брбљати, звоцати’. – Џонгљала му 
Миличара цео живот и он од наке домаћинске куће начини цигамалу у којој се ни 
за-каки ред не зна. – Џонгљала му дан-ноћ докле није од њега направила обичног 
ништака.

џоњати џоњам несв ‘дуго спавати’. – Џоња до подне, вуцибатина једна, никад 
од њега човек бити неће.

џора ж ‘крмача’. – Видиш кака јој е кућа: ко да у њој живи џора, а јок жена.
џугљати џугљам несв ‘стално приговарати, наговарати’. – Џугљала му дан ноћ 

док га није подурјасила да се завади с оцом и д-оду од куће у варош.
џукац џукца м 1. ‘пас’. – Залеће се на њега неки џукац и да у рукама није имо 

неки оплавак, не знам шта би се десило; 2. ‘човек пасје нарави’. – То ти је обичан 
џукац, кад ти ја кажем, немо ш њим д-имаш посла.

џукела ж 1. ‘стари пас, скитница’. – Џукелама не треба бранити да лају, то им је 
посо; 2. ‘лош човек’. – То човека ни виђело није, обично џукела и то она од гориг; 
║ џукелчина м аугм ‘некарактеран човек, рђа’. – Бежи од оне џукелчине докле те 
ноге носе.

џумбус џумбуса м ‘неред, русвај’. – Ђе гој су они дошли, направили су џумбус, 
зато диље од њиг.

џумле прил ‘заједно, ђутуре, редом, све’. – Оћу да ти купим све џумле, ал мора 
да ми спуштиш цену.

џупити -им несв ‘чекати’. – Ђе си досад, кумим те Богом, џупим вође од-јутрос.
џуџа м ‘лош човек’. – Пушти ту џуџу, то човека виђело није.

Ш
шав1 м ‘поруб, линија по којој се шивењем спајају два комада платна’. – Нешто 

ми се рашијо овај шав на десној ногавици; в. распеглати.
шав2 м ‘шраф’. – Не могу д-одшавим овај шав, млого е зарђо, кандер мено гаса 

да попушти; в. попривити.
шавањ шавња м ‘дрвена посуда за умивање и прање ногу’. – С вечери снаја сипа 

млаке воде у шавањ и принесе д-опере свекру ноге.
шавница ж ‘баскија (в.)’. – Истружи ми шавнице три са пет, ни лијек не(ј)аче.
шајак шајка м ‘врста штофа слична сукну’. – Касније је шајак почо да се носи 

мешто сукна; ║ шајкан шајкана -о ‘који је од шајка’. – А доље шајкане панталоне, 
уске, оне скијашке, заковчаш она три дугмета, навучеш преко пете потпетнике тако 
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да пантолоне не могу да ти се извучу из чарапа, обуеш вунене чарапе, па кондуре и 
шибај; в. долама, микада.

шајкача ж ‘српска народна капа, део народне ношње’. – Па кад бидне празни-
ком, момци обучу ношње, обују опанке, горе туре шајкаче, ко цвјетови у ливади.

шајтов -ова м ‘дрвена славина на бурету’. – Поведи рачуна кад уточиш вино у 
бокал, добро приви шајтов.

[шака] ж анат. – Није шћео да му дадне ни шаку брашна, кукавиченда једна; ║ 
шачица дем од шака. – Узми у шачицу мено мекиња па дадни јаги да полиже; ║ ша-
кетина ж аугм од шака. – Има шакетину ко воденички лопар; ║ шачурда ж ‘и с т о’. 
– Не дао ти Бог да те он кроз његове шачурде пропушти; изр. с-шаке ‘нешто једнако 
ширини длана’. – Те ноћи падне мено снијега, нако с шаке, па смо по траговима 
могли да разазнамо кудије су прошли курјаци; ~ јада ‘ситно, бедно, мало’. – Нема 
шта да видиш, шака јада.

 шакетати се -ам се несв ‘тући се песницама’. – Кад се посвађаше, почеше се 
шакетати ко суманути.

шакламити шакламим ‘причати без везе, галатити (в.)’. – Млого е добар онај 
Лисо, ал шаклами, брате, ко нико, мало-мало па му се омакне која галатна реч.

шаковати се шакуем се (не)св ‘руковати се’. – После свиг тије смицалица, ми се 
измирисмо и шаковасмо.

шакопис м ‘рукопис’. – Он ти је имо шакопис ко сврачје ноге, нико живи није 
мого да прочита његово писмо.

шал м ‘топли вунени одевни предмет око врата’. – Да ми не би оног мајчиног 
вуненог шала да завијем увета по оној мећави, отпадоше.

шала ж ‘досетка, кратка духовита прича’. – Шала на страну, ал морам да ти кам 
да то није човечански. – Знаш како се каже: у шали па привали, ал у ствари знај да е 
у свакој шали пола истине; ║ шаљив шаљива -о ‘духовит, смешан’. – Бијо е стално 
насмијан и шаљив.

шалабазати -абазам ‘бесциљно врљати, лутати’. – Шалабаза по селу ко онај по 
туђој кући.

шалабајзер м ‘ветропир, несигуран, незрео’. – То е један обичан шалабајзер, од 
њега е и Бог диго руке.

шалакати се -акам се ‘шалити се, уживати у шали’. – Ђеца, шалакајући се, за-
стадоше, не прође млого, изиђе на пут баба носећи у купусовом листу јагоде, црвене 
и једре.

шаљивџија м ‘који се шали, који прича шале’. – Бијаше покојни Десимир 
шаљивџија, није му имало надалеко равна.

шамлица ж ‘ниска столичица са два ногара као на клупи, без наслона и са про-
резом на седишту ради лакшег преношења’. – Ćеди ђедо на шамлици, суче брк и 
прича како е он, кад је бијо дечкић, јао коње без седла и дизгина.

шангарепа ж бот ‘повртарска биљка Daucus carota, шаргарепа’. – Кад остављамо 
туршију, ми туримо доста шангарепе.

шандрцнути шандрцнем св ‘скренути с ума’. – Нешто ми чудно изгледа у 
потоње време, ко да е мено шандрцно, далеко било.

шантав шантава -о а. ‘мањкав, инвалидан, фаличан’. – Не знам шта би ти реко, 
дошо нако шантав, није он прилика за вашу Радованку; б. ‘траљав, неуредан’. – Иде 
нако шантав, не би му узо ора из руке.

шантати -ам несв ‘храмати’. – Иде нако шантајући за овцама; ║ шантуцати -ам 
несв дем. – Шантуца оно пиргаво пиле, мора да му е неко пребијо ногицу.
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шанути шанем св ‘шапнути’. – Каже он њој: дођи, вели, да ти нешто шанем 
ко врана пилету; ║ шаптати / шапћати шапћем несв ‘шапутати’. – Е, мој роде, не 
вреди се трудити ко-но што није вајде глувом шапћати, ни ћоравом намигивати; ║ 
шапутати шапућем несв. – Дуго су њиг двое нешто шапутали, а образи им бијагу 
порумењели.

шап м ‘заразна вирусна болест папкара’. – Веле да у стаду с овцама ваља држати 
понеку козу споради шапа.

шапа ж ‘стопало код неких сисара, звери, паса’. – По оном снијешку што е пао 
све се виде шапе куда курјаци пролазе, па смо тако знали ђе да им потуримо замке; ║ 
шапица ж дем. – Оно маче се умиљава, па све диже шапицу на дијете; ║ шапетина 
– Неке велике шапетине поред тора се виде, ко да е међед прошо.

шапат м ‘тих, безгласан разговор’. – Не знају људи да се пођекад шапат најбоље 
чуе.

шапељати -ам несв ‘ићи полако, ногу пред ногу’. – И оно, нако мало, све шапеља 
уз ђеда за стоком.

[шара] ж. – Кад исплетемо чарапе, ми потље извеземо шаре по-њима; изр. неће 
га ~ ‘не иде му од руке’ – Шта гој је пробо да ради, банкротиро е, неће га шара ни 
лијек и готова ствар.

шаран шарана м зоол ‘отровна змија Vipera berus, шарка’. – Знадијагу ови наши 
да запјевају у-глас ону: на вр брда шаран гуја спава, све се боим ујешће ми драго.

шарати шарам несв 1. ‘украшавати ћилиме’. – Пјеваше Вукосава: шарам ћилим 
у три боје / дођи, дођи, мило мое; в. шарен, шарено село; 2. ‘имати тајне љубавне 
авантуре’. – Ја, вели, војнак крварим за отаџбину, а ти нашла да шараш по селу (7: 
125).

шарен -ена -о ‘разнобојан’. – Ништа љепше но кад с прољећа погледнеш онај 
шарени шарениш по ливадама: колко разнијег цветића, лептирића, бубица, тичица 
и коекакијег красота и љепота; изр. ~ село ‘гробље’. – Кода-нас ти гробље зову ша-
рено село зато што се спомење шара; ║ шаренкас -ста -о ‘који је помало шарен’. 
– Имадијаше неку шаренкасту блузу.

шаренило с ‘разноврсност боја’. – Кад поглаш вашер, видиш једно шаренило на 
све стране.

шаренити се / шарењети се -ени(м) се ‘преливати се у мноштву боја, бити обе-
лежен разнобојношћу’. – Шарењеле се ливаде у мају ко ђетлић.

шареница ж ‘шарена поњава за покривање’. – Боље са слогом под шареницом 
него са свађом у раскошну дворцу.

шарениш -иша м в. шаренило. – На све стране шарениш од ношњи у кое је народ 
бијо обучен на саборима; в. шарен.

шарка ж 1. ‘део металног окова прозора, врата’. – Извалила ми се шарка на вра-
тима па не могу ласно да се притворе; 2. ‘отровна змија’. – Кад је косијо у Дубовима 
виђо волику шарку; в. шаран; 3. ‘болест шљива’. – Имадијасмо маџарку, није над 
њом имало шљиве, ал је слисти шарка проклета.

шароња м ‘шарен во’. – Кад је он ш његовим шароњама стиго пред водени-
цу, сви су гледали у њиг ко у чудо: имало е у-њима, брат брату, петнес товара; ║ 
шароњица м ‘шарени јунчић’. – Он отимари и напоји Китоњицу и Шароњицу и све 
им тепа ко ђеци.

шаротак -тка м ‘местимично отопљен снег’. – Кад погледнеш онамо преко по-
тока, видиш шаротак, по том знаш да е зими одзвонило.
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шаруља ж ‘крава шарене длаке’. – Она јуница е од Шаруље па смо решили да е 
оставимо за приплод; ║ шаруљица ж ‘шарена јуница’. – Подај шаруљици мекиња; 
в. теле.

шастук шастука м ‘мања стега, менгеле’. – Иди ово стегни у шастук па га 
претурпијај часком; ║ шастучина ж аугм пеј. – Код ковача сам виђо шастучину, 
није мањи од оног шпорета; ║ шастучић м дем. – Има код сајџије шастучић воицни, 
ко пакло дувана.

шатра ж ‘шатор, чадор’. – Кад бидну сабори, ондак кавеџије поставе шатре и 
астале и тујнак се, ко има пара, гостира.

шацовати -уем несв ‘оцењивати оком, меркати’. – Отвори четворе очи, добро 
шацуј, немо да брљнеш ко маче у варенику.

шашав -а -о ‘луцкаст, малоуман’. – Је ли, бре, шашавко један шашави, знаш ли 
ти ко ти је дао све то што имаш?; в. заперак.

шашавко м ‘луцкаст, малоуман човек’; в. напред шашав.
шашавуља ж ‘шашава жена’. – Она моја шашавуља мисли да он прича истину, 

а не познае ту сорту људи.
шашина ж ‘стабљике кукурузовине које се везују у снопове’. – Кад шашину 

врбовим прушћом повежемо у снопове, ондак снопове потрпамо у купе споради 
сушења и кад се добро исуше, онда ђенемо стогове па зими даемо стоци по један 
оброк.

шашљика ж сглт ‘посечена кукурузна стабљика’. – Шашљика по шашљика 
сноп, сноп по сноп купа, купа по купа стог.

шашовац -овца м ‘део таванице вајата или млекара’. – А у вајату између греда су 
били згодно обрађени шашовци, жути ко лимун.

шашољити -им несв ‘додиривати, миловати врховима прстију’. – Ова бабина 
размазлотина воли да е баба шашољи по леђима.

шверц м ‘кријумчарење’. – Целог живота се тај бавијо шверцом, није шћео ни-
како д-ознои гузицу.

шверцер шверцера м ‘кријумчар, препродавац робе’. – Док не наиђоше шверце-
ри преко вашеришта, нико ме и не пита пошто продаем креч.

шворц непром ‘без новца’. – Кад је осто шворц, он се упреподобијо, на ране да 
га привијеш.

шврљати шврљам несв ‘скитати, љубависати’. – Шврља он сад, шврљо му е и 
отац кад је бијо његовијег година, све у свое време.

шева ж зоол ‘птица из пор. Alaudidaе’. – Ове године има доста шева у нашем 
крају.

шевар -ара м ‘варијетет храста, погодно дрво за кровну грађу’. – Онај шевар из 
Лугова е вукло четири чивта волова.

шевати шевам несв ‘померати балван помоћу палија (в.)’. – Шевасмо помено 
онај балван и једва га натоварисмо; ║ шевнути -нем св ‘померити’. – Шевни овај 
дебљи крај трупца с том палијом.

шеврдати -ам несв а. ‘заносити се у ходу’. – Шеврда и травеља некако, ал једва, 
ко да е на туђим ногама; б. ‘расклимати се’; в. лувт, разлокати се.

шега ж ‘шала, забава, смех’. – Ћерају неку шегу с бабом, а и она мено пођетињила 
па јој, изгледа ми, то и пасуе.

шегачина ж ‘шала, смејурија’. – Ама, треба издржати ту шегачину.
шегачити се шегачим се несв ‘шалити се, забављати се’. – Туј ти се они почну 

шегачити и комендијати те испозаборављају све муке и невоље. – Кад ишћерају по-
стат, они поćедају и почну да се шегаче.
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шегрт шегрта м ‘ученик који учи занат’. – Кад је Саво учијо занат, бијо шегрт 
код Живка Вилиповића доље у Драгачици.

шедит -ита м ‘експлозив’. – Имо Станиша шедита, доњо из мајдана, остало кад 
су минирали камен.

шедрња ж ‘старудија’. – Не знам, човече, што чуваш ове шедрње, што то не по-
бацаш но се само заврзуемо око њиг.

шенити шеним несв ‘понизно молити, удворавати се’. – Шта му шениш, који 
кривак, целог живота?

шенични -а -о ‘пшенични’. – Ми смо шенични љеб јели само о благданима, а 
нако мурузни ил ражани.

шенлук шенлука м ‘весеље, славље уз пуцњаву’. – Те ноћи они начине невиђен 
шенлук, пола села су избудили.

шенокле ж мн ‘слаткиш од беланца, шненокле’. – Повуци, ћеро, ту шерпицу с 
млијеком мало ка крају шпорета и ондак кашиком турај ово умућено беланце, па кад 
те кнедле почну да нарастају, ти иг ондак окрени да се скувају и с друге стране и 
ете ти шенокле готове очас, ондај умути и добро пошећери жуманцад, додај мено 
брашанца и двије-три кутлаче оног истог млијека и прели озго шенокле.

шенут -а -о ‘луцкаст, блесав’. – Он ти је мало шенут, нек иде своим путом, а ти 
знај да е боље с мудрим плакати но са шенутим певати.

шенути шенем св ‘скренути с ума, пореметити памећу’. – Згодно шено весел-
ник, није му ласно.

шепав -а -о ‘хром, ћопав’. – И он ти, нако шепав, изнесе на леђима оно бреме 
оздо уз Окутњицу.

шепати шепам несв ‘храмати’. – Још није престо шепати од ондај кад се скрка 
с трешње.

шепртља м ‘невешт, неспретан човек’. – То е шепртља једна најобичнија, само 
млати празну сламу.

шепртљати -ам несв а. ‘радити неспретно, невешто’. – Немојде да шепртљаш, 
него се узми у-памет; б. ‘брбљати, ширити аброве’; в. трт.

шептели ‘боја брескве’. – Окречијо ми Мића кујну у шептели боју, а штукатор 
у бијело.

шептелија ж ‘виноградарска бресква’. – У сред винограда имали смо шептелију, 
била е слађа од шећера.

шепурак -рка м бот а. ‘дивља ружа, шипурак, Rosa canina’. – С јесени смо ишли 
з-бабом у планину да беремо шепурке па нам је мајка од њиг кувала млого добар 
пекмез; б. ‘калемљена ружа’. – А поред прошћа, у авлији, бијаше ред калемљениг 
шепурака свакоразнијег боја.

шепурити се шепурим се несв ‘гордити се, кочоперити се, хвалисати се’. – Кад 
је изабран за кмета, начињо се сав важан, обријо се, обуко стоеће одијело, узо кме-
товски штап па иде кроз село и шепури се ко паун; в. пућпурикати.

шербе шербета с ‘напитак од упрженог шећера’. – Да ти тета начини шербе, ома 
ће кашаљ да попушти.

шерет шерета м ‘шаљивџија, забављач’. – Онај Бранков шерет није никог 
остављо на миру.

шерпа ж ‘велика плића посуда за кување’. – Кад млијеко проври, повуци шерпу 
мено украј нек обаври; ║ шерпица ж дем. – Ти ћеш мене д-учиш: кад сам ја служијо 
војску, ти си вуко шерпице по пепелу; ║ шерпина ж пеј. – Ижње неку објену шер-
пину и вели: еве у-њој ми погасте креча, требаће ми д-окречим кујну; ║ шерпетина 
ж ‘и с т о’. – Што си турила ону шерпетину нође да неко на њу нагази.
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шетати шетам несв ‘бити у шетњи, рекреативно ходати’. – И прича он како су иг 
стражарно изводили у затворску авлију ђе су помено шетали, па јопет у бувару; ║ 
шеткати -ам несв дем. – Шетка баба по авлији, ломка прсте, пођекои пут се прекр-
сти и ишчекуе да л ће да кмекне дијете; ║ шетколити -им несв дем ‘шеткати’. – Не 
ради ништа но шетколи мено по авлији и то ти је.

[шећер] шећера м. – Неким људма и шећер гркне; ║ шећерни -а -о ‘од шећера’. 
– Од укуваног шећера с водом начини се шећерни сулц па се после у њему кува воће 
и тако добијеш слатко.

шећерац -рца м ‘кукуруз за кување’. – Укували шећерац па дали ђеци, а она да 
се подаве једући.

шећерити -им несв ‘стављати шећер, заслађивати’. – Немо мене шећерити каву.
шећерлија ж ‘сорта јабуке слатког плода’. – Код Гишине шећерлије ти Обрад 

сачека Саву Стојановића и заскочи му на леђа (5: 147).
шећеруша ж ‘вештачка ракија’. – Веле да е Милисав правијо неку шећерушу, 

тури квасца и шећера у џибру и добије ту ракичину која није ни за шта.
[шешир] -ира м; в. шубара; ║ шеширић -ића м дем ‘шешир с мањим ободом’. 

– Набијо онај сламени шеширић и оде низ-пут; ║ шеширче -ирчета с ‘и с т о’. – На-
бави му на вашеру неко шеширче, ваља му кад по сунчаници иде за стоком; ║ ше-
ширчина ж пеј. – Натуко неку шеширчину, једва га познак.

шиба ж ‘прут’. – Узми шибу, па га довати по гузи, опаметиће се.
шибати -ам несв ‘тући шибом, прутом’. – Није иг шибо често и за сваки не-

мирлук, али за »нећу« гузица е вазда била модра. изр. Мајка једном руком шиба, а 
другом милуе.

шибе! ‘узвик којим се тера пас’. – Шибе, дандаро једна! – Он с врата викну: 
шибе! – те тако оћера ону ђумару што е почела да лае на кума.

[шибица] ж; в. туце, упреденчити.
шибицар -ара м ‘везена платнена кеса за држање шибица’; в. чешљар.
шиваћи -а -е ‘који је у вези са шивењем, који се тиче шивења’; изр. ~-а игла ‘игла 

за шивење’. – Има шиваћа, а има плетећа игла, а има и екловка; ~-а машина ‘машина 
за шивење’. – Уз ђевојачко руво обично е ишла и шиваћа машина.

шивон -она м ‘памучни материјал за израду постељине, рубља’. – Набавила два-
ес метара шивона за аљине и коешта друго; ║ шивонски -а -о ‘који је од шифона’. 
– Шта се цијепаш тујнак ко шивонске гаће.

шивоњер -ера м ‘велики орман, шифоњер’. – Имало е двокрилни, трокрилни и 
четворокрилниг шивоњера у коима се држо веш и одијела, а на њему су стајале тегле 
слатког и дуње.

шија ж ‘врат код живине’. – То ти је иста ствар, што вико онај: није шија но врат; 
║ ши[ј]ица ж дем; в. батак, тртица.

шикана -ане ж ‘злоба, злонамерно стварање тешкоћа неком из пакости, врста 
прогона’. – Он ти је преживљо опасну шикану, ал, вала Богу, све је прошло.

шикара ж ‘густа непроходна шума са ниским растињем’. – У оној шикари ти се 
он сакријо кад су наишли Бугараши и тако спасо главу.

шикљати -а несв ‘изливати се у јаким млазевима’. – Кад извадик чеп, он ми ис-
падне и одонуд поче да шикља шира, једва се снађок да зуставим онај млаз; ║ шик-
нути -ем св ‘нагло покуљати, потећи’. – Кад га е онај Бугараш ударијо кундаком, 
њему веселнику одјампут шикну крв на уста.

шиктати шикћем несв ‘сиктати, говорити љутито’. – Шта шикћеш тујнак за 
ниђе ништа; в. љут.
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шило с ‘алатка којом се пробија кожа’. – Не може да се прошије ђон бе-шила. – 
Џаба ти се праћати противу шила.

шиљак шиљка м 1. ‘заоштрен колац на који се набија бравче ради пецидбе, 
ражањ’. – Ал они воле д-окрећу јагње на шиљку, ни абера што има и љебна вруна и 
пржуља; 2. ‘колац за који се везује пласт да би се привукао до стога’. – Тај шиљак за 
плашће је дугачак два-три метра и он се подвуче под плас, а пошто има рупе напред 
и позади крож њиг се провуче конопац ил влачег кои се пребаци преко пласта и за-
тегне, а други влачег је везан за предњи крај и он се качи за орачицу на јарму и тако 
се плашће вуче до коца ђе се ђене сијено.

шиљат шиљата -о ‘заоштрен’. – Додајде му онај шиљати колац.
шиљати шиљем несв ‘слати’. – Пита ме Јордан како ја шиљем паре сину у-војску, 

а ја му кам да турим у писмо.
шиљег шиљега м ‘млад ован’. – Оног шиљега ћемо за свадбу, ако Бог да.
шиљеже -ежета с ‘млада овца’. – Имамо тријестину оваца и пешесторо 

шиљежади.
шиљити шиљим несв 1. ‘оштрити, подоштравати нешто’. – Ене иг отишли да 

шиље тачке за патлиџане; 2. ‘инатити се’. – Ђе нађе на мене да га шиљиш.
шиљкати се -ам се несв ‘гуркати се, боцкати се (без зле намере), играти се’. – И 

волови могу да се шиљкају ко нека ђеца.
шиљокуран -ана м ‘млад, дрчан и самоуверен момак, жутокљунац’. – Они 

шиљокурани мисле да све знају, док не кокну главом о-зид.
шимизет -ета м ‘ниски дуги ормарић с огледалом’. – Шимизет од мајчиног рува, 

кад је начињена нова кућа, држали смо у предсобљу.
шимшир м бот ‘украсна биљка Buxus sempervirens’. – Имало код тете Олге у 

авлији неколко шимширова, порасли ко пластови сијена, не памте кад су посађени.
шина ж ‘метални обруч којим је опасан дрвени точак’. – Богме се поизлизале 

шине на колима, мораћемо на-зиму д-ударимо нове; ║ шински -а -о ‘који се тиче 
шине, који је направљен са шином’. – Прво смо имали дрвена, па шинска кола, е тек 
вамо касније су изашле ове, касти, гумарабе.

шиндра ж ‘покривка за грађевину од цепаних дашчица’. – Земајле се шиндра 
цепала и ондак је била дуговечнија но кад се струже.

шинути -ем св 1. ‘ударити, ошамарити’. – Викаше весели Алекса: шинућу те, 
Милисаве, два ми ока, ако то биднеш још једаред учињо; 2. ‘попити на брзину’. – 
Ајд да шинемо по једну с-ногуј, па да итамо.

шипак шипка м 1. зоол ‘плод шипурка Rosa canina’. – Млого е здрав пекмез од 
шипка; 2. ‘палац протурен између подвијених кажипрста и великог прста као знак 
негирања и омаловажавања’. – Еве ти га шипак!

шипарица ж ‘одраслија девојчица, девојчурак’. – Ко јуче да смо јој били на ба-
бинама, а еве ти сад – шипарица, готова се зађевојчити.

шипка ж а. ‘батина’. – Узми шипку па ишибај та говна; б. ‘гвоздени ваљкасти 
предмет’.

шипраг -ага м ‘ситно растиње, млада шума’. – Избијо шипраг пoсле ćече, не мож 
да се прође кроз парцелу.

шипрага ж ‘ситан град’. – Ошину мало шипрага, срећом није нањела млого ште-
те.

шипуран -рна -о ‘растресит, погодан за обраду (о њиви)’. – Оно земље више 
куће нам је лакорадно, дошло нако шипурно.

шипурњача м ‘земља погодна за обраду’. – У овој шипурњачи млого добро успи 
компир, још ако није сувовица – то роди само тако.
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шипчити -им несв ‘дуго и напорно радити’. – Вала шипчимо по цео боговетни 
дан, од уранка до заранка.

шира ж ‘непреврело слатко вино’. – Стасала шира, скокни те токни један бокал.
[ширина] -ине ж. – Њива е била дугачка преко сто корака а ширине била четре-

стак.
[ширити] ширим несв – Ово што ти рекок нек остане међу-нама, немо ширити 

диље.
[широк] -ока -о – Ко гој је бијо широке руке, њему е Бог узвраћо стоструко.
широкорук -орука -о ‘који је широке руке’. – Према широкоруком и Бог је вазда 

биво млого дарежљиви(ј)и.
широм прил ‘потпуно (отворити врата)’. – Кад га е виђо, он широм отвори 

капију и изиђе преда њ.
шити шијем несв ‘бавити се шивењем’ – Није престајала шити до у старе дане.
шићар -ара м ‘корист’. – Уватијо е згодан шићар на том послу.
шићарити шићарим несв ‘имати користи’. – Веш[т] ће да шићари и кад му мува 

у гузицу улети.
шићарџија м/ж ‘прорачунат човек, рачунџија, интережџија’. – Он јесте 

шићарџија, ал не могу да зборим губаво: велики је радник и није непоштен, туђе 
неће, а свое цени.

шиће с ‘ствари које се шију, сашивене ствари’. – Отиђи до Добриле те донеси 
оно шиће што е испоузимала ђеци мере, рекла е да ће данас све бити готово.

шицнути шицнем св ‘ударити некога танким прутићем’. – Само сам мено шицно 
коња, кад он полеће у галоп.

шичaти шиче несв ‘оглашавати се шичањем (о гусану)’. – Кад Даринчин гусан 
почне да шиче, бежали смо колко нас ноге носе.

шиш! узвик за терање живине. – Бастало Станоју С(у)руџији да запева ону: 
шиш, пиле, преко лука / држ се, мала, комшилука / држ се, мала, свог комшије / 
удаћеш се прије, а ми ударимо басовање; в. старешинство.

шиша ж ‘бочица за мастило’. – Ондај смо имали перо и перницу, шишу с ма-
стилом и упијач; ║ шише -ета с ‘бочица за алкохолно пиће’. – Ајд д-искренемо по 
једно шише.

шиша ж ‘подшивени препуст крова преко ивице зида куће, испод стрехе’. – Дра-
гишина кућа подшивена шишом.

шишарка ж ‘плод, семе четинара’. – Скупила ђеца пуну корпу шишарки па се ш 
њима играју, бејаги, пијаца.

шишати шишам несв 1. ‘сећи, скраћивати косу’. – Земајле смо ђецу шишали до 
главе и ниси мого виђети да носе ваке гриве ко што данас видиш па не знаш, Боже 
ме прости, је л мушко је л женско; 2. ‘стрићи (овце). – Ćутра ћемо да шишамо овце.

шишљак -ака м ‘шипраг’. – Увукле се краве у онај шишљак и једва сам иг 
ишћеро отуд.

шкакљив шкакљива -о 1. ‘осетљив (на голицање)’. – Ово дијете шкакљиво, не 
мош ласно ни да г-окупаш ни да га пресвучеш; 2. ‘неизвестан, ризичан’. – Мало е 
то, да ти право кажем, шкакљива ствар.

шкарпа ж ‘лепо уређена обала изнад пута’. – Кад смо покалдрмили пут, реши-
смо д-ископамо канале, д-уредимо банкине и шкарпе.

шкарпирати шкарпирам несв ‘уређивати косину поред пута’. – Скроз смо обалу 
изнад пута шкарпирали па кад обникне трава, моћи ће ласно да се покоси; в. банки-
на, шкарпа.
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шкарт м ‘отпад, одбачена роба’. – Има и шкарта, ал има и квалитетне робе, што 
јес јес; ║ шкартав -а -о в. чкартав. – Бијаше нако шкартав, па га одбацили кад је 
бијо на регрутацији.

шкартирати шкартирам св ‘одбацити слабије, извршити селекцију’. – Све оно 
што није прве класе шкартирај.

шкембав -а -о в. чкембав. – Нисам виђо Миша Ерцова одавно, млого се угоијо па 
ми би необично кад га виђек нако шкембавог.

шкиљав -а -о ‘који има једно око; слабовид’. – Он, нако шкиљав, поче нешто да 
дрви.

шкиљити шкиљим несв в. чкиљити. – Она жижалица шкиљи, једва се види 
у-соби.

шкодити шкоди(м) несв ‘штетно деловати, сметати’. – Што пијеш кад ти шкоди, 
видиш ли да ћеш да се упропастиш.

шкодљив шкодљива -о ‘штетан’. – Све што е шкодљиво треба обићи. – Оно што 
је честито и поштено – овима е млого шкодљиво.

[школа] ж. – Кад је некако отаросијо школу, Видое причо: збогом, школо, нисам 
те ни вољо; ║ школица ж 1. дем према школа. – Наша Магдалена ćутра креће у шко-
лицу; 2. ‘дечја игра, обично је играју девојчице скакућући по узаним квадратићима 
уцртаним на тлу’. – Ђевојчице играле школице, а дечаци кењаца; ║ школетина ж 
пеј. – Ви сте у тим вашим школетинама научили сто неваљалука, само нисте оно 
главно: како човек треба д-остане човек; ║ школски -а -о ‘који се тиче школе, који 
се односи на школу’. – Од овијег данашњијег ђака неки ће обалити и школу, а не 
само школску таблу.

школац школца м ‘ђак, школарац’. – Нарочито како стигоше ови школци, све се 
извитоперило, није џабе казано да ће нам млоге невоље доћи од начитанијег.

школовати се -уем се несв ‘похађати школу’. – Данас се ђеца школују да не 
раде, а најбољи су јој ђаци који то први науче.

шкрабати шкрабам несв ‘писати нечитко и неуредно’. – Шкрабо нешто, не знам 
ни да л он мож да прочита.

шкрга ж ‘отвор на који риба дише’. – Зарони мено па изрони, немаш шкрге да 
биднеш толико под водом, није то здраво.

шкрипа ж ‘звук настао трењем неподмазаних предмета’. – Кака е оно шкрипа 
што се чуе?

шкрипати -и[м] несв ‘одавати звукове настале трењем неподмазанаих предме-
та’. – Биле оне старинске клупе у-школи: ко гој мрдне оно шкрипи ко да си привијо 
винт на колима.

шкрипац -пца с ‘тешка, неугодна ситуација’. – Кад се нађе у шкрипцу, он је онда 
мекши од памука, чим му мено лакне, он се осили.

шлајпек шлајпека м ‘новчаник’. – Веселом Вилиману извукли мангупи на ваше-
ру шлајпек из џепа.

шламћати шламћем несв ‘вући превелику обућу по земљи при ходању’. – 
Шламће у оним поцијепаним кондурчинама, чуе се до у-поток.

шлањав -а -о ‘запуштен, неуредан’. – Иzедно е ишо нако шлањав у некој изабаној 
обући.

шлањати -ам несв в. шламћати. – Ене га шлања одонуд од Такиша; в. сатараћ.
шлање ж мн ‘поцепана или потпећена обућа’. – Натрапа Бранко оне његове 

шлање и изиђе на-басамке.
шловијанка ж ‘поткошуља’. – Кад чу врисак, он излеће из-собе у-гаћама и 

шловијанци да види шта би.
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шлосер шлосера м ‘машинбравар’. – Он ти је завршијо занатић за шлосера и ома 
га запослили у вабрику.

шљака ж ‘материјал за насипање пута’. – Пред зиму навучемо шљаке според 
пута, па зими кад обледи, бацимо да мож да се прође.

шљам м 1. ‘блато, кал’. – Шљам ти је отпад који се баца на буњиште; 2. ‘олош’. 
– Шљам ти је и рђа од човека.

шљампо -а м ‘неспретан, трапав човек’; ║ шљампав -a-о ‘неуредан, неспретан’. 
– Како разби наки бокал, шљампо један шљампaви?

шљапати -ам несв ‘газити по води и блату’. – Не шљапајде по тој бари, уићи ће 
ти вода у обућу.

шљегнути -ем св ‘сићи’. – Кад су ови горштаци шљегнули озго из брда, почели 
Чачани да иг задиркују, а ја им велим да су нам ђедови казли: ако нам бидне у жи-
воту оскудно вамогоре у брдима, шљегните доље крај Мораве, туј је млого добра 
земља, а нерадни људи и туј ћете добро да прођете.

шљез м бот ‘биљка с лековитим својствима, Althaea, слез’. – Има бели и црни 
шљез, обадва су здрава; ║ шљезов -ова -о ‘који је од слеза, који се тиче слеза’. – Ку-
пила јој млого згодно лице за блузу, дошло нако шљезове бое.

шљезовина ж ‘лишће, стабљика слеза’. – Кажу да и ћурка воли да гута шљезовину.
шљемати шљемам несв ‘пити до пијанства’. – Ене ти га у каванчини, шљема с 

оним бекријама од подне.
шљеме с ‘врх крова, слеме’. – Морам неког да нађем да ми узведе уз маије и да 

ми препокрије шљеме.
шљемењача ж ‘коритасти цреп на слемену, ћерамида’. – Шљемењаче одњо ве-

тар и сад прокишњава грађевина.
шљепак -ака м ‘који је као слепац, слабо расуђује, не зна шта ради’. – Онај 

шљепак прође некуд сабајле. – Онај шљепак не зна шта ради, но туче брез везе.
шљепак -пка м ‘ружно зденуто омање сено’. – Жђено неки шљепак, боље би то 

урадила моја покојна баба д-устане из гроба.
шљепати шљепам ‘млатити, тући, ударати’. – Требало је њега шљепати за вакта, 

сад му не може ништа; ║ шљепити -им св према шљепати. – Шљепијо га мено по 
гузици, а он се распекмезијо па се дере ко магарац; ║ шљепнути -нем св ‘и с т о’. 
– Шљепни ти њега и кад није крив, боље ће бити него да гледаш шта ће чинити кад 
скине улар.

шљепило с ‘слепило’. – Он ти туца ко да има кокошје шљепило.
шљепица ж в. шљепак – Ону моју шљепицу свак може да превари, она сваком 

веруе.
шљива ж бот ‘воћка Prunus domestica’. – Нема шљиве без маџарке, нек прича 

ко шта оће; ║ шљивица ж дем. – И она шљивица добро поњела; ║ шљивић -ића м 
‘младо стабло шљиве’; в. пресађивати; ║ шљиветина ж пеј; в. узодити; ║ шљивов 
-ова -о ‘који је од шљиве’. – Ударила га »шљивова грана« па е још мамуран.

шљивик -ика м ‘воћњак под шљивом’. – Ене му куће доље одма испод оног 
шљивика.

шљивка ж ‘шљивова мека ракија, до 12 гради’. – Ђе нађе да питаш шљокаџију 
је л боља шљивка ил крушковача.

шљивовица ж в. шљивка. – Ондак се маом пила шљивовица, љута ретко кад; в. 
себица, дреновка.

шљивовак м ‘прут, штап од шљивовог дрвета’. – Ако здомчам онај шљивовак, 
опаметићеш се.

шљивовина ж ‘шљивово дрво’. – Иди мено нацепај оне шљивовине.
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шљигав -а -о ‘клизав’. – Нисам мого прије по овом шљигавом путу.
шљигавац -авца м ‘снег који се отапа’. – Обуј се добро, видиш каки је овај 

шљигавац.
шљигавица ж ‘клизавица’. – Млого е гадна шљигавица напољу.
шљигати се -ам се несв ‘клизати се’. – Вели баба да се неће шљигати, ал ти за 

њом погледни да не пане.
шљиц м ‘разрез на предњем делу панталона, шлиц’. – Закопчајде тај шљиц, 

немо да се обрукаш.
шљицкавац -авца м ‘житко блато’. – Није чудо што су се ђеца вако искаљала кад 

су прегазила нолики шљицкавац.
шљицнути -нем св ‘благо ударити прутићем’. – Шљицнидер га мено, да се сми-

ри.
шљокати шљокам несв ‘пити без мере’. – Немо, бре, више шљокати, упро пасти-

ћеш и кућу и здравље.
шљокара м ‘пијанац’. – Е, људи мои, дођоше ми главе ове шљокаре.
шљокаџија м ‘пијандура, који се одао алкохолу’. – Пушти ти оне шљокаџије, 

нек иду бестрага; в. шљивка.
шљонути шљонем св ‘ослабити, изнемоћати; спласнути’. – Шта си то шљоно, 

исписниче’. – Шљоно ко уштипак.
шљопити -им св ‘ударити’. – Мало е валило да га шљопим преко носа, па да ми 

је на око испо; в. варјача.
шмек м ‘непријатан мирис или укус’. – Нешто ми се не свиђа она Перова ракија, 

ко да има неки шмек; ║ шмекљив шмекљива -о ‘што има шмек’. – Ижње ми неку 
шмекљиву ракичину, не ваља циганске паре, не знам како е мого нако добре шљиве 
д-упропасти.

шмекер шмекера м ‘женскарош’. – Пушти тог шмекера, ништа друго и не ради 
него облеће око доконијег жентурина.

шмизла ж ‘женска особа која често плаче’. – Шта се то јопет наљутила ђедова 
шмизла и ко ми је стално ćекира?

шмиргла ж ‘папир или тканина обложена абразивом’. – Купи ми један табак 
шмиргле за шпорет.

шмирглати -ам несв ‘брусити шмирглом’. – Морам да шмирглам ову држалицу, 
мање ће да жуљи.

шмокљав -а -о ‘болестан, измучен, јадан’; в. чкрбав.
шмокљан шмокљана м ‘неотпоран мушкарац, слабић’. – Ајде, ајде, покрени се, 

шмокљане један.
шмокљо -а м ‘неспособњаковић, килоња’. – Онај шмокљо Милосављев ко да 

није имо шта да једе.
шмркљати -ам несв ‘бити кијавичав, слинити’. – Не знам шта му е те шмркља 

има неколко дана.
шмрцав шмрцава -о ‘онај који шмрче’. – Нешто е шмрцав има пешес дана.
шмрцати -ам несв в. шмркљати. – Вели ђедо да данас боље шмрца но прошле 

године.
шмугнути -нем св ‘отићи неприметно, изгубити се’. – Посматра и смишља 

кудије би мого да шмугне ако бидне стани пани.
шнајдер шнајдера м ‘кројач’. – Раде је бијо шнајдер прве класе, он кад ти сашије 

одијело, стои коно пришивено, није му било равне, а имало е и пелвера и зато е и 
казано: да је швати ко зјати, и врана би кошуљу носила.
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шнајдерај -аја м ‘кројачка радња’. – Њиг пе-шес мајстора направили заеднички 
шнајдерај у-Гучи, он ти је бијо нође поред каване »Драгачево«.

шнајдерка ж ‘кројачица’. – Било је кода нас добријег шнајдерки. – Оћу ово 
д-однесем шнајдерци, да ми сашије за Божић; ║ шнајдерчин -а -о ‘који припада 
шнајдерки’. – Она старија шнајдерчина унука се удала ономад, отишла у Ужице.

шнир м ‘рајсфершлус’. – И тако ти ја вришко научим да крајштикуем, да при-
шивам дугмад и пуцад, д-ушивам шнирове.

шнит м ‘шаблон од папира по коме се кројило, мустра’. – Све сам код Добриле 
направила шнитове за коешта.

шнола ж ‘укосница, шнала’. – Купила ми баба неколко шнола.
шњарити -им несв ‘пушити, димити се’. – Не знам шта-во би те шпорет поче да 

шњари, пуна кућа дима.
шњур м ‘везице за ципеле’. – Вежи, дијете, те шњуреве на замку.
шоботати шобоће несв ‘празно одјекивати’. – Не мораш у-буре да завируеш кроз 

чеп, но чукнеш вако и чуеш: докле је потмул звук, донле има у-њему ракије, горе ђе 
шобоће, нема; в. дометнути.

шокара м в. локара. – Нема ти од шокаре ни куће ни кућишта.
шокати шокам несв ‘пијанчити’. – Сваки дан шока и лежи ко дандов, а ђеца му 

иду боса и гола.
шокња ж ‘део лица испод носа, усне и надусница’. – Распали га песницом, прште 

му шокња ко обланда и свога га обли крв.
шолапити шолапим несв ‘причати глупости’. – Само нешто шолапи, начисто 

брез-везе.
шоловати шолуем несв ‘правити дрвени оквир за наливање бетона’. – Данас 

ћемо да шолуемо темељ, а ćутра да бетонирамо.
шоњо -а м ‘слабић, млакоња’. – Ожени се и онај шоњо и сад ћеш ти заузети 

његово место; ║ шоњав -а -о ‘приглуп, туњав’. – Ћути туј, шоњо један шоњави, ти 
ће ми кажеш шта ја треба да радим у мојој кући.

шопати шопам несв ‘храмати’. – Виђде што ли она овца шопа.
шопити шопим св ‘ударити дланом шаке по лицу, ошамарити’. – Немо да те 

шопим, па да видиш ко не зна.
шорати1 шорам несв ‘мокрити, уринирати’. – Натуко се шприцера па иде сваки-

час да шора.
шорати2 шорам несв ‘тући. млатити’. – Мого је он да шора слабије од себе док 

једном није налећо на вештијег ода се; ~ се шорам се несв ‘тући се’. – Богами ти се 
они почеше шорати, нође пред свима; ║ шорнути -нем св ‘ударити некога изненада 
грубо, клепнути’. – Шорну га колко е имо снаге и овај паде ко свећа.

шоро -а м ‘који има велике усне’. – Милун Шоро је бијо добар дечак, ал порђав 
ђак; ║ шорав -а -о ‘великих усана’. – Онај шорави Миле поче нешто да тењезга, да 
ти се слоши и не даде д-ископамо канал според пута кроз његову башчу која е за-
расла у коров.

шора ж ‘жена великих усана’. – Виђе ли ти прође ли она шора путом.
шота ж ‘шири део, дно јајета’. – Кад смо се почукали, он мене разби вр, а ја њему 

шоту.
шпалир -ира м 1. ‘војнички строј (обично почасни)’. – Он ти је служијо у гарди, 

често су у шпалиру стајали кад долазе коекаки буџовани; 2. ‘ред воћних стабала 
(обично формиран уз затегнуте жице)’. – Кад погледнеш његове шпалире малина, 
ко на некој слици.
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шпарати шпарам несв ‘штедети, чувати новац’. – Шпаро сам да му набавим 
трактор кад дође из војске.

шпаринг м ‘метална трака, уска шина’. – Ђедо Младомир нам наредијо сличуге 
па иг оково шпарингом.

шпартати -ам несв ‘шпартачем сећи коров између два реда кукуруза’. – Шпарто 
ми Стево њиву с коњом јутрос сабајле, прије но што е отишо у његову њиву.

шпартач -ача м ‘плуг којим се подсеца коров између два реда кукуруза’. – После 
смо скоро сви почели набављати шпартаче.

шпацирати шпацирам несв ‘шетати’. – Земајле ти се, веле, доље у Чачку, увече 
излазило на корзов и туј се шпацирало, мешто да нешто раде.

шпекулант м ‘човек који ради нелегално стичући сумњиво богатство’. – Онај 
шпекулант би преваријо и рођеног оца.

шпекулација ж ‘вешто планирање, калкулисање, мудро замишљени трговачки 
послови’. – Све шпекулације је радио сталожено и мудро.

шпеције ж мн ‘додаци јелу, зачини’. – Свакакијег шпеција ти она има у кујни и 
то користи кад спрема јела.

шпилкозне ж мн ‘кратке дечје панталоне са четвртастим делом на попрсју’. – 
Сашила сам обадвојици по шпилкозне, оћу да иг поновим за Илиндан.

шпиновати шпинуем несв ‘пржити шећер на тихој ватри’. – И ондак шпинуеш 
шећер и наспеш га одозго.

шпиц м 1. ‘челични клин за тесање камена’. – Надари ме ђаво д-ударим шпицом 
још јанпут д-обијем један ћувик, и онај камен ми пуче ко стакло; 2. ‘врх ципеле’. 
– Поџавељају се и он га дрмне шпицом у гњати; ║ шпицас -ста -о ‘оштрог врха, 
шиљат’. – Није лоша парцела, само дошла некако шпицаста, није баш подесна за 
орање.

шпицлов -ова м ‘лукав и превртљив човек, препредењак’. – Онај Слободанов 
шпицлов пробо да превари Бошка.

[шпорет] шпорета м. – Нама пот шпоретом стално дремо мачак; в. чадити, чађ.
шпрајц м ‘подупирач, ослонац’. – Наćекли смо шпрајцеве, треба да шолуемо 

плочу.
шприцати -ам (не)св ‘вакцинисати’. – У уторник ће у Расовцу да шприцају ке-

рад; ║ шприцавати -ицавам несв. – Ови што држе самсаре мора д-иду сваке године 
да иг шприцавају.

шприцераш -аша м ‘човек који воли и често пије шприцере’. – Они су ти по-
знати ко велики шприцераши: веле да е лашње напоити волове но њиг двоицу јел 
волови знају колко им је доста, а они јок.

штавити -им несв ‘припремати кожу за употребу’. – Знао е Јеротије да штави 
кожу од јагњади и оваца.

штaерац -рца м ‘раса коња’. – Имали су Миленинци добар пар штaерацa.
штакор м ‘глодар, пацов’. – Уватијо се у гвожђа штакор, није мањи од оног 

мачета.
штала ж ‘просторија за смештај стоке’. – Пођеш штали, зврји празна, од наког 

газдинлука увати ме туга нека, неш веровати да ми пођекад ударе сузе на-очи, како 
и не би, колко е тујнак брава бивало (7: 94); ║ шталица ж дем; в. скрпити.

штамбиљ -иља м ‘печат’. – Лупнидер ти мене вође штамбиљ, да се знаде да сам 
свое обавијо.

штап штапа м ‘дрвено помагало, мачуга’. – Ђедо није прво шћео д-узме штап, 
а сад узо два; ║ штапина ж аугм. – Никад нисам вољо штапину, ал сад не могу без 
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ње; ║ штапић -ића м дем. – Кажу ђеца да је баба узела штапић да би се ругала ђеду; 
в. догегуцати.

штапци -аца м в. цјепци. – Падоше штапци, скоро ћу да саткем (9).
штедишан -шна -о ‘штедљив’. – Не треба бити тврдица, ал штедишан треба 

бити, јел распикућа не зна да доклен се има донде се чува, и ко не чува мено, никад 
неће доста имати, спорад тога е боља добра штедња но рђаво стицање.

штеђети штедим несв ‘штедети’. – Ако не будете штеђели, нећете имати.
штекер штекера м ‘утичница за електричну струју’. – Мајсторе, нареди ми вође 

један штекер да могу да прикључим прекрупач.
штектати штекће несв ‘оглашавати се уједначеним звуком’. – Кад смо наминули 

озго од Дијелова, чусмо како доље штекће митраљез. – Oнај стари Бранков камијон 
узбрдо штекће ко кер кад јури зеца.

штеловати -уем несв ‘подешавати’. – Нико н-умије боље да штелуе плугове од 
Милинка Раковића, он кад наштелуе, њива бидне сложена ко књига.

штемајз м ‘алатка за обраду дрвета’. – Јеси виђо како Радоица вришко прокопа 
ступчару са штемајзом.

штенара ж 1. ‘кућица за псе’. – Eве ти однеси мено млијека тамо у штенару бене-
чадма; 2. ‘незагрејана, хладна соба за спавање’. – Човече, смрзо сам се ноћас у овој 
штенари, све се иње уватило по санџади.

штенац -нца м ‘млади пас’. – Имам да ти даднем на презент штенца, прави 
вучјак; ║ штене штенета с ‘младунче пса’. – Нечије штене нам уишло у авлију; ║ 
штенећи -а -е ‘које припада штенету’. – Најопаснија штенећа болес ти је штенећак.

штенећак -ака м ‘болест паса’. – Кад наиђе штенећак, штене може олако и 
д-ослепи.

штета ж ‘губитак’. – Стално нам је Стево Циганин пјево ону: Цигани су штету 
штетовали, липсала им ћорава кокошка; ║ штетан штетна -о ‘шкодљив’. – Штетно 
е, сине, пушити: ем трошиш паре, ем штетиш здравље, ем чиниш гре јел то ти је 
ђавољи кад.

штетити штетим несв ‘наносити штету, шкодити’. – Ја га понудијо цигаром а 
он, колко е образли, вели: нећу да те штетим, нисам ти ја неки пушач; ║ штетовати 
штетуем (не)св ‘радити са губитком’. – Богами смо ове године штетовали на компи-
рима: упропасти нас онај позни мраз те нам преполови род.

штик м ‘поен у игри карата’. – Играју они таблић и кад се најмање надо, одње 
му три штика одјампут.

штипати штипам несв 1. ‘стезати прстима’. – Немо да штипаш то дијете, 
помодреће му обрашчић; 2. ‘надражити очи димом’. – Ветар поврати дим у кућу те 
поче да нас штипа за-очи; ║ штипкати ам несв а. дем према штипати. – Није му 
дао мира: штипко га док учитељ није подвикно; б. ‘помало пасти, чупкати траву’; в. 
газдинлук; ║ штипколити -им несв дем. – Богме штипколи мраз за увета; ║ штип-
нути -нем св прем штипати. – Штипно е мено, непреметно, а она се запламћела ко 
булка, нит ромори нит говори.

штирк м ‘смеса добивена кувањем брашна која се убацивала у воду при прању 
веша’. – Кад се у веш убаци штирк, па се осуши, он се ондак учврсти и добро држи 
пеглу.

шток м ‘оквир врата‘. – Оварбај ми и врата и шток у ову тамнозелену боју.
штрангла ж ‘краћи конопац којим се везује говече’. – Обично кад се прода брав-

че, уз њега иде и штрангла, што-но веле: кад иде јуне, нек-иде и уже.
штрафта ж ‘линија при врху зида којом се одваја измоловани зид од плафона’. – 

Умљо е Бошко д-извуче четкицом на дувару штрафту, и то дуплу, на једно тријестак 
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сантима од штукатора, па доље ишара с ваљком, а горе до штукатора и штукатор 
бидну једнобојни, маом бели.

штрецати се -ам се несв ‘трзати се од бола, страха’. – Неђе се ово дијете јуче 
препало, целу ноћ се штрецало и уздисало; ║ штрецнути се -нем се св према штре-
цати се; в. обад.

штрикати -ам несв ‘плести (предмете од вуне)’. – Почела да штрика чарапице; 
║ штрикаћи -а -е ‘који се односи на штрикање’. – Земајле смо све ручно плели и 
штрикали, сад веле има и штрикаћа машина.

штрингла ж ‘испредена вуница припремљена за плетење’. – Купи ми још двије 
штрингле ваке вунице, еве ти, понеси ову да сумираш еда би ми било једначито.

штркљас -ста -о ‘висок а танак’. – Бијаше иштркљо, ал није податко, па се нако 
штркљас мено погуријо у плећкама.

штркљати -ам несв ‘нагло расти’. – Штркљају ова ђечица, вала Богу, ко из воде.
штркнути -нем св ‘помусти козу, овцу или краву’. – Иди штркни овце часком док 

ја приставим вечеру; ║ штрцати (се) штрцам (се) несв ‘прскати (млазевима воде)’. 
– Бијаше врућина кад нам је ђедо направијо штрцаљке: ми примакнемо по кову с 
водом и штрцасмо се док се нисмо згодно окупали; ║ штрцнути -нем св 1. ‘из-
мусти последње капи млека из вимена (краве, овце)’. – Еве, са-ћу само још мено да 
штрцнем шаруљу. – Отишла да мено штрцне овце, заувар је колко било, ал време је 
да се престану мусти, одавно су сјагње; 2 ‘прснути, (по)прскати’. – Кад га е штрцно 
оном његовом штрцаљком, бијо е сав мокар ко да се упишо и није смео д-уиђе у 
учијоницу док се није осушијо према-сунцу; ║ штрцкати -ам несв дем ‘прскати 
у кратким танким млазевима’. – Ене ђеце штрцкају се код бунара. – Штрцкају се 
ђеца, срећом врућина е па неће назепсти; ║ штрцколити -им несв дем 1. ‘измузати 
последње капи млека’. – Ајде појтај, немо више штрцколити ту краву; 2. ‘прскати 
кратким танким млазевима’. – Ене и оно с оним јадима научило да штрцколи.

штројач -ача ‘човек који кастрира (штроји) вепрове’. – Од Милића Јеринића 
није било бољег штројача у нашем крају, ондак ти није ни имало овијег марвењака 
ко-во сад.

штројити -им несв ‘кастрирати’. – Има Душан два млада коња, обадва су штро-
ена неђе прољетос.

штрока ж 1. ‘прљавштина’. – Скинде ту штроку с астала, кумим те Богом; 2. 
‘аљкава, неуредна жена’. – Она његова штрока, да нешто зна, не би јој ђеца била 
нако прљава и неумивена.

штрудла ж ‘старински колач’. – Узми мено штрудле, заслади се.
штрументи м мн ‘трубачки оркестар’. – Ондак су ти наши штрументи, кад је 

капелни бијо Десимир Перишић, одњели победу у-Гучи.
штрумфла ж об. мн ‘растегљива трака за подвезивање женских чарапа изнад 

колена’. – Онда су ти чарапе биле плетене од вуне до изнад кољена и њиг држале 
штрумфле, није било овијег појасева и коешта.

штруцовати -уем несв ‘скраћивати бркове’. – Дошо сам да ми мено штруцуеш 
бркове.

штрцаљка ж ‘цев од зове’. – Штрцаљка се разликовала од пуцаљке по томе што 
е на дну цевке од зове имала чеп са малом рупицом и онда се клипом увуче вода 
коно на прилику шприц кад се дае некција, само што е већа млого, и кад ћушнеш 
клип, вода мож да штрцне преко десет метара.

штрчати -им несв ‘одударати, издвајати се од окружења’. – Знаш како ти је: ко-
но што гром гађа у лужњак што штрчи у ливади, тако ти је и ш човеком; ан је бољи, 
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паметнији, виђенији, имућнији, ома зине на њега свака ала и врана јел не воле да 
неко штрчи.

штукатор м ‘плафон, таваница’. – Мено ми штукатор очадијо, па ћу д-узмем 
креча да га прекречим.

штул м ‘делови потковице који упадају у тле и спречавају да се коњ оклизне’. – 
Зимски ков има веће штулове да се коњи не би на леду шљигали.

штула ж ‘дрвена нога за хроме људе’. – Кад смо били ђеца, ми смо правили шту-
ле, па смо на њима ишли и правили се важни јел смо, тобож, високшији.

штуљати штуља несв ‘жуљати’. – Била она клупа прештуљаста па га штуљала, 
те он пређе и ćедне на-кревет, според меита.

штур штура -о ‘усушен, који није једар’. – Има доста пшенице, не могу криво да 
рекнем, ал преćече је она сувовица те оста мено штура.

штуцати -ам несв ‘имати штуцавицу, singultus, као последицу грчења 
дијафрагме’. – Кад почне да штуца, она вели: штуца ми се, помиње ме неко / није 
близу, није ни далеко.

штуцна ж ‘лимени прстен на оџаку у који улази чунак’. – Расклимала се штуцна, 
замажде је мено тим малтером.

шћапити -им св ‘зграбити, отети, украсти’. – Навадило се то да шћапи шта било, 
нако, на муфте.

шћер шћери ж ‘кћи’. – Шћери је поудаво, синове иженијо и сад може колко може.
шћерати -ам св ‘сагнати низ брдо’. – Шћерај те овце доље низ Дубове и понеси 

ове притке, треба да се поприча буранија.
шћети оћу ‘хтети’. – Причала та баба Андра како њиг двојица не шћедоше да јој 

наплате увођење струје, ко да се не ваља. – Шћадијаше стрина Крстина још нешто 
да ми рекне, ал наиђе докторка те је обамете.

шћукати -а[м] св ‘скупити пилад на храну (о квочки)’. – Ет нако ко што квочка 
шћука пилад, тако сам и ја савијала моју ђецу док не одвркоше и не почеше једно 
по-едно д-иду у-свијет, ко у-школу, ко у-војску, е ондај сам виђела да е моја јадна 
свекрва право зборила да си најратнији док ђецу покриваш под једну поњаву, јел 
каже: мала ђеца – мала брига, велика ђеца – велика брига ил још љепше: мала ђеца 
љеба једу, а велика џигарице.

шћућурити се -им се ‘скупити се, смањити се, згрчити се (од страха, хладноће)’. 
– Кад је виђо шта мож да бидне, он ти се шћућуријо, бијо е мањи од маковог зрнета. 
– Шћућурила се прасад у гомилу да им бидне топлије; в сајман.

шубара ж ‘зимска крзнена капа’. – Носијаше онај веселник шубару по оној жеги, 
а Дејо комендија: ласно ти је познати будалу – зими шешир а љети шубару.

шубер м а. ‘капак на таваници’. – Ми смо кроз онај шубер горе дизали орасе на 
таван да се суше; б. ‘мала вратанца кроз која се избацује ђубре из штале’. – Кад из-
бациш ђубре, затвори шубер, бојати се да не уиђе како пашчиште да поплаши стоку.

шуверица ж об. мн ‘крпе којима су увијане ноге (уместо чарапа)’. – Ондак ти 
војска није носила чарапе, но смо увијали ноге у шуверице.

шуга ж ‘обољење коже праћено сврабом, scabies’. – Кад те спопане шуга, мора 
да се чешеш сваки-час, зато е ваљда и казано да се шуга и љубав не могу сакрити; 
║ шугав шугава -о ‘који је оболео од шуге’. – Кад су га они ништаци прогласили за 
тобожњег непријатеља државе, сви су бежали од њега ко да е шугав.

шукас -ста -о ‘без рогова, шут’. – Имали ови Видосављеви шукасту краву и она 
никад није смела да се побије са туђом стоком, ваљда и-она зна да не може шукас с 
рогатим.

шукнути -ем св ‘бојажљиво рећи’. – Кад је виђо опаснос, није смео да шукне.
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шулић -ића м ‘мала стаклена посуда из које се служи ракија од око 1/10 л’. – По-
писмо по два-три шулића ракије те се мено згријасмо.

шума ж 1. ‘гора, дрвеће’. – Одоше људи у-шуму да зготове дрва за-зиму: ║ 
шумица ж дем. – Ајде ти, благо баби, са мном у шумицу да наберемо печурки; ║ 
шумарак -рка м ‘мала шума’. – Иза оног шумарка су ти њине куће; 2. ‘лишће’; в. 
простирка; ║ шумка ж сглт ‘лист’. – Туј поред нас паде шумка обоена јесењом ва-
трелом бојом, ко неки лептир; ║ шуметина ж аугм. – У оној шуметини сам погубијо 
овце; ║ шумовит -овита -о ‘обрастао шумом’. – Њин крај је шумовит, млого више 
имаду шума но њива и ливада; ║ шумски -а -о ‘који се односи на шуму’. – Горенак 
код испоснице оног калуђера има разног шумског воћа.

шумадински -а -о ‘који припада Шумадији’; ~ одело ‘народна ношња’. – Нико 
нема тако згодну ношњу ко што е шумадинска; ~ чај ‘врућа (кувана и запржена) 
ракија’. – Оћемо ли д-угријемо по један шумадински чај.

шумор м ‘шум лишћа на ветру’. – Чуеш ли шумор горе, ко да неки народ шапће.
шунтавко м ‘приглупа, шунтава особа’. – Не мош ти од тог шунтавка ништа да 

чуеш.
шунто -а м в. шунтавко. – Јесте он шунто, ал је добар ко добар дан; ║ шунтав -а 

-о ‘збуњен, смушен, сметен’. – Ајде, бре, мрдни мено, шунто шунтави!
шуњара м / ж ‘човек који иде и завирује свуда около као да нешто тражи’. – Она 

шуњара само звера ђе ће шта чути и виђети да би могла да препреда аброве.
шуњати се -ам се несв ‘опрезно се кретати, завиривати, уходити’. – Шуњали су 

се по селу до пред саму ноћ, ђе се после сторњаше – они знају.
шупа ж ‘зграда за алате’. – Пито, каже, овај наш што е отишо у вабрику, на том 

њином збору, директора да л је правилно да ви директори имате виле, а ми радници 
да живимо у шупу, а овај му реко: није правилно, треба: у шупи!

шупаљ шупља -е / -о ‘пробушен’. – Викали за Драгишинца да е покварен ко 
шупаљ зуб, ал да е и он најпотље добијо шупаљ нос до очију.

шупљина -ине ж ‘дупља, рупа’. – У оној шупљини старе букве населила се чела 
кад се роила.

шупљоглав -оглава -о ‘који мало зна, неразуман, брзоплет’. – Шупљоглаво то, 
брате слатки, само мисли од данас до-ćутра, не види диље од носа.

шупљоглавац -авца м ‘који је без памети, незналица’. – Они шупљоглавци, бес 
памети, најволе влас.

шурак -ака м ‘женин брат’. – Кад је женијо сина мој шурак, ја сам ти ондак бијо 
чауш; ║ шураковић м ‘шураков син’. – Мој шураковић служијо војску ђе и ја.

шурити -им несв ‘преливати заклану свињу врелом водом ради лакшег скидања 
чекиње’. – Ми смо шурили свиње, а пођеко више воли да иг смуди; в. осмудити.

шуркати -ам несв дем ‘помало радити, раткати’. – Па ет, благо ђеду, што сам 
радијо, радијо, сад помено шуркам, нолико колко ми кувет допушта; ║ шурнути 
-нем св према шуркати; в. исписник, узвести; ║ шуркање с гл. им; в. ранити.

шурњаја ж ‘шуракова жена’. – Добијо сам млого добру шурњају: вредна и 
гледна.

шуровати шуруем несв ‘тајно се договарати или радити’. – Стално су они нешто 
шуровали без нашег знања.

шустер шустера м ‘обућар’. – Однеси ми ове опанке код шустера да иг пенџетира.
шустикла ж ‘везени или нецани украсни детаљ’. – Извезла сам ђеци и чаршова, 

и шустикли и ваздан коешта, д-имају успомену од бабе.
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шутнути -нем св ‘ударити ногом’. – Ђедо шутно Љубишу ногом у гузицу кад га 
е уватио у бостану. – Док им је ваљо, окивали га у звијезде, кад им је скресо истину 
у-очи, шутнули га, а да су могли – прождрали би га.

шућети шутим несв ‘ћутати’. – Знај, синко, да е мудар онај који умије шућети 
кад треба јел ко паметно шути он, (у)ствари, мудро говори. – Ако н-умијеш паметно 
зборити, а ти ондак шути. – Кадгођ сам шућо, нисам се кајо.

шућмурас -ста -о ‘неодређен’. – Ма јесу они то урадили, ал испало некако 
шућмурасто, само су отаљали.

шућурка ж бот ‘украсна тиквица’. – Е погледни, молим те, каке ми је Сиба 
шућурке доњела.

шуша м ‘ништарија, подлац’. – Ствари, испадок ја најгори, ожени се, заиста, 
свака шуша, а ја никако, неће па то ти је.

шушка ж ‘отпад при рендисању дрвета’. – Иди до Јеротија у радијоницу те узми 
џак шушке, ваља да турим под пиланцад; в. букнути; изр. надати шушку ‘поплаши-
ти, натерати у бекство’. – Надо му шушку; в. одвалити.

шушкавац -авца м ‘врста цвећа’. – Кад оберемо шушкавац, он ти не мијења боју 
по целу зиму.

шушкати се -а се несв ‘ширити гласине, говоркати се’. – Шушка се по селу да 
он бегенише Драгишину унуку.

шуштати шушти[м] несв ‘шумити, производити шум’. – Кад смо пролазили 
кроз онај багрењак, поче нешто да шушти у оном аврику, а мене се згодно поподиже 
коса на глави.

шу-шу ‘ономатопеја шапутања’. – Видим ја: они тамо нешто шу-шу, а она 
порумењела ко булка.

шушумига м / ж ‘неозбиљна, смутљива особа’. – Прође она шушумига малочас 
низ пут.

шчепати шчепам св ‘ухватити на брзину и чврсто држати’. – Шчепаше се у руке 
и почеше се рвати, богами је потрајало, не да се ниједан ласно. – Кад сам проводила 
краву според жита, она шчепа муруз, би ме стра да се не-удави.





Недељко Р. Богдановић

ПАСТИРСКИ РЕЧНИК
ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
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Лексика пастирства је једна од тема науч но ис тра живачког пројекта 
Лексиколошка истраживања југоисточне Србије, који се остварује по про-
граму Огранка САНУ у Нишу. Координатор пројекта је академик Алек-
сандар Лома, а ру ко водилац проф. др Недељко Богдановић.

Пројекат подразумева теренску и стручну обраду лексике која се кори-
сти у пастирењу и као привредној грани и као социјално-културној делат-
ности на подручју југоис точне Србије. Базу података чине упитници из 39 
пунктова, додатна ексцерпција из дијалекатских речника са истог подручја и 
још скромнији преглед остале литературе (етнo графске углавном).

Осим Пастирског речника, резултат  Пројекта треба да буде колектив-
на моно графија Пастирска лексика а има могућности и за израду атласа. 

Аутор Речника и овом приликом захваљује сара дницима који су радећи 
на терену омогућили настајање ове речничке збирке од око 3000 речи, као 
и својим сара дни цама др Ани Савић Грујић и др Тањи Милосављевић, које 
су провером грађе и читањем рукописа помогле да овај спис буде са мање 
грешака. Милени Момировић захваљујемо за израду карата.

Посебну захвалност дугујемо рецензентима који су такође помогли 
на конкретном побољшању овога списа у којем свака реч може бити при-
ча за себе, и податак о људима, просторима и временима која се у неким 
случајевима мере вековима.

Ниш, у пролеће 2019.

Аутор



УСТРОЈСТВО РЕЧНИКА

Речник представља уазбучен списак речи и израза, са одговарајућим 
референтним информацијама:

код именица се даје род; кад се именица употребљава претежно у мно-
жини (а није плуралиа тантум), додаје се и ознака мн.;

код придева облику за мушки род даје се и наставак за остале родове; 
у случају да се изражава нека особина која припада само јединкама једног 
рода, даје се ознака прид., а не и наставци за остале родове (прим. стелна 
прид. она која носи теле (о крави);

глаголи се дају у облику 3. л. једнине презента (јер пред стављени го-
вори немају инфинитива), а такву еквива лен цију имају и у дефиницији – 
прим.: води се несвр. опло ђује се... ;

после одреднице (насловне речи) даје се семантичка де фи ниција.
У случају постојања синонима, они се дају после насло вне речи, 

одвојени косом цртом и курзивом, а затим се постављају на своја азбучна 
места са потребном обрадом. Пример:

њушка ж / дулица предњи део главе код свиње Х.
дулица ж в. њушка Y.

Ако постоји неко запажање, објашњење или напомена сазната на те-
рену, односно коју саопштава теренски обрађивач, она се даје у заградама. 
Пример:

липсотина ж пеј. које је готово да угине (о говеду, али и о другој ДЖ). 

Где томе има потребе, а располаже се неким сазнањем, додатне напо-
мене додају се у угластим заградама [ ]. 

Пример:

рило с горњи део њушке код свиње [део којим она, у ствари, рије].

Такве информације даје састављач Речника.
– 4 –
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Користиће се и следеће скраћенице:
aугм. аугментатив
в.  види
дем. деминутив
деч. дечји говор
ДЖ домаћа животиња
зб. збирно
јд. једнина
мн. множина
несвр. несвршени вид (глагола)
о.н.  општи назив
пеј.  пејоратив
плт. плуралија тантум (или облик који се погла вито користи, 
 иако именица има и једнину и множину)
пок. покудно, с неоодобравањем
прид. придев
свр. свршени вид (глагола)
супр.  супротно
фиг. фигуративно
хип. хипокористично
шаљ. шаљиво

Грађа за Речник узима се из пунктова обрађених по упитнику (в. списак 
пунктова), и то на следећи начин: потпуна ексцерпција је из првих упитника, 
најсевернијих тачака старопланинске зоне, а то су села Кожељ (Кж) и Шти-
тарац (Шт), а из осталих пунктова узимају се лексеме, по правилу синони-
ми, или варијанте, којих нема у Шти тарцу. За другу прилику оставља се рад 
на принципу лин гвистичке географије и евентуалне израде атласа сточарске 
лексике ЈИС.

Међутим, поред грађе из пунктова користиће се и други извори, што 
ће овде бити објашњено. Искоришћени су и ус путни записи из неких села 
који ће, кад су у грађи усам љени, бити означавани именом села одакле по-
тичу, односно где су забележени: село Бурдимо (општина Сврљиг), Бучје 
(Књажевац), Вава (Бабушница), Завој (Пирот), Копајкошара (Сврљиг), 
Крњино (Бабушница), Луково (Сврљиг), Ново Село (Бела Паланка, рукопис-
на збирка Боре Рајковића1), Топли До (Пирот), Шљивовик (Сврљиг).

1 Бора Рајковић из Беле Паланке, љубазно се одазвао молби да прочита једну од прет-
ходних верзија Речника и сачини допуну према својим сазнањима, пратећи говор Новог Села 
белопаланачког. Из те збирке искорипћен је један број речи којима је наш азбучник допуњен, 
а њему и овога пута захваљујемо.
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Из дијалекатских речника, као осталих извора (в.) узет је минимални 
постотак речи, односно само оне које нису до би јене на терену, јер их Упит-
ник ,,није хватао“. Подаци су одатле црпени кад их није било у на шим терен-
ским записима, означавани смо презименом аутора речника.

Прим. 
авлијар м пас који се креће само по дворишту. Рајковић.

Нажалост, десиће се да имамо неку реч које не желимо да се лишимо, а 
немамо место где је забележена. Такве речи биће означаване као: (n).

Корисник Речника могао би имати у виду неке дија лекатске особености 
које обележавају гласовни лик поје диних лексема. У науци је то све познато, 
али овде узимамо само оно што се види из нашег речника.

Полугласник је познат на целом простору (овьн, петьл);
– финално -л је познато у говорима тимочко-лужни чким и сврљишко-

заплањским, док у јужноморавским по правилу прелази у -а (вол, дебел; пре-
ма: вол, али: дибеја);

– вокално л познато је у тимочким говорима (влна), док се у осталим 
јавља као ьл / ль (вьлна, тльсто у луж ничком), или: лу; 

– старе групе *tj, *dj у тимочко-лужничком делу дају ч, џ (плечка, 
преџа);

– к, г испред е, и, или иза ј, љ, њ прелазе у ћ, ђ (сисће, књиђе, бољћа, 
грањћа);

– групе пс, пш изван тимочко-лужничких говора дају пц, пч (пцета, 
пчешки);

– финалне групе -ст, -шт упрошћавају се губитком т (плас, рас, приш); 
– нема х, ф (рани, кова), али има s (дз) (sвиска, sвонче).
У творби множинских облика (у пиротском и лужни ч ком крају) обли-

ци на *-ove мушких у-основа (волове), пренесени су и на неке првобитне 
о-основе (бикове, пла стове), а јављају се и облици на *-ьje и-основа (црвје) 
и облици консонантских основа на *-ar’ь (козаре, овчаре).

На неке појаве које изазивају микродиференцијацију, биће указивано 
код одговарајућих примера самога речника.

Кад у речи имамо уметнуто -к- (односно два лика, са к и без к), онда 
је у питању хипокористик. Прим. чипа – неутрално, чипка хипокористич-
но; сура / сурка и сл. Ово померање акцента знак је да је реч на путу да од 
детерминације постане име: куса овца→ куса / куска; односно → куска / 
куса. Нисмо могли утврдити шта чему претходи – настанак хипокористика 
па име, или име независно од хипокористика, што би могло бити управо у 
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речи Куска, будући да је ту хипокористик неуверљив, јер кусо бравче није 
идеално, пре би се рекло да му је то недо статак.

Акценат је један, експираторни, обележаван знаком /¾/, по правилу се 
може наћи на сваком слогу вишесложних речи (брав, бравче / бравче; крава, 
кравар, краветина, кравешљак...) 

Звучна африката (дз) писана је словом s латинице (sвончарица).
Полугласник реда ,,а“ писан је знаком ь (овьн, котьл).
Речник има и неколико појмовних одредница у оквиру којих су дате 

серије података исте категорије (прим. Име, па онда имена оваца или коза 
итд.). Њих смо дали тако што су у азбучнику сложене верзалом (прим. ИМЕ, 
ГЛАСАЊЕ итд.).

КОМЕНТАРИ

Различити записивачи различито чују полугласник: ми сирак Жл : ми-
сирьк Бч. Осетљивост за полугласник скоро редовно је одсуствовала код 
лица која нису филолози, који ма опозиција а/ь иначе ,,не значи много“. У 
Речнику је остајало онако како је записивач дао, јер имамо у виду да ,,ни по-
лугласник није више што је некад био“, и са новим генерацијама све је мање 
речи, и позиција у речи, где његова артикулације не флуктуира у правцу ,,а“.

У дефиницијама ће се користити следећи изрази:
бравче за ознаку сваке јединке ситне стоке сем живине.
крме за ознаку јединке свиње.
грло за ознаку јединке крупне стоке
крупна стока: говедо, коњ, магарац.
ситна стока: овца, коза, свиња.

***
Пастирски речник, који следи, био је основа за израду колектив-

не монографије Пастирска лексика југоисточне Србије, с којом чини 
јединствени резултат теренског и обра ђивачког рада више од четири десети-
не обрађивача, углав ном филолога, од доктора наука и професора универзи-
тета у пензији, до студената, наставника и публициста (В. Спи сак пунктова 
и истраживача).

Један број јединица Речника може имати и значења изван сточарске 
терминологије (овча глава – део косачице где је механизам за наизменично 
кретање косе; овца = глупа и претерано скромна особа), али то није предмет 
овога рада.
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СПИСАК ПУНКТОВА И ОБРАЂИВАЧА

Село                           Општина                          Теренски обрађивач        Скр.

а) Тимочко-лужничка област [ТЛ]
Кожељ Књажевац др Љубиша Рајковић Кж
Штитарац Књажевац др Борислав Првуловић Шт
Жлне Књажевац Акица Стаменковић Жл
Топли Дол Пирот Драгољуб Златковић ТД
Бучум Сврљиг др Недељко Богдановић Бч
Лозан Сврљиг Драган Јоцић Лз
Иново Књажевац Нинослав Стојановић Ин
Височка Ржана Пирот др Радослав Ђуровић ВР
Рсовац Пирот Ана Петровић Рс
Мирковци Пирот Драгољуб Златковић Мр
Велики Јовановац Пирот Јасмина Крстић ВЈ
Беровица Пирот др Драган Лилић Бр
Ореовац Бела Паланка др Љубисав Ћирић Ор
Радошевац Бабушница Горан Панајотовић Рд
Стол Бабушница Наташа Николић Ст

б) Сврљишко-заплањска област [СЗ]
Сесалац Сокобања Јелена Маринковић Сс
Левовик Сокобања Бојан Голубовић Лв
Мужинац Сокобања Сања Милошевић Мж
Бели Поток Књажевац Мила Тасић БП
Лалинац Сврљиг Дракче Стојиљковић Лл
Церје Ниш Властимир Јовановић Цр
Преконога Сврљиг Марина Арсенијевић Пк
Малча Ниш Зорица Марковић Мч
Велики Крчимир  Гаџин Хан др Јордана Марковић ВК
Златићево Власотинце др Станислав Станковић Зл
Чука Црна Трава Биљана Станисављевић Чк
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в) Јужноморавска област [ЈМ]
Вукања Алексинац Славољуб Радосављевић Вк
Мала Река72 Лесковац Наташа Вукадиновић МР
Мртвица Владичин Хан Соња Ђорђевић Мц
Прекодолце Владичин Хан Јадранка Стаменковић Пц
Куново Владичин Хан Драгана Стевановић и
  Марија Милошевић Кн
Власе Врање др Марина Костић Вл
Буштрање Врање Дејан Станисављевић Бш
Горње Требежиње  Врање др Момчило Златановић ГТ
Крива Феја Врање др Марина Костић КФ
Црвени Град Трговиште др Марина Костић ЦГ
Радовница Трговиште Стефана Ђорђевић Рв
Раковац Бујановац Јелена Милосављевић Рц
Широка Планина Трговиште др Момчило Златановић ШП

2ОСТАЛИ ИЗВОРИ3

Глигоријевић – С. Глигоријевић: Речник Црнотравске Калне (грађа која се 
сада обрађује за речник).

Живковић – Н. Живковић: Речник пиротског говора.
Златановић – М. Златановић: Речник говора југа Србије.
Златковић – Д. Златковић: Речник пиротског говора, I, II.
Јевтић – В. Јевтић: Прилог речнику сврљишког краја. 
Марковић – М. Марковић: Речник народног говора у Црној Реци
Митровић – Б. Митровић: Речник лесковачког говора.
Михајловић – Ј. Михајловић: Лесковачки говор.
Рајковић – Љ. Рајковић: Речник тимочког говора.
Станојевић – М. Станојевић: Зборник прилога за познавање Тимочке крајине.
Стојановић – Р. Стојановић: Црнотравски речник.
Ћирић – Љ. Ћирић: Речник говора Лужнице.
Цветановић – В. Цветановић: Речник заплањског говора.
Ново Село (рук. збирка Боре Рајковића, Бела Паланка).

2 Заселак који се не налази у попису места Србије, али постоји у стварности.
3 Потпуније литература даје се уз монографију Пастирска лексика југоисточне 

Србије (у припреми за штампу), која са овим речником (и будућим Атласом) чини јединство  
истраживачког пројекта.

– 9 –



Недељко Р. Богдановић646

– 10 –

Карта 1. Испитивани пунктови по говорним зонама: ▲ тимочко-луж-
нички говори; ●сврљишко-заплањски говори; ◙ јужноморавски говори.
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Карта 2: Испитивана места из попис представљена кратицама. 



Р Е Ч Н И К

А
aв, ав ономатопеја лавежа, оглашавање пса лајањем. ТД.
авлијар м пас који се креће само по дворишту. Рајковић.
адьм м ован с једним тестисом. Бш, ГТ.
ает м настрешница уз зграду, или као део зграде. Бш.
ајак м наслон у огради тора; в. наслон. Рв.
ајгир м ждребац. Цветановић.
ајд узв. за терање говеда. Шт
ајде узв за терање магарца [Али и сваке друге стоке, в. ајд]. Шт.
ајкач м учесник у хајци на вукове. Цветановић.
ајс узв. којим се говедо тера удесно/улево. Шт. [Да ли ће запрега ићи тачно где 

треба, важно је при орању, јер једно говече је увек у бразди, а друго изван бразде 
наизменично, ако се оре плугом обртачем / окретачем, али ако се оре саковцем, онда 
је поступак такав да је исто говече увек у бразди. Орач се узвицима служи да усмери 
запрегу. Најчешће је: ајс! ,,Иди десно / лево!“, односно ,,у бразду!, а: ојс! супротно. 
У неком домаћинству уобичајен је само један узвик, а говече ,,треба да зна“ да на тај 
узвик усагласи кретање. Пошто говече памти научено, догађа се да при куповини, 
при промени власника, купац настоји да се обавести о свим навикама животиње, 
како би касније лакше могао да је користи у раду.]

ак м награда у натури коју добија радник на бачији (најчешће пастир). Топли До. 
[Поред одела и обуће, радник (слуга) добија и намирнице којима храни породицу: 
жито, млечне производе, некад једно бравче и сл.]

алапљиво с (свињче) прид. бравче дрчно, јешно, које ,,налати на рану“. Шт.
албатин м поткивач [Занатлија у селу који поткива говеда, коње и магарце. 

Најчешће сам израђује и поткове (плоче за говеда и магарца, а потковице за коња), 
па се зове и ковач, а његова радња ковачница (Бучум), или поткива чница (Бели По-
ток).] ДЖ, Шт

албатница ж / ковачница, поткивачница. Шт
алка ж гвожђе у носу бика, ставља му се кад морају (због његове јачине) да га 

воде двојица. Шт, Лл.
ам м део запрежне коњске опреме. ТД; мн амови. Рв.
антршељ м / стршељ / устршељ, део самара. Кж.
апе несвр. гризе, уједа (о коњу, псу). Шт.
араван м јахаћи коњ. ЦГ; врста коњског хода. Рв.
арапка ж в. овца. Лз.
аргач м /трљак / тор / перде, ограђен простор испред стаје у којој бораве овце. 

ШП.
асма ж астма. Шт.
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аспрук м део самара. Бр.
астраган м / астраганка ж, ,,мушка капа од црне јагњеће коже“. Марковић.
ат м коњ. Стојановић.
Ацко име магарца. Шт; често име коња. Стојановић.
ацц, ацц! Узвик којим се мами коза. Бш.
Ашанин м припадник Ашана, сточара на Чемернику до деведесетих година XX 

века. Звали су се још Каракачани и Црновунци [негде и: Црнорунци]. Стојановић.
ашанска овца ж в. каракашка овца. Стојановић.

Б
баба1 ж желудац. – ,,Желудац се раније звал баба“ [У ствари, мислимо да је овде 

замена појмова, и да се мислило само на оно што овде имамо под баба2 док је ,,же-
лудац“ остао без одговора, који се код живине зове желуд, код преживара пашиште 
или шкембе итд., што ће се наћи и у овом речнику.]. Рс.

баба2 ж јело од ситно исецканих изнутрица, које се при спремању обавијају ма-
рамицом (в. сармице), или се њима напуни бураг и тако се кувају [Мислимо да одав-
де потиче и значење баба1]. 

бабљача ж пеј. врло стара овца. Цр.
багаив, -а, -о / багаљив, бангав (о коњу). Бр.
багаљив, -а, -о бангав, оболелих ногу. Бч.
багана ж кожа младог јагњета. Шт.
баксуз м / наравлија, инаџија, ћудљивац (о коњу). Шт, Цр.
балега ж / балога,  измет од овце. Шт.
балога ж в. балега. Бш.
баља ж црна овца са белом шаром на челу. ВЈ.
баљоња м во са светлом пегом на челу. Рајковић.
бангав, -а, -о који има отекле ноге (о коњу). Кж.
барабар непр. подједнако (о терету преко самара носеће животиње). ТД.
бардока ж / брдока в. бардокас. Рајковић.
бардокас, -та, -то брав (црновунаст) са белом вуном око очију. Рајковић.
баретина ж пастирска капа, шубара са дугачком вуном. Кж.
барsа ж. в. барsес. Рајковић.
барsес, -та, -то коза са црним и белим шарама по телу. Рајковић.
барла ж шубара од јагњеће коже. Бч.
батак м / бедрица, копан, натколени део живинске ноге. Шт, Кж.
баце м 1. назив за мушко јагње уопште. Ћирић; 2. дозивни облик за мамљење 

(дозивање) овна. Бч.
бацил м хип. ован, овнић, в. овнич Бч.
бацко м мн. бацкови хип. ован. Зл; ован који боде, бије. Стојановић.  
бач м / сирињар, радник на бачији који прерађује млеко. ТД, Кн.
бачар м радник на бачији, в. бачијар. Пк.
бачева несвр. / бачија 1. чува стадо на бачији; 2. узима млеко на бачији (на 

пашњаку, савату, изван насеља) кад му дође ред. Кж. [Организација бачије и бачијања 
плод је уобичајеног искуства, и негде може бити и овако: кад се ствара буљук (веће 
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стадо од стоке више домаћина), организује се премлаз (негде је то у обичају млзигру-
да, ритуална мужа о Ђурђевдану), када се утврђује количина млека сваког власника, 
а онда се одређује сразмера узимања млека током сезоне. Редослед узимања млека 
обично је према количини млека које даје одговарајуће стадо (најпре они са највише 
млека па поступно надаље). Током сезоне ред се више пута реди, нпр. ако неко има 
три литре млека на премлазу, а утврђена је сразмера 1 : 10, њему ће припасти 30 ли-
тара, па наставља други, и кад и он за неки дан преузме своје део, ред се наставља. 
Млеко се може прерађивати као заједнички продукт, а може и власник повлачити 
неки део своје количине за домаћинске потребе. Бачија има свога старешину (бач), 
као што и стадо има главног пастира и помоћника (ћаја и поћеник итд.). Различите 
су погодбе за накнаду рада радника на бачији, а један облик је ,,работа на ак“, тј. за 
материјалну накнаду у натури (једно одело и обућа, храна, део млечних производа 
и сл.).] 

бачеож м в. бачијар. Вк.
бачија1 несвр. борави на бачији и бави се бачијањерењем.
бачија2 ж 1. сточарско станиште на савату (на пашњаку изван насеља). – 

,,У-планин су биле бачије на овија планинци“; 2. начин испаше при којем се стадо 
напаса редом. – ,,Од недељу смо ми на бачију“: 3. Бачијање / бачијарење (в.). ,,летње 
истеривање оваца у планину и задржавање оваца више власника ради заједничке ис-
паше, муже и прераде млека; место у планини са колибама и торовима где у летњим 
месецима бораве овчари, напасају овце и прерађују млеко; млечни производи са 
бачије“. Живковић.

бачијар м / бачар 1. радник на бачији који се бави прерадом млека; 2. уопште 
особа која живи и ради на бачији.

бачијарење с бачијање, чување већег стада на пашњаку с привременим ста-
ништем и посебном организацијом – са ћеајом, поганичима, а можда и особом за 
бављење млеком, в. бачијар.

бачкало с место где се купају свиње, на пашњаку то може бити и барица. 
Рајковић.

бачује несвр. живи на бачији и бави се чувањем стоке и прерадом млека. 
Стојановић.

бедреница ж болест стоке, црни пришт. Рајковић.
бедрица ж батак (в.). Бч.
беее! узвук којим се оглашава овца.
бека ж назив за белу козу. Жл; деч. овца, уопште. Митровић.
бел, -а, -о бео, беле боје длакавог омотача (длаке, вуне, кострети, чекиња). Шт.
бела1 прид. свиња белих чехиња. Бу.
бела2 м врста свиње. Шт.
Бела ж име козе. Кж.
белег м / рабушка ознака која се ствара резањем увета јагњета на Ђурђевдан, у 

обичају бележења или ровашења, да би се знало којем газдинству бравче припада. 
Белег је могао бити у различитим облицима: стручка, рабушка, sьмба, потсани-
чено, стрелоушено, льцкано. ТД. [Ови се знакови могу комбиновати тако да буду 
на десном или левом увету, да буду с једне или с друге стране увета) и тако наста-
не више могућности да једно домаћинство има знак који се не подудара с другим 
домаћинствима. Тако се препознају брави који се могу помешати па да оду у друго 
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стадо, а такође се овим доказује и чије је бравче у случају неке претпостављене 
крађе, или друге пакости (бравче се ухвати у некој штети, и по рабушки открива се 
ко му је газда, и ко треба да надокнади учињену штету).

бележено прид. окрвављено, проносак означен крвљу (о јајету) Шт.
бели бубрези м мн муда (код овна, вепра). [Према неким обавештењима, тако се 

зову само они тестиси који се ваде приликом штројења. Могу да се једу, па да би се 
сакрило како неко ,,једе муда“, каже се: једе бели бубрези.] Бш. 

бели дроб м део тела којим се дише, плућа, бела џигерица. Шт.
белица ж в. овца. Зл.
беличка ж в. овца. ШТ ТД.
белка ж в. овца. Ор. Ново Село.
белмуж м / белимуж (Мц), јело од топљеног и укуваног младог сира и кукуруз-

ног брашна. Шт.
белорепка ж црна овца са белим репом. Жл.
белочелка ж црна овца са већом белом пегом на челу. Кж.
белоша ж в. овца. Кж.
белуна ж бела крава. Глигоријевић.
белутьк м / бельц, беланац (у јајету). Шт.
белуша ж в. овца. Рс.
белчуг м 1. жица која се ставља свињи у рило и онда савије у прстен да свиња не 

рије. Шт, Кж, Лв; 2. карика у ланцу. Бч.
бельц м беланце. Шт.
Беља име вола. Шт.
бенце с / бремце / бренце / жало, клатно у звонцету.
бесовица ж 1. окупљање вукова око вучице, или паса око кучке која тражи 

парење; време парења вукова (тада су они нарочито зли). Бч; 2. фиг. швалерација 
међу пастирима, кад се више мушкараца окупља око једне жене коју је ,,ватила бе-
совица“; 3. стање појачаног полног нагона код животиња, фиг и код људи. – Ватила 
ји бесовица па се не смирују. Бч.

бесуља ж кучка која се пари. Рајковић.
бешика ж мокраћни мехур (код свих ДЖ сем свиње, где има других назива: 

мејур, пувало, дувало… в.). Ор.
биза ж овца или коза која је близнила. Лз, Лв.
бизе с хип. в. биза. ГТ.  
бизоша ж назив за овцу која млади по двоје. Рајковић.
бије на жьглу изр. за љуто говече које вуче не своју страну, које се не спарује 

добро у запрези. ТД.
бик м мн бикове / -ови мужјак говеда који служи за опло дњу. Шт
бика несвр. оплођује (о бику и крави). ТД.
бикуља ж помамна крава. Рајковић.
бикче / биче с мали бик. Шт.
било с настрешница од плетеног прућа на трљаку; в. послон, наслон. Ор.
бир, бир! / мир, мир, узвик којим се овца умирује да допусти јагњету да је сиса; 

узвик овци која не мирује док је јагње сиса.
бисази плт. / дисази, дводелна торба од кострети која се носи преко рамена. Кж.
бич м бич. Шт.
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бичало с штап за који је привезан бич. Кж, Шт.
биче с хип. од бик; в. бикче. ТД.
благ(и) сир м млади сир (наспрам: слани). Бш, Рв.
благота ж бели мрс (млечни производи). Ор.
Благош(к)а ж име козе омлађене око Благовести (почетак априла). ТД.
блаји несвр. / блеји, оглашава се блејањем (о овци). Бч.
блањав, -а, -о тром, мрледан (о говечету). МР 
блеји несвр. в. блаји. Кж.
блек м блејање оваца, блека. ГТ.
ближњева несвр. доноси на свет по двоје младих (о овци или кози). Шт, Лз.
близанац м в. близанче. Рв.
близанче с / близне / близнак, једно од двоје младунчади ДЖ омлађених истога 

дана од исте мајке. Вк.
близнак м мн. близнаци в. близанче. Бч, Лл.
близнакуља ж женка која редовно близни (омлади по двоје) (о овци, кози). 

[Подсмешљиво је, по мало и прекорно кад се односи на свињу, која, по правилу, 
праси више прасади.] ТД, Бш.

близнаћиња ж коза која омлади по двоје јаради; в. близнакуља. Жл.
близначе с мн. близнаци в. близне. Вл.
близне с мн близнета једно од двоје младунчади говеда исте мајке и истог 

млађења. Шт
близни свр. / облизни се, ојагњи или окози двоје младунчади. Шт.
бобеж м нарастао и пун крви крљеж (крпељ). Бч. [Овај паразит у најранијем 

стадијуму називају овчица, потом травник, затим крљеж, а кад се крљеж напије 
крви и нарасте до максимума назива се бобеж.]

бод м в. остан. Бр.
боде несвр. подстиче јагње да сиса (о овци). Рд.
бодљив, -а, -о који воли да се боде (о волу, крави) Бч. [Занимљива је серија лек-

сема за ознаку напада ДЖ. Говедо боде, коњ чивтара, ован бије, петао кљуца, пас 
апе, мачка гребе.] 

бозалак м ливада с тврдом травом, тешком за пашу. Митровић.
БОЈА чест елемент у именовању јединки ДЖ. [У настајању назива за браве пре-

ма боји длаке постоје и извесни устаљени поступци. Брав с одређеним колоритом 
променом акцента стиже у назив, а одатле лако прераста у име. Бела овца је бела, а 
онда Бела као име овце. Код оваца и коза од назива за боје настају помоћу -ка називи 
са извесном хипокористичном нијансом: бека, сурка, црнка итд. Тако је и са суфик-
сом -ица: белица, шарица итд. Код коза фигурира суфикс -оша: белоша, риџоша, 
гарваноша (коза тамне кострети) итд.]

боје колоритне вредности познате пастирима. [У Ин су познате боје пређе: црна, 
црвена, алева, жлта, саџава, модра, пембелијеста, зелена, сива.]

бокош(к)а ж в. бокуша, али и коза чија је кострет по слабинама другачија од 
основне боје. Бч. 

бокуша м / бокоша црна овца са белим слабинама. Живковић.
боца ж [боцка] биљка коју магарци једу. Шт.
боцка в. боца Бч.
брабонка ж / брабоњка в. брабоњак. Бч.
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брабоњак м брабоњак / брабонка / брабоњћа / брабушка / драбоњак, овчији или 
козји измет у облику лоптице; в. лајно. Шт.

брабоњка ж в. брабонка. БП.
брабушка / брабушка ж в. брабоњак. Ст.
брав м мн. брави о.н. за домаће животиње. Шт.
бравче с брав Бч; дем. од брав.  
брдак м ован великих рогова [који обично расту увис]. Стојановић.
брдока ж в. бардока. Рајковић.
брдоња м ован са снажним роговима. БП.
брдоша ж коза са роговима који расту право увис (мало српасти). ТД.
брдуља ж коза којој рогови расту увис. Бр.
брђани мн раса коња. Шт.
бреме с 1. свежањ сена који се може понети; 2. количина сена која се може по-

нети на коњу или магарцу. Шт; мн бремићи. Лл.
брешче несвр. тешко дише од замора и терета који вуче (о говедима), брехће. Бч.
брзгавица ж ткиво којим су повезана црева. ВЈ.
бритва ж ножић на склапање с корицама од рога, користи се за свакојаке пастир-

ске потребе, носи за појасом, привезана неком повезицом. [Та повезица је: поврзло, 
поворка, дретва, узица...]. Бч.

брк м помије за свиње, оно што је забркано. Бш. [Напој за свиње могу бити 
помије – вода у којој је прано посуђе после обеда и сл., али и помије настале тако 
што се у чисту воду додају трице (брашно, јарма, прекрупа) и то је брк.]

брлог м смеће које се смете у соби, некој другој просторији, дворишту, према 
ђубре (в.), које је увек шталско. Бч.

брља ж назив за овцу која стално врти главом; в. брљива. БП.
брљив, -а, -о прид. / вртоглаво, који врти главом и у ходу се окреће око себе (о 

бравчету, обично о овци,  које је напао брваљ, па само врти главом). Бч, Лз.
брљица ж гвожђе које се јаком бику ставља у нос кад се води. Бр.
брљичка несвр. в. буруличка. Ст.
брнsуљка ж израслина на носу ћурана, в. мисирьк. Вк.
брнћа ж в. брњка. Ст.
брњка ж / брњћа (Рд) ж в. брљица. Пк.
бробињало с мравињак. Цветановић. [У ђурђевданском обичају музигруде (об-

редног премлаза), печено јаје закопава се у бробињалу (мравињаку), а ујутру се узи-
ма и гледа колико је поједено од мрава. Тада се у мравињак остављају комадићи 
ушију јагањаца који су им тог ђурђевданског јутра одсечени у обичају ровашења, 
чиме се захваљује мравима што су се у великом броју старали око јајета, и тако 
најавили берићетну годину са срећом у стоци.]

бронsе с тучак у звону. Кж.
броч [броћ] м биљка којом се вуна фарба у црвено. Шт.
брс м 1. младе гране дрвећа са лишћем и пупољцима као храна козама (брестак, 

багрен, габрак, глог). Шт; 2. шумарак где стока може да брсти. Живковић.
брска несвр. в. брсти. Бч, Мр.
брсти несвр. / брска, кида младе гранчице шибља (о кози). Шт.
брстина ж / лисковина / лисковача, обрштена грана лисника. Бч; у Новом Селу 

исто што и брс (в).
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брстује несвр. храни се кидањем лишћа са шибља и дрвећа, брсти (о козама и 
овцама). Зл.

бртак м ован или јарац после треће или четврте године; в. маторац. Рв.
бруске мн ранице око усана овце која се ,,избрускавила“, орањавила од росе. Зл.
бубац м / жељуд, жељудица, желудац, део живинских унутрашњих органа, где 

се вари храна. Кж.
бубица ж назив за мирну, кротку овцу. Жл.
бубичка ж назив за ситну, мирну овцу; в. бубица. Бч.
бубрег м мн. бубрези један од два унутрашња органа за пречишћавање крви. Шт.
бубрежњак м део тела (меса) брава око бубрега. Бч.
бувосерина ж / бьло се рина / бьљесерина, измет буве. Бч  
буђа ж / цвет, плесан која се ухвати по сиру. Бч. – „Ако увати зелено (буђу), мож 

га врљиш.“ Зл.
буђавка ж сорта свиња. Лл.
букари се несвр. оплођује се (о свињи). Шт.
букарка ж крупна овца (?). Бш.
Булица ж име црне овце са чумбулком (в) на челу. Зл.
Булка име краве са цветом (бела пега на црвеној кожи) на челу. Шт, ВЈ.
булоња м 1. ,,во драп длаке са белом пегом на глави“; 2. општи назив за бика. 

Стојановић.
булумента ж гомила, скуп, животиња (више стада; више стада различите стоке). 

Вк.
Булча име вола; в. булка. Штм, ВЈ.
буљук м стадо оваца или коза Шт [У односу на стадо буљук је бројнији. У неким 

местима буљук је стадо од различитих домаћина, али и од различитих животиња – 
оваца, коза; у Жл стадо је састављено од оваца, а буљук од свиња.]

буљуљичка несвр. в. клобучи. Кж.
бумба ж бубац код живине. МР.
буњиштар м пас која стално нешто тражи по буњишту (ђубришту). Рајковић.
буњиште с ђубриште, место где се баца брлог, сметлиште [На буњишту може 

бити шталско ђубре, али и сав други отпад од биља, сточне хране, корова па и смећа 
из куће.]. Бч, ВР; стајско ђубре. – „Вози буњиште на њиву.“ ТД.

бупци мн. бубрези у телу бравчета. ВЈ.
буравко м коњ који има отечене ноге, бангав коњ. Кн.
буричка несвр. в. буруличка. Кн.
буричкају се мн. кошкају се (о воловима). Глигоријевић.
бурличка в. буруличка. Ново Село.
буруличка несвр. / бурличка / буричка / брљичка дува кроз напој (о свињи), в. 

клобучи. Шт.
бутина ж део ноге изнад кључа, ближе трупу (о свињи). Шт.
бутине ж мн. сапи (о коњу). Шт.
бутињ м справа за одвајање масла из млека, бучка. ШП, Рв.
бутка ж в. буткица. Жл. [Стекли смо утисак да је бутка на живом бравчету (,,Из-

ело куче свињу за бутку“), а да је буткица назив за исти део кад се ради о месу за-
кланог брава (,,Буткице иду у питије“), тако се и у трговини именују. ]

буткица ж део задње ноге закланог бравчета (о свињи) ниже кључа. Кж.
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бутураћ м болест коња; в. гутурач. Рв.
бућка ж прамен вуне који овци пада преко чела; в. ђумка. Бш.
буцало с / туцало в. бучкало, чуркало. ВК, Митровић.
буча име овце која има прамен дуге вуне преко чела. ТД. [Бучава је и особа која 

има дуге праменове неуредне косе (веровано према: бућ / буч).]
буче несвр. риче (о говеду) (Зубетинац).
бучка1 ж дрвена справа, у облику тесне и дубоке каце, у којој се млеко бућка ради 

издвајања масла. Шт.
бучка2 несвр. бућка млеко ради издвајања масла, подизањем и спуштањем штапа 

са округлом дашицом на дну (чуркало). Шт.
бучкало с / буцало / туцало / чуркало, направа која се у бучки кроз млеко подиже 

и спушта (бије га, млати га) и тако омогућава да се масноћа одвоји и исплива на врх. 
ТД.

бучкано из којег је бућкањем одвојено масло (о млеку). Шт.
бучуг м широк суд у којем се зрнаста храна даје стоци. МР.
буџак м / кочак / кочар, одељак у оквиру појате за смештај младунчади (јагањаца 

и јаради). ТД.
бушка несвр. в. буруличка. ШП.
бьдљеви мн обољење устију говеди (кад се с унутрашње стране појаве шиљасти 

чворићи, који ометају жвакање хране. Жвакање је болно, и то се види по томе како 
се говече ,,мучи“ док пасе или једе. Бч. [Лечи се тако да се отворе уста, па се ти 
бадљеви исеку маказама, те из њих истекне сукрвица.]

бьквица ж овално буренце у којем пастири (обично на магарцу) доносе воду на 
бачију. Кж.

бьло се рина ж. в. бувосерина.
бьљесерина ж. в. бувосерина.
бьмбало с тучак у великом звону. Бч.

В
вагарац м мн. вагарци в. сугрк. ЦГ.
вагрк м в. сугрк. Рв.
вад м в. ваденица. Рс.
ваденица ж / вад / глистица, вуна која се извлачи из гребена и увија у својак (не-

колико ваденица чини својак). Бч.
вак(л)ес, -та, -то ,,брав црне губице“. Стојановић; в. вьклеста овца.
вака ж в. овца. ВЈ.
вакичка ж хип. овца са црним предњим делом главе. Цветановић.
ваклија м ован са црном пегом на врату или губици. Рајковић.
Ваклуша ж име црне овце. ТД.
вакушанка прид. мн. вакушанће овце ваклуше (в.). – ,,Овчице се изјагњиле / Све 

овчице вакушанће“ (нар. песма). Рс.
вандаћ м терет који може понети један коњ или магарац; в. бреме. Рв.
вардаљ м комад сланине исечен ради топљења. – ,,Прво се од свињу одвоје 

кајиши сланина, па после се тој исече на вардаљи и топи.“ Бч.
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варди несвр. чува стадо на паши (да се не загуби, да не упадне у неки усев, да га 
одбрани од звери). Шт.

варди се несвр. брани се (о говеду). Шт [За време летњих жега говедо се од 
обада брани сталним махањем репом преко леђа, и непрестаним покретима ногу 
(поцупкивање) кад обад напада виме и међуножје. Ти покрети су врло непријатни 
кад је говедо у запрези.]

варен, -а, -о који је загрејан до кључања. Шт.
варено млеко с кувано млеко (о млеку, супр. пресно, неварено) Бч.
варија ж тучак у звону за овце. ТД.
ватачина ж улов у пољској штети. Митровић.
ваћа ж в. вака, ваћеста. Бр.
ваћеста прид. бела са црним очима (о овци). ВЈ.
ваћица ж хип. црноока овца. Рд.
ваша1 ж / фáша каиш свињске сушене коже (ширине стопала) припремљен за 

израду опанака. Шт.
ваша2 ж веја (в.). Зл.
вашка ж мн. вшке, гамад која напада живину. Кж.
ве(ј)ћа ж веја (в.). Бр.
ведрица ж ведро Бч.
ведро с дрвени суд у који се музе млеко. Шт.
веја ж осушена грана лисника с лишћем. Шт.
вејка ж две-три гране са сувим лишћем за лисник; в. веја. БП.
вејник м / вејник (БП), настрешница у обору, покривена лиснатим грањем, где се 

стадо склања од невремена или жеге. Рс.
велика кос ж бутна кост. ШП.
Венероша ж име козе (?). ТД.
венчило с савитљив прут око кога се плете цветни венац у ђурђевданском 

обичају. – „Савије се венчило од врбу, па се по њега тура цвеће и увија.“ Бч.
вепар м / вепьр, одрастао мужјак који служи за расплод. Шт.
вепре с / веприче, мужјак свиње до шест месеци старости. Шт.
веприче с в. вепре. ВК; хип. вепре. Рц.
веприште с пеј. вепар. Стојановић.
вепьр м в. вепар. Кж.
Вера име краве. Шт.
верижњак м дрво над огњиштем, да се о њега окачи котао. Бр. [То је мотка која 

је горњим делом окачена о пречник, а на доњем има куку, о коју се окачује суд који 
треба да буде над ватром. Служи уместо верига, има улогу верига.]

веричеста (овца) ж прид. бела овца са црним пегама по телу. ВК.
веришка ж в. веричеста. ВК.
ветровине плт нека болест коза (која долази са јужним ветром). ТД.
већа ж хип. нарамак шуме за лисник; в. веја. Ор. 
вешаљка ж / вешељка / вешуљка / сушеница, комад меса спремног за сушење 

(димљење), и осушено месо. 
вешаљчење с прављење вешалица од меса ради сушења (димљења). Бш.
вешељчи несвр. прави вешаљке (в.). Цр, Вк, Кн.
вијач м мајстор (упућенија особа) који ујаловљује коње. – „Вије ги коњи.“ ЦГ.

– 20 –



657Пастирски речник југоисточне Србије

вијен прид.  ушкопљен увијањем тестиса (о бику). ТД.
вила ж 1. алатка за рад са сеном, сламом; 2. мера сена колико може  да се понесе 

на вилама. – „Тури им (кравама) једну вилу сено.“ Зл. 
вилес, -та, -то који носи рогове право увис. Златковић.
вилеста (коза) в. рогата. Шт.
вилоша ж коза са ,,вилестим“ роговима. ТД.
виме с део тела где женка ДЖ ствара млеко. Шт.
витлешка ж / витлошка, засун на капији тора. Бч.
витлошка ж в. витлешка. Митровић.
власата ж в. власна. ТД.
власна прид. / власата / власница, која је најква лите тнија за предиво (о вуни), 

која се одликује дугим и меканим (неумршеним и очешљаним) власима. Шт, Бч.
власница ж в. власна. Зл.
власунка ж овца са власном вуном (вуном дугих влакана). Ст.
влачена влна / вуна ж, вуна која је (претходно рашче шљана) у влачари (машин-

ски) увијена у кудељке и тако припремљена за предење. Тд.
влачи несвр. опрану и пречешљану вуну гребена и увија у својак или кудељке 

ради предења. Шт.
влк м мн. влцје / курјак, вук (звер која напада овце и козе). ТД
влна ж / влна / вуна,  длака којом је обрасло тело овце. Шт. [На телу овце 

појављује се као: ђумка, праменци. Острижена вуна је: пострижина, руно. Отпала 
од бравчета: скуботина, падртина, пашкуљ. Вуна може бити: непрана, серава, пра-
на. С обзиром на квалитет: власата или власна, рунска, на праменци. С обзиром на 
прераду до предења: чешљана, влачена, увлачена вуна, штим: С обзиром на облик 
увлачене вуне ради предења: вад, ваденица, глистица, својак, кудељћа / кудељка.] 

води несвр. предводи своје пилиће (о квочки). Шт.
води се несвр. оплођује се (о крави). ТД.
водуља ж овца која води стадо, која је предводник стада. ТД.
воз м 1. саонице за превоз сена; 2. мера сена које може да стане на један воз (око 

300 кг). ТД.
војвода м највећа и шарена пера из петлова репа; в. делија. Рв.
вол м мн. волове/и одрастао мужјак говеда. Шт, ТД.
воле с хип. од вол, вочић. Лз. 
воловар м чувар говеда на паши. Бч.
воловарка ж в. воловар. Бч.
воловарник м штала за говеда, као и простор испред штале где говеда бораве 

невезана. Златковић.
воловод(н)ица ж окупљање говеди око краве која тражи бика. Бч, Рд. [Упор. 

скучница, скурња.]
вракњица ж / вратњица / вратло, в. појата.
врат м / шија, део животињског тела између главе и трупа. Бч. 
вратло с вратница, улаз у трљак (обор). ТД Бч.
вратник м ланац којим се говедо веже за врат. Бч.
вратњица ж отвор у огради за улаз и излаз стада, в. појата. Шт.
вратовина ж месо од врата (у свиње). Луково.
врвина ж место где стадо стално пролази идући на пашу или на појило. Шт.
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врвиште с / прогониште, тле преко кога стадо стално пролази идући на пашу (и 
прави врвине). Мц.

врвовина ж површњина, шума на врху лисника, или сена на стогу. Мц.
врвца ж / врца / врчанка, узица од кострети којом се везује опанак (кострет или 

козина је материја која је чврста, не прима воду, и не трули, због чега може послужи-
ти и за притезање више пари опанака, који – ,,и од меко и од тврдо“ – страдају). Шт.

врека несвр. оглашава се вреком (о кози). Тд.
врекавац м / врекавица, нека болест која ,,вата“ козе. Бч.
врекавица ж нека болест козе. ТД, Лл.
врекање с оглашавање коза вреком. Мц.
вреча ж врећа, џак изаткан од кострети за чување или превоз жита и брашна. Шт.
вречи несвр. / врека, оглашава се вреком (о кози). Жл.
врешти несвр. мекеће (о кози); в. вречи. Живковић.
врждак м зб. врховље сувих грана, служи за потпалу ватре. Зл.
врждина ж тањи део гране, с врха, служи као прутић за терање стоке. Бч.
вришти несвр. њишти (о коњу). Шт.
врлина ж мотка, ослоњена на два рачваста коца, пред трлом, за вешање пастиро-

вог веша или покривача. Шт.
врлинка ж мотка у кокошарнику где ноћу бораве кокошке. ТД.
врља чивте несвр. рита се, чивтара се. Шт.
врљика ж  јачи колац у огради, па и на летњим трља цима. Ново Село.
вровиње с шума на површини лисника. Бр. [То је иначе део с врха грана 

(вејки) јер је на врху купе лисника. Вровиње је и сваки овршак неке гранате биљке 
(парадајза, паприке и сл.]

вртка несвр. упреда више спредених нити пређе. Бч, Жл.
вртка реп / ~ с реп несвр. игра репићем док сиса (о јагњету). Жл.
вртоглава ж коју је напао брваљ (о овци). Шт.
врућица ж упала (обично болест оваца). Лв.
врца ж чешће плт. врце канап од упредене кострети (кози њава врца – Зл) за 

притезање опанка уз ногу. – „Врца се промица проз пекљу, ел жапку на опьнак.“ Жл. 
врчанка ж в. врвца.
вршњак м сач, поклопац црепуље у којој се пече хлеб. Кж.
вукодавина ж прамење вуне које је отпадало од овце коју је вук удавио (комадао 

или вукао). Митровић.
вуна ж длакави омотач овчијег тела, в. влна.
вурда ж в. урда. [Вурда се једе одмах, не чува се за дужи период, али постоји 

тзв. лужничка вурда, која се не прави од сурутке већ је то кисело млеко из кога је 
издвојена сурутка. Таква се вурда сада појављује и на тржишту, као паприка пуњена 
вурдом. На цени је због својих квалитета и у погледу вредности млека и у погледу 
начина како се припрема.]

вурдар м онај који прави сир од сурутке, као и онај који такав сир воли да једе. 
Рајковић.

вурка ж врста преслице, згодна за предење уз пастирење. Бч, Цветановић. [Вур-
ка се прави од лаких лескових шипчица, које се мрежасто постављају око држалице. 
У простор између тих шипчица убацује се лешник или мали орах, па кад предиља 
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хода или окреће вурку, чује се гргољави звекет. Тако добије смисао и онај народни 
стих: ,,Пресличица звекетала, пуна бисера...“.]

вьклеста овца ж црноока овца [У нар. песмама: вькло јагње.]. Рс.
вьлна ж в. влна. Рд.

Г
га, га, га  крик којим се оглашава гуска, ономатопеја гакања гусака. Шт.
гадачљива прид. голицава (о овци), због чега не трпи да је јагње сиса. БП. В. 

подбрцљива.
гази несвр. оплођује (петао кокошку), в. јари.
гајде плт. свирала од бравље мешине (в. пастирска свирала). [Један од типова 

гајди постоји као ,,сврљишке гајде“ (на којима се свира сложено и типично коло 
,,свр љишка руменка“; а у самом Сврљигу, у оквиру туристичке манифестације 
Белмужијада, постоји већ дугогодишњи Сабор гајдаша.)]

гајденица / гајдуница ж свирала на принципу фруле, од стaбљике жита (на њој 
се могу изводити све мелодије као и на гајдама). Бч.

гака несвр. оглашава се гакањем (о гуски). Шт.
галка ж 1. црна овца. Жл, ВЈ; 2. бела овца са црним ушима. Рс. 
галоп м врста убрзаног коњског хода, трк. Шт.
галуша ж в. овца. ВЈ.
гаља ж овца црног руна. Шт.
гаљац м црноруни ован. Митровић.
гара м црни пас. Митровић.
гарка ж в. овца. МР.
гаров м пас црне длаке. Рајковић.
гаруша ж в. овца. Вл.
гацка ж в. овца. Лз.
гаче несвр. оглашава се (о гуски). Шт.
гачес, -та, -то са ногама обраслим јачим перјем (о живи ни). Златковић.
гачеста ж прид. са перјем дуж целе ноге (о сорти кокошака) – ,,Гачеста кокошка 

има перушине до самити прсти.“ ТД.
гаџоња м во тамније длаке. Цр.
гердан м израслина на доњем делу кокошије главе. ВК; в. ђердан.
глава ж горњи део животињског тела. Шт.
глаголац м тучак у звону. Бр.
глагорак м / грагорак, бенце, тучак у звонцу. Рајковић.
(ГЛАСАЊЕ) ДЖ: ,,Више не рову говеда, више не грде свиње, не крекају 

кокошћње и не вриште коњи, овце одавно одблајале, а козе одврекале.“ Ћирић. 
глисте мн паразити од којих оболева млада прасад. Шт.
глистица ж / глистица, прамен чешљане вуне ради припреме својка за предиво; 

в. ваденица. Сс.
гломотар м врста звона ,,за магаришта“, клопотар. – Гломотар врзујемо и на 

овцу. ТД.
гломотарче с мања клепетуша, мање звоно које носи овца. ТД.
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гљеждеве м мн. врста сигурносне браве на помоћним зградама. Топли До. [У 
ствари, то је засун од двеју дашчица од којих доња има усеке, а горња зупце. По-
себним кључем, горња се дашчица помера и кад зупци упадну у усеке, кључ се вади. 
Сматра се врло сигурном иако примитивном бравом. Ставља се на врата плевње, 
појате, амбара.] 

гмечен, -а, -о прид. збијен притискањем (о сиру), кад се припрема ситан сир, за 
разлику од сира ,,на велије“. Лл.

гној м / гнојиште, густа инфицирана течност која се излучује из ране бравчета. 
Шт.

гнојиште с в. гној. ТД.
гњездало в. гнездо ДЖ, али и свако гнездо птица у шуми [У Бч кокошје гнездо 

може бити и гњездало, али гнездо свраке, вране, грлице ... никад није гњездо, већ 
само: гњездало.]. Бч.

гњездо с / гњездало, гнездо. Шт. [Гњездало је обично тамо где је и седало – 
просторија где с вечери живина седа. Видели смо да у једном домаћинству кокошке 
седају на гранама оближњег ораха. На питање зашто је тако, домаћин каже: То је 
сигурнија заштита од лисице, али нам није пало на памет да питамо, а каква је за-
штита од лопова који намераче да стресу ,,гране“ и ,,оберу“ јато? Вероватно ту стоји 
као чињеница да узнемирена живина почне да крешти, и да свако домаћинство има 
пса чувара. Такође нам није јасно ни како су се кокошке навикле да се у сумрак по-
дижу на гране дрвета.]

го(j)ен, -а, -о ухрањен, гојен. Лв.
говедар м чувар говеда на испаши. Бч.
говедарица ж в. говедар. Митровић.
говедарује несвр. чува говеда. Митровић.
говедљак м в. говеђак. ЦГ.
говедо с мн. говеда ОН за ДЖ Bos taurus. Шт
говеђак м говеђа балега. Цветановић. Мц.
говеђина ж / говеџина Лл.
говеџи, -а, -о оно што је од говеда (о кожи, роговима, месу, млеку, сиру). Бч.
говеџина ж говеђе месо, говедина. Златковић.
годињак м / годишњак, бравче ДЖ од године дана (о овци, кози). Шт.
годишњак м в. годињак. Лв.
големица ж назив за крупну овцу. Жл, Рс.
голица ж овчија кожа са које је ,,оскубена“ вуна. Рс.
голотрба ж в. голотумба (n).
голотумба ж овца која нема вуне по стомаку. Златковић.
голочелес, -та, -то коме чело није обрасло вуном (о овци, овну). Златковић.
голошија м/ж кокош гола врата Шт; петао гола врата (према голошика – кокош-

ка). ГТ.
голошијав, -а, -о головрат (ован, овца, кокошка). 
голошије мн сорта кокошака. ТД.
голошијес, -та, -то која је без вуне на врату (о овци), или без паперја (о кокошки). 

Шт.
голошика ж кокошка гола врата; в. голошија. ГТ.
гонич м терач стада (кад је стадо велико и кад има два пастира). Пк.
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горешница ж болест оваца, упала; в. огњица, врућица. Лв.
готурач м в. гутурач. Ин.
грагорак м в. глагорак.
гранка ж / грањка / веја / ваша, грана лисника (кад се обрсти, постане ликовина, 

в.). ТД.
гранће мн. ресе, кићанке испод губице бравчета (обично козе). Ин. [У овом крају, 

више јужније, позната је реч гронка за неке плодове који расту као китице, у више 
зрна (трешња) и сл. Па се за такво воће каже, огроњало се“, тј. направило гроњће.] 

грањка ж / шумка в. гранка. Зл.
граорка ж сорта домаће кокошке, сивкасте боје. Кж.
грбина ж горњи део тела, леђа. Шт.
грбњак м / грбњач, систем костију (од пршљенова) у леђима, од главе до репа. 

Шт. [У Лз постоји разлика: грбина је код човека, а код стоке је грбњак.]
грбњач м в. грбњак. ТД, ГТ.
грбњача ж кичма. Лз. [Грбњача је кичма тамо где су леђа грбњач или грбњак. У 

речи грбњак осећа се пејоративна нијанса, као да у свести постоји да је тај део тела 
грбињак < грбин-’ак.]

гргав, -а, -о мршаво, неухрањено (обично о говечету). ТД.
грди несвр. оглашава се (о свињи кад је гладна). Шт.
гребен1 м / гребењ, израслина на глави кокошке или петла, креста. Шт, Кж.
гребен2 м / гребенац, алатка којом се гребена оно што је за предиво (вуна или 

кучина). Бч.
гребењ м в. гребен 1. Вл. 
грезле плт жлездасте изнутрице бравчета, крезле. Рс.
грива ж китњасти праменови длаке на врату коња. Шт, ТД.
гривна ж обруч којим се затвара вратница; в. гужва, в. појата.
гривча м в. гривша. Стојановић.
гривша м / гривча, пас са изразитом длаком по врату. Бч, Стојановић.
гриф м мн. грифови / грифке, ојачање на коњској потковици које се забада у лед 

и омогућава коњу кретање (на задњем делу су штулови). Шт.
грифка ж в. гриф. Кн.
гркљан м део тела којим су плућа везана за главу. Шт.
грло с јединка стоке, бравче. Шт.
грљица ж болест од које оболевају свиње. ТД. [Реч се јавља и у клетви: ,,Грљица 

те ватила!“ (прасету, вепру).]
грокче несвр. в. грошче. Пк.
грончићи с мн. кићанке, реске испод козје браде. – Коза има браду и грончићи. 

Зл, в. гранће.
гроћа несвр. в. грошче. ЦГ.
грошче несвр. / грокче, оглашава се грохотом (о свињи) кад се чеша или кад се 

јавља ,,на прашчина“ ТД, Шт.
груда ж сир који стане у једном цедилу ради цеђења сурутке. ВР.
грудник м каиш који коњу иде преко груди. Шт, Рц.
грудњача ж суд у који се разлива млеко ради ,,хватања“ кајмака. Вк. [Вероватно 

се у таквој посуди и сирило, ради добијања груда сира.]
грумен м комад камене соли који стока лиже; в. краљак, крупица. Бш
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грутка ж / гручка, мн. гручће комадић и комађе сира, према начину на који се 
сир оставља да преври и да се даље чува (сирење на грутће / гручће, према: ситно 
сирење, сирење на велије). Ор.

грутка ж груда сира од једног сирења. Рв.
гручка ж комадић сира. ВР. [Негде је грутка исто што и груда, дакле, не ради се 

о комадићу већ о количини сира који се од једне муже ,,вата“, што зависи од броја 
музних грла и количине млека.]

грцман м гркљан, грло у (живог) брава. – ,,Отворило грцман (о овци) па сьмо 
блаји“. РД.

грчка кука ж врста пастирског штапа са куком на крају, коју су користили пасти-
ри Каракачани. – „Има грчка кука – уване, зашљамчи овцу и уване ју.“ ТД.

гу(ш)че с гушче. Шт.
губица ж предњи део главе бравчета којим пасе и на којем дише. Рс.
гугла ж врста пастирске капе, капуљача. Кж; гугла може да буде нашивена на 

гуњу. ТД. [Гуглање је стварање клобука при неком пенушању, или чварака при 
топљењу масти. ,,Гугле се чварци“, значи: стварају белу пенасту ,,капицу“, налик 
турбану, око себе, што је знак да долазе у завршну фазу укувавања.]

гугли се несвр. при једном стадијуму топљења сланине, добија велики клобук 
беле пене (о чварку). – „Чварци почели да се гугле, па кад се избистре, маз је укуван.“

гуда ж свиња, назив одмила. Шт.
гуде, гуде, гуцка узвик за дозивање свиње. ТД.
гуденце с прасенце. Стојановић.
гудрр узв за мамљење (намамљивање) свиња у обор. Шт. [Узвици су променљиви, 

регионално: према име ни  ци гуда као ознаци за свињу, узвици су: гудо, гудо (вокатив 
им. гуда), гуди, гуди, или гуде, гуде, хипокористично, молећиво, право мамљење, 
или вабљење; гудррр, гудрррр кад је свиња удаљена, и то је прави дозив. Могуће је: 
гуце, гуце!]

гужва ж обруч од сплетене павити којом се вратнице спајају са оградом. Шт.
гужњак м завршни део дебелог црева. Зл. [Код свиње се овом речи може означи-

ти и завршни, вагинални део мок ровода, па пошто она праси више прасади и тај део 
може да буде и поремећен, код неке (меке) свиње не може да се одржи него извири 
напоље. – „Испрасила се, па јо гужњак испал.“]

гужњо црево с / гузно ц. црево које је ближе чмару, дебело црево. Шт.
гузица ж завршни део тела живине из кога расте тртица. ЦГ.
гуљав, -а, -о закржљао. – Метнула се јаганци на гуљавото овне. ТД.
гуљавица ж  подругљив назив за слабу и мршаву овцу.  – „Јебем ти гуљавице, 

само штету праве.“ Ново Село.
гунтураћ м в. гутурач. Цр.
гуре с прасе, обично заостало у развоју и мршаво.
гуска ж гуска. Шт.
гуськ м гусан. Шт.
гутунар м в. гутурач. Лв.
гутураћ м в. гутурач. Кж.
гутурач м / гутураћ / гунтураћ, врста кашља (о коњу). Шт.
гучкалиште с место на пашњаку где се игра гуџа.
гуџа1 ж задебљање на доњем крају пастирског штапа. 
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гуџа2 ж пастирска игра штаповима (гуџа1) слична хокеју; в. свињка, швињка.
гуша ж 1. део живинског тела у коме се скупља храна пре но што оде у бубац. 

Шт; 2. део врата ДЖ са доње стране; проширени део једњака, вољка. ТД.
гьр, гьр, гьр ономатопеја гласа којим се оглашава свиња. ТД.

Д
дашчице мн. делови самара. Шт.
двегоче с в. двогоче. Зл.
дви(ш)че с 1. бравче у другој години (о овци или кози). Бч, Лв; 2. мн двишчичи 

хип. од двизе. Лз,
двизак м брав у другој години. Лл.
двизарка ж / двизица, коза у другој години. Лз, Бч.
двизе с бравче у другој години. Лз; в. двиска, двизарка.
двизица ж коза у другој години. Вк.
двизьц м ован у другој години. Шт.
двиска ж коза у другој години. Шт; мн двисће 1. овца у другој години; 2. овца 

која се први пут јагњи. Шт.
двогодац м грло у трећој години (о коњу који је напунио две године). Шт.
двоготка ж грло у трећој години (о кобили која је напунила две године). Шт.
двогоче с / двегоче 1. бравче од две године, или у другој години; 2. с грло у трећој 

години (о коњу). Шт.
двојани свр. близни. Митровић.
деба несвр. / дебе, пажљиво осматра. – ,,Деба га да га ване“ (о мачки и мишу). 

Топли Дол. – „Сокол дебе да украде (пиле).“ Митровић
дебел, -а, -о који је са доста меса и масног ткива (о бравчету). Шт.
дебелиште с дрвенасти део гране (вејке) са лисника. Зл.
дебело црево с део система пробавног тракта бравчета. ТД
делије на петла највећа шарена пера у репу петла. Шт.
дере несвр. скида ножем (о кожи свиње). Шт.
деснак м в. дешњак. ТД.
дешњак м / деснак, коњ или во који у запрези вуче с десне стране. Шт.
дивљак м сорта свиња која није пробирач у храни, врло је динамична и не расте 

много. ТД.
дизгини пл. / дизгими (ШП) каишеви у систему коњске опреме. Жл, Зл.
дипла ж навиљак сена. Дебелица. МР.
дипли несвр. скупља сено у навиљак. Дебелица.
дир, дир, дир! узвик за терање свиња. ТД.
дира ж траг звери у снегу, блату. Бч.
дисази плт. бисаге. Мр.
длагорепка ж / длгорепка в. длгорепка. Ст.
длака ж кострет, чекиње (у свиње). Шт.
длакушина ж длака којом је обрасло свињско тело. Вк.
длговиместа прид. в. масуреста (о овци). КФ.
длговлас, -на, -но брав с вуном од дугих власи (који има власну вуну). Златковић.

– 27 –



Недељко Р. Богдановић664

длгорепас, - та, -то дугореп, Бч.
длгорепка ж назив за овцу дуга репа. Жл, Рд.
дојак м сиса код свиње. – „Опрасила тринајес а има дванајес дојаци.“ Бч.
дојаче с прасе које још сиса. Вк.
докраише свр. толико остари да се већ назире крај живота (о овци), дође до краја 

живота. Бш.
домазльк м иметак у стоци, запат. Бч.
дорес, -та, -то дораст. Шт.
драбоњак м мн. драбоњци, в. брабоњак. Зл, Мц.
драдоњка ж измет овце или козе, в. брабоњка, дрдоњак, драбоњак. Сс.
драње с скидање коже (о свињи). Шт.
дрвеж м систем полних органа код свиње или вепра. Кж, Цр.
дрвеница ж део самара и седла (коњског или магарећег). ВР.
дрдоњак м брабонка. Кж.
дрдоњка ж / дрдоњћа, брабоњка. КЖ.
дремало с врста кости у кокоши. [По њој стари људи гатају каква ће зима бити.] 

Митровић.
дремљуга ж плућни део живинског тела. Копајкошара. [Објашњење је: то иначе 

није квалитетно месо, али има људи који баш то воле. Деци, нарочито женској, прети 
се: Ако тој једеш, има да будеш цел век дремљива и лењива!].

дретва ж узица, в. бритва. Шљивовик.
дроб м 1. живинске изнутрице; 2. џигерица. Шт; 3. јело од изнутрица. Зл. [Код 

ДЖ које се једу, постоји бели ~, и црни ~ в. Шт.]
дроби (месо) несвр. сече месо закланог брава, припремајући га за даљи рад с 

њим (сушење, млевење, кување). Вк; в. мездри (месо), тропа (коске). 
дробови мн џигерице, јело од џигерица. Бч.
дрска несвр. хвата у пролазу (јагње хвата за сису овцу у пролазу). – Одвој 

јаловину да и јагњишта не дрскају. ТД.
дрт, -а, -о  престар (о волу). [За овна је уобичајено: матор.]. Шт.
дрта ж поим. придев / дртла ж веома стара овца. Шт; овца али и свака дру-

га ДЖ преко 3 године старости. ТД. [Према акценатским приликама, и праксом 
онимизације, разлика у акценту информиша да је: дрта придев (дрта овца / овца), а 
дрта именица (с особином да је стара, дрта.]

дрта овчина ж врло стара овца. Бр.
дртла ж в. дрта. Кн.
дртљак м пеј. врло стар, дрти брав (говедо, коњ, ован, јарац). Бч.
дртосија ж пеј. стара, дрта овца. Ор.
друга маторина ж ован од три године, в. маторина. Лз.
другождребна прид. кобила на другом ждребету, која се други пут млади. Рд.
другопраскиња ж свиња која се по други пут праси. Кж.
дрчан, -чна, -чно самовољан брав која чини штету (најчешће коза). Шт. 
дрчнило с јагње које подбрцкује (в.) туђу мајку. Мц.
дува несвр. рже, фркће (о коњу). Шт.
дувало с / дувало / дуло / пувало / мејур, свињска бешика (која, надувана, често 

служи у дечјој игри као лопта). Шт.
дугачка ж [поименичен придев] врста свиње. Шт.
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дудук м / дудьк / дудуче, с најпознатија пастирска свирала (в.). 
дудуче с мали дудук (в.). Бч.
дудьк м в. дудук. Шљивовик.
дулица ж њушка у свиње. Бр.
дуло с бешика код свиње; в. мејур, пувало. ВК.
дупно црево с гузно црево, задњи део дебелог црева. Лл.
дур, дур, ајде дур! узвик за терање коња. ТД.
дьлгопашес, -ста, -сто / длгорепаста,  дугачког репа (о овци). ТД.

Ђ
ђа-ђа! узвик за терање коња. Бш.
ђевђир плитка решеткаста кашика за превртање сира. ТД.
ђекови мн. гвожђе које пролази кроз уста уамљеног коња, жвале (из коњске 

опреме). Зл.
ђеран м део бућке којим се разбија млеко. Шт.
ђердан м део тела говеди од главе до трупа с доње стране, подгушњак. Бч; в. 

гердан.
ђи! узвик за терање коња. Бч.
ђива ж овца с јаким праменом вуне преко чела. Жл.
ђогар м ,,надимак за човека који је од коња највише волео и чувао ђогата.“ 

Митровић.
ђубре с 1. измет и мокра простирка који се избацују када се стаја чисти, шталско 

ђубре, стајњак; 2. ђубриште. Шт. [Стоци се обично простире слама или отпадак од 
огризеног сена (из јасала) да не спава на поду (обично од камена). Таква простир-
ка помешана са мокраћом и балегом рине се (избацује се) из штале на ђубриште, 
и настаје ђубре, које може бити: прегорело, преврело, непрегорело, успаљено. Кад 
ђубре преври, извози се на њиву. Уколико би се слаба и каменита земља пођубрила 
ђубретом које још ,,гори“, може се десити да од његове температуре у врењу изгори 
клица усева, или млади усев. Због тога и ђубре мора да има свој уобичајени квали-
тет.]

ђубриште с / ђубровник, место где се одлаже ђубре, в. буњиште. Шт.
ђубровник м в. ђубриште. МР.
ђума ж назив за овцу која носи ђумку (в.). Ор.
ђумес, -та, -то који име ђумку преко чела (обично овца, ређе ован, или јагње). Бч.
ђумка ж / ћумка, прамен густе и дуге вуне преко чела овце. Шт.
ђумкаш м пас малог раста. Митровић.
ђумче с в. ђумкаш. Митровић.
Ђурђевдан м / Џурџовден празник сточара и иметка у стоци, за који се везује 

више обичаја, а најпознатији је музигруда (в.) и бележување (в.) јагњади. [У једном 
случају имамо и обред у вези са живином. – Уочи Ђурђевдан донесе се из долину 
песьк и водица. Јутредан се тој даје на кокошке и баје: ,,Као песьк – јајца, као плева 
– пилики“.]

ђурђевска мужа ж / млзигруда / музигруда / премлаз, обредна мужа оваца на по-
четку сезоне кад је јагњад одбијена и прелази се на прикупљање млека. Вк.
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ђурђевче с / ђурђил / џурџил, јагње које се (по обичају) коље о Ђурђевдану. Лл.
ђурђил м в. ђурђевче.

Е
едногодац м јунац од једне године. Стојановић.
есенче с пиле које се извело у јесен. Кж.
етрак м коњ с једним тестисом у скротуму, а с другим у абдомену. Шт.
ешек м магарац. Живковић.

Ж
жабица ж једна болест говеда. ТД.
жало с тучак у звону гломотару. ТД.
жалуд м желудац (о живини). Шт.
жапка ж кожни додатак петљама на опанку кроз које пролази врца (в). Бч.
жарес, -та, -то  црвенкасте длаке (о крави). Стојановић.
жвале плт. метални део узде који коњу стоји у устима док је уамљен. Бч, Мр.
жвало с [жвале] гвожђе које пролази коњу кроз уста док је уамљен. Шт, Рц.
ждребац / ждребц м грло до две године живота (о коњу). Шт.
ждребе с младунче коња  у првој години. Шт.
ждребетија зб ждребад. Шт.
ждребица в. омица Жл.
ждребиште с пеј. в. ждребљак. ТД.
ждребљак м / ждребиште, пеј. ждребе (до једне године). ТД.
ждребна прид. која носи плод, бременита (о кобили, магарици). Шт.
ждребьц м / ждребац грло до две године живота (о коњу). Шт.
ждрепчаник м / ждрепченик / подгьжњак / подопашка, подопаница, подопашњак 

/ подрепник / подрепњак, комад дрвета који стоји теглећој животињи испод репа, ку-
скун. Кж. [Овде ипак треба правити разлику: код магарца то је управо та палица под 
репом, али код коња то је каиш који иде од седла до испод репа.]

 ждрепченик м ждрепчаник. Кж.
желудац м / жељуд / жељудица / жељутка в. бубац. ТД.
жељуд м в. бубац. Бч.
жељудица ж в. бубац. Вк.
жељутка ж в. жељуд. Цр.
живина зб. ОН за пернате домаће животиње (кокош, пловка, гуска, ћурка). Шт, 

Кж.
живина с плт. домаћа живад која носи јаја и има крила. Шт.
живинка ж свака животиња. Митровић.
животињка ж животињица. Митровић.
жица ж нит коју преља извлачи из предива. Шт.
жлтьк м / жлтьц / жутка / жутьц, жуманац (у јајету). Шт.
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жлтьц м жуманце. Шт.
жлч м сок из жучне кесе на јетри бравчета. Ин. [У Ин је жучна кеса жлчка, а сок 

из ње – жлч.]
жлчка ж 1. жут, горак сок који ствара јетра. 2. кесица на жлезди у коју се тај сок 

скупља. Шт.
жљока ж мн. жљоће нека болесна израслина на телу ДЖ. ТД.
жључка ж жучна кесица на јетри брава. Цр, Рв.
жујка ж овца отворенориђе вуне. Лз.
жуљеви мн. пундреви, шуљеви. Лл.
жутка1 ж жуманац у јајету. Цветановић.
жутка2 ж овца жућкасториђе вуне. Кн.
жутьц м в. жлтьц. Кж.
жьгла ж мн. жьгле палица на јарму. 

З
забрка свр. / замете, замеша помије (вода и трице) (за свиње). ТД.
забькљив, -а, -о ДЖ која се забькне (в.), збуни, заинати, па неће да крене из ме-

ста (о коњу, магарцу). Бч.
забькне се свр. заинати се, укопа се у место (о коњу, магарцу). Шт.
завет м заклон. [Овце пасу, а ми си у завет седимо и причамо. Ћирић.] 
завија несвр. оглашава се дугим цвилежом (о псу или вуку). ВЈ.
завијалче с мн завијалчичи обојак у опанку. Ин.
завијач м (зајевачи ЦГ) в. кожине, увијач. Мц.
загар м кер. ЦГ.
загарица ж керуша. ЦГ.
заглопка ж заструг (в). ШП.
загон м место у трљаку подешено да стока улази једно по једно ради муже, в. 

струга. ТД, Вл.
загргавеје свр. постане гргаво, неухрањено, неугледно (о бравчету). ТД.
загрепће ж мн. в. загрепци. Бч. [Вуна се прво чешља па гребена, с гребена се ваде 

ваденице (глистице) и прави својак (усвојак), а оно што остане влачи у кудељћке 
(кудељке, кудељице), а што и од тога прескочи, као грубо и искидано, чини штим 
или загрепће.]

загрепци м мн. / загрепће, вуна која после гребенања остане за грубље предиво. 
Кн.

загураљави свр. застане у развоју, постане гуре (в) (о прасету). Мр.
задња плечка ж бут ДЖ; в. плечка. ТД.
задња трупина ж задњи део закланог брава, заједно са ногама. Бш.
зазубица ж болест устију коња.
заире с резерва у храни, намирнице (за стоку, али и за људе). Бр.
зајари свр. оплоди (кокошку). ТД.
закадено / закађено, прид. млеко које је од напаљеног дна суда у којем се кувало 

добило укус чађи. Бч. [Некад се то и намерно ради да би млеко било укусније. По-
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што се загреје суд, чим се млеко улије, најдоњи слој се лако прихвати за дно и даде 
укус млеку. Само од себе, то се чини кад је млеко с јесени густо, и то овчије.]

закађено прид. в. закадено. Лл.
закрдавеје / закрџавеје, свр. заостане у развоју (о бравчету). Ћирић.
закрекује несвр. ,,учи“ да кокодаче. – „Имам једно пиле, оно сьд закрекује, ће 

пронесе.“ Зл.
закукардавело прид. закржљало, заостало у развоју (о прасету). Зл.
залагач м обојак. Бр.
залатљива прид. која халапљиво једе (о свињи). МР.
залога ж комад коже којом је закрпљен и ојачан подерани опанак. Кж; уметак у 

опанак. Цветановић.
залужи се свр. улепи се лајнима и мокраћом при лежању на нечистој простирци 

у штали (о говедима). Бч.
замет м заслон, наслон, настрешница над тором; в. појата, трла. Бч, МР, Мц.
замете свр. замеша помије, направи мећу (за свиње). Кж.
заметина ж место на пашњаку где је био замет, трљачиште. Вл, ШП.
замркти се свр. в. замрти се. Лз, Лв. 
замрти се свр збије се укруг за време жеге (о стаду). Шт.
замути свр. направи напој за свиње. Шт.
занемогне свр. оболи од неке болести (о овци кад је удари усов) (занемоћа). – 

„Занемогала овца“ КФ. 
запат м приплод, домазлук, добитак у стоци (јединка запата: иманче (в)). ШП.
запекља свр. затвори трбух јагњета натакнутог на ражањ, провлачењем 

запекљача (в.) кроз пекљу (в.). Бч.
запекљач м / запекљьч м део јагњеће ноге, испод колена, којим се затвара пециво 

на ражњу, запонац; в. пекља. Бч. [Кад се кроз заклано прасе провуче ражањ, рас-
порени трбух се зашива, а кад се ради о јагњету, начине се прорези на трбушини (в. 
пекља), па се запекљачем трбух запекља (в.). Печени запекљач сматра се најслађим 
комадом јагњећег печења. Кад се у неком послу дође до врхунца, или кад је о томе 
само реч, постоји израз: Ајде, па да му ћинемо пекљу! (прен. да се частимо због 
срећно обављеног посла). Бч. 

запекљьч м в. запекљач. Бр.
запладни свр. отера стадо у пландиште, ради подневног одмора. Живковић.
запладниле свр. / запладњувале, отпочеле подневни одмор у збијеном стаду (о 

овцама).
запладњувале свр. в. запладниле. Бч.
запландује свр. смири стадо оваца за подневни одмор; в. запладни. Стојановић.
запорак м парожак (део вила). Митровић.
запотака свр. в. затака. Ново Село. [У вези са запотака, затака, затаче стоји 

и ово сазнање: глаголи се могу схватити и свршеним и несвршеним. Кокошка запо-
таче ,,отпочне певати так, так кад треба да снесе јаје; али и: она чини: так, так – не-
престано, у трајању, и у том случају не односи се ова реч само на почетак. Могло 
би се очекивати да кокошка чини: так, так, так, па да то буде *такање, али ту реч 
нисмо чули.]

запотка свр. забоденом граном, или прекрштеним гранама означи парцелу 
где није дозвољена паша. Бч. [Обично је до Ђурђевдана паша дозвољена на свим 
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незасејаним површинама, а онда се ливаде запоткају како би се сачувала трава за 
косидбу, а стадо истерује ,,на сават“ (на пашњак у вишим пределима).]

запрдак м в. запртак. ВЈ.
запрега ж здружен пар говеда за вучу под истим јармом. Кн.
запрез м запат код свиња. Митровић.
запрло с прид. заостало у развоју (о прасету). Шт.
запртак м последње јаје. Шт, Кж.
зарањено с прид. / подрањено, крме око 100 кг ГТ.  
зарлама ж коњско лудило. Шт.
засипљив, -а, -о који се често умара, који болује од астме (о коњу). Шт.
засисњак м лажна сиса на вимену. Ћирић.
заслон м (у оквиру појате) висока настрешница за заштиту брава од сунце или 

невремена.
заструзи плт. / заструsи, дрвена здела с поклопцем за ношење хране (могу бити 

и из више делова, који се умећу један у други по величини). Кж
заструsи в. заструзи. ТД, Бр.
затака несвр. / затаче / запотака, почиње да се гласа: так, так (о кокошки). – 

,,Кокошка затака че снесе јајце.“ ТД.
затаче несвр. в. затака. Лв.
затега ж в. преглабица. Рц.
затравен, -а, -о коме је због накрвљања у уво стављена лековита трава – ку-

курек (о овци). Шт. – „Овај овца испасла павука, требе да у исечемо уо (узнемо 
шибљинку па ударамо по уо да ву отече крв, да остане жива.).“ Зл. [Поступак није 
сасвим јасан. Колико знамо, ради се о два поступка. Кад се овца огњева, престане 
да пасе, може бити да је појела неку отровну траву, или паука, уво јој се мало рецне 
а онда удара шибљинком да исцури нешто крви, после чега се овца опорави и про-
пасе. Други случај је кад се овци пробуши уво, па у њега уметне комадић кукурека, 
тако да се оствари додир траве и крвотока, такође ради лечења (али не знамо од 
чега). Нејасноћа долази зато што не знамо да ли је затравена зато што се травом 
затровала, или зато што је травом лечена.]

затрави свр. стави парче кукурека у рецнуто уво накрвљале овце (ради лечења). 
Зл.

зашљамчи свр. ухвати (овцу). – „Има грчка кука – уване, зашљамчи овцу и ува-
не ју.“ ТД.

збоду се свр. пободу се (о воловима). Бч.
звездан м крмно биље које коњи радо једу. Кж.
звезданоша ж в. овца. Ст.
зверка ж / sверка, свака шумска животиња у односу на домаћу. Бч.
звиче с бравче у другој години (двиче < двишче). Пк.
зевник за говеда м штала у подрумском простору. ТД.
зека ж коза прљавобеле боје кострети. Ново Село.
зекуша ж. в. овца. ВЈ.
зеленица ж мува зунзара. Бч.[Зеленица напада месо, брзо га ,,напљује“ својим 

ларвама и месо се одмах уцрвља. Кад се месо пече на ражњу, зеленица га избегава 
због топлоте ватре, а кад је печење изван ватре, увија се копривом, јер зеленица ,,не 
иде на коприву“. Такође, где су осе ту није и зеленица (да ли се туку, ко зна!?). 
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зеленка ж в. овца. Кн.
зенгија ж в. зенђија. 
зенђија ж / sьнђија / зенгија, узенгија. ТД.
злогледан, -дна, -дно неухрањено, слабуњаво, лошег изгледа (о сваком грло 

ДЖ); в.злојешан. Бч. 
злојешан, -шна, -шно пробирљиво грло, без апетита, мрцинаво. Бч, МР. [Пара-

лелно – злогледно. Јер, оно које слабо једе, лоше и изгледа!]
зоб м жито које се користи као сточна храна (не мора бити само овас). Бч.
зоби несвр. храни стоку житом (обично коња, али и другу стоку). Цветановић.
зобница ж торба од кострети, из које се храни коњ (у зобницу се стави зоб, па се 

торба намакне коњу на главу тако да су му уста у торби). Кж.
зорлисан прид. са отеченим ногама (о коњу), бангав. Лл. [Објашњење инфор-

матора је да је то коњ који је теран превише, ,,на зор“ и да је од тога добио упалу.]
зрнеста ж прид. бела са црним шарама на губици (о овци). Рш.
зрнка ж в. зрнеста, често и име таквој овци. Шт, Ст..
зрња ж в. зрнка.Ст.
зрњоша ж в.овца. Кж.
зуђуран, -рна, -рно. [Зуђурно јагње = изнемогло, мршаво, јагње. Ћирић]

И
ивора ж каменица, удубљење у стени на пашњаку где се скупља кишница (око 

1 литра) и где пастири пију воде кад немају друге. Лз; у Новом Селу ивора је и 
шупљина у корену дуба, или у пању одсеченог дрвета, где се скупља кишница. 

из мараму изр. за млади, несољени сир. [Кад оболи јетра, добије жлтеницу, чо-
век једе младо сирење, из мараму, пресно (= значи: несољено). У Бч је: из крпу.]. Шт.

изабена прид. искварена, од мољаца измушљикана (в.) (о овчијој кожи). ВЈ.
избарабарен, -а, -о изједначен (о терету на обема странама грла које носи преко 

самара). Шт.
изближњевају мн. несвр. близне једна за другом (овце или козе) [Овуј годину 

све изближњеваше. Ћирић]
избьчка свр. бучкањем обради млеко (у бучки) да се из њега издвоји масло. ВР.
извара ж сир настао кувањем сурутке, вурда. Шт, БП.
изгима се свр. надује се, подује се (о овци, кад се отрује неком травом, или мла-

дом детелином). Вл.
изгон м истеривање стада на пашу. Пк.
издује се свр. в. подује се. 
излати се несвр. хвата залет, припрема се за ударац (о овну). – „Бежи од њега кад 

видиш да се излати.“ ВК.
излегло се испилило се младунче живине (пиле). Шт.
измезденичи свр. / измужденичи, окомиња, скине, смакне рог. Ор. [Основа рога 

који остане на глави брачета кад се рог измезденичи зове се мьждањьк.]
измездри свр.. нареже месо на облик за сушење (на вешалице, или сушенице). 

Ћирић.
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измлази се несвр. испушта млеко током паше без муже, сама од себе (о мекомлекој 
овци, која не може да задржи млеко у вимену). Бл.

измлзује се несвр. в. измлази се. Ново Село.
измољисана ж прид. измољена (о вуни), вуна коју су јели мољци. Бр.
измољотина ж кожа коју су мољци избушили. Шт.
измужденичи свр. в. измежденичи. Зл.
измузује се несвр. в. измлази се. Стојановић.
измушљикан, -а, -о избушен, проједен од мољаца (кожа или какав одевни пред-

мет). ТД.
износак м последње јаје у циклусу ношења кокошке; в. запртак. Рв.
изнутрица ж унутрашњи органи трупа. Шт.
иманче с мн. иманчики грло као јединка иметка у стоци. Рц; прасе одређено за 

тов. Михајловић.
ИМЕ ДЖ устаљена реч којом се у домаћинству означава грло, које се на то на-

викне, па се, на свој начин, томе и ,,одазива“. Име говеда – у ТД: Булка, Булча; Рујка 
/ Рујча; Плавка / Плавча; Шарка / Шарко; Цвета / Цветко; Сивка, Сивуља / Сивча; 
Белуна, Перка, Мркша; по данима млађења: Неда, Недеља, Четвртана, Петкана, Су-
ботка, Суја, Понедељко, Сретко, Петко.

Име коња: у ТД – Алат, Дорат / Дорча, Цветко, Вра нча, Лишко, Чарапан; кобила 
– Дороша, Лиса.

ира ж 1. масноћа непране вуне. Бч; 2. нештављена овчија кожа. ВЈ; 3. талог од 
чварака што остане на дну казана при топљењу сланине, в. тириџија. Кн.

ирава прид. / ираива, неправа (вуна), вуна која на себи има ире. ВЈ.
ираива прид. в. ирава. ВЈ.
исаби се свр. / исквари се, изгуби плод (о овци). Шт. [У Рс се прави разлика: иса-

би се – избаци јагње пре времена; исквари се – ојагњи мртво јагње; искужља се – са 
мртвим или неформираним плодом (јагњетом) избаци и део црева.]

исабила се свр искварила се, изгубила плод (о свињи). Шт.
искара свр. истера (стадо на пашу). ТД.
искарује несвр. истерује (стадо на пашу). Шт.
исквари се свр. / иштети се, изгуби плод, в. исаби се. ТД.
искльца коске свр. изломи (кости ради сушења, или кувања). ЦГ.
искози се свр. омлади се у целини (о стаду коза). – ,,Козице се искозиле (нар. 

песма).“
искрути свр. / окомиња, искруни, одбије рог (о говечету). Шт.
исланsи се свр. исквари плод, исаби се, побаци (о свињи). ТД.
исође с исток [исође < изхође < из-ход-је)] (n). 
испадне свр. ослаби, омршави, онемоћа (о бравчету) од болести или услед слабе 

исхране. Бч.
испасе свр. (п)опасе. – Испасле (овце) пшеницу. Митровић
испастрми свр. исече и уреди месо (свиње) за сушење. – ,,Кьд се месо испас-

трми, усоли се па седи два-три дьна у пресол и качи се на врлине над огњиште да 
се суши“. Бч.

испаша ж пастирење, чување стада изван затвореног простора, за време летњих 
месеци на пашњаку. В. паша, пашальк, пашарина. Бч.
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испашњачи свр. истури из закланог бравчета сав садржај стомака (црева, жиге-
рице, срце, слезину, опор). Лз.

испорак м јаје које се извади из заклане кокошке (n).
испрегне свр. изведе упрегнуто говедо из јарма Бч.
испуди свр. истера стадо на пашу и остави без пастира, у сампас. Бр.
испушта несвр. пушта јагњад мајкама подојницама на припуштање (на дојење). 

Бч.
истерување с изгон стада на пашу. Шт.
истерује несвр. изгони стадо из стаје или из обора на пашу. Шт, Кж.
истерује се несвр. изводи се на пашу (о стаду). Шт.
истришотина ж отпадак од вуне при гребенању. ШП.
истришче с последњи пород ДЖ после кога она није више за приплод. Ново 

Село.
истрови свр. погуби, загуби што. – „Истрови си говеда па и не мож најде“; „Ис-

тровили се по планинуту“; „Истровил се буљукат.“ ТД.
исфаша се свр. исече се на фаше (в.) за опанке (о свињској кожи). Вл.
иш(а) узв за терање живине. Шт, Ново Село.
ишкемби свр. пробурази, истресе дроб (из закланог брава). Митровић.
иштети се свр. исквари плод, побаци ДЖ. Кж.
иштирица ж / штирица, штирка ДЖ, која не може да занесе плод. Бр.
иштирьц м јаловак, јалов мужјак, неплодан (о овну). Златковић.
ишчука (рог) свр. скине, окомиња (в.) рог (о говечету). Рв.

Ј
јабука ж део седла. Шт.
јаганчар м / јагничар 1. особа која на појати брине о јагњењу оваца; 2. чобанин 

који пасе јагњад. Цветановић.
јаганчор м зб. јагњад, стадо (колектив) јагањаца. Рајковић.
јагне с в. јагње. ТД.
јагничар м в. јаганчар. Златковић.
јагничарка ж ,,овчарева жена, борави на појати у време јагњења оваца“; женска 

особа која брине о јагањцима. Златковић.
јагништа с зб. јагњад. 
јагништар м в. јаганчар (који чува ,,јагништа“). Златковић.
јагништарка ж в. јагништар. Златковић.
јагништор м в. јагништа, јаганчор. Златковић.
јагњалка ж жена у породици која ради око јагњења оваца, којој ,,лако иде“ тај 

посао. Рајковић.
јагње с / јагне мн. јаганци / јагњики (Кн зб.) јагње, младунче овце. Шт.
јагњеница ж овца која се управо ојагњила. Лз.
јагњи се несвр доноси на свет јагње. Шт.
јагрек м в. јегрек. Златковић.
јадац м / јадеж / јадец / кобилица, угласта кост у предњем делу живинских груди. 

Шт.
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јадеж м в. јадац. – ,,Јадеж га окамо, а кад се кладимо, ја кажем: Јадац, и он каже: 
Јадац!“. ТД.

јадец м в. јадац. Мр.
јајник м назив за скуп оплодних органа код свиње или вепра, дрвеж (в.). Зл.
јајце1 с јаје. Шт.
јајце2 с фиг мудо. Шт.
јајчар м онај ко краде јаја (о псу, мачору). Кж.
јајченик1 м јело у виду проје где су јаја доминантан састојак. Кж.
јајченик2 м обољење вимена музних крава, кад се делови вимена претварају у 

грудве налик јајету. Зл.
јалов прид. неплодан мужјак, ДЖ Бч.
јалова прид. која није оплођена (о овци, кози, крави, кобили). Шт.
јаловак м ован природно неспособан за приплод Бч.
јаловар м пастир који брине о немузним грлима, која посебно пасу и спремају 

се за за продају. Златковић.
јаловина ж зб. немузне овце и козе које се чувају ради продаје. Бч; јаловина, то 

е све што се не млзе. ТД.
јаловица ж 1. овца која остане неоплођена; 2. овца која се никад не јагњи. Шт. 

[Има и овакве разлике: јалова – она која је дотичне године остала неоплођена; 
јаловица – она која не може никад да се оплоди, штирка или штирица.]

јарац м мн. јарци одрастао мужјак козе. Шт.
јаре с мн. јаричи, јарићи, хип. јарчики (МР),  (зб. јари шта ТД, јаретија Бч) мла-

дунче козе. Шт.
јари несвр. оплођује (петао кокошку). Шт.
јарина ж вуна од шиљежета (од бравчета које се први пут шиша). Лз.
јаришта с зб. јарад. Бр. 
јариштар м пастир који чува јарад. Златковић.
јариштарник м просторија (у оквиру појате) за јарад. Златковић.
јариште с / јариште Бч. пеј. јаре. Златковић.
јариштор м зб. в. јаришта. Златковић.
јарка ж млада кокица пред проношење. Митровић.
јарма ж 1. храна за свиње од самлевених хранива. Шт; 2. храна за сваку стоку 

(крмиво) ако је смеша од неких житарица, брашна, соли, кад се даје као додатак хра-
ни да се стока поправи. БП; 3. прекрупа од целовитог клипа кукуруруза (кад се мељу 
зрна заједно са кочанком). Ново Село.

јарц м јарац. ТД.
јарьм м /  јерм, јарам. ВЈ. 
јасла ж / јасли, мн. уређај у појати где се овцама даје кабаста храна. Шт.
јасле / јасла плт. јасле. Бр; с јд. Рв; мн. јасле. ШП.  
јасли м мн. в. јасла. (,,У јасли остале сьмо лисковаче.“). ТД, ВР.  
јастребан м петао шарена перја, в. јастребаста Бч.
јастребаста (кокошка) кокош шарена перја, где шаре иду по дужини. Шт.
јато с скуп живине, јато. Шт.
јевтика ж болест од које оболевају и коњи. Кж.
јегрек м трло (на њиви). Цветановић.
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јегречар м пастир који борави на трлу, на јегреку, који ноћива код стада. 
Златковић.

јегьл м ограђени део простора у којем стадо борави преко дана. ВК.
једномудоња м в. једнопајес. Лл.
једнопајес / једностранес / јетрак, ован, коњ са једним тестисом. Шт; брав који 

је са крипторхијом (о јарцу).
једностранес прид. в. једнопаес. БП.
једностранка ж овца која је од болести остала без једне сисе. Рв.
јежи се несвр шири (перје) (о ћурану). Шт.
јенџьк м пастирска торба од коже. Бч, Кж.
јеребанка ж граораста кокошка са белим шарама. Златковић.
јеребас, -та, -то граораст, црно-зелен (о перади). Злат ковић.
јерьм1 м јарам, дрвена направа која се ставља на врат теглећој марви и тако фор-

мира запрегу. Бч.
јерьм2 м / пар запрега, јарам. Шт, Бч; в. sевгар.
јесенче с пиле које се излегло у јесен. Шт.
јетрак м коњ с једним тестисом у скротуму, в. једно пајес. Шт, Лл.
јетрак м мужјак са крипторхијом. Шт.
јечник м / јешник, брав који много једе; јешан брав. Бч.
јечник1 м в. јешник. Бч.
јечник2 м једњак код преживара. Бч.
јечно с прид. бравче с добрим апетитом, које једе сваку храну (што је важно при 

одлуци да ли је нешто за приплод, за бржи узгој или не). Кж.
јешник м в. јечник. Шт.
јешник м једњак ТД.
јуже с уже, штранга, мањи конопац. ТД, ШП.
јулар м / улар, поводац, улар. Шт, ТД.
јуне с мн. јунци младунче краве. ТД.   
јуница ж одрасла женка говеда до првог млађења. Шт
јунче с дем. од јуньц. Митровић.
јуньц м мн. јунци одрасло мушко говече од шест месеци до три године, у ствари 

– млади бик, док се не ујалови. Шт
јьр м / штала ж,  просторија у којој се чувају говеда и коњи. Шт

К
каварма ж / каварма / каврма, кавурма. ВЈ. [Кав(а)рма се прави по локалном 

искуству и нахођењу, али редовно при свињокољу и топљењу сланине. Најчешће се 
део чварака измеша са обареним и исецканим изнутрицама (џигерица, црева, бураг), 
а негде се скува и глава па се и то (образине) самеље или раскида; свему се додају 
зачини (доминантни су со, бели лук, бибер, млевена паприка). Постоји кавурма која 
се тако једе, у кришкама јер се претходно стегла па је подесна за ношење на пут или 
за обед при летњим пословима у пољу, за стадом, а може да се за време хладних 
зимских дана разгрева када јој се додаје или паприка из туршије или празилук. Таква 
се прженија и мешанија најчешће једе с пројом или с качамаком.]
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каверка ж покретно склониште (монтирано на санкама или каквим колицима) 
за пастира на трлу. Ин.

каврма ж јело од саситњених (или млевених) изнутрица свиње, меса од главе, 
зачињено и укувано, кавурма. Кж, Бч; в. каварма.

кавук м капа за зиму исплетена од вуне. ТД.
каиш м / ремник, одрезак сланине, у облику дужих дебелих трака, која се скида 

са закланог брава. Шт, Цр.
кајар м обновљен ков говеда. – „Да ударимо један кајар.“ Бч. [Реченица је и фра-

зем са значењем ,,да уз оно што смо пили, попијемо још по једно пиће“ као додатак, 
обнову.]

кајари се обнавља се потков (поправљањем старих плоча, а не потпуном заме-
ном новим плочама). Шт

кајас м дизгин. Рајковић
кајмак м бела маса која се добија кад се са површине млека скине масни део, 

скоруп, и изложи врењу. Шт, ГТ.
калдаре с посуда од лима за воду. Лз; посуда која служи за млеко при мужи. Рв.
калес, -та, -то брав црне боје. Ћирић.
калеша ж в. калуша. Бш.
калуша ж бела овца са црним ушима. Шт; овца са цр ном брњицом. Лз.
калчине ж плт. стари назив за назувке. Вл. [У Бч смо чули из једне народне де-

сетерачке песме ,,чизме и калчуне“.]
каљаш м овца штеточина. ШП.
камара ж  гомила саденуте сламе. Шт. [Слама се дена ,,на камару“,  а сено ,,на 

стог“.]
камарњак м део у колиби (на појати, бачији) где се смешта млеко и сир. Ор.
камилка ж назив за крупну овцу. Бш.
камџија ж бич (дрво и опута) за терање коња. Зл.
каначе с суд у којем пастир доноси воде на бачију. Бш.
канура ж смотуљак пређе од више чишаница (в.). Лв.
канџе мн завршетак ногу код живине, нокти. Пк.
кањеста прид. коза (прљавобеле боје). Лл.
кањоша овца кањеста (прљавобеле боје). Лл. 
капак м мн. капаци в. страшник. ГТ.
капан м клопка, мишоловка. Андоновић.
капељача ж врста шубаре. Бр.
капес, -та, то црна овца са белом вуном по глави (што личи на капу). Ново Село.
капилија ж кошара у пољу ради затварања оваца на испаши. Бп.
капруљ м начин учвршћења дрвених стубова у конструкцији колибе (кошаре). 

[Збоду се рачвасте соје, јарчеви, у врху крова, или се греде урежу и закову, па се ко-
шара покрива грањем или сламом, а колиба може имати и кров.] ТД.

капци м мн. кожне клапне с обе стране оглава, у висини очију коња. Шт.
Капче с име капестом јагњету. Бч.
карабатак м део живинске ноге најближи трупу. Шт; карабатак. Кж.
карабашка ж врло стара овца. КФ.
карабоја ж црна боја, честа боја вунене одеће. Кж.
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караканде ж мн ноге код неких животиња с изразитом несразмером у односу 
на тело. Бч. [У једној загонетки, мачка има, поред осталог: четри караканде и једну 
ман дрсину.]

каракап м ,,сточна болест, болест уопште“. Живковић.
каракашка овца ж ,,овца црне вуне чије је порекло везано за црновунце и Аша-

не; стара балканска раса.“ Стојановић.
караџа м црни ован. ШП.
карлес, -та, -то са роговима који расту право увис и устрану (о кози). Бч.
карлица ж 1. просто дрвено седло. Мр; 2. Мањи дрвени суд који док је цео служо 

и да се у њему меси хлеб, а кад остари, или препукне, служи да се у њему стоци даје 
крма. Ново Село.

кас м врста лаганог коњског хода. Шт.
каска несвр. / клипа в. коњски од. ЦГ.
кастревина ж зб. гране лисника којих је стока обрстила лишће. Бш.
кастри несвр. креше лиснате гране да стока брсти. МР.
катери се несвр. пење се по камењу (о кози). Рд.
катун м 1. сточарско станиште изван насеља, бачија; 2. покретно привремено 

станиште стада и пастира на пашњаку, трло. ВЈ.
качи се несвр. пентра се по камењу (о кози). Шт, ТД.
каџав, -а, -о в. саџав. Ново Село. 
кашкаваљ м производ који се добија кад се сир кува, соли и меси; качкаваљ. Шт.
кашкаваљџија м мајстор који прави качкаваљ на бачији. ТД.
кашьк м четвртаста кост у коленом зглобу [њоме се игра једна дечја игра 

,,пајчићи“, где се та кост зове ,,пајче“]. ТД.
квака в. квоца. Бч.
ква-ква! / квац-квац, узвик којим се гласа квочка. Шт.
квасеница ж кисело млеко. Глигоријевић.
кваси несвр. кисели (млеко). Глигоријевић.
квац-квац! в. ква-ква. Цр.
кваче несвр. оглашава се са: ква, ква (о квочки). Шт.
квачка ж квочка, кокошка која седи на јајима да би извела пилиће. Шт, Бч. 

Цветановић..
квоца оглашава се звуковима кво, кво (о квочки). Кж.
кевка несвр. кевће (о псу); в. кивка. Стојановић.
кивка несвр. / ћивка, ситно лаје, кевће (о псићу). Зл.
килав прид. / ћилав, ован са једним тестисом. Лв.
кити несвр. / ћити, спрема, обликује суву шумовиту грану за лисник. – Кити се 

шума у вашу (нарамак). Зл. [Чули смо: по грање све кит = по гранама се нахватало 
иње“.]

кићанке мн. в. ресе. Лв.
кланик м део врата где се свиња коље. Шт, Кж.
клапеста прид.  са обореним ушима (о овци). Рд.
клапуша ж в. овца. Рш.
кластри несвр. креше шуму за лисник; в. ластри. Кж.
клипа несвр. в. коњски од. ЦГ.
клипес, -та, -то  са обореним ушима (о бравчету). Бч, ТД.

– 40 –



677Пастирски речник југоисточне Србије

клипоша ж назив за овцу или козу са обореним ушима. Шт, Жл.
клипошана ж в. клипоша. Ор.
клобучи несвр. / буљуљичка / буруличка, прави клобуке дувајући (дулицом) кроз 

помије (о мршавој свињи). ТД.
клопа несвр. једе великим захватима ретку храну (о свињи), праћеним снажним 

гроктањем. ВК; в. лопа.
клопало с / клопетало, лимено звоно за овце. Мц.
клопетало с в. клопало. Мц.
клопотар м в. клопотарник / клепетар. Стојановић.
клопотарица ж овца која носи звоно. Ћирић.
клопотарник метално звоно. Стојановић.
кљувало се свр. начело љуску јајета изнутра, али се још није излегло (о пилету). 

Шт.
кљује се несвр. ломи се јаје под напоном пилета изнутра које се изводи. – ,,Три 

се кљувала, а неколко мора да су мућци.“ Бч, Кж.
кљуница ж предњи део живинске главе, кљун. Кж.
кљусе с одрастао, неугледан и измршавео коњ. Шт.
кљусина ж в. кљусиште. Бч.
кљусиште с пеј. кљусе / кљусина, остарео, изнемогао и неугледан коњ, рага. ТД, 

Мц.
кљуца несвр. једе (о живини). Шт.
кључ1 м део где се задња нога ДЖ савија унапред. Шт.
кључ2 м кукасто дрво за чупање сена из стога, кука. Мр.
књиге мн в. књижје. – „Стају му књиге“ = говече малакше, не прежива, јер му је 

поремећен рад књига. Лв.
књиђе мн. в. књижје. ТД.
књижје с део тела од више лиснатих набора, који омогућава да се храна из желу-

ца враћа у уста ради преживања. Шт.
ко(т)кода / коткода, крик (пев), ономатопеја кокодакања (оглашавања кокошке 

кад снесе јаје). Шт.
кобила ж ОН за женку коња. Шт.
кобилица ж / јадац, кључна кост у живине. Мр, Рв..
кобилка ж / кобилица / камилка / бременица, обрамица, дрвена направа која по-

маже да се преко рамена носи терет уједначене тежине напред и назад (избарабаре-
но). (Тако се носе судови с млеком, котлови с водом, торбе с храном за бачијаре...). 
Бч.

ковачница ж поткивачница. Бч.
кожа ж спољни омотач тела животиње. Шт. Кожа од овце може бити: сирова, 

штавена, руда, оскубена, кожљак. Од руде коже праве се шубаре, од штавене праве 
се кожуви, мн. кожувје, кожине. Кожа коју су избушили мољци је: измушљикана. 
ТД.

кожавине плт. в. кожине. МР.
кожине плт. комади коже којим се обавије нога (преко чарапа) ради заштите од 

хладноће кад се борави напољу и хода по снегу. Кж, Бч.
кожљак м / кожуљак, погрд. олињала, упропашћена, иструлела кожа. Шт, Мр.
кожу(ш)че с мањи кожух, без рукава. Кж, ВЈ.
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кожув м / кожук мн. кожуви / кожуси / кожувје (ТД), горња одећа од штављене 
овчије коже, кожух. Кж.

кожувар м ћурчија који израђује кожухе.
кожуљак м пеј. олињала овчија кожа. ШП.
коза ж рогата домаћа животиња, преживар с дугачком равном длаком и брадом, 

која даје млеко, Capra hircus. Шт.
козар м чувар коза, пастир који чува козе. Бч.
козара ж в. козарица. Рајковић.
козарица ж жена која чува козе. Рајковић.
козарка ж в. козарица.
козарко м пастир који чува козе. Рајковић.
козарник м стаја за козе.
козарница ж в. козарник.
козарњак м в. козарник. Златковић.
козарски, -а, -о м који припада козару (о штапу, торби, животу).
козарује несвр. чува козе, бави се козарством. Златковић.
козарче с пастирче које пасе козе. Златковић.
козарштина ж чување коза, козарство. Златковић.
козење с сезона млађења коза. Бч.
козетер(ч)ина ж в. козетина. ТД.
козетина ж аугм. од коза. Шт.
кози се несвр. млади се (о кози). Шт.
козило с место где се у оквиру бачије чувају козе; в. козарник, козарница. 
козина ж / којзина, длака којом је обрасло тело козе, кострет. Шт.
козињав, -а, -о оно што је од кострети (торба, бисази). Стојановић.
козињавка ж торба од козине. ТД.
козица ж дем. од коза. Шт.
козичка ж дем. и хип од коза. – „Да си почува козичку, па да има и млекце.“ Бч.
козја врвина ж / козја путина, назив за сваку уску стазу или путељак. Бч.
козја путина ж в. козја врвина. ЦГ.
козјача ж по кози названа врста печурке, јер је козе радо једу. Стојановић.
козје сирење сир од козјег млека. Шт.
козји крак изр. за нешто мало. – „На четворицу козји крак!“ Златковић.
козји попарак м сир и мекан хлеб измешани и стиснути једно у друго (ради 

једења). Рд.
козји, -а, -о које је од козе (о месу, млеку, сиру, кожи, кострети). Шт.
козле с дем. и хип. од коза. Ин.
козленце с хип. од козле. Ин.  
козлетина ж пеј. од коза. Рајковић.
козутина ж пеј. од коза.
којзина ж в. козина. Вк.
кокалица ж велика кост, обично цеваница. ДЖ, Бр; кост која штрчи. Рд.
кокало с 1. истурена кост на телу бравчета (услед мршавости, изражене кошча-

тости и сл.), 2. комад кости у јелу (купусу обично). Шт; 3. оглодана кост. Шт.
кокодака в. кокодаче Бч.
кокодан м петао. – „Погле колћи је обер на нашега кокодана.“ Рајковић.
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кокоданка ж / кокодачица, кока, кокошка. Копајкошара.
кокодаче [кокодака] несвр. оглашава се (о кокошки). Шт.
кокодачица ж в. кокоданка. Копајкошара.
кокоди се несвр. ,,удвара се“ петао кокошкама. Кж.
коколи се / кокори се / кокорчи се / кукуреши се, несвр. поиграва се (петао око 

кокошке). Шт.
кокори се в. коколи се Бч.
кокорчи се несвр. големи се, прави се важан (о петлу). ТД.
кокотарник м кокошарник. Цветановић.
кокочетина ж пеј. од кокошка. Кж; кокошка која ускаче у башту и чини штету. 

Бч.
кокочица ж дем. од кокошка; млада и ситна кокошка. Шт, Зл.
кокошар м / кокошкар, свињче које воли да једе кокошији измет. Кж. [Таква 

свиња лако хоће да поједе пиле, или да нападне кокошку.]
кокошарник м живинарник, просторија где живина живи. Шт.
кокошињак м / курешка, измет кокошке. Шт.
кокошињи м прид. кокошји. Митровић.
кокошињка ж кокошија ваш. Цветановић.
кокошка ж мн. кокошће домаћа перната живад која носи јаја и има крила.  Шт.
кокошкар м в. кокошар. ТД.
кокошчетина ж / кокочетина, аугм. и пеј. од кокошка. Шт.
колан м каиш који коњу иде преко стомака. Шт, ТД.
коленица ж део ноге закланог брава (о свињи) ниже колена. Кж.
колено с зглоб где се предња нога ДЖ савија уназад. Шт, Бч.
колиба ж зграда (са четири дувара) или просторија на бачији (на појати) за бо-

равак пастира. Шт.
колибар м човек који живи ,,на колибу“ и бави се сточарењем за време сезоне 

испаше; в. појатар. Марковић.
колике плт. пролив код коња или магарца. Кж.
коло с / гужва, котур од павити којим се спаја леса са коцем довратком. Рс, ГТ. 
кољник м в. кланик. Мц.
комарник м део у колиби где се одлажу млеко и сир. Рс.
комат м чешће мн комати, већи комад сланине или меса који се скида са закланог 

брава, док се људи (уљуђује). Бш.
коматише несвр. уљуђује, уређује месо од закланог брава одвајајући делове по 

врсти и потреби. Кж; в. сушеничи.
конд(р)ес, -та, -о бравче високо на ногама; које има високе ноге па се чини да је 

крупно. ТД, Златковић.
кондање с коцкање пастирчади у игри, нарочито док чувају стоку, у орахе или 

што слично (каменчићи, зглобне кости и сл.). Ново Село.
кондраци м мн. в. контрци. Ново Село.
контрци м мн. / кондраци, пундреви (паразити у чмару коња, магарца). ЦГ.
коњ м ОН за ДЖ Equus caballus. Шт.
коњарка ж пеј. крупна овца. Бш.
коњарник м штала за коња. – Зевник за коња. ТД; испуст за коње на савату. 

Златковић..
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коње с хип. од коњ. ТД. 
коњиште с пеј. коњ који је неугледан, или непослушан. Рајковић.
коњоше свр. фиг.  премори се у раду Шт. 
коњски од м начин ходања коња. – „Галоп – само се баца, припуша; каска, клипа 

– по польк; скраче – најпольк.“ ЦГ.
коњче с хип. и дем. од коњ. ТД, Мр. 
коњштрак м коњско лајно. 
копа ж / копа (ШП), куп саденуте кукурузовине (везане у снопове) за исхрану 

говеди током зиме. ШП.
копан м / копањ, батак. МР.
копањ м / копањче в. копан. Зл.
копања ж карлица, плитак дрвени суд (облика коританца) у који се разлива мле-

ко где се хлади ради ,,обирања“ кајмака. Кж.
копањче с дем. од копањ, али и батак уопште. Зл.
копилана ж женка ДЖ која је копилила, в. копили. ТД.
копиларка ж пеј. овца која се ојагњи у првој години. Мр.   
копилаш м пеј. 1. младунче говеда које је дошло на свет пре времена за млађење. 

Шт; 2. Копилица овца која се омладила у првој години. Шт, Бч. [Пејоративност до-
лази и отуда што такво, премладо и за плођење незрело бравче, после млађења обич-
но брзо телесно пропадне, изнемогне, па нити је добро младунче, нити је млечна 
мајка.].

копиле с младунче омлађено у првој мајчиној години. Шт.
копили свр. донесе на свет плод пре уобичајене зрелости (о женки ДЖ), омлади 

се пре уобичајене зрелости. ТД.
копилица ж овца која се ојагњи у првој години. Бч.
копилка ж / в. копилица. Бш, ГТ.
копилче с хип. од копиле. Бш.
копита ж / копито, копито (о коњу), папак код коња и магарца. Шт.
копито с в. копита. ТД.
копрен(к)а ж / марамица, крпа, чипкасто масно ткиво у облику беле мреже којим 

су обавијени унутрашњи органи бравчета, в. скрама, марамица. Шт; окопренка Лв.
корито с суд од издубљеног дрвета (обично врбе) у који се смешта зрнаста или 

брашнаста храна за стоку. Ор.
коруба ж / корубина, уређај (у облику корита) у који се ставља зрнаста или браш-

наста храна. Шт, Лз.
корубина1 ж . в. коруба. ТС.
корубина2 ж грудни кош код закланог бравчета. Лз.
корупка ж плиће корито за мешење хлеба; в. коруба. ГТ.
коска ж ОН за кост животиње. Шт.
костит, -а, -о са наглашеним костима, са крупним скелетом (о бравчету). 

Копајкошара.
костреши се несвр. рогуши се, напиње се, кокори се – шири (перје) (о ћурану). 

Шт; шири (перје), напиње се и спрема да одбрани пилад (о квочки). Шт; диже длаку 
на леђима као опомену другој животињи у очекивању напада. Ново Село.

кострешке мн. чекиње, праменови свињске длаке. Лл.
котало с легло животиња. Стојановић.
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котар м засебан део појате за смештај младунчади, в. кочак. Вл.
котарка ж в. котар. ШП.
котловарка ж дрвена мотка пободена над огњиштем да се о њу окачују котлови 

с млеком. Кж, ТД; – „Дрво да се носи вода с котлови.“ Вл.
котьц м в. коч. ВЈ.
коч м / кочак / кочар / кочег,  одвојена просторија у појати ради смештаја младун-

чади (јагњади, јаради); в. кочар. ВЈ.
коч, коч! узв за терање свиња у обор. Шт. 
коч, коч, ьрја! ТД.
кочак м / кочар, део појате у који се одваја јагњад од мајки. Шт, Лз.
кочар в. кочак Бч, Сс.
кочег м в. коч. – „Мени су причали: ‘Кад беше малечьк, пуштамо те у кочег код 

јагњетија, и ти после нечеш да излезнеш’“. Ново Село.
кочес, -та, -то в. кочка. Ново Село.
кочина ж исто што и коска. Шт.
кочина ж стаја за свиње, или део зграде намењен свињама, свињац. Кж. [По-

што свиње не подносе врућину, обично испред кочине имају ограђен простор где се 
шетају и хладе, и то је онда обор.]

кочине плт. скелет или гомила од више костију. Шт.
кочинка ж зглоб којим се папак везује за потколеницу. Шт.
кочка ж овца са црним пегама по телу. Ин; овца са браонкастом губицом и так-

вим пегама око очију. Ново Село.
кочка, кочка! узвик којим се свиње терају у обор (у кочину). Лл.
кошара ж примитивна колиба на пашњаку (кошара на капруљ, в. капруљ). ТД. 

[Кошара може бити начињена од збодених мотки и покривена сламом. Мале је ква-
дратуре. Ако се хоће већи простор, кошара није купастог облика већ правоугаоне 
основе. Трајнији облик кошаре може бити ако су странице кошаре плетене од прућа, 
са кровом од сламе или грања. У овакве се кошаре може стока затварати у току 
ноћи, или кад се жели да се не растури по пашњаку, док не дође време за пашу. У 
сиромашнијем домаћинству које нема могућности да начини трајнији објекат, коша-
ра може бити и у оквиру окућнице, док се не начини боља.]

кошка несвр. преже говеда у јарам. Митровић.
кошкају се несвр. мн. боду се, али не прејако (о воловима). Јевтић
кош-кош! / кши! узв. којим се говедо тера у јарам при упрезању. Ново Село.
крава ж женка говеда. Бч.
кравешљак м пеј. крава, краветина. Бч.
кравица ж дем. и хип. од крава. Бч.
кравје / кравље / крављо, оно што је од краве (о кожи, длаци, месу, млеку, сиру). 
кравче с мала, мршава, ситнија крава. Митровић.
крадне несвр. в. подсисује. Шт.  
краљак м грумен камене соли, крупица, в. крањак. ТД Бч.
крањак м со у облику камена, комад камене соли, која се даје стоци да је лиже.

Шт.
красти несвр. креше шуму за лисник. Бр.
крбак м / крбачина, престар во. ЦГ.
крбачина ж/м в. крбак. ЦГ.
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крв м животна течност у жилама бравчета. Шт.
крвјосал, -а, -о / крвљосал, од љуте траве разболео се и накрвљао (о овци). Шт. 

[Лечи се тако што се рецне ивица увета, а онда шибом ишиба како би истекла ,,от-
ровна“ крв, и бравче се опорави и пропасе.]

крвљосал, -а, -о в. крвјосал. ТД.
крвљоше свр. накрва. В. крвјосал. ТД.
крвољиште с 1. разливена крв на месту где је заклан брав; 2. сукрвичина. Бч.
крдав, -а, -о кржљав (о прасету). Бр.
крдо с скуп коња, говеда, свиња. Цр, Бш, Кн.
крека несвр. кричи. МР; оглашава се (млада кокошка која треба да пронесе, а 

још не уме да кокодаче). Зл.
креса ж в. кресла. Цр.
кресало с / кресиво, део прибора за паљење ватре пастира и дуванџија, кресиво. 

Бч. [Кресивом, које је од челика, удара се о кремен (креше се!), на који је притиснуто 
парче труда (в.), и кад искра избије, труд се упали. Пастирско кресало направљено је 
тако да се натакне на прст, али је удешено да на једном крају има шило (које помаже 
да пастир често крпи опанке који му се цепају од камења на пашњаку), а на другом 
оштрицу (као шрафцигер) да се опута пресече. Кресиво се може везати канапом за 
појас (да се не изгуби) а код дуванџија то је у кеси од суве свињске бешике, где се 
заједно чувају кремен, труд, кресиво и дуван.]

кресиво с в. кресало. 
кресла ж / креса / креста, израслина на глави кокошке или петла, гребен. Бч.
креста ж в. кресла. Жл.
креше несвр. сече лиснате гране за лисник. Сс, Мц. В. јастри, кластри.
кржаво с прид. заостало у развоју, слабашно и згураво (о прасету). Кж.
крзна плт. / марамица / копрена / опор / обир, масно ткиво којим су повезани 

унутрашњи органи бравчета. Ор.
криваг м в. кривак. Ор.
кривак м пастирски штап са куком на врху (њиме пастир може да докачи овцу за 

ногу, повуче је и врати ако се упутила на непожељну страну). Кж.
кривачка тојага ж тојага којом се пастири служе у игри свињке. ТД.
криви / ћопа несвр. храмље (о коњу, али  исто важи и за другу животињу, па и 

за човека) 412. Шт.
кривоча ж болест коју бравче добије око папака, шап. ТД.
кривуља ж тип кошаре у пољу. Станојевић.
крилце с пржено или печено крило живине. Митровић.
крлеж м в. крљеж. МР, ШП.
крљеж м / крлеж, паразит који обично напада овце, крпељ; в. бобеж. Ин.
крма ж 1. храна за стоку уопште. – „Збрал сам крму на куп, за целу зиму.“ Зл; 2. 

јарма, додатна и појачана храна ДЖ, обично од трица, брашна соли. ТД.
крмече несвр. удвара се, намеће се (ован овци). Бр, Oр.
крмечи несвр. в. крмече. Рв.
крми несвр. храни крмом (јармом, трицама) ДЖ, ради побољшања исхране, 

или това. ТД. [Стока се крми и у редовној исхрани, а посебно кад се жели: да брже 
напредује, да се поправи ради продаје, да ојача ако је ослабела, најзад да би њени 
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продукти били квалитетнији (сматра се да јагњетина није укусна ако овца која доји 
јагње није имала довољно соли), итд.]

крмилка ж јарма (в.). Бч.
крмило с в. крма 2. – „Крмило им давамо (овцама) недељно, на сават.“ ТД.
кроте несвр. / кротују, мирно пасу (о овцама). Шт.
кротују несвр. в. кроте.
крпа1 ж в. копрена. ТД; лојна крпа Ин.
крпа2 ж шире комађе сланине која се скида са закланог брава. – „Четири крпе 

сланину ће оставим.“ ЦГ. В. каиш, снопа.
крстови делови самара. Шт.
кртина ж месо без костију. Шт.
крупица ж / крупица (Вк), комад камене соли који лиже стока. ВЈ, Мж; в. краљак, 

грумик. 
крупљоше свр. оболи од крупе (о коњу, р. придев крупљосаја). Вл.
крчма ж почаст (у пићу) која се даје узваницима или придошлицама поводом 

неког добитка у стоци (кад се крава отели, кад се добије прво јагње и сл.). – Дојдете 
да пијемо крчму. ВК.

кршњак м кичмени део коме припада и тртица код живине. Зл.
куга неизлечива болест свиња. Шт.
кудељица ж својак, део влачене вуне који се привезује уз преслицу. Бр.
кудељћа ж 1. комад вуне добијене влачењем на вуновлачари; 2. в. својак; 3. коли-

чина вуне која се за једно предиво привеже на преслицу. Шт.
кука1 ж дрво које се пободе крај ватре а надвије над њу, да се на њега окачи котао 

са млеком док се кува. Шт.
кука2 с / кукаља (Вк), кукасто дрво којим се сено чупа из стога. Шт.
кукаља ж / кукача, тојага са савијеним рукохватом. 
кукач м штап (Да прекука волови.). ЦГ. 
кукача ж в. кукаља.
кукица ж мн кукице грифови на коњској потковици. Мц.
кукљеста тојага ж тојага савијена на једном крају. ТД.
кукљьц м в. целовар.
кукуреши се несвр. в.кокори се. ТД.
кукуриган м петао. Стојановић.
кукуригу ономатопеја оглашавања петла. Шт; Кж.
кукуриче несвр. пева (о петлу). Кж.
кукурузан м велики петао. ТД.
куластра ж прво млеко после јагњења. Шт, ТД.
куле ж мн пастирска игра усправљања камена и гађања. Ћирић.
курбан м в. ђурђил. Рв.
курешка ж кокошиња поган, в. кокошињак. Станојевић.
курјак м мн. курјаци, в. влк. Бч.
куса ж / куска која је са кратким репом (о овци). Шт.
куска ж в. куса. ТД.
кускун м /  кускуњ, каиш који иде магарцу испод репа. Шт.
кускуњ м в. кускун. Ин.
куткудаче несвр. коткодаче (о квочки). Мр.
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кутмач м јело од укуваног младог сира и кукурузног брашна, белмуж (в.). ШП.
кутрак м младо куче. Цветановић.
кутре с псето, куче. Цветановић.
куче с општи назив за пса. Кж. [Постоји домашњо ~, и диво ~ (ЦГ), загар и за-

гарица (ЦГ), кутре, кутраћ, миник, скулаво ~ (скитница), помијар, јајчар, а онда и 
више врста ловачких паса.]

кученце с дем. хип. од куче. Бч.
кучешљак пеј. куче, пас. Стојановић.
кучиште пеј. куче, пас. ТД.
кучка ж женка пса. Бч.
кучкарка ж пок. жена која много воли кучиће. Бч.
кучљак м остарела кучка. Бч.
кушља м хип. куче, пас. Митровић.
кушљак м дем. од куче, мали пас. Митровић.
кши! Узвик којим се говедо тера у јарам, при упрезању; в. кош-кош. Бч.
кьшка несвр. чачка јагње у корен репа и тако га подстиче на сисање. Кж.

Л
лагарес, -та, -то в. лагаријес. Ст.
лагаријес, -та, -то / лагарес, ослабео, олакшао (брав, од болести или изнемогло-

сти). Кз.
ладник м в. млекар. ШП.
лајање с гл. им. од лаје. Бч.
лаје несвр. оглашава се лајањем (о псу, о вуку, лисици). Бч.
лајно с ОН за измет ДЖ. Лајно, односно измет, може да се именује и према 

појединим животињама – овца: балега / балога / брабо њак / брабонка / брабоњћа; коза: 
брабоњак / брабољак, брабонка / брабушка; свиња: свињштрак; коњ: коњштрак; 
говедо: лајно; пас: пше шљак / пчешљак; мачка: мачољак / мачкољак / мачљак; мечка: 
мечкољак; кокошка: кокошињак / цвикољак; миш: мишљак / мишољак / поганчљак; 
бува: бувосерина / бьло се рина / бьљесе ри на: мува: мувосерина.

лако (свињче) c свињче које је врло јешно и лако за чување (незахтевно). Шт.
лаком ко деда (баба, чича...) изр. овако се говори јагњету док се чачка у корен 

репа да се подстакне да сиса. ТД.
ламка несвр. ломка клати се, помера се тамо-амо (ради се о јајету које се по-

мутило, постало је мућак, па заметак ,,ландара“ у љусци). [Постоји обичај да се о 
Покладама чини ломкање. Кувано јаје њише се о концу (кад су постојале куће са 
дрвеним таваном, јаје се везивало о таванску греду) а укућани га покушавају ухва-
тити устима, док оно ломка / ламка.] Бч.

лапа несвр. 1. халапљиво једе (о свињи). Бр, Вк; 2. пије воду захватајући је 
језиком (о псу). Ново Село.

ласа ж назив за ласасту козу. Бч.
ласаста прид. / ласеста беле боје, са дугим белим праменовима кострети (о 

кози). Лв.
ласеста прид. в. ласаста. Бч.
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Ласта име кобиле. Шт.
ластри несвр. / кластри, креше лиснате гране неког древећа ради исхране стоке 

током зиме. Шт, Ор.
латна ж плот покретне ограде на пашњаку од коца до коца. Вл.
левак м коњ или во који у запрези вуче с леве стране. Шт.
левинче с зградица за потребе домаћинства. Митровић.
лег, лег, лег узвик којим се живина тера на ноћни боравак (у легало). Кж.
легало1 с / седало место где живина борави ноћу. Кж.
легало2 с јазбина неких звери. Цветановић.
легло с / легало, животињска лога. Стојановић.
лејка ж тиква laт. Legenaria vulgaris у којој пастир носи воду на пашу. Рц.
лемез м мн лемези / притка / притиска, једна од унакрсно постављених мотки 

којима се придржава стог. Шт.
лемезина ж в. лемез. – На вр иду лемезине. ВЈ.
лемезница ж в. лемез. МР, Зл.
лемеска ж мн. лемесће в. лемез. Ор.
леса ж вратнице исплетене од прућа. Шт.
лесица ж капијица од прућа, за споредни улаз у тор. Пк.
лијар м бравче (овца или коза) која воли да се издваја из стада и да не слуша 

пастира, због чега често прави неку штету (упадајући у усев, у башту и сл.). Бч.
лијарка ж в. лијар. Бш.
липса ж леш угинуле животиње, стрвина. Златковић.
липсала ж р. прид. која је угинула (о овци). Шт.
липсотина ж / липцотина пеј. онемоћала и ослабела овца која је готова да угине 

(али и о другој ДЖ). Шт.
липсување с липсавање, цркавање, помор. – Дојде неко липсување у стоку. 

Митровић.
липцотина ж в. липсотина. Стојановић.
липше свр. угине од болести или отрова (о говеду, или некој другој ДЖ). Шт
Лиса име кобиле; в. лисеста. Шт.
лисеста ж црна  са белом шаром преко губице (о овци). ТД.
лиска ж магарица ,,пењеста на њушку“. ТД.
лисковача ж в. лисковина. ТД, Сс.
лисковина ж 1. грана са које је коза појела лишће; 2. зб обрштено младо грање. 

Шт.
лисковиња ж в. лисковина. Вк.
лисковница ж в. лисковина. Бр.
лисник м стог саденутих нарамака кресане шуме спремљених за исхрану оваца 

током зиме. Шт. [Лисник је кад се дене на земљи. Тада се обично до земље стави не-
колико грана без лишћа, да се одвоји оно што ће бити шума за исхрану стоке и да не 
труне од воде, при чему лисник може имати стожило, али и не мора ако није велике 
висине. Шума се тако дене да се веје лепо слажу, лист се окреће ка центру а лиско-
вине (дебелине) упоље. На врху се прикује неком кукастом граном и поставе лемези 
(в). Кад пада киша, вода се слева низ лисковине и штити шуму унутар лисника. 
Шума при врху је овршњина, а при дну под(њ)ина, и њу стока нерадо једе. Лисник 
који се дене на дрвету или између два суседна дрвета зове се у ТД надрвњак.]
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лисничина ж грана лисника са које су овце обрстиле лишће; в. лисковина. ШП.
лобања ж кост главе ДЖ. Мц; в. чавурина.
лој м масно ткиво у телу овце. Шт.
лојано, -а, -о / лојен прид. с присуством лоја у себи (о месу, о неким јелима). Бч.
лојено прид. 1. слојањено, са охлађеном, стегнутом масноћом на горњој површи-

ни (о јелу). – „Не јеџ такво лојено, него га подгреј“; 2. в. лојано. Бч.
лок м напој за свиње (од воде и брашна или јарме). ГТ.
ломка несвр. в. ламка. 
лопа несвр. халапљиво једе (о свињи). Шт.
лопатица м / лопатка, пљосната кост у плећки. Шт.
лопатка ж в. лопатица. ВР.
лучи (се) несвр. / љука, одваја (се) од овце по дојењу (о јагњету). Шт.
льцкано уво с белег на увету јагњета; настане тако да се уво расече са стране 

ножем или маказама, а онда се неко време пази да не зарасте (како би остао белег!), 
в. белег. ТД.

Љ
људи несвр. сређује тело закланог брава према потребама даље прераде. Бш.
љук, љук! узвик телету да престане да сиса и одвоји се од мајке.
љука несвр. одваја (јагањце од мајки дојеница). – Љукамо ги (= не пуштамо их 

мајкама). Вл.
љуспа ж / љуспина, љуска јајета. Шт, Кн.
љуспина ж в. љуспа. Бч.
љут, -а, -о вредан, брз (о говеду). Шт.

М
мава дивљу животињу израз за једну врсту псећег лавежа. [Осећа присуство 

звери и лаје.]. Бш.
мава се несвр. брани се од обада махањем репа (о говеду). Цр.
магарац м мн. магарци одрастао мужјак Equus asinus. Шт.
магарача ж нека болест. – ,,Ванула га магарача“ (о магарцу). ТД.
магаре с / могаре ОН за ДЖ Equus asinus. Шт.
магарећи конштрак м балега од магарца. Златковић.
магарица ж / могарица, одрасла женка магарца. Шт.
магаришта мн. в. магаре2. ТД.
магариште с / могаре, мн. магаришта, магарац. ТД; мн магарићи / магаретија 

младунче магарца. Шт. 
мазга ж животиња настала укрштањем коња и магарице. – Ћерка од коња и од 

магарицу. ТД, Шт.
маја ж 1. сирило које се ставља у млеко да укисне. Шт; 2. сириште да се уси-

ри млеко. ТД. [За сир се може користити сириште које сами млекари спремају, од 
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сиришта из утробе јагњета сисалца, или маја која се купује у трговини; за кисело 
млеко се користи маја која се узима од већ готовог киселог млека. За хлебно тесто 
користи се квасац, а за кисело млеко маја се зове и поткваса.]

мал м иметак у стоци. Шт.
малоша ж ситна овца. Ин.
малошка ж хип. в. малоша. Жл.
мами несвр. позива (о живини), ваби. Шт.
мамне свр. смами, дозове (стадо оваца, јато пилића). Митровић.
мамуруз м храна за свиње. Шт.
мандају се несвр. паре се (о магарцима). Бч.
мандало с полни уд магарчев. Бч.
мандраџија м радник на мандри где се прерађује млеко. ГТ.
мандрсина ж шаљ. реп код неких животиња, са изразитом величином у односу 

на тело (мачке, лисице, пса)
манљиво прид. бравче с неком маном. Цр.
маокање с мјаукање мачака. Митровић.
марамица ж / скрама / копрен(к)а, масно ткиво којим су обавијени унутрашњи 

органи бравчета. ТД, Кж.
Марко м име магарца. Шт.
масалце с хип. масло. Цветановић.
масленик м фиг. умашћени, умрљани и олињали кожух. Кж. [Масленик је суд, 

обично земљани, у којем се чува масло, и који никад није могао бити очишћен и 
довољно одмашћен. С временом се слој масла на површини суда ужегне, постане 
непријатног мириса, те и масленик добија пејоративно значење.]

масло с масноћа која се добија кад се млеко бућка, бије. Шт.
маслуреста в. масуреста ТД.
мастење с фарбање предива. Митровић.
масти несвр. чини, боји пређу. Вк, Зл.
масуреста прид. / маслуреста, која је са великим, дугим сисама (о овци, кози). 

Шт, ТД.
матина ж мотка која се ставља преко стога да сено не разноси ветар, в. лемез. Рд; 

мотка на којој се изнад огњишта пуши и суши месо [Измездримо месо, и усолимо га, 
после га наредимо на матине изнад огњиште да се суши. Ћирић]

матора ж в. маторина. ВК.
маторац м / маторц, јарац или ован после треће или четврте године. Шт.
маторина ж/м узраст за браве по годинама (о овци: прва маторина = 3. година, 2. 

маторина = четврта година). Вк. – Јарца чувамо две-три маторине. 
матрапаз м надритрговац, посредник (навијач) који је вешт склапању пазара у 

продаји стоке. Бч.
мац, мац узвик за дозивање мачке.
мачка ж домаћа животиња Шт.
мачкољак м в. мачољак.
мачљак м в. мачољак.
мачољак м / мачкољак / мачљак, измет од мачке.
маштевина ж в. машћевина. Цветановић.
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машћевина ж маштевина / чинилка, 1. обојена пређа; 2. пређа која се масти 
(боји). МР, Рц.

ме(ш)чина ж меснати део закланог брава (без сланине, лоја и костију). 
Цветановић.

меда ж овца прљавобеле боје. ВЈ, в. смедеста. 
мездри несвр. обрађује месо за димљење и сушење; в. шушеничи, порезује. ВР, 

Мр.
мејур м / мејур / мојур / пувало / пендуј, део тела свиње где се скупља мокраћа, 

бешика. Шт. [Надувана свињска бешика служи као лопта у дечјој игри. В. пувало.]
мејур м в. мејур. Ор.
мејурче с в. мејур. ТД.
мека на млзење / ~ на млжу, изр. за краву која има мекано виме и лако пушта 

млеко. ТД.
мекеке узвик којим се оглашава коза. ТД.
мелез м бравче које је резултат биолошке мешавине раса ДЖ. Митровић.
менђушка ж / пелешка / ресе, израслине у облику кићанки испод губице овце 

или козе. ТД.
меринка ж мн. меринће овца мерино расе. Шт.
месаљ м прекривач од грубог платна којим се прекрива тесто док стасава за 

печење и увија хлеб. Кж, Бч.
месанце с месце. Митровић.
месар м брав с више меса него масти. Шт.
месарка свиња ж сорта свиње која се гаји више ради меса него ради масноће. 

ТД.
месенце с / месце хип. од месо. Митровић.
месиља ж в. месаљ. Вк.
месиште с пеј. од месо. Ин. [У Кални Црнотравској именице на -исце 

представљају хипокористике, а на -иште пејоративе. Тако би се образовали парови 
месице : месиште, Место – местисце, местиште итд.]

месо с ОН за мишићно ткиво животиња. Шт. [Месо с обзиром на ДЖ може бити: 
овче / овчо / офчо (ЦГ), или: овчина, овчетина; козје / козјо или: козетина; свинско 
/ свињско, или: свињетина; говеџо, говеже / говеђо, или: говеџина, говеђина. С об-
зиром на целину трупа: половина, полутина, черек; сланина: плотутина, платина. 
С обзиром на део тела: вратовина, плечка / плећка, бут, бубрежњак. С обзиром 
на квалитет или неко друго својство: кртина, пуздра, посно, мрсно. С обзиром на 
прераду: сирово, сушено; варено, печено или: печење / печиво. С обзиром на облик 
припреме (прераде).

месце с / месисце (Глигоријевић) хип. од месо. Ин.
метиљ м / митиљ в. метиљава. Бч.
метиљава ж / метиљива, која је оболела од метиља (о овци). Шт. [Метиљ је 

паразитска глиста, distomum hepaticum, која проузрокује болест код говеда и оваца.]
метиљива ж в. метиљава. ТД.
мећа ж напој за свиње (од јарме и воде). Лв.
мечињаво (месо) с део тела закланог брава у којем преовладава месо у односу 

на масно ткиво или кости. Вл.
мешка несвр. купа се у прашини (о живини). Бр.
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милостивка ж овца која прими друго јагње на дојење. Бш.
миндиљ м / миник, врста малог пса. Кж.
миндиљче с в. миндиљ. Кж.
миник м с. миндиљ. Бч.
мир, мир узвик да се умири: овца док јагње сиса, коњ док се уамљује, говедо док 

се обада и сл. Бч.
мири несвр. намирује (стоку), обавља оборку (храни, поји, тимари и чисти шта-

лу). Жл.
мирно (на рану)  које једе дуго и полако, које се добро храни и гоји (о свињчету). 

Шт.
мисир м / мисирьк / мисурак, израслина на носу ћурана. Шт, БП.
мисирьк м в. мисир. Кж. [Мисирьк је и назив за леденице (смрзнути млаз воде 

која се окапује са крова кад се снег топи, а фиг. и оно што повиси из носа (сомур) 
док се не обрише.]

мисурак м. в. мисир. Жл.
миськ м ћуран. Рд. [У творбеној серији: гуськ = гусан, пловьк = патак.] 
митиљ в. метиљава. Цветановић.
мичица1 ж в. мишчица. Кж, БП.
мичица2 ж део крила дом. живине најближи трупу. Бч; мичица. Лв, БП.
мишка ж део живинског крила најближи трупу; в. мишчица. Шт.
мишљак м / мишољак / поганчљак, мишји измет. Шт.
мишољак м в. мишљак.
мишчица м део крилца живине, најближи трупу. Бч.
млад који још није сољен (о сиру). Шт.
Младенка ж име козе омлађене око Младенаца. ТД.
Младењоша ж в. Младенка. Бч.
младиче с младунче краве, теле. Вл.
млађење с (више стручно него народно) чин доношења младунчета на свет, за 

што постоје посебне лексеме: овца се ојагњи, коза се окози, крава се отели, свиња 
се опраси, кобила се ождреби, магарица се опули, кучка се окоти.

млатка ж кокошка, од статуса пилета, откад пронесе па до  две године. Бч.
млатче с кокица која је тек пронела. ТД.
млекара ж в. млекарник. Зл.
млекарник м део у колиби за смештај млека и сира. Лз, Рв.
млеко с свеже помузено млеко. Шт. [Млеко с обзиром на термичку обраду може 

бити: неварено или пресно, варено, закадено или пригорело, проварено, ћипело, 
ћисело.] Неварено или пресно ~ је млеко одмах после муже које није доживело још 
никакву промену; варено ~ је кувано до мере за јело или за даљу прераду; закадено 
или пригорело ~ је млеко које је услед густине прионуло за дно суда у којем се кува, 
али може бити и с намером тако урађено јер онда добија интензиван пријатан укус;  
ћипело ~ врело млеко које се такво користи у припремању неких јела; проварено ~ 
је које се при кувању згруша (услед постојања неких непожељних гљивица); млеко 
у даљој преради може бити: бучкано млеко – млаћено у бучки ради издвајања масла; 
ћисело ~ или ћисалник је поткисељено млако ради справљања киселог млека, или 
вурде (у Лужници). Ћисалник може бити и нека врста јогурта која се справља на 
испаши, на савату, када се једном поткисељеном млеку додаје ново топло млеко 
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(кувано или не) и тако се ,,само од себе“ укисели. Једе се несољено. Да би се добило 
кисело млеко, ставља се поткваса (такво млеко је потквасено), а да би се добио сир, 
ставља се маја или сириште (такво млеко је подсирено). Да би се млеко киселило, 
,,малко се ћипне“ па се олади. [Занимљиво је да на нашем терену нема речи варе-
ника.]

млекомлска прид. мн. мекомлсће музна (о кози). – ,,Све козице млекомлсће“ 
(нар. песма). Рс.

млекуља ж крава или овца која даје доста млека. Шт
млекце с хип. од млеко. Митровић.
млечата ж прид. в. млечна. Бш.
млечна прид. која се музе и даје доста млека (о крави или овци). Шт.
млечница ж јело од кукурузног брашна укуваног у млеку. Сс.
млжа ж мужа. Жл.
млзе несвр. музе млечну стоку. Шт.
млзигруда ж / музигруда 1. обредна мужа стада на пашњаку уочи Ђурђевдана; 2. 

назив празника премлаза (дан који претходи Ђурђевдану). Шт.
млзничар м онај домаћин (или његов представник) коме је ред да музе стадо на 

бачији. Глигоријевић.
млца несвр. муца, муче, даје гласа од себе, кратко и као ,,кад нешто тражи“ (о 

крави); в. рове. ТД.
могаре с магаре (в.), магарац. ВЈ.
могарица ж женка магарца, магарица. ВЈ.
мојур м в. мејур. Зл.
мољьц, мн. мољци м мн паразити који нападају нештављену кожу, или вунено 

предиво и плетиво. Шт.
момурзак м в. тала. Бч.
моравка ж врста свиње. Шт, Кж.
мороша ж коза ,,жућкасто-сивкасто-црна“. ТД.
мотка ж в. врлина. Рв.
моћке плт. / ресе, кићанке испод губице код неких животиња.
моч м органи за излучивање мокраће код вепра. Бш, ШП.
мочка ж течност која се излучује мокрењем. Шт, ТТ.
мочник м систем органа за лучење мокраће. ТД.
мочница ж део тела преко кога брав мокри. Шт, Кж; – ,,Код овна насред меши-

ну“ Лз.
мрвољ м в. мрмољ. 1. изнутрице заклане ДЖ: 2. месо исечено а још непрерађено 

(у комадима). Кж; пеј. свакојако месиште, али и остаци од јела с месом; фиг. прилика 
да се неочекивано поједе нешто с месом. – „Овија нешто славе, че буде мрмољ, ако 
и затекнеш док несу све појели.“ Бч.

мрга се несвр. в. мрка се. Рц.
мрдач м / скокотљива / подбрцљива, назив за овцу која није мирна при дојењу 

јагњета. ТД.
мрзешљиво прид. лењо (о говечету). ЦГ.
мрк, мрк узв. за подстицање овна на мркање: ,,Ајде, Бацко, мрк, мрк!“ Ћирић.
мрка се / мрга се несвр. пари се (о овцама). Шт.
мркана ж оплођена (о овци) мркањем. ТД.
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мрледна која је онемоћала (о овци). Шт.
мрли несвр. оплођује (ован овцу). ТД.
мрмољ м в. мрвољ. Кж.
мрмрче несвр ,,удвара“ се овци (о овну). Шт.
мрснице ж мн. в. мрсничине. ВЈ.
мрсничине ж мн. ранице око усана бравчета које је пасло росну траву;  в. ороси 

се, ослани се. ТД.
мрсољ м в. слина. Цр.
мрте се несвр. збијају се у круг за време жеге, када престану да пасу (о овцама). 

Бч. [Од свих животиња које иду групно на пашу, мрте се само овце, када се збију, 
збоду главе и тешко дишу, потпуно умирене и безвољне.]. В. замрте се, умрте се.

мрцина ж цркотина, животињски леш. Цветановић.
мрцкав, -а, -о / мрцкаљив, које се слабо храни (о крмету). Шт.
мрцкаво (свињче) свиња слабог апетита. Шт.
мрцкаљив, -а, -о в. мрцкав. Кж.
мрша ж пеј. месиште Бч.
мршав, -а, -о неухрањен (о говеду, али о свакој другој ДЖ). Шт.
мршаво код којег су кости наглашеније од меса (о бравчету). Шт.
мршљак м 1. усмрдело месо од угинуле животиње; 2. пеј. врло мршаво бравче, 

које изгледа као да ће убрзо угинути. Шт.
мршољ м пеј. мршаво бравче. Рд.
мрштаво с прид. бравче које се мршти од сваке хране, која одбија храну. – 

„Мрштаво па сьмо клобучи по помијете“ (о свињи). ТД.
мршуљав, -а, -о мршав. Митровић.
мудо с оплодна жлезда код мушке јединке ДЖ. Шт.
музач м пастир који је вешт у мужи оваца. Ћирић.
музе несвр. млзе мужењем узима млеко од млечне ДЖ (од овце, козе, краве). Кж
музигруда ж в. млзигруда. Кж.
музлица ж суд у који се музе стока. Стојановић.
музна ж прид. која је млечна и која се музе (стока: овца, коза, крава). Стојановић. 

[Тамо где се изговара вокално л, не постоји млзна, већ ,,млечка“ и са значањем муз-
на, и са значењем ,,она која даје више млека од других музних јединки“.]

мујарка ж коза која чини штете, штетник. – „Има си и овца мујарка.“ Зл.
мукавачава прид.  оболела од мукавице (о овци). Бр. [У народском тумачењу то 

је ,,она која вата муку, која се разболева“, док се у другим местима мукавица даје као 
посебна болест.]

мукавица ж нека болест јагањаца. ТД.
мула ж животиња настала укрштањем магарца и кобиле. Шт.
муле с хип. магаре. Ин.
муленце с хип. магаренце. Ин.
мунца м хип. мушко теле. Митровић.
мургоша ж црна овца. Ст.
мурдар м гнојаво обољење ДЖ, изложено загађењу; загађена рана на телу ДЖ. – 

Негде се огулила (о овци) па ватила мурдар. Бч.
мурџа м пас мрке, црне боје. Живковић.
Мус(к)а ж име овце или козе. ТД.
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мус, мус! узвик за дозивање магарца. Кж.
муса ж овца или коза са белом губицом. Златковић.
Муса м често име јарца, магарца. ТД.
мутеница ж обрано млеко, млеко из кога је бучкањем издвојено масло. Рс. [По-

ступак издвајања масла из млека је различит, па отуда и одговарајућа лексика. Може 
се од топлог млека обирати скоруп (сметана) и од тога правити кајмак; може се мле-
ко мешати да што лакше избаци масло на горњу површину, које се потом скупља, а 
оно што остане је обрано млеко, мутеница; може се млеко млатити, бити, бучкати, 
па тако настане млатеница/млаћеница, (из)бучкано млеко.]

мутење с бучкање млека ради добијања масла. Вк.
мути се несвр. 1. помеша се беланац и жуманац у јајету, и јаје постане мутак/

мућак.ТД; 2. Поступак којим квочка која лежи на јајима припрема јаје за извођење 
пилића. – ,,Како-це муте јајца кад она не седи на њи, сьмо се разодила (квочка) и 
квоца.“ Бч.

мутило се свр. јаје над којим је квочка једно време лежала, па прелази у стање 
формирања заметка пилета Бч.

мутьк м / мућьк / мућак, јаје које стоји у гнезду и с временом се помути (помеша 
се беланац и жуманац, јаје се мути, те није ни за јело ни за приплод). Бч.

мућак м в. мутьк.
мућеница ж млеко из кога је извађено (издвојено) масло. ЦГ. В. мутеница, обра-

но млеко, 
мућьк м в. мутьк Бч.
муштрак м / страчак, део колибе за боравак чобанина. Лз.
мьждањьк м мождењак, корен рога који остане кад бравче скрши, смакне, ис-

крути рог. Лз.
мьсти несвр. боји (пређу). ГТ, Рц.
мьсћевина ж в. машћевина. ГТ.

Н
набречи свр. набрекне, надобије млека у вимену, напуни виме млеком. Ћирић.
набрца свр. налоче, окаља брцање (о млеку). – „Терај мачето да не набрца мле-

кото.“ ТД. 
набучка свр. ,,ухвати“ масло, бучкањем добије потребну количину масла. 

Златковић.
на велије изр. за сир који се оставља у коцкастим комадима. Шт.
на другу маторину ован или јарац старости 3–4 године. ТД.
навикује несвр. комуницира са стадом (и ДЖ уопште), са појачаном јачином 

узвика. Кн.
навилник м / навиљњак, мањи куп зденутог сена. Ћирић
навиљак м / навиљнак / навиљњак, гомила сена скупљеног за садевање. Шт.
навиљнак м навиљак. Ст, ВК.
навоште с мн. навошта обојак. ТД. [Навошта су и вунене навлаке, од стопала 

до колена, од чоје, за заштиту цеваница. Граматика на терену региструје: навошто 
с (Златковић, Стојановић), мн. навошта; само навошта плт, као и навоште с мн.]
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наглавак м назувак, кратка чарапа која се носи преко већ обувене чарапе, ради 
заштите од хладноће. Кж, Вл.

наглавка ж назувак, кратка чарапа која се носи преко тање чарапе. Бр.
награњак м лисник (в.). – „Кити се шума у награњак.“ Вл, Мц.
надрвњак м лисник који се дене на дрвету, или између два суседна дрвета, тако 

да се наслања на њихова дебла. ТД.
наекује несвр. подвикује, подиже тон у обраћању стаду. Кж.
нажуљак м мн. нажуљци назувци; в. наглавак, натикалци. ЦГ.
НАЗИВ ДЖ в. име.
назимац м / назимьц (ВЈ), мушко прасе остављено да презими (за другу годину); 

в. назиме, назимица. Кж.
назиме с / назиме (ВЈ), крме остављено да презими. Шт, Кж.
назимица ж назимица (ВЈ), женско крме остављено да презими. Шт.
назимка ж свиња која је прешла у другу годину. ГТ.
назујка м чарапа која се носи преко других чарапа, в. натикалац, наглавак. ВК.
најари свр. оплоди (петао кокошку). Вк.
накљуца свр. кљуцањем пробије љуску јајета изнутра, пре извођења (о пилету). 

Бч. [За таква јаја каже се: кљуцала се.]
накостреши се свр. узнемири се спреми се (телом) за одбрану, в. начуљи уши. 

Кж.
накривује несвр. иде заносећи се на страну где има повређену ногу (о ДЖ). ТД.
наместаљка ж простирка стоци за лежање у штали. ГТ.
намири свр. нахрани и напоји, обави оброк / оборку (о говедима). Шт.
намирује несвр. стара се о стоци у обору, појати штали (да се стока нахрани, 

напоји, истимари, и да јој се почисти простирка). Шт.
нањуши свр. осети по мирису (о ДЖ). Вк.
наочњак м мн. наочњаци в. страшници. Цр, Бђ. 
наплатне се свр. нашироко се распореде у пашу (,,Појду на платно“, нашироко.). 

ТД.
наплитак м / натплитак,  обновљено стопало на подераним чарапама 

доплитањем новог стопала. Кж.
напред! узв којим се коњ тера да пође напред. Шт.
наравлија м / баксуз, инаџија, ћудљивац (о коњу). Шт.
нарамак м једна гомила сушених грана (вејки) спремљених за садевање лисни-

ка. Шт.
нарасник м лисник зденут у рачви храста (обично за исхрану коза преко зиме). 

Цветановић.
наредовчена тојага ж тојага у доњем делу (у доњој трећини) тако ишарана да се 

на пресеку линија формира многоугаоник. ТД.
наслон м већа леса која се умеће у ограду трљака или у ограду (на пашњаку) 

ради заштите брава од сунца и невремена.
наська свр. натутка, напујда, нагна пса на некога. Пк.
натапка свр. оплоди шотан шотку. Вк.
натежује несвр. претеже (товар) на једну страну самара, осетно притиска. Шт.
на повату изр. за сточарско станиште изван насеља. Шт.
на прво јаре (коза), ~ јагње (овца).
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на прву маторину (ован, јарац), в. трећак. ТД.
на трећо јагње изр. за овцу у трећој години и старију. Шт.
натикалац м мн. натикалци назувци, кратке чарапе које се носе преко других 

чарапа. Бч.
натикач м мн. натикачи, назувци; в. натикалац. Рв.
натука свр. усмери, упути пса на некога, напујда. – ,,Он натука куче, куче јурну, 

ја се соплето и ете ти.“ Бч, ВК.
натуткује несвр. усмерава, натерује пса на некога; љути пса, пујда га. Лв.
начуљи (уши) свр. накостреши (о коњу). Шт.
нашавница ж овчарски огртач од овчије или козје коже, који покрива само леђа 

(Вава).
невестуљка ж / невестуљћа / невестица / невеска, ласица, звер која тамани пи-

лад и кокошке. Митровић.
невестуљћа ж в. невестуљка. Бч.
Неда име краве Шт.
недоношче с младунче омлађено пре времена. Бш; в. копиле. Рв.
неподрасла овца ж мршава овца са дуговласном вуном (где слабо тело није у 

сразмери са јаком вуном). Златковић.
непрана прид. која још није опрана, и која се у том стању чува или продаје (о 

вуни). Шт. [Зашто се уопште чува вуна која је непрана? Објашњење је да се тако 
боље штити од распадања или од мољаца.]

непрегорело ђубре с стајско ђубре од лајна и простирке које још прегорева (у 
фази да биљни састојци труну, уз повишену тмпературу смеше). ТД.

нерес м вепар. ВР.
неслан в млад (о сиру). Шт.
нога ж део тела којим се хода. предње нође предњи пар ногу; ѕадње нође задњи 

пар ногу. Шт.
ногавице мн. увијачи од коже које пастири носе ради заштите ногу од снега и 

хладноће, кожине (в.). Рс.
ножице ж плт. / ножици, маказе за шишање оваца. Рв.
ножици м плт. в. ножице. Бч.
нокти мн. канџе, оштри рожнати завршеци на ногама живине. Тд.
носи несвр. доноси јаја (о кокошки, ћурки, патки) Бч. 
носиља ж / носуља, кокошка која носи јаја. Кж.
носуља ж в. носиља. Шт.
ньчви плт. сандук за мешење хлеба. Кж.

Њ
њака несвр. оглашава се њакањем (о магарцу). Кж.
њишти несвр. вришти (о коњу). Стојановић.
њува несвр. њуши. – „Какво кучено њува по буњипте?“ Бу.
њуца несвр. оглашава се (о говеду). Шт, Пк.
њуцање с гл. им. од њуца. Стојановић.
њуши несвр. по мирису тражи нешто (код више ДЖ). Вк.
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њушка ж предњи део неких ДЖ (свиње, пса, мачке). Вк.

О
обад ж / обод / обьд, говеђа мува, зоља. Бч.
обер м креста. Рајковић.
обир м / обиротина / опор, масно ткиво којим су пове зана црева и остали 

унутрашњи органи у стомаку закланог бравчета. Ин.
обиротина ж в. обир. Ин.
објагњеница ж овца која се у сезони јагњења већ оја г њила. Златковић.
објаловен м прид. уштројен, учињен неплодним (о овну). Златковић.
облизни се свр, в. близни. Рв.
облог м парлог, напуштена ораница, обложина; мањи потес пашњака близу села. 

– „Пушти рано овце у облог.“ Митровић.
облога ж део самара. Бр.
облук м део коњског или магарећег седла. ТД.
облучје с део коњског самара, предње ~, задње ~; в. облук. ШП.
обљало с / навоште, комад дебље тканине који се става у опанак, обојак Кж, Бч.
ободина ж мн. ободине комад коже којим је подеран опанак закрпљен. ЦГ.
обојак м / обљало / навоште, комад тканине који се ставља у опанак, под стопа-

ло. БП
обор м 1. простор испред стаје за стоку, где ДЖ бораве кад нису у стаји. Ту могу 

да се хране, поје, одмарају, ту им се врши оборка; 2. ограђен простор испред кочине. 
Шт. [Тамо где је уместо обора тај простор трљак, обор је оно што је овде под 2.]

оборина ж накнада за пољску штету (коју стока учини другом власнику). 
Рајковић. [Мислимо да то долази отуда што стока све што уради на усеву, она га – 
обори, па онда умрси, изгази, поједе, оштети...]

оборка ж јутарњи и поподневни рад око стоке. ,,Мали дан, док свршимо обор-
ку, већ мрак“. [Оборка подразумева јутарње или вечерње послове у обору (у штали 
или појати), што обухвата: чишћење штале и јасала, давање хране, тимарење (ако 
су говеда или коњи у питању), подој младунчади или мужу млечних брава, појење 
нахрањених грла. Све – да се стока – намири (в.).]

образница ж кожа са главе бравчета. Бш.
обрано млеко с млеко са кога је скинут скоруп.
обрњајка ж в. обрњушка. Кн.
обрњушка ж / обрњајка, белчуг, алка која се ставља свињи у њушку да не рије. 

Вк.
обџильк м јетрак, мужјак ДЖ са крипторхијом. ВК.
обџица ж хип. скрамица кајмака на површини топлог млека. Златковић.
обьврена прид. обарена (о џигерици). ЦГ.
овршине мн ситне веје на површини лисника. ВЈ.
овршњина ж / површњина, најгорњи слој сена на стогу или шуме на лиснику. Бч.
овца ж / овца ДЖ Ovis aries која се чува за млеко, месо, вуну, кожу и расплод. 

Овце се разликују по раси, по боји, по телесним ознакама. БОЈА (и шаре): за овцу 
б е л е  ву н е белица Зл, хип. беличка Жл, белка Ор, белоша Кж, белуша Рш, меда 

– 59 –



Недељко Р. Богдановић696

(прљавобела) ВЈ, пењоша (жућкастобела) ТД, за белу овцу са црним ногама чарапе-
ста ~, Рш, чизмоша Ст, чижма ВЈ, чизмаша Бр, чизманка Кж, путоша Ин, чапаста 
~ БП, ципулка (ако су само чапоњци) Зл, са црним очима вака ВЈ, ваћа Бр, ваклеста 
~, ваћица, Рш, црноока ~ Ст, црнооћеста ~ Рд, са црним пегама по телу зрнеста 
~, трњинеста ~ , шарица Рш, шара ВЈ, зрња, зрнка Ст, зрњоша Кж, кочка Ин, па-
ричаста ~ Цр, веришка, веричеста ~ ВК, са црним ушима галуша ВЈ, калеша Бш, 
калуша Рш, зекуша ВЈ, смеда, смедеста ~, за овцу ц р н е  ву н е гаља Кж, галка, 
црница, Рш, мургоша Ст, гацка, цига, арапка Лз, гаруша Лв, црнајка Зл, гарка МР; 
за црну овцу са белим попречним шарама на потколеници: прстенка ТД, са белим 
праменом преко чела лиса, Рш, баља ВЈ, пелеша Кж, белочелка Кж, чимбулка (им. 
Булица) Зл, са белом пегом на губици: цвета, Рш, звезданоша Ст, ласеста ~ Пк, за 
овцу р и ђ е  ву н е риџа, Рш, риџава (им. Риџа) ВЈ, жујка (отворенориђа) Лз, жутка 
(жућкасториђа) Кн, за овцу сиве вуне сига Кж, сугава ~ ТД сурка Рш, зеленка Кн. — 
ДРУГЕ ТЕЛЕСНЕ ОЗНАКЕ: за к р у п н у овцу големица Рш, коњарка Бш, букарка 
Бш, за с и т н у малошка Ин, по ву н и: власунка Ст, ђива (с праменом преко чела) 
Жл, ђума (ђуместа, има ђумку преко чела) Бч, по р е п у: длагорепка Ст, дьлгорепка 
Рд, куса, куска Рд, по р о го в им а: рогуша Рш, рошка Рд, по с и с а м а  и  в им е -
н у: чипа, масуреста ~ Рд, по ушим а: клапуша Рш, клипоша ТД, клипеста ~ Бч, 
чула, чуља, чуљћа Шт. — ПОНАШАЊЕ: брља БП, бубица Жл, лијар Рш, лијарка Бш, 
рипаљћа Мр, водуља (предводник стада) ТД, улавка (скитница) Кн.

овча свадба ж јесењи дан у који се, на свечан начин (уз неко весеље), растура 
бачија. Рајковић.

овчавина ж в. овчевина.
овчак м овчија балега. ВК.
овчар м пастир који чува овце. Бч.
овчаре с дете овчар. Бч.
овчарев / овчаров, -а, -о онај који припада овчару (о штапу, капи, огртачу, живо-

ту).
овчари несвр. чува овце; в. овчарује. Митровић.
овчарин м в. овчар. Живковић.
oвчарина1 м пеј. од овчарин.
овчарина2 ж материјална или новчана надокнада која се даје овчарима за њихов 

посао. Ћирић.
овчарка1 ж пастирица. Стојановић.
овчарка2 ж једна од мелодија коју су пастири изводили свирајући на фрули. 

Ћирић.
овчарльк м овчарлук, овчарство. Златковић.
овчарник м / овчарњак 1. појата за овце; 2. један хлеб у систему божићних хле-

бова намењен срећи домаћинства у стоци. Златковић.
овчарница ж в. овчарник.
овчарњак м в. овчарник. Ћирић.
овчаров, -а, -о в. овчарев.
овчарски, -а, -о / овчарсћи, онај који припада овчару (штап, колиба, награда).
овчарсћи, -ска, -ско в. овчарски. Бч.
овчарување с бављење овчарством. Стојановић.
овчарује несвр. бави се овчарством, обавља овчарски посао. Шт.

– 60 –



697Пастирски речник југоисточне Србије

овчаруша ж овчарка, пастирка која воли да чува овце. Рајковић. [Смисао би био 
да то није жена која само пасе овце, већ она која воли овце, и да их чува и иначе; 
чија је то особина.]

овчарче с мн. овчарчичи хип. од овчар, али и дете овчар. Рајковић, Златковић.
овчарче с овчарчић. Рајковић.
овчарштина ж бављење овцама, овчарство. Златковић, Ћирић.
овчачарица ж пастирица. Златковић.
овчевина ж / овчавина, јурдум, ,,густо и масно овчије млеко које се таквим прави 

на тихој ватри уз стално мешање“, овченик. Рајко вић. 
овченик м в. овчевина. Рајковић. Овченик је варен ујесен када је овчије млеко 

густо, па се прикади за дно. Зове се и прикаџа (в.) и веома је укусно, с укусом дима. 
Пастири су га кували тајно, да не примете млзуничари (в.). Глигоријевић. 

овченичич м хип. од овченик. Рајковић.
овчетерина ж / овчетина / овчурина пеј. од овца; крупна самовољна овцаа која 

не слуша пастира. Бч.
овчетина ж в. овчетерина. Стојановић.
овчећина ж / овчина / овчињак, овчије месо, овчетина. Митровић.
овчи, -а, -о / овч(иј)и, који припада овци, који је од овце (о сиру, вуни, месу). Бч.
овчина ж [у Бч. овчина] в. овчећина. Митровић.
овчињак м в. овчећина. Митровић.
овчица ж  мн овчице дем. и хип. од овца. – Имам две овчице, па ји напале овчице, 

не мож се истребе. Бч.
овчица ж крпељ, крљеж; в. бобеж. Бч.
овчичка ж хип. и дем. овца. Стојановић.
овчо / овче које је од овце (о вуни, кожи, месу, млеку, сиру). Шт.
овчо сирење сир од овчијег млека. Шт.
овчурина ж пеј. од овца; в. овчет(ер)ина. Рајковић.
овьн м мужјак Ovis aries, мн. овнови. ШТ
оглав м / оглавник, део ама који иде коњу преко главе. Шт; в. улар. Рв.
оглавина ж део овчије коже одране с  главе. Бч.
оглавник м. в. оглав. ТД.
огњица ж упала (температура) брава (о овци).
огриба несвр. грабуљом равна спољну површину стога са сеном, сламом. 

Златковић, Ново Село.
огризине ж мн. оједено стручје у сену које стока због тврдоће није могла гристи. 

Шт.
огуба се свр. орањави се од росе (о овци); в. мрсничине. Вл.
огуљача ж шуга код оваца. Лз.
одбива несвр. / одбија 1. одваја јагњад од мајки у стадијуму развоја када престаје 

сисање и окреће се исхрани на други начин (кроз пашу или прихрану). Бч. [Подмла-
дак се лучи / ључи кад се подоји, и одваја до новог подоја (убично ујутру и увече), а 
одбива кад сасвим престане да се доји.]; 2. Удаљава стадо од усева, или какве друге 
површине где би могло да начини штете. – „Одби овцете, че урипе у градину!“ Бч.

одбија несвр. в. одбива.
оди! узв. за дозивање коња или магарца. Шт.
одлучи свр. / одључи,  одвоји бравче сисанче од мајке. Бч.
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одључи свр. в. одлучи.
одом прил. (иде) лаганим ходом (о коњу). Шт.
одран, -а, -о / одрт,  без коже која је скинута драњем (о закланом бравчету). Кж, 

Бч.
одрт, -а, -о в. одран. Бч.
ођа! узвик којим се пас натерује (натуткује) на некога. Лв.
ождреби се свр. оплоди се (о магарици). Шт.
озиме с прасе које се чува преко зиме. Стојановић.
озимче с прасе од године дана (које је презимило једну зиму). Стојановић.
ојари се свр. окози се (в.). ТД.
ока несвр. виче. Мр; – „Цел дьн ока по козе.“ Бч.
океста прид. бела (о овци са црном шаром око очију). ВК.
оклипи уши свр. обеси уши (о овци, кози, пасу). Златковић.
окози се свр. омлади се (о кози). Шт.
окомиња свр. смакне рог (о говечету). БЧ. В. искрути (рог).
окуњи се свр. / омуси се, онерасположи се, огњева се, постане безвољно (о брав-

чету, али и о свакој јединки ДЖ). Кж.
олиња (се) изгуби длаку чупањем или отпадањем (о кожи). Шт.
омак м / коњче, ждребац. Мр.
омашак м омьшљак, било какав штап којим се може неко или нешто ударати. 

Кж; штап краћи од тојаге. Вк.
омет м заграђен простор испред зграде у којој бораве овце; в. замет, трљак. Кн.
ометина ж ограђен простор око овчарника. Митровић.
омица ж ОН за женку коња до првог млађења. Шт.
омуси се свр. онерасположи се (о коњу), в. окуњи се. Шт, ТД.
омьшљак м в. омашак. Бч.
ооо стој узв. којим се говедо зауставља. Шт.
опанџак м сукнена кабаница без рукава. ТД.
опаш м / опашка, завршни, танки и дугуљасти део тела, реп. Шт. 
опашка ж в.опаш. ТД.
оперена ж прид. в. опрана вуна. ЦГ. оплзал, -зла, -зло м онај ко је толико омрша-

вео да је остала само кожа. В. опузне. Бл.
ОПЛОДЊА ж чин којим женка ДЖ зачне плод. Може бити вештачка, и то је 

осемењивање, кад се женка осемени од стране стручног лица (ветеринара), или при-
родна, за коју постоји више лексема. Овца се – мрка, мрли, мрљи; коза се – прца; 
крава се – води; свиња се – букари, магарица се – манда, кобила се – пасе, кокошка 
се – јари, пловка се – тапка; кучка се – бесује.

оплођена прид. женка ДЖ која носи плод, за што има и посебних лексема; овца 
је сјагња, сјагњеста; коза је скозна; крава је стелна; свиња је спрасна, магарица је 
ждребна, кобила је ждребна; кучка је скотна.

опо(ј)и који има отекле ноге (о коњу). Шт; – „Воду уморан пија, ноге опоија.“ 
ЦГ.

опозна се  свр. начини се препознатљивом (ДЖ за млађење). Бр.
опозни свр. окасни (у млађењу, о овци). Ново Село.
опор м везивно масно ткиво (слично марамици) којим су црева међусобно по-

везана. Шт.
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опрана вуна ж / оперена ~ , вуна која је парењем и прањем ослобођена масноће 
(ире) и тако спремљена за чешљање, влачење, предење. Бч.

опузне свр. смрша, попусти (телесно). Рајковић.
опули се несвр. ождреби се (о магарици). ВР.
опуљке ж мн прамење вуне које се само ,,скубе“ са овце (поред: скуботина). Бш.
опута ж / упута, танка кожна трака којом се залога ужива за пробијен опанак. 

Ин. 
опьлзал, -зла, -зло омршавело, неухрањено живинче (о овци) с којега вуна от-

пада, в. опузне. ВЈ.
опьнак м / мн. опьнци опанак, основна обућа пастира. Бч.
орањави прљицу свр. задобије ранице око губице од росе или слане (о бравче-

ту). Шт.
орбљак м мршава овца [Што чуваш овија орбљаци, нити се јагње, нити давају 

млеко, нити вуну имају. Ћирић.].
орине м мн. в. ориште. Ново Село.
ориште с / орине, чистина, пашњак на коме пасе стока. Зл.
оросена прид. наквашена љутом јутарњом росом од које се око устију појављују 

ранице, мрсничине. Рс.
ороси се свр. напасе се росне траве, од чега добије ранице око усана. В. ослани 

се. ТД.
осака ж / осока / пишаћа, мокраћа која истиче из стаје. Сс.
осемени свр. вештачки оплоди женку ДЖ (обично о крави).
оскуботина ж в. скуботина. МР.
ослабела која је онемоћала и изгубила тежину (о овци). Шт.
ослани се свр. напасе се траве под сланом од чега добије мрсничине (в.) око 

усана. В. ороси се. ТД.
осови се свр. добије усов (запаљење вимена). Вк.
осока ж мокраћа и друга течност која се цеди из ђубришта. Шт.
осота ж ,,жућкаста лимфна течност која цури из отока на кожи“. Рајковић. [Код 

ДЖ и код људи].
острога ж / оструга, дрво с доста грана које се скрате па то може послужити као 

мердевине. – У-пролет слазимо низ острогу у пропас и туј узимамо снег за овце. Лз; 
острога. Рд. [Острога може служити и као чивилук на којем пастири, кад је стадо на 
трлима, окачују одећу, торбе или празне судове.]

оструга ж в. острога. Рв.
остьн м штап којим се говече побада у бутине да брже хода при орању. [Остьн 

је напред зашиљен, а на задњој страни има лопатицу којом се струже раоник.]. Шт.
осьт м / сьт / осатьк,  врста боце коју магарци пасу Бч, ТД.
отава ж сено од другог откоса, од друге косидбе (обично је млађе и слађе па се 

чува за исхрану младунчади). Бч.
отенџало с продужена руда ради формирања четверке (удвојене запреге). Бч.
откос м количина сена са површине ширине једног замаха косом. Шт.
офирка ж пласт сена. Мц.
очепи свр. поломи рог (о бравчету). Шт. В. Окомиња.
очистено прид. / уљудено, очишћено од прљавштине и непотребних делова тела 

(о закланом бравчету сређеном за даљу обраду – за сечење или печење). Бч.
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очуљи свр. остави (кога) без увета, оштети (некоме – бравчету) уво. Цветановић.
ош! узвик којим се терају свиње. Кж.
ошош-ошош! тоц-тоц! Узвик за терање свиња. Зл. [У случајевима овакве 

редупликације узвика, други део је под јачим акцентом, што овде није назначавано.]
оштени се свр. омлади се, окоти се (о кучки). Златковић.
оштрбеје свр. изгуби зубе (од старости). – Кад говедо оштрбеје, више се не рани, 

па испадне, тој одма продавај. Бч.
ошугља се свр. зарази се шугом (о овци). Бч.
ошури свр. шурењем (в.) скине длаку са закланог свињчета. Стојановић.

П
падртина ж отпадак од руна; вуна која остане по трњу (на пашњаку) ако се овца 

,,скубе“. Бч.
паждрак м прамен вуне. МР.
пајче с четвртаста кост у зглобу, служи за дечју игру. КФ.
пак пак узвик којим се гласа пловка Шт.
пакосник м / чељата (коза), штетник коза која не слуша пастира него иде по 

својој вољи често чинећи неку штету. ТД.
пакошчија м/ж штетник брав (овца или коза) који чини штете (који упада у 

простор забрањен за пашу – жито или друге усеве). ТД. 
пакче несвр. оглашава се (о патки). Шт.
палашка ж ловачки пас (Вава).
палдрма ж подрепњак код магарца; в. палдум. ШП.
палдум м / палдрма, колан у коњској опреми. Рд.
панагон м. в. устрешељ. Рв.
папак м део ноге ДЖ којим се додирује тле; в. чапоњак. МР.
папок м в. папак. Златковић.
пар м / јерм, мера од два грла (пар говеда, пар крава). Шт. [Пар је запрега два 

грла у јарму; јерьм је синоним за запрегу. В. sевгар = sевгар волови.]
параман м квалитет вуне по дужини влакна. – Има кратки параман = кратко 

руно. Зл.
парач м мн. параче радник на бачији који пари сир при прављењу качкаваља. 

Живковић.
пари несвр. неопрану, тек ошишану вуну потапа врелом водом ради одмашћивања. 

Шт.
паричаста прид. бела овца са црним шарама по губици.
парка несвр. кратким убодима начиње кожу супарника у борењу (о биковима). 

Ново Село.
парљак м аугм. (велико) парче меса. Марковић.
парчање с уређивање меса са закланог брава. Бш.
парче с већи комад сланине за топљење, али и свежег меса уопште. Шт.
парчедор м зб. комађе меса (које настаје у раду кад заклано бравче треба да се 

уљуди). Кж.
парчетише несвр. комада, сече месо на комаде. Марковић.
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пас / пьс м. домаћа животиња Шт.
пасе1 несвр. храни се травом коју хвата губицом и прегриза (о свим ДЖ). Жл.
пасе2 несвр. чува на паши (,,пашитну стоку“ – говеда, овце, козе, јагњад). Шт.
пасе3 несвр. оплођује (о пастуву, магарцу). Шт.
пасе се несвр. оплођује се (с пастувом) (о кобили, магарици). – ,,Кобила се пасе, 

а крава се води.“ Бч.
пасиште с пашњак, тле на којем се стадо напаса. Рајковић.
пасов м мн. пасови настрешница ограђена плотом у склопу појате где овце бора-

ве током летњих месеци. Ћирић.
пастир м чувар стада на пашњаку. Бч.
пастирица ж девојка која чува стадо, чобаница.
пастирка ж в. пастирица. Бч.
ПАСТИРСКА СВИРАЛА / СВИРКА ж в. дудук. [Свирка / свирање је цењена 

активност пастира. Чини се да се и стадо навикне на неке звуке, па прати свога па-
стира по пашњаку. Пастири су швиркали (швикали, швичкали), свирали ,,у лис / на 
лис“, у фрулу (дудук, в.), у гајдунице (свирале од житне стабљике), а за забаву ко-
лектива коришћене су гајде, које су негде улазиле и у обичај пастирских свечаности 
(кад је музигруда), или неки други празник, када породице власника стада излазе на 
планину да светкују са бачијарима. Гајде су инструмент и на свечаностима изван 
пастирења (о славама, свадбама).]

пастирче с дете које чува стадо. Бч.
пастрма ж димљено и осушено месо. Кж; месо спре мљено за зиму. Митровић; 

свеже свињско месо. Марковић.
пастрми несвр. припрема месо заклане свиње за сушење. Кж.
пастув м одрастао мужјак коња који служи за приплод. Шт.
патарега м патраво говече. ЦГ.
патрав, -а, -о који је кривих ногу (о говеду). Шт.
патул м ,,пласт сена или шаше или лисник, саденути на дрвету“. Марковић.
пачавра ж / утирка, крпа за пословање око судова за храну (брисање црепуље, 

брисање шерпи, прибора за јело и сл.), обично масна и прљава. Кж.
пачавра ж крпа за пословање око огњишта (да се очисти црепуља, прихвати 

грне, скине врео котао с ватре и сл.). Бр.
паша ж 1. испаша (исхрана стоке изван утврђеног простора пашом и појењем), 2. 

травнатост површине за испашу (,,Лоша паша овуј годину“). Шт, Цр.
пашальк м испаша, в. паша; трошак за чување стада на пашњаку, в. пашарина. 

Бч, Жл.
пашарина ж 1. такса која се плаћа за испашу на државном пашњаку; 2. Награда 

која се даје пастиру коме је поверено чување стоке за време летњих месеци, док је 
стока на испаши. Бч.

пашитан, -а, -о брав који се истерује на пашу и коме се не угађа као радном или 
приплодном браву. Ћирић.

пашитна стока ж стока која се храни (одгаја) испашом (за разлику од шталске). 
Шт.

пашиште с / пашњак, желудац, бураг код преживара. Лз, Рв.
пашкуљ м прамен вуне који је отпао из руна или са тела бравчета, па остане на 

жбуну или се котрља по пашњаку. Шт.
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пашња ж сточарско станиште изван насеља, трла. Кн.
пашњак м 1. в. пашиште; 2. назив за стомак у целини. Лз, Бч.
педање с игра бацањем пастирског штапа тако да се он, док лети, тако премеће 

да удара наизменично једним или другим краје о тле. Резулат је ко ће даље бацити 
штап, уз већи број oдскока. ТД.

пекља ж рупа која се начини на трбушини закланог брава, као и потколеница 
предње ноге која се кроз њу провлачи, којом се затвара трбух кад се јагње пече на 
ражњу; в. запонац, запекљач. Шт.

пелетија с мн. дем. од муда [„Кьд закољемо и одеремо овне, пелетија му одреже-
мо, и врљимо на куче.“ Ћирић.]

пелеш(к)а ж в. менђушка. ТД, Кж.
пена ж слој масноће на куваном млеку; в. сметана. Пк.
пендуј м в. мејур. Бр.
пенка ж лисеста кобила или магарица. ТД.
Пењоша ж име беле овце са риђом или црном губицом. ТД. 
перда ж / перушине, скупни назив за перје кокоши. (n – из Ал. Поморавља). 
перде с в. аргач. ШП.
пердушке ж мн. пердушке, перје код живине. Мц.
перјаница ж шарено петлово перо које се узима као украс. Бш.
перка ж в. перница. Бш.
перница ж / перушка / перка, крупно крило перади којим се смитањем уклањају 

мрве са стола. Шт.
перо с део птичјег (живинског) крила. Кж.
перушина ж перо живине; мн. назив за цели пернати покривач живинског тела. 

Шт. [Та целина се негде зове перда (у неким местима Алексиначког Поморавља). 
Перо је једно перо у крилу живине, перце је перо које није из крила, већ на осталом 
телу, ситније и финије него перо, а перушине су све скупа. – Из крило искубеш једно 
перо, али заклану кокошку чистиш од перушине. Оној најситно је подмшичје. Бч.] 

перушинка ж перо живине. Бр.
перушка ж в. перница. Цветановић.
перце с в. перушина. Бч, Кн.
петле с дем. од петао. Шт. В. петленце. [Фиг. ,,петли се“ = пркоси; ,,петличко“ 

чест назив за слабу мушку особу (и дете), која се прави важном и јаком, иако то 
није.]

петленце с хип. од петле.
петлина ж / петлиште аугм. пеј. петао. Ин.
петлиште с пеј. в. петлина. Ин.
петьл м петао. Шт.
печеница ж месо с обе стране кичменог стуба. Шт.
печењак м прасе око 30 кг, подесно за печење на ражњу. Кж.
печење с месо које је печењем спремљено за јело. Шт.
пешченица ж в. печеница. ТД.
пи, пи, пи! узв. за дозивање пилића. ТД.
пијуче несвр. оглашава се крештањем: пију, пију (о пилићима). ТД.
пикаљ м зглоб којим се папак везује за потколеницу бравчета. Лз, Рс, Цр.
пилајка ж млада неодрасла кокошка. Марковић.
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пиле с 1. пиле, мн пиличи младунче живине (кокошке). Шт, Жл; 2. свака птица 
која живи у шуми. Цветановић.

пилићар м чувар пилића. Цветановић.
пиличор в. пилиштор Бч.
пилиштор [пиличор] зб пилад. Шт, Кж.
пилка ж млада кокошка. Живковић.
пило, пило! узв за дозивање живине. Шт.
пиљка ж четвртаста кост у коленом зглобу која служи за дечју игру. Цр.
пипка ж нека болест живине, чује се у клетви: ,,Иш, пипка те изела!. ТД.
пишаћа ж мокраћа, в. осака. Сс.
пладниште с ограђен простор у хладу дрвећа, место на којем стока лети пландује 

(одмара се за време летњих подневних врућина). Шт.
пладњује несвр 1. одмара се (о стаду, стоци на пашња ку); 2. стара се да се стадо 

одмара у подне (о пастиру). Шт.
плас м мн пластови / пластове / пластеви (Зл) зб пласје гомила сена саденутог 

од неколико навиљака. 186 [Откос се скупља у навиљке, негде – дипле, навиљци се 
дену у плас, а пластови у стог. Сено од 2–3 навиљка које се може увезати и понети 
на леђима је бреме. Сено се дене на стог, а слама на камару. Стог је купастог облика 
и има стожило / стожер, а камара четвртастог облика.]. Шт.

пласти мн. в. пласьц. Ин.
пластица1 ж пласт. Бш.
пластица2 ж 1. в. прамен, праменак (вуне); 2. в. својак. Рв.
пласьц м мн. пласци / плаци / пласти, каишеви сланине који се скидају са закла-

не свиње ради припреме за топљење. Ин.
платина ж / платутина свињска полутка. Бч, ВЈ.
платно с 1. зграда од слабог материјала за склањање стада за време кише или 

летњих врућина. 2. настрешница у тору за склањање стада од кише и жеге. Шт.
платно с шира леса (плетар) која се може померати и послужити да се монтира 

трљак на појати (појата ,,на платно“), или трла на пашњаку. ТД.
платутина ж в. платина. Вк.
плашљив, -а, -о / подљив, плашљив (о коњу). Шт.
плева ж остатак од класја при вршидби, служи да се уз додатак соли и трица 

крми стока. ЦГ.
плевња ж просторија у којој се чува сено или слама. Шт.
плесан м буђ на површини сира. Шт.
плесњиво сирење сир који је ухватио буђ. Шт.
плетиво с оно што се плете, као што је у процесу плетења (чарапа, рукавица и 

сл.). Шт.
плећка ж в. плечка.
плечка ж / плећка, део предње ноге уз труп. Шт. [Очекивано је да на телу животње 

постоје плећке (у оквиру предњих удова) и бутови (у оквиру задњих удова). Ипак, у 
ТД постоји назив задња плечка за бут.] 

плизну се мн. размиле се, рашире се (о овцама на пашњаку). Златковић.
пловка ж патка. Шт.
пловче с паче. Шт.
пловьк м патак. Шт.
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плод м скуп полних органа код свиње. Рд.
плодница ж овца у стадијуму да још може да се јагњи (ни стара ни млада). ГТ.
плоча с потковица, парче дебљег лима (шине) за поткивање говеда. Шт; коњска 

~ полукружно гвожђе за поткивање коња, потковица којом се поткивају коњи и ма-
гарци. Шт.

пльстава вуна ж в. смољава вуна. ЦГ.
по(д)стригује несвр. / подстриза, делимичнo шиша (стриже)  овце, по стомаку, 

ногама и репу. Шт. [Кад с пролећа дође време да се овце истерују на пашу, истурени 
делови тела (ноге, реп) прљају се и сметају кретању кроз росну траву, а при мужи 
почне да смета прљав стомак, па се то чишћење зове подстригување, а вуна под-
стризина).

повата ж / појата 1. стаја за чување стоке; 2. сточарско станиште. Шт. [Тамо где 
је у говору повата, тамо је и товага (пастирски штап), наспрам појате и тојаге у 
другим говорима.] 

поватар м мн. поватарци / појатар укућанин који је одређен да живи на појати, 
на бачији и задужен да брине о пашитној стоци. Бч. 

поведац м поводац, (ј)уже. Кн.
повилица ж навиљак (о сену). Рц, ШП, Рв.
поводник м узда (у коњској опреми). Бш, ГТ.
поворка ж в. бритва. Бч.
површњина ж в. овршњина. Бч.
поганич м помоћник пастира на бачији (в.). Кж.
поганчљак м мишји измет, в. мишљак.
погима се свр. подује се, надује се (овца од младе детелине или неке друге от-

ровне траве). Бш. – „Погимала се овца (подула се).“ КФ.
подбрц(к)ује несвр. / подбрцњује, ,,краде“ туђу мајку, сиса другу овцу (која му 

није мајка); – „Кад пасу заједно, јаганци ји подбрцују, па ји затој одвајамо.“ ТД.
подбрцљива прид. она која је голицава (о овци) и тешко трпи јагње докле га 

доји. Лз.
подбрцњује несвр. в. подбрцкује. Кн.
подбрцује несвр. в. ,,краде“ од туђе мајке (о јагњету). Шт.
подгужњак1 м в. подгьжњак. Рв.
подгушњак2 м израслина на доњем делу кокошије главе, проширени део једњака, 

вољка. Т
подгьжњак м дрво које оседланом магарцу иде испод репа. Шт, ВЈ
подгьзница ж / подгьжњак, подрепник, кускун. Бр.
подина ж најдоњи слој (до земље) сена у стогу или шуме у лиснику. Бч.
подлога ж комад коже стављен на рупу пробијеног опанка (али није ушивен) 

ради заштите стопала при ходању. ТД.
подметак м бравче које остане без мајке па се подмеће под другу дојиљу. МР.
подмрдуља ж овца која је немирна док јагње сиса. КФ. [Овца је немирна при 

дојењу или зато што је голицава/гoлицљива, или је јагње зубима гризе по дојци. У 
обору се за такву овцу направи прегло, где се она ухвати као у јарам, па не може да 
бежи, него трпи јагње.]

подмрџује несвр. мрда, немирно стоји док јагње сиса, (било зато што је јагње 
бије, гризе, било зато што је шкакљива). Рд.
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подмьшичје с зб. длачице (неразвијена перца) у пер натом омотачу живинског 
тела. Бч.

подничарка ж крпа којом се брише напаљена црепуља, пачавра. Бш.
подноговач м натплитак, обновљено стопало чарапе. Зл.
подојак м јагње које одоји туђа мајка; теле ,,сироче“ Бч, ТД.
подојаљка ж в. подојница. ГТ.
подојница ж / подојуља, овца која доји туђе јање. ТД Сс. [Догоди се да овца из-

губи јагње, угинућем или продајом. У том случају мајка ,,прими“ и прихвати туђе 
јагње и доји га.]

подојуља ж в. подојница. Мр.
подојче с јагње које још сиса. Сс.
подојьк м мн. подојци, в. подојак. Лз.
подопашка ж палица испод магаретовог репа (спречава да се самар спушта пре-

ма глави). В. подгьжњак. Златковић.
подопашница ж каиш или коноп од седла до репа. ТД.
подопашњак м каиш који магарцу иде испод репа и држи да се самар не свуче 

напред. Бш.
подотурање с подметање туђег јагњета (које је остало без мајке) под овцу која 

или има доста млека, или је остала без свога јагњета.КФ.
подрањено с прид. (свињче) свиња од око 100 кг; в. зарањено Шт.
подргује несвр. подсисује туђу мајку (о јагњету); в. подбрцкује. ВК.
подрепач м в. подрепник. Зл. 
подрепник м / подопаш / подгьжњак / кускун, дрво које стоји магарцу испод 

репа, кускун. ВР.
подрепњак м в. подрепник.
подрине1 свр. делимично изрине шталу, избацивањем балеге, а задржавањем 

простирке (сламе). Лл.
подрине2 свр. почисти (шталу). Шт.
подробак м в. подробица. Мц.
подробица ж 1. јело од барене или пржене јетре; 2. надев од ситно сецканих из-

нутрица и зачина којим се пуни јагњетина при печењу. ТД Бч
подсече се свр. орањави препоне, где се виме, тарући се о бутине, за време жега, 

врућина и од дугог хода, изгули (о овци). ТД.
подсирено прид. / поцирено (ВК), у које је стављено сириште (о млеку). В. млеко. 

Шт. 
подсисак м в. подсисач. КФ.
подсисач м / подсисоја, јагње које ,,краде“ сису од туђе мајке. Ор.
подсисоја м в. подсисач. Ор.
подсисује несвр. / потсисује / крадне. сиса туђу мајку (о јагњету). Шт. 
подстриг м прво шишање оваца, с пролећа, када се очисти вуна само по ногама, 

стомаку и око вимена. В. постризина. Кж.
подстригување с в. по(д)стригује. Бч.
подстрижевина ж в. подстризина. Бш.
подстриза несвр. в. подстригује. Мж.
подстризина ж вуна од подстризања оваца. Шт.
подударена ж овца са упалом вимена. ТД.
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подудари се свр. упали се (о вимену краве). Шт, ТД.
подузима несвр. прелази на сисање код туђе мајке (о младунчету које је остало 

без мајке). – „Подузима другу мајку.“ Вл.
подује се свр. надује се, издује се, испуни се гасовима од неке траве (детелине 

и сл.) која изазива надимање: подулá се (о крави), подулó се (о бравчету). [То може 
ићи до угинућа, због чега се ,,лечи“ на више начина: говедо се натера да повраћа, 
тиме што му се неки штап нагура у једњак све до желуца, а може и да се пробуши и 
уметне цев да кроз њу изађе гас из бурага (да издьне), стока се гони да иде убрзано 
и да стење, итд.]. ТД.

позорак (?) м кошара, привремена настрешница од слабог материјала за 
склањање стада за време кише или летњих врућина. Пк.

појата ж / повата 1. стаја за ситну стоку (овце и козе), 2. сточарско станиште. 
[Појате су грађене на пашњаку, изван насеља. Имале су карактер организованог па-
стирског станишта. У оквиру појате постојала је колиба, зграда са кровом, прозо-
рима, за пастира, с могућношћу да буде и приручни магацин, за намирнице, млеко 
или сир, због чега су могле имати и засебну просторију. Испред колибе је трљак 
– ограђен простор у којем је и сама појата, као стаја за смештај стоке, али и више на-
стрешница – наслон, заслон, замет) од потки покривених грањем за заштиту стада 
од врућине, кише, ветра или снега. У оквиру станишта, али изван трљака су стогови 
(в.) и лисници (в). На прилазу појати је страч за пса. Цела појата (колиба и трљак) 
је добро ограђена (вишом оградом ако постоји опасност од вукова), а улази се на 
вратњицу / вракњицу, на порту или на лесу – односно на примитивне вратнице од 
прућа, које су за стожерни колац у огради причвршћене гвозденим кукама, а  другим 
коцем спајале се гривном (од гвожђа) или гужвом од павити. Ниска ограда је могла 
бити од трња, а висока од плота (око пободених кочева уплиће се грабово или ле-
сково пруће). Појата је могла бити и скромније устројена па да уместо колибе има 
кошару.]

појатар м в. поватар. Цветановић; в. колибар. Марковић. [Кад човек има два сина, 
онда је један домашњар (ради око куће и бави се ратарством), други је појатар или 
колибар (бави се сточарством и живи на овчарском станишту), а ако има и трећег, он 
је печалбар. Наравно, не мора да то буде по редоследу рађања, већ по способности 
коју родитељи уоче код деце и тако их усмеравају на животни позив.] Ћирић.

поје несвр. оглашава се кукурикањем (о петлу). Шт.
појило с појиште, место на којем овце пију воду. Шт.
појиште с в. појило, али и крај окко њега: – ,,Терај овце у појиште, там пасу, 

там пију воду.“ [То може бити место на водотоку, приступачно, али без посебног 
уређења, али и уређено, са коритом (или корубама) ако је код чесме или бунара.]

поклапаче мн последње веје шуме на лиснику, изложене киши и снегу. Жл.
покравьц м / покровьц, покревьц, тканина од кострети којом се покривају говедо 

или коњ ако треба да буду изложени киши или хладноћи; в. покровац Жл.
покревьц м в. покравьц. Бч.
покривалка ж платно којим се покрива тесто или хлеб; в. месаљ. МР.
половина ж полутина, једна половина тела заклане животиње. Шт.
полог м јаје које стоји стално у гнезду и ,,привлачи“ носиље. Шт.
полутина ж половина закланог бравчета. Жл, Бч.
полутка ж лева или десна половина бравчета (обично свиње). Ор.

– 70 –



707Пастирски речник југоисточне Србије

полуштајерци м мн. раса теглећих коња. Шт.
пометина ж постељица у којој (у мајци) расте плод животиње Бч.
помијар м 1. котао или други суд где се чувају помије за свиње. Цветановић; 2. 

пас који воли да залази у кочину и краде свињама помије. 
помијара ж шерпа или канта за помије, в. помијар1.
помије ж мн храна од брашна, воде и остатка хране. Шт.
помузло с в. промузигрудва. Цр.
пондраци плт. језа ,,Кво се само риташ ко да имаш пондраци“ (Вава).
понутрина ж / понутрица, унутрашњи органи ДЖ, изнутрице. Ор.
понутрица ж в. понутрина. Ор.
поодник м поводац, улар. Рц.
попарак м в. козји ~.
попари свр. врелом водом прелије вуну ради одмашћивања. Шт.
поплеснавело сирење с / сињћаво ~, сир који је добио сигу, плесан на горњој 

површини. ТД.
попојатари се свр. учини се појатаром, оде да живи ,,на појату“. – „Лети се људи 

попојатаре.“ Марковић.
попрскају свр. растуре се по пашњаку (о овцама); в. рашчеле се. – „Попрскале 

која накуде.“ Вл.
порта ж улаз у обор, вратнице. Мр.
послоњ м склониште од лаког материјала за заштиту стоке за време кише и за 

време летњих врућина. ЦГ.
постаћија ж уштављена овчија или звериња кожа на којој се седи“. Живковић.
постоље с дрвена конструкција седла. Бр,
постриг м / пострижина / постризина, вуна од првог шишања (чишћења око 

репа, стомака, ногу и чела) оваца. Сс. 
пострижина ж в. постриг. ТД.
постризина ж в. постриг.  Шт, Бч.
пот м коњ који служи само за ношење терета. Вл.
потека ж стаза где се стадо протерује кад иде на пашу или на појило. ТД.
поткарује несвр. тера (помагач, поћеник) једну за другом (овце) да би их дотерао 

до музача. Ћирић
поткваса ж маја за кисело млеко.
потков м 1. материјал за поткивање. – „Могал би да потковем краве, ал албатин 

нема потков.“ БЧ; 2. потковица (в), 3. поткивање ДЖ. – „Потков се плача ко цела 
надница.“ Шт.

поткова ж. в. потковица. Зл.
потковица ж / поткова, комад гвожђа у облику плоче или шине који се прикива 

за папак говеду, коњу или магарцу, да га штити од тврдог и неравног тла по којем 
гази. Шт. [Потковица има два вида: турска је у облику плоче, из једног дела за ногу 
(пар папака), а немачка од шпаринга и има грифове.] 

потпор м в. потпорка. Рв.
потпорка ж / потпрња / потпор / соја, потпорањ, ракљаста мотка којом се нешто 

на сточарском станишту подупире (стог, настрешница, ограда и др.). Ин.
потпрња ж ракља којом се нешто подупире. МР.
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потсаничено уво с белег на увету јагњета, настане тако да се одсече ћошак (иви-
ца, крај) са обе стране увета; в. белег. ТД.

поћеник м / поченик, помоћник пастира на бачији. Рс.
поцирено прид. в. подсирено. ВК.
поченик м в. поћеник. Рс.
почистен / увијен, прид. кастриран (о коњу). Шт.
почистено прид. уштројено (о прасету). Бч.
поша ж шара у облику траке на губици (обично на челу) брава. Лз.
пошеста прид.  која има пошу (в.) на глави (о овци). Лз.
пра м ђубриво које овце остављају у трлу. ЦГ.
празовит вепьр м неуштројен вепар (Зубетинац).
прамен м праменак мала количина вуне у руну или на телу бравчета. Шт.
праменак м в. прамен. – Од овуј овцу сва вуна на праменци. ТД.
прамик м прамен (о вуни). Рд.
прана која је одмашћена и опрана (о вуни). Шт.
прапорак м в. прапорац. Бч.
прапорац м / прапорак, звонце за јаре, или за коња (веша му се о оглаву, да звец-

ка при ходу). Цветановић.
прасе с мн. праци младунче свиње. Шт, Мц.
прасе с хип. од прасе. 
прасиља ж свиња која је спрасна, која носи плод. БП.
прасиште пеј. прасе. Бш.
праскиња ж свиња која се први пут праси; в. прасуља. Кж.
прасник м унутрашњи расплодни органи код свиње. Бш. – Прасник код свињу, 

а помоч код вепра. ЦГ.
прасуља ж в. прасиља, спрасна свиња. Бр; свиња која се праси или се опрасила. 

Шт.
праћа ж / праћке, повез терета на самару магарца (дебљи канап или уже). Кж.
праћица ж в. прачће. ШП.
праћке плт в. праћа. Зл; в. прачће.
прачор м / прашчор зб. прасад. Шт.
прачће мн. / праћица (ШП), уже у облику узенгије, где јахач ставља ногу при 

јахању. Бр. [Прача је, изван овог значења, праћка – удвостручен канап, па је jедан део 
привезан за прст, други се држи и пушта у тренутку кад се камен ,,праћа“ на циљ, а 
по средини, тамо где се канап двоји у два крака, исплетена је мрежица која обухвата 
камен.]

прашче с повеће прасе. Златковић.
прашченик м систем унутрашњих оплодних органа код свиње. Мц.
прашчина ж плт. прасад. – ,,Имаш ли нешто од прашчинуту?“. ТД.
прашчинка ж дем. од прасе. ТД.
прашчињор м зб. прасад; в. прачор. Златковић.
прашчор м в. прачор. ТД.
Прв(к)а име овце која је, као јагње, прва дошла на свет у сезони млађења. ТД.
прва (нога) ж предња (нога). Зл.
прва принова ж в. првањче, принова. Рд.
првањче с / прва принова, прво младунче ДЖ омлађено у сезони млађења. Рд.
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првенка ж в. првојагњеница. ГТ.
првождребна ж в. првождрепкиња. Рд. 
првождрепћиња ж / првождребна, кобила која се први пут ждреби (млади). Шт.
првојагњеница ж / првенка, овца при првом јагњету; овца која се само једном 

јагњила. ТД.
првокозинка ж коза на друго млађење. Вк.
првокоскиња ж коза која се први пут кози. Зл, Бш.
првопраскиња ж в. првопрасћиња. Кж.
првопрасћиња ж / првопраскиња, свиња која се први пут праси. Шт.
првотелка ж в. првотелкиња. ТД.
првотелкиња ж крава која се први пут тели. Шт.
првоштенка ж ДЖ на првом млађењу (овца или коза). Бр. [Занимљиво је да се 

(о)штенити свуда односи на кучку, а овде и на друге животиње.]
пребуца се свр. оплоди се, пребукари се – заврши букарење (о свињи). ЦГ.
преварено с које се кувало толико да се почело згру шавати (о млеку). Шт.
превез м в. преглабица. ВЈ.
преводила се свр. оплодила се (о крави). ТД.
преврел који одстоји после сољења (о сиру). Шт.
преврело ђубре с в. прегорело ~. Бч.
преврело сирење в старо сирење. Шт.
преглабица ж прерамка специјално повезивање запреге, да јаче грло запреге не 

би могло да гуши оно слабије. Шт, Ин; ,,коса повезица једне половине јарма са ру-
дом запрежних кола...“ Рајковић.

прегло с 1. врста замке за хватање птица ,,Уватил врапца на прегло“. Бч; 2. На-
права која се учврсти за неки стуб у појати и ту упрегне овца која мрда и не подноси 
јагње док га доји. Бч. 

прегњина ж предњи део тела у брава, са прeдњим ногама. Рд.
прегони се свр. претера се, оплоди се (заврши оплодњу) (о кози). ТД.
прегорела која је престала да даје млека (о овци, кад прође период лактације). 

Шт.
прегорело ђубре / преврело ~ с стајско ђубре после прве фазе труљења (после 

чега се може извозити на њиву).
преде несвр. испреда од вуне пређу. Шт.
предња страна део самара. Шт.
предња трупина ж предња половина закланог брава (груди заједно са ногама). 

Бш.
предузне свр. преузме (овца туђе јагње на дојење). – Остало сироче (јагње) па га 

предузела друга овца. Зл.
преза несвр. / преsа, упрегне. ТД.
преsа несвр. / преза,  преже, ставља јарам на врат стоци у запрези (о коњу, гове-

дима); спрема запрегу за вучу. ТД.
прејело (бравче) које се прејело. Шт.
прекрсница ж ждрепчаник; в. подопашник, подрепник. ЦГ.
прекруп(а) м крупнија мељава житарица за јарму стоци, прекрупа. Зл, Марковић.
премет м мотка ослоњена на два рачваста коца на којој се поставља оно што је 

опрано да би се сушило; в. врлина. МР, Рц.
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премлаз м / премуз, уобичајена мужа при здруживању стада (при формирању 
буљука на бачији), ради утврђивања млечности брава који припадају једном влас-
нику. Шт, Ор.

премлаз у стругу в. премлаз. Шт .
премлена ж оно што је накрупно самлето и служи као јарма за стоку. Вл.
премркана ж оплођена (о овци), в. мркана. ТД.
премуз м / премус (ЦГ) в. премлаз. Г. Стрижевац. МР.
преноси несвр. носи плод дуже од уобичајеног (о свињи). Шт.
преод м део тела где брав мокри, мочница. Рд; систем органа за мокрење и рас-

плод (у целини); скуп полних органа код свиње или вепра. Лл.
преодњица ж овца која не може да занесе плод. БП.
преплет м веја шуме на врху лисника. – „Туриш на вр два преплета.“ Вл. 
препреза се несвр. лако мења место у запрези, може да вуче и са леве и са десне 

стране; супротно фиг. не препреза се, не сарађује, не подешава се захтевима и по-
требама околине, остаје тврдоглав. Бч.

преприда несвр. уврће више нити спојене спрезањем. Шт.
препушта несвр. силовито трчи (о коњу). ШП.
прерамка ж в. преглабица. Мр.
пресна сланина ж свежа сланина пре било какве прераде. Кж, Вк.
пресни опьнци мн. опанци од пресне, несушене коже. Бч.
пресно прид. које није кувано нити на други начин прерађено (о млеку, месу). 

Шт. – Пресно сирење, још не повукло сол унутра. Зл.
пресол м течност, од млека и воде, којом се прелива сир у чабру. Шт, ТД
претера се свр. оплоди се (о кози), в. прегони се. ТД.
прећа се несвр. в. прпори се. Рв.
пречка ж тојага којом се игра пастирска игра педање. Лл.
преџа ж неодређена количина предива претвореног у нити. Шт; нити (жице) ис-

предене од вуне. Шт, ТД.
прженица ж, спржа, чварци, оно што остане од сланине при топљењу масти. ТД, 

Бш, ШП.
прженьц мн. прженци м мн комади сланине који остају при топљењу, чварци. 

Шт.
привреми свр., привремила, ступи у период млађења (о женки домаће животиње). 

Шт, ТД.
прија несвр. фркће (о коњу). – ,,Расрдил се па сьмо прија на нос“. Бч.
прикадено које се приликом кувања залепило за дно суда, загорело (о млеку). 

Шт.
прими (ногу)! узв. којим се наређује коњу да подигне ногу или да крене лево / 

десно. Шт.
примила р. прид. оплодила се, примила семе (о крави). Шт.
принова ж младунче животиње, у најранијем стадијуму живог бића (тек што се 

омладило). Шт.
припушта (се) несвр. приводи се овци ради дојења (о јагњету), Шт; или приводи 

бика крави. Цветановић.
припуштање с редовни оброк дојења младунчади (о јагањцима, јарићима). Бч.
прискрибала р. прид. онемоћала овца; в. мрледна овца. Рв.
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притиска ж мн. притисће в. лемез. Ин.
притка ж в. лемез. ТД.
приш м антракс, црни пришт. Шт.
прлица ж в. прљица. Кн.
прљица с / прлица, предњи део главе. ДЖа, Шт.
прњица ж предњи део главе с устима (о овци). Шт, Сс.
прњка ж глава овце, њушка, прњица. Бш.
прњушка ж рило, део главе код свиње којим она рије. Рц.
пробречала прид. она која је добила запаљење вимена (о овци). МР.
провара ж 1. вурда из прокуване сурутке. Стрижевац, Марковић; 2. преварено 

/ прекувано млеко, млеко које се при кувању згруша (сматрају га поквареним), 3. 
грушавина (сераво млеко у првим данима после млађења), које се измлази да бравче 
не би добило упалу вимена, јер младунче не може све да посиса, па се то скува за 
децу. Глигоријевић.

проварено млеко с млеко које се само од себе (не од кувања) згрушало. ВК.
прогон м стаза или путељак између њива, узан пролаз, где стадо пролази кад иде 

на пашу. ТД.
прогониште с в. врвиште. Рв.
прозукло прид. оно што само ускисне (о млеку), што је прокисло; в. киселник. 

МР.
проsукло млеко с прокисло млеко, млеко које је почело само од себе да се згру-

шава и киси. КФ.
прокариште с стаза за истеривање стада на пашу, в. прогон. ЦГ.
пролетњак м пиле које се извело у пролеће. Кж.
пролукица ж отвор у огради (плоту) коју животиња начини да се кроз њега про-

влачи. Златковић.
промлца свр. огласи се муцањем (о говечету). Златковић.
промузигрудва ж / промузло в. музигруда, в. премлаз. Цр.
промузује (млеко) несвр. музе кроз неку цевчицу. Цветановић. [У обредној мужи 

– музигруди, уочи Ђурђевдана, један се млаз од првоојагњене овце музе кроз неку 
цевчицу од биљне стабљике (обично од божура), да би током године млеко било 
обилно и текло ,,без сметњи и застоја“. Негде је та стабљика цволика (да буде ши-
рока, безбојна и да не сугерише крв у млеку?!). Опет, негде тај први млаз иде преко 
корена дебељаче, да стока буде дебела, а млечност обилна.]

пронела отпочела циклус ношења јаја (о кокошки). Шт.
пронесе свр. отпочне да носи јаја (о кокошки младици). Кж.
проносак м 1. прво јаје у сезони ношења јаја. ГТ; 2. прво јаје у носиљи уопште 

(обично је обележено трагом крви). Кж, Бч. 
пропушњак м млеко ,,ухваћено“ у нередовној мужи када се овца ујаловљује. Пк.
пропушта несвр. прескаче редослед муже. Лз. [Стока се обично музе ујутру и 

увече. Међутим, кад истекне време лактације, па млеко ,,омањи“, почиње да се музе 
само ујутру или само увече, тј. да се прескаче по један ,,оброк“ млека. То бива дотле 
док се млеко толико смањи да музно грло пресуши.]

пророк м последње јаје у циклусу ношења. ГТ; запртак.
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просече се свр. млеко ускисне без маје. – ,,Просекло се“. Ор.
просторка ж слој сламе који се простире по поду где говеда леже. Шт.
прострел м срчана кап (обично код оваца). – ,,Цркла од прострел“. Лв.
проћиша ж јело (или млеко) које је прокисло. Бч.
проћуди се свр. онерасположи се, окуњи се (о коњу). ВК.
процедено ћисало млеко с кисело млеко из кога је исцеђена  сурутка, те је оста-

ло густо. ,,С њег се плне шушће“ (сува паприка). ТД; у Лужници то је, њихова ,,луж-
ничка“, вурда.

процеди свр. пропусти тек помужено млеко кроз цедник радо одстањивања 
труња или друге нечистоће која настане при мужи. Кж.

процепче с / процепак количина намотане пређе [Регистровани су термини: 
чешьњ, чишалка, половина, пасамце мн пасма, процепак али без дефиниције, без 
описа.]

прпори се купа се у прашини (о кокошки). Шт, Кж.
прстен м пршљен у кичменом стубу. Бр.
Прстенка ж име беле овце са црним, прстенастим шарама по ногама. ТД.
пртача ж торба упртача. – „Пртаче и дисаsи од козину.“ ТД.
прти несвр. идући први у колони пробија стазу кроз снег (о пастиру) да би 

омогућио да стадо стигне до појила или ранила. Рс.
пртина ж стаза у снегу. Рс.
прћил м ован са снажним усправљеним роговима. Бш, ГТ.
прут м млада и глатка сирова грана којом се може терати стока. Кж.
пруте с хип. од прут. 
прутле с прутић; в. пруче, прутьк. ЦГ.
прутьк м прутић. Бч.
пруче с / хип. пруте / прутле / прутенце / прутленце, штапић.
прца (се) несвр. / прчи, оплођује се (о кози). ТД.
прцокоз м фиг. хвалисавац малога раста и мале снаге (вредности). ТД.
прч м јарац који врши оплођивање. Шт.
прчевина ж смрад од расплодног јарца. Шт.
прчи перја несвр. шепури се (о ћурану). ГТ.
прчи се несвр. оплођује се (о кози). Шт, Ин.
пршка несвр. чепрка по прашини (о живини). Бр.
пршка се несвр. купа се у прашини (о кокошки). ГТ.
пршљан м зглоб у куку, карлица (као систем костију). – „Куде се саставља кичма 

и задње ноге.“ Зл.
пршљан м једна прстенаста кост у кичми. Шт, БП.
пршњак м каиш из система коњске опреме који иде коњу преко груди. Вк.
псе с псето, пас. Бч.
пу(в)ало с свињска бешика. ВР, Сс; в. мејур.
пуа несвр. рже (о коњу). Шт.
пуар / пувар м зграда од слабог материјала за склањање стада за време кише 

или летњих врућина. ВК; тор. Цветановић; заграђен простор за одвајање јагањаца. 
Митровић.

пувало с мехур од свињске бешике; в. мејур. 
пувалце с в. пувало, служи за дечју игру. Живковић.
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пудљив, -а, -о плашљив (о коњу) Бч).
пуздра ж жилаво месо са жилицама, скрамом. Шт.
пуздраво месо с посно месо са жилицама и скрамом. 
пуздраив, -а, -о в. пуздрав (пуздраиво говедо). ТД.
пуиче несвр. оглашава се крештањем: пуи, пуи (о ћурки, пујки). Бр.
пујка ж ћурка. Шт, Кж.
пујчар м онај ко чува ћурке на паши (на отвореном). Шт.
пујче с ћуре, младунче ћурке. Шт.
пујьк м ћуран. Шт, Кж.
пуле1 с младунче магарца, магаренце. Бч.
пуле2 с узвични назив за стоку, при терању стоке: – „Пуле, де мрдни се (овци), 

ниси се залепила зазем!“ Марковић.
пулинац м в. пулче. ТД.
пулче с хип. / пулинац / магаренце / магарче, младунче од магарца; мн. пулчетија. 

ТД.
пуљив, -а, -о коњ који се лако узнемири Бч.
пупаво с прид. закржљало у развоју, са изразитим стомаком у односу на тело (о 

прасету). Кн.
пупце с тучак у звону које носе говеда. ТД.
пурда ж урда. Бш.
путањћа ж / путањка (Зл), узан путељак између њива или кућа за пролаз стада 

на пашњак. Шт.
путина ж стаза којом се стадо протерује до пашњака. МР.
путоша ж овца са дугим, белим ногама.Ин.
путпуриче несвр. оглашава се узвицима: пут, пут!, или: пуи, пуи! (о ћурану). ВК.
пућка несвр. дува кроз помије (о свињи); в. буруличка. Зл.
пушта несвр. испушта (стадо) из појате или тора на пашу. ВК.
пушта цивће несвр. слини (кад бравче има назеб). ТД.
пцетар м човек који воли да чува псе. Рајковић.
пцетарка ж в. пцетар, кучкарка. Рајковић.
пцетарник м / мушило, кућица за пса. Рајковић.
пцетиште с в. пциште. Рајковић.
пцетор м / пцетурија зб. пашчад. Рајковић.
пцетурија ж в. пцетор. Рајковић.
пцина ж пеј. пас, псина. Рајковић.
пциште с пеј. / пцетиште, псето. Цр.
пчешки м прид. / пшешћи, псећи. Митровић.
пчешкољак м измет од пса. Рајковић.
пчешљак м в. пшешљак.
пчешљак м пеј. пас, куче. Рајковић.
пше шљак м / пчешљак 1. псећи измет, псеће лајно (в); 2. пеј. пас, куче. Лл.
пшешћи м прид. в. пчешки. Бч.
пьке-пьке; пьце-пьце узвик за дозивање, мамљење оваца. Ћирић.
пьс1 м мн пьсове псето. ТД.
пьс, пьс2 узв за дозивање свиња. Шт.
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Р
рабница ж коза која чини штете у паши. Вл.
рабош м / рабуж, ,,пљоснато дрвце /.../“ на коме се урезивањем означава количи-

на преузетог млека од стране власника стада на бачији. Златковић.
рабуж в. рабош. Бч.
рабушка ж белег на увету јагњета, одсечено парченце увета у облику латиничког 

V; в. белег. ТД.
рага ж изнурен коњ, кљусина. Цр. 
рагуша ж в. рогуша. Вл.
разбукари се свр. буде у полном жару (о свињи). Шт.
разбуца се свр. помами се од полног нагона (о свињи, кад свиња ,,тражи“ вепра). 

МР.
разврну се свр. лепо се разместе на пашњаку (о овцама). Ор. 
разигра се свр. спусти се трком са стрмог пашњака (о стаду). Шт.  
разлегне се свр. спреми се за лежање на јајима (будућа квочка). Шт.
разлеси се свр. стадо се (на паши) разреди и уреди као леса (нашироко). Лз. 
разреде се свр. (о овцама); в. рашчеле се. Зл.
разрогав, -а, -о разокав, има очи различите боје (о говечету). Зл.
ракље плт. уређај од два ракљаста коца преко којих је постављена мотка (врлина, 

матина) да се преко ње суши веш, постељина и сл. Лв.
рана ж 1. храна за свиње. Шт; 2. храњење стоке у редовним оброцима. Шт.
ранење с оброк кад се стока храни, храњење, оброковано подмиривање у храни 

у уобичајено доба дана. ТД.
ранило с место (на отвореном) на којем се овце и козе зими хране; в. раниште. 

Рајковић.
раниче с прво ојагњено јагње у сезони јагњења. Рајковић.
раниште с / рањиште 1. место у обору на којем се овце хране; 2. Место изван 

обора које се препознаје по ,,растрвеним“ остацима сточне хране (огризине, лиско-
вине и сл.). ТД, Шт. [фиг. раниште је и у соби где падају мрве. – Јеџ уљудно и не 
прај раниште окол себе. Бч]; 3. место у снегу на ливади где се стоци за зимских дана 
полаже да се хране (пошто воле отворен простор, а такође и да чепркају по снежној 
трави). Зл.

рањен, -а, -о храњен обилније ради продаје (о говеду). Шт.
рањеник м в. рањеница. ТД.
рањеница ж 1. кастрирана свиња која се тови. Шт, Кж; 2. ухрањена свиња за 

клање. Митровић.
рањено које се издашније храни ради гојења (о бравчету). Шт.
рањење с в рана. Шт.
раскарује несвр. растерује, разбија стадо које се умртело у подне ради паше. 

Златковић.
раскваца се свр. припреми се за улогу квочке (о кокошки). Мр.
раскољница ж врста јасала од рачвастог дрвета, с 3–4 крака, где се поставља 

грумен соли да га стадо лиже. – „То е раскољница за крмење.“ ТД.
рањиште с в. рањиште 1. Рв.
раскроте се свр. / распростру се, мирно пасу у неком ,,раширеном“ поретку. ТД.
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расова ж / расовача / соја 1. рачвасто дрво којим се што подупире. Шт; 2. стубић 
рачваст у горњем делу, преко кога се пребаци врлина (в.), па се преко ње ради сушења 
пребацује опрани веш, или постељина ради проветравања. Рс.

расовица ж соха, рачваста мотка или колац. Бр.
расол м слана вода у којој се чува сир, пресолац. ВЈ.
распердуши се свр. накостреши се ширећи перје (перду) и бранећи пилиће (о 

квочки). Вл.
расплод м приплод, домазлук, иметак у стоци стечен у дотичној години. ВЈ.
распреде се свр. рашири се, разреди се и размести по пашњаку (о стаду). Лз.
расприште се свр. (о овцама) в. рашчели се. Зл.
распростру се свр. в. раскроте се. МР.
распрчила се свр. в. тражи. Шт.
расти несвр. креше шуму за лисник. Рс.
растило с место на ђубришту где се стави неко семе да брже клија. Вл.
рашчели се свр. / разврну се / разреде се / распрште се, лепо се распореди на 

паши, као пчеле (о стаду). Шт, Лз.
ребетњак м кичма. Бш.
ребра с 1. пар витих костију у грудном кошу. Шт; 2. ребра заједно с месом на 

себи. Суши ребра за купус. Бч.
реди несвр. такми, удешава вејке сушене шуме за нарамак ради дењења лисника. 

ГТ.
резак м непотпуно кастриран ован. К, Цр.
ремник м в. каиш. ВК. 
репата прид. са изразито дугим и вунатим репом (о овци). Бр.
рес(к)е ж кићанке испод губице понеког бравчета. Шт, ВК; реске Пк; . В. 

менђушка, sинsуљће.
ржи несвр. рже (о коњу). Шт.
ржьњ м / ражьњ / ьржьњ, ражањ за печење бравчета. [У свечаним обедима 

пастира током бачијања, али и иначе у селима са сточарском привредом, посебно 
место заузима справљање печења (печеног бравчета, обично јагњета) на отвореној 
ватри. Заклано и уљудено бравче ставља се на ражањ, згори се огањ, и кад се ство-
ри потребна количина жара, пободу се соје, на које се постави ражањ с печивом и 
сталним окретањем пече. Јагње се некад пекло и у блату, када се неодрано, а изну-
тра очишћено бравче облепи блатом, па се запрече у жар. Јареће месо, због посебне 
структуре месног и масног ткива, боље се пече у затвореном суду, на огњишту. Оно 
се онда подуспари, раскува и остане мекано.]

риба ж в. рибица. ЦГ.
рибица ж чешће мн. рибице месо с обе стране кичменог стуба. Вл, Рв.
рије несвр. прекопава земљи рилицом, њушком (о свињи). Шт.
рика несвр. оглашава се риком (о магарцу). Бр, Шт.
рине несвр. чисти шталу од балеге и мокре простирке. Шт.
рипаљћа ж весела, разиграна овца. Мр.
рипање с пастирска игра скакања. ТД. [Рипање је скакање уопште, али постоје 

и следећи видови који имају такмичарски карактер, јер се тиме пастири надмећу у 
физичкој спремности: надрипување – ко ће даље да скочи; прерипување – скакање 
тако да онај ко скочи свој скок обележи попречним стављањем свога пастирског 

– 79 –



Недељко Р. Богдановић716

штапа. Ако следећи скакач тај штап прескочи, поставља свој и то је мета следећем 
скакачу.] 

риџа ж назив за црну овцу. ТД, Рс.
риџава прид. в. овца. ВЈ.
ришка несвр. чепрка по тлу тражећи храну (кокошка). ТД.
рњка ж / рњћа губица (код овце).
рове несвр. / рови, оглашава се дужим и интензивнијим муцањем (о говеду, ма-

гарцу). Шт, ТД, Бр.
рови несвр. в. рове. Бч.
рогата која има рогове (о кози). Шт.
рогљан м ован са јаким роговима (супротно: шут, шутко, шутил). ГТ.
рогује се несвр. спрема се за борбу (о овну). – „Рогујев се овнови.“ Рц.
ројћа ж назив за овцу с роговима. ТД.
роснице ж мн. ранице око усана овце добијене од ослањене (или: јаке) росе. МР.
роцка ж овца која има рогове. Шт.
рочић м рошчић, мањи рог на глави ДЖ. Марковић.
рошкас, -та, -то рогат (најчешће о овци). Марковић.
рскавица ж састав неких делова тела ДЖ (ушију), хрскавица. Цветановић.
руд, -а, -о овца са црном, густом, кратке и збијеном вуном. Шт. [Од руде коже 

праве се шубаре (капе) за свечаније прилике.]
Руда ж име овци са ситном, гргуравом или набијеном вуном. Шт.
рудица ж танка јагњећа кожица са ситном, збијеном вуно. Лз.
Рујка име краве црвене длаке. Шт.
Рујча име вола, в. рујка. Шт.
рука ж место у запрези (у јарму), у изр. тегљи у леву / десну руку. Зл. [То може 

ићи дотле да се именује: лева крава, десна крава. Тако се говеда увек упрезају у исту 
руку. Неко говедо може и да се препреза, тј. да се научи па да вуче с било кога места 
у јарму, али то теже бива.]

рунат, -а, -о доброг руна, са доста вуне. Марковић.
руно с вуна с леђа и слабина бравчета; власнати омотач овчијег тела. Шт.
рунска прид. која се држи заједно, која није у ситним праменовима него се држи 

као целина (о вуни). ТД, Бч.
рунџава прид. свиња обрасла јаким и густим чекињама, рундава. Бр.

С
сават м / севат суват, шири потес пашњака на планини. Рс.
сагре с уштављена говеђа кожа са сапи животиње. Рајковић.
сакагија ж болест коња. Кж.
саламура ж пресол (ређе). ТД.
салдрма ж ,,скалупљено и посољено козје или овчије месо, обавијено говеђим 

шкембетом.“ Живковић.
сало с масно ткиво у утроби свиње. Шт.
саломур м в. саламура. Златковић.
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самар м самар, седло за магарца. Шт, ТД. [Делови самара, према пункту Вл јесу: 
дрвеница, стеља, ручице, кука, дьска напред, папруг – испод репа, да држи самар, а 
колан преко стомак.]

самокис м млеко које се укиселило без маје, киселник. Цр.
сампас м начин испаше, кад стадо иде без пастира, у-сампас. ТД.
санска коза бела пасмина коза пореклом из Швајцарске. Шт.
сантрач м / сунтрач, нож који се користи при поткивању говеди, за орезивање 

папка. Шт.
сап м мн. сапови горњи део задњег дела коњског трупа, сапи. Пк.  
сапа ж мн. (и заједно) сапе задњи део леђа код коња, сапи; в. сапина. Лв, БП, ГТ.
сапина ж део коњског тела, сапи. ВР.
сармице ж мн. јело од ситно исецканих изнутрица које се при спремању обавију 

марамицом (в.). Ор. 
сасири се свр. згруша се. – „Кад се у месо не очисти крв и сукрвичје, он се  саси-

ри и  шушенице се одма усмрде.“ Бч.
сачма ж 1. кукуруз који се гаји и спрема за силажу; 2. храна од иситњених 

стабљика младог кукуруза. Шт, ВК. [Сачма се некада резала, смештала у неки про-
стор где се могла збијати, покривала да се не убуђа, и чувала за исхрану крупне стоке 
током зиме. Сада се, током лета, где је већ скинут усев (стрна жита) посеје кукуруз 
и кад стигне до потребног развоја на њиви меље комбајном и одвози у базене (бе-
тонске), где се силира.]

саџав, -а, -о / каџав /  са руном  боје чађи (о овци). Ин.
свадбар свињче од око 70–80 кг Шт, Кж, ВЈ.
сваљују се свр. најуре с пашњака, у буљуку (о овцама). Бр.
сваљьк м 1. смотуљак прамена вуне; 2. остатак неразбијеног брашна у качамаку. 

– „Качемак на сваљци.“ Бч. В. шваљьк.
свинштина ж 1. зб. свиње (свињска грла). – „На пијац овуј среду не имало свин-

штина.“ Бч; 2. свињско месо, свињетина. Златковић.
свиња ж ОН за ДЖ Tus. Шт.
свињарник м место у селу где се скупљају свиње одакле их свињар тера на 

пашу. Живковић.
свињарштина ж бављење свињама, свињогојство. Златковић.
свињица ж свиња до шест месеци старости. Шт.
свињоморац м неки ветар од кога је свињска куга ж заразна болест која напада 

свиње. Кж.
свињско које је од свиње (о месу). Шт.
свињћа ж пастирска игра, в. џолка. Бч.
свињче с 1. јединка ДЖ свиња; в. мрцкаво ~; 2. омања свиња; в. подрањено ~, 
свињштак м в. свињштрак. ВК.
свињштрак м / свињштак свињска балега. Шт.
својак м вуна од неколико ваденица увијена за једно предење. Шт.
својка в. својак. Златковић.
свољьк м в. сваљьк. – „Вьлна нечешљана, сва на сваљци.“ ВЈ.
своћа ж в. својак. Ор.
сврака ж кувана сурутка. У њу има и вурда и вода, не кваси се, него се једе тазе. 

ТД. [Негде је сврака исто што и цвик, в.]
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сврљишка овца ж раса оваца позната у ист. Србији. Бр. [Ван терминолошке 
употребе: овца.]

севат м в. сават. Рс.
сед, сед, сед узвик којим се живина тера на ноћни боравак. Бч.
седало с / легало, место у живинарнику где кокошке леже. Шт; – ,,Наше кокошће 

повише у сливу ночевају“. ТД.
седленце с мало седло. Митровић.
седло с део коњске опреме, седло. Шт. [У схватању испитаника седло и самар 

нису исто. Поред тога што седло има коњ, а самар магарац, разлика је и у томе што 
у седлу седи јахач, а преко самара се носи терет (с тим што и самар може послужити 
као седло).]

сенина ж пеј. лоше, или старо, накисло сено. Марковић.
сено с кошена и сушена трава за исхрану стоке. Шт.
сења несвр. брише знојавог коња. Шт.
сепетњица ж болест од које овца ослинави. Шт.
сера ж масноћа коју има вуна док је на бравчету. Бч.
серава прид. / серљава, која је неодмашћена (о вуни). ТД.
сераво млеко с млеко одмах после млађења ДЖ; в. грушавина, куластра. Ор.
серљава прид. в. серава. МР.
серт (серт говедо) непром. љуто, вредно говедо. ТД, Мр.
сеца се несвр. трза се, брани се (о говеду). Шт. [Ако је грло (во, крава) у јарму, у 

запрези, па мора да се брани од обади, онда се трза да отере муве са себе.]
сечина ж простор где је сечена шума па сада расте ниско растиње. – Ће терамо 

стоку у сечину. Митровић. [Такво подмлађено и ниско дрвеће воле козе.]
Сивка име краве сивкасте длаке. Шт.
Сивча име вола Бч.
сига ж плесан, буђ која се као плавичаста маса појави поврх сира. ТД.
сигава која је сиве боје руна (о овци) Бч.
сико, сико узв. за дозивање козе. Кж.
синћаво сирење в плесњиво сирење. Шт.
сипаница ж нека болест оваца. Лл.
сир м / сирење / сириње, млечни производ настао стављањем сиришта у млеко. 

Ор. [,,Сирење кад је на грутће, а сир кад је ситан“.]
сирав прид. недочукан, непотпуно кастриран  (о овну). Ор.
сираив, -а, -о промочен сиром; упрљан сиром. Марковић. [Сираива може бити 

и устајала вода, на слабом изворишту, преко које се нахватала скрама прљавштине, 
а то може бити од неке руде у земљи из које вода извире. За такву воду каже се с/
засирила се. Један локалитет у с. Округлици (Сврљиг) по таквој нетекућој води звао 
се Сирина.]

сирењавка ж / сирењарка, крпа из које се цеди млади сир. – „Биле ми сирењавће 
у бакрен котьл, па напоји праци и једно црче, отру га.“ (Бурдимо).

сирењарка ж в. сирењавка. Цветановић.
сирењарница ж одељење или зграда где се на бачији прави сир. Рајковић.
сирење с / сириње хип. сирењице, пеј. сирењиште, бела маса која се створи од 

млека кад се у њега стави маја, сир. Шт. Сирење с обзиром на неке технолошке 
фазе може бити: младо сирење или пресно ~, преврело или прећипело ~, старо ~, 
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ћисело. Пресно сирење је сир у првој фази врење, а младо сирење је сваки сир док 
потпуно не преври и добије уобичајену киселост. Пресно ~ је уз то несолено. Старо 
~ је ћисело и у фази када се може чувати за дужи период (од јесени за зиму). Иста 
подела именује се у неким крајевима и као: благо сирење = несољено, слано сирење 
= сољено и изложено сазревању. С обзиром на облик у којем се изра ђује или чува, 
сирење може бити: бијено, туцано, ситно, на велије. С обзиром на животињу од 
чијег се млека прави, сир може бити: кравјо сирење, овчо ~, козјо ~. Истим атриб-
утима означава се и млеко.

сирињар м радник на бачији (на појати) који ради с млеком. Ор.
сириње с в. сирење ТД.
сиришњак м в. сириште. Ин.
сириште1 део тела где се ствара материја за згрушавање млека. Шт.
сириште2 с материја која се ставља у млеко да се згруша. Шт.
сирно каче с качица која служи искључиво за дуже чување сира. Зл.
сиров -а, -о оно што још није доживело неку прераду: сирова кожа ж кожа која 

је тек згуљена с овце, или одрана од свиње, пре било какве Шт; сирово месо  месо 
од тек закланог брава. Шт.

сироватка ж сурутка ТД, ЦГ. – „Мира сироватку дава на свиње.“ (Вава).
сирутка ж течност која се исцеди из подсиреног млека при чему остане сир. Шт.
сисавче с / сисалче, младунче ДЖ које још сиса. Бч.
сисалац м в. сисалче Бч
сисалче с младунче (прасе или јагње) које још сиса. Шт, Кж.
сисарац м в. сисалче. МР.
сисуља ж коза са јаким, дугим сисама, в. масуреста. Вк.
ситан који се пакује тако да се саситни, изгњечи (о сиру). Шт.
ситно копанче с мн. ситни копанчики мишчице (в.) део крилца живине. Рц.
ситњевина ж отпадак од вуне, као и вуна која се чупа са оваца у паши, те остаје 

по трњу и високој трави. Рц.
сјагњена овца ж овца која носи јагње (Зубетинац).
сјагњеста прид. која носи плод (о овци). Шт.
сјашуе несвр. силази с коња. Шт.
скапотина ж изнурена и смршала стока. Бч.
скаџева се несвр. само у изразу: не скаџева се – не смирује се, не може се везати 

на једно место (о стаду). Бч.
сквичи несвр. / скучи, скичи, оглашава се скичањем (о свињи, псу). ВЈ, Вк, Цр.с
сковицка несвр. цвили (пас од болова). Рц.
скогрк м ларва која се развија испод коже говечета; в. сугрк. МР.
скозна која је оплођена (о кози). Шт.
скокотљива прид. која не стоји мирно док доји јагње (о овци); в. мрдач. ГТ.
сколи свр. смири, савлада (о стаду). – „На ћишу овце не мож да сколиш, сьмо 

јуре.“ Бч.
скопач м мајстор који штроји свиње, ушкопљивач. Златковић.
скопен, -а, -о / штројен, кастриран, ушкопљен (о вепру, свињи). Шт.
скорње ж мн. обојци од коже којима пастири обавијају ноге за време зиме. Шт, 

Жл; комади козје коже којима се зими увијају колена кад се ради око стоке на отво-
реном простору (или снегу). Рд.
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скрама ж в. марамица. ТД.
скрапа ж болест оваца. Златковић.
скраче несвр. в. коњски од. ЦГ.
скубавина ж в. скуботина, оскубак. Цр.
скубина ж в. скубавина. Рајковић.
скуботина ж / оскуботина 1. вуна која је у пашкуљима (в.) отпала кад се овца 

у пролеће ,,скубе“; 2. вуна која није шишана, већ ,,скубена“ из коже закланог бра-
ва. Бч. [Кад људи купују вуну, избегавају скуботину, јер се боје да није од брава 
који је липсао од неке болести. Иначе скубу се слабе, неухрањене овце најчешће 
спролећа. За лење домаћине говори се ,,Деца му зарутавела (иду неошишана), а овце 
му оћелавеле“.]

скурња ж / бесовица / скучница, окупљање паса око кучке за време парења. Бч.
скучи несвр. оглашава се када је нешто боли (о свињи, о псу), скичи; в. сквичи. 

Шт.
скучница ж окупљање паса око кучке која тражи парење. Бч.
слабине ж средишњи делови тела бравчета с обе стране кичме. Шт.
слазенка ж в. слезенка. Лв.
слама ж суве стабљике жита после вршидбе, храна коју магарци једу. Шт.
сламоњак м пеј. полутрула слама која се простире стоци Бч.
сланина ж масно поткожно ткиво у телу свиње. Шт.
сланињаво прид. с присуством сланине у себи (о месу). Бч.
слезенка ж дугуљаста жлезда за обнављање крви. Шт.
слешче несвр. тешко и убрзано дише од врућине (о стоци). Бч.
слина ж / мрсољ / сомур / сопуљ / цинка, слуз која се излучује из носа. Шт, Цр.
слнчоше се свр. удари (га) сунце, убије га сунце (о коњу, кад дуго буде на сунцу). 

– „Удавило га слнце, па слнчосал.“ ТД. 
сло(ј)и се свр. в. слојани се. Рс.
слојани се свр. стегне се, охлади се масноћа и хлађењем се претвори у лој (о 

овчијем печењу). Шт. [Важи и за свињску масноћу.]
слојањен, -а, -о толико расхлађен да се на површини стегла масноћа из запршке 

(о јелу). Бу.
слпка ж / сльпка грана (обично тања, у Зл већа). ТД.
слуп м грана; в. сльп. Вл.
сльп м в. сльпка. Вл.
сльпка ж већа грана дрвета. Зл.
Смеда име смедесте (в.) овце. Пк.
смедеста прид. смеђе вуне (о овци). Бч.
сметана ж масна скрама на површини расхлађеног млека. Шт.
смољава вуна ж умршена, збијена, нерашчешљана вуна. ЦГ.
смугреста која је прљаво сиве боје руна (о овци). Бч.
снопа ж мн. снопе каишеви сланине који се скидају са закланог брава ради 

топљења (иначе сланина се скида и у облику крпа, в. крпа2). ЦГ.
согорац м в. сугрк. Бш.
согрк м в. согорац. Рц.
соја ж рачвасто дрво с вишестраном применом, најчешће као држач ражња с 

печивом (в.), расоха. Рс.
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Сокол име коња. Шт.
сомур м слина која излази из носа. Бч, Цр.
сопетљица ж / супетњица, болест оваца, слинавка. Лз.
сопетљичав, -а, -о слинав, оболео од слинавке; в. сопетљица. Лз.
сопуљ м в. слина. Цр.
сора ж назив за белу овцу са црним пегама по губици. Кж.
спаревљају се несвр. спарују се (о воловској запрези). ТД.
спарување с подешавање грла у запрези, ради складне вуче. ТД, ВЈ.
спарује се несвр. удружује се ради вуче (о говеду). Шт. [Обично се то чини кад 

једно домаћинство има само једно говедо, а треба начинити запрегу зарад неког по-
сла – орања, вуче. Догађа се да домаћинство чува само једно говече, па се ради 
стварања запреге удружује са другим сличним домаћинством, које има говече при-
ближне снаге.]

спасило с јагње које се о Спасовдану коље као жртвено, в. џурџил (Завој).
спастри свр. добро уљуди и уреди (о намирницама). – Сирење тражи да се добро 

спастри, нече какодаје. Бч.
сплстена влна увртена умршена вуна, тешка за чешљање. Мр.
спрасна која има плод у стомаку (о свињи). Шт.
спрежник м човек који туђе запрежно говече упреже са својим. Рајковић.
спреза несвр. склапа, спаја две нити (две преџе). Шт, ВЈ.
спржа ж талог на дну казана у коме се топи сланина; ситни чварци. Шт, Кж, Зл; 

али и: јело од чварака са додацима лука и зачина Шт.
спулна прид. (су)ждребна (о магарици), магарица која носи пуле (в.). Лл.
срк м навиљак (в.) (о сену). ВР.
стадо с скуп домаћих животиња (оваца, коза, говеди). Шт.
стап м в. остьн. Рв.
стара коза домаћа врста козе. Шт.
старка ж кокошка старија од 2 године. Бч; овца после 3. године. Цр.
старо сирење с одстајао сољени сир. Шт.
старунче с најстарије јагње у једној години; в. супротно: прв(ен)че. Марковић.
старьц м јарац после 3–4 године живота. ВЈ.
стелна стеона, бременита (о крави). Шт.
стеља ж дебела тканина од кострети која се ставља испод седла јахаћега грла. 

БП.
стељава влна ж / стељана вуна, вуна која је умршена и збијена, која се тешко 

чешља (супротно: власна). Ин.
стељана вуна ж в. стељава ~. Мц.
стеље с комад ограде, платно ограде, део ограде која настаје повезивањем стеља. 

– „Исплел сам лесу за стеље.“ ТД.
стог м / камара, гомила саденуте сламе. [У Бч постоји разлика која се јасно од-

ржава: слама се дене у камаре, а сено у стогове. Уз то: камара може бити и у облику 
призме, а стог је увек у облику купе.] Шт.

стог м / сток (ЦГ), гомила сена саденутог од неколико пластова. Шт.
стожар м колац на средини гумна око кога се окреће вршаћа запрега (говеда или 

коњ) [Према томе, ту је јасно – стожило за стог, а стожар за гумно!] Бч, Цветановић.
стожариште с в. стожар. Ор, Кн.
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стоже1 с дем. од стог. Бч.
стоже2 с в. стожле. Зл.
стожер м в. стожар. Бч, Мж.
стожило с / стожар / стожер / стожиште, усправно дрво око кога се дене 

стог. Шт. [У Бч стожило је увек за стог или лисник, а никако за гумно, јер је тамо 
увек – стожар.] 

стожиште с в. стожило. Цветановић.
стожле с / стоже, мањи стожер (у случају кад се дене мањи стог, или мањи лис-

ник). Лз.
стока ОН за домаће животиње. Крупна ~ говеда, коњи, магарци; ситна ~ овце, 

козе; ~ за домазльк стока одабрана за запат; ~ за приплод мушко бравче одабрано 
ради осемењавања; крупна марва, ситна марва – новије и књишко. Шт

сточар м општи назив за сељака који се бави узгојем стоке. Бч.
сточина ж зб. стока. Златковић.
сточица ж хип. од стока. Бч.
сточиште с пеј. од стока. Златковић.
сточјо гробје (Кн), сточно гробље (КФ), сточно гробљиште место где се 

сахрањују мрцине. Шт.
страч м кућица за пса, фиг. било каква кућица склепана од неког материјала. ,,Да 

има човек страч над главу“ (да има какав-такав кров над главом) Бч.
страчак м део колибе за смештај чобанина. Лз. [Мислимо да је то ипак: страчьк 

= дем. од страч, колибица.]
страшник м мн страшници клапна на оглаву наспрам коњског ока да се коњ не 

би плашио. Бр. 
стрвина ж леш ДЖ у распадању. Бч.
стрвка ж врста кокоши. Митровић.
стрелоушено уво с знак на увету јагњета (одсече се са стране према средини, као 

да је уво ,,подврзано“); в. белег. ТД, Лл.
стреша с уши изр. в. стриже с уши. Златковић.
стриг м стрижба оваца. Златковић.
стрижач м онај ко шиша, стриже овце. Златковић.
стрижба ж в. стрижење. Бч, Жл, Шт.
стриже несвр. маказама скида вуну са овце или кострети са козе. Шт
стриже с уши несвр. испољава страх, узнемиреност (о коњу). ТД, Кж.
стрижење с / стрижба 1. шишање ДЖ (оваца, коза) уопште. Шт; 2. свечано, об-

редно шишање оваца уз мале почасти за пастира и неке обичаје. Бч. [Стрижба је и 
ритуално шишање принове, када се изводи систем обичаја у којима учествује и кум.]

стрик м шишање оваца (< стриг). ЦГ.
стројач м штројач, обучена особа која кастрира животиње.
стропа (косће) свр. изломи кости скелета заклане животиње чинећи их погодним 

за сушење и кување. Шт
струга ж сужени део обора где се стадо натерује на мужу. Шт.
стругне свр. јурне (о стоци која се поплаши и разбежи по пашњаку). Жл.
струњен, -а, -о оно што је од платна тканог од кострети, од козине: струњена 

вреча / струњеник или струњеница вреча, струњена црга, струњени дисадзи, 
струњен покревьц. ТД.
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стручка ж белег на увету јагњета, настао паралелним зарезима (//) као листови 
на гранчици (< струка); в. белег. ТД.

стука несвр. стуца зауставља говеда (у запрези) узви ком: сту! ВР.
сту-у узв. за кретање уназад (о говеду). Шт.
стуца несвр. в. стука. Бч.
Суба име краве. Шт.
сувокапљива ж прид. која је  оскудне млечности (о овци) Бш.
сувокапна прид. в. сувомлекаста. МР.
сувомлекаста прид. / сувомлећеста / сувокапна, која је оскудне млечности (о 

овци, крави). Шт.
сувомлећеста прид. в. сувомлакаста. Ор.
сугава која је пепељастог руна (о овци). Шт, ТД.
сугаре с закаснело младунче. Шт.
сугарица ж овца која је закаснила с јагњењем. БП.
сугарно с окаснело (у млађењу) (о бравчету). Бч.
сугреб и мн. зб. сугребје трагови псећег гребања тла. Рајковић. [Постоји израз, да 

куче ,,врља сугреби“. То чини у некој невољи, ,,кад га нека мука тера“. Верује се да 
су таква места опасна (заражена) и да ако се на њих нагази, као да се нагази на неку 
нечисту силу, од које може човек да се разболи.]

сугребје с мн. в. сугреб. – Не иди преко тој сугребје, це разболиш. Бч.
сугрица ж хип. ,,касно ојагњено женско јагње“. Рајковић; в. сугаре.
сугрк1 чворић, петљица на пређи која настане од увртања нити Бч.
сугрк2 м ларва која се развија испод коже говеда. 
сукрв ж сукрвица. МР.
сукрвица ж / сукрвичина, крв коју оболело бравче избацује с лимфом из раница 

на устима. Шт.
сукрвичина ж в. сукрвица, сукрвчина; в. крвољиште2. Бч, Шт.
сукрвчина ж в. сукрвица. Цр.
сунтрач в в. сантрач. Вк.
супетњица ж в. сопетњица. Сс.
супрасна прид. ж спрасна (о свињи)
сурија ж скуп већег броја стоке, често разноврсне (оваца и коза). Ш; – „Сурија 

ћурке – идев куде докачев.“ Вл; веће стадо, буљук. Живковић; иметак у стоци. ШП.
сушеница ж / шушеница, вешалица меса за сушење (димљење), или већ осуше-

на. Кж.
сушеничи несвр. шушеничи од меса закланог брава сече месо правећи комађе 

погодно за сушење. Кж.
сушено с свињско месо сушено на диму. Шт.
сушина ж сувота. – „Кад почне ћиша, подведи овце у сушину.“ Бч.
ська несвр. пујда пса на некога несвр. натугне, напујда, натера једног пса на 

другог, да се даве. објашњење је за свр.или на нешто. Мр.
ськне / саськне свр. напујда, натутка. – Ськну кучето на мене, ко да сам му не-

што крив. ТД. 
сьлп м грана с лишћем, коју стока брсти. Рс.
сьмьнльк м поткровље у плевњи за држање сена. Митровић.
сьска несвр. подстиче животињу на борбу. Златковић.
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сьскање с подстицање животиње, обично пса, на борбу. Златковић.
сьт м в. осатьк.

Т
табан  м део ноге ДЖ којим се додирује тле, папак. Митровић.
танкопијеста која се лако музе, која има меко виме (о крави, кози). Шт.
тапка несвр. оплођује патак патку (плован пловку). Кж. В. тьпка.
тара(н)чуг м торба од јагњеће коже. Бч, Вл, Бш.
тарбица ж мала торба. Бч.
тарлица ж дрвено седло ,,сас расову за коња“. ТД.
текме с мањи сандук који служи за мешење хлеба. Зл.
текневез м нека болест коња. Ин; коњска сипња. Митровић.
тел м жица што се ставља у нос свињи да не рије. ЦГ.
теле с мн. телци / телетија / телишта младунче говеда. Шт, ТД.
теленце с хип. од теле. Бч.
телилка ж крава која се тели сваке године. Рајковић.
телиште с пеј. од теле Бч.
телиштор м зб. свакојака телад. Рајковић.
телкија / теркија ж предњи део седла. ГТ.
телчор зб. телад. Шт.
тиква ж посуда у којој пастири носе воде за пиће. Кж.
тимари несвр. чеше, глади коња. Шт. 
тириџија ж остатак на дну казана где се топи сланина, али и сваки други талог 

сличне врсте. [Тириџија је и талог од прљавштине на дну суда где се прави сапун, 
и сл.]. Бч.

тисази (?) плт. / дисаси /  бисази / бисаsи / дисаsи (в.). ВР.
тобек м лоптица сира, која се одвоји од масе од које се прави погача качкаваља, 

ради пробе. Ћирић.
тов м делатност узгоја говеда. Шт.
товага ж / тојага, штап (пастирски али и сваки други). Бч.
товар м веће бреме сена које носи магарац (ретко). ТД.
товаче с / товашка, мала тојага. Кж.
товашка с / тојашка,  мала тојага. Бч.
товен, -а, -о храњен ради продаје (о говеду). Шт.
тојага ж в. товага.
томбало с в. бьмбало. Бч.
топи се несвр. прелази у течно стање (о сланини која се на ватри кувањем  пре-

твара у маст). Шт.
топуче с ускршњи кравајчић с јајетом у средини. Митровић. [Обично лепа на-

града за пастира о празнику.]
тор м в. торина. ТД.
торбаљћа ж торбица за ношење мањих потрепштина (за овцама, на пут и сл.). 

Бч.
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торина ж ђубриво из стаје у којој живе овце, као и оно на покретном станишту 
– трлу. Шт.

ториште с место где је стадо одмарало и оставило торину (балегу). Кн.
тормакуља ж млада биволица. Митровић.
травник м крпељ; в. бобеж. Бч.
травољка ж травка (О Ђурђевдану: ,,Беру се травољке за венац…“, кити се ве-

дро.). МР
травоше се свр. затрује се неком травом (о овци); в. крвљосала. КФ.
тражи несвр. манифестује полни нагон (о женки ДЖ). Шт;  ~ бика изр. за краву 

која испољава полни нагон. Шт.
трампа ж размена животиња (у трговини). – „Трампа бьш за бьш“ [Размена без 

икакве доплате.]. Бч.
трампљевање с / трампење / трампа, трговање разме ном ДЖ (овца за овцу, 

овца за козу и сл., уз доплату или не). 
трећак м јарац или ован у трећој години (прва мато рина). Шт. [Исти назив има и 

трећи рој који се појави исте године.]
трећаквица ж јединка ДР у трећој години. ЦГ.
трице1 ж мн. крмиво за стоку;  зрнаста или брашнаста храна која се даје стоци 

заједно са сољу. Шт. 
трице2 ж љуспице од зрна житарица, које се из брашна издвајају сејањем, и слу-

же за сточна крмива или напој. Шт.
тричњак м хлеб од трица за псе. Живковић.
трла ж 1. кошара за смештај стада на пашњаку; 2. станиште за стадо на пашњаку 

(са настрешницом, оградом, кошаром за овчара). Рв; в. трло.
трлина ж место на пашњаку са кога је трло померено на друго место. ВК.
трлиште с место где је било трло (в.). ВЈ.
трло с в. трљак, катун. ВЈ.
трљак м / обор 1. ограђен простор испред стаје у којем овце бораве преко дана; 

2. привремено овчарско станиште на пашњаку током лета. Шт.
трљачиште с место на пашњаку где је била (покретна) трла. ТД.
трњинеста ж прид. која је са ситним црним шарама (о овци). Рс.
трњиноша ж овца која има више ситних тамних пега по лицу (и име таквој 

овци). Ћирић.
тројани несвр. редовно ојагњи троје јагњади, плодна је па увек јагњи по троје. 

Шт. [Овца ретко кад омлади више од једног, а коза скоро редовно млади двоје, некад 
и троје.]

тројани свр. окози троје јаради. Шт.
тром(ав), -а, -о лењ (о говеду). Шт, ВЈ.
тромак м в. тромав (о коњу). Ин.
тропатало с / тропетало лимено звоно са јачим звуком, шире при дну (тамо где 

се везује) него при отвореном делу, клопотарник. Бш, ГТ.
тропетало с в. тропатало. Кн.
троптина ж талог што остане на казану при топљењу сланине, спржа, в. 

тириџија. Бр.
тртица ж завршни део тела из кога израста реп. Шт.
тртка ж в. тртица. Кж.
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тртори се несвр. купа се у прашини (о кокоши). Жл.
трупина ж део тела заклане животиње без удова. Бш.
тугарљив, -а, -о голицав, осетљив на додир. – Тугарљива крава се тешко музе. 

Рајковић.
тугарљива (овца) ж овца која мрда док доји јагње. Шт.
тука несвр. нагони пса на некога; в. натука. Кж, ГТ, Кн.
тулбак м / пашиште / шћембе, желудац код преживара. ВК.
тулбенче с марамица, копрена (в.). – Оставив га па праев колачи. Вл.
тулумьц м 1. лимено звоно, клопотар(ник). Вј; 2. тучак у звону. Бч; 3. веће звоно 

које се веша крави о врат да се не би изгубила у паши. Рајковић.
тупача ж шубара са тупим горњим делом, в. шиљћа. Бч.
тупо (црево) с сами задњи крај дебелог црева.Зл.
тура несвр. полаже стоци храну (у јасле). Шт.
турма м велико стадо оваца у покрету. Ћирић.
тут(а)! узв за терање (одбијање) свиња. Шт, Кж.
туцало с в. буцало. Вк.
туцано сирење с ситан, гњечен сир. Цр.
тька, тька, тьк, тьк узвик за мамљење пилади. ВР.
тькмење с припремање веја за дењење на лисник (в.). Лз.
тькми се несвр. сакупља се у нарамак (о шуми за лисник). Шт. [Кад се шума 

тькми за лисник, свака се веј(к)а ломљењем гранчица подешава на такав нарамак 
који треба да добро легне у лисник (в.).]

тьнко црево с црево које је ближе желуцу. Шт.
тьнкопијава ж прид. музна ДЖ са танким млазем млека. ВЈ.
тьпка несвр. / тапка, оплођује (плован пловку). Бч.

Ћ
ћаја м ћеаја,  главни пастир на бачији. 
ћар м добит од стоке (у продаји). Цветановић.
ћарење с продаја с редовним добитком. – „Тај не продава стоку без ћарење.“ Бч. 

[Постоји уверење да кад своју стоку продајеш испод цене, кад је сâм потцењујеш, 
онда је вређаш и нећеш имати среће у стоци. Због тога је продаја прилика да те сто-
ка награди, а да се радујеш што чуваш. Такође, кад се продаје, ,,стока се продава с 
алал“, да и онај ко је надаље чува буде срећан, а не да је продајеш и да жалиш, још 
горе да је кудиш.]

ћеаја м в. ћаја. Кж, ШП.
ћеја м в. ћаја. – (Како знате где да терате овце?) Нареди ни ћеја. ТД.
ћесим м закуп одређеног броја оваца чије млеко током музне сезоне припада 

закупцу [Дадемо овце у бачију, а све 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. Ћирић.]

ћети несвр. лаје (о ловачком псу), кевће. Бч.
ћећече несвр. мекеће (коза) за јаретом. ТД.
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ћивка несвр. в. кивка, кевће. Бч.
ћилав мужјак с једним тестисом (о вепру). Шт.
ћисалник м в. ћиселник.
ћиселник м млеко које укисне без сирила. Шт. [На бачији ћиселник се прави 

тако што се у буренцету поткваси топло млеко, па кад ускисне, само се додаје или 
загрејано или тек помузено млеко. Кисељење и употреба теку докле има млека на 
бачији, а буренце је згодније од другог суда јер са лако затвара, а текућина се точи на 
доњем отвору (на чепу или на шајтову). Има густину и укус јогурта.]

ћисело с које је укисло уз помоћ сирила (о млеку). Шт.
Ћитоша ж име овци са праменом вуне преко чела, в. Буча. ТД.
ћовка несвр. ћуруличе (о ћурки). Рајковић.
ћовкање с оглашавање ћурке, ћуруликање, пућпури кање. Рајковић.
ћопа несвр. / криви, храмље (о коњу, али и о другим животињама, па и о човеку). 

ТД.
ћопка ж. нарамак осушене шуме за лисник, веја. Сс.
ћосен м ован. – „Убав ћосен штета што мора да се закоље.“ Митровић.
ћук(ш)! Узвик за терање магарца. Бш.
ћук-ћук узвик којим се вабе кокоши. Марковић.
ћулавка ж плетена зимска капа за пастира. Рд.
ћулумајес, -ста, -сто јединка живине са ћубом на глави (о петлу, кокошки). 

Митровић.
ћулумајка ж ћубаста кокош. Митровић.
ћумка ж в. ђумка. ГТ.
ћупина ж суд који служи за машћење пређе. Вк.
ћуран м / пујан. Шт.
ћурка ж в. пујка. Шт.
ћурлика несвр. / ћурулика / ћуруличе, оглашава се ћуруликањем (о ћурки). Шт.
ћурлу / ћурулу, ономатопеја ћурликања – гласања ћурке. Шт.
ћурулика в. ћурлика. Рајковић.
ћуруличе несвр. в. ћурулика. Кж.
ћурче с младунче ћурке. Шт.
ћус! узвик којим се одбија напад овна. Марковић.
ћуселе с уштављена и обојена говеђа кожа. Рајковић.
ћусило с фиг. ован (глупак). Марковић.
ћуш узвик за терање магарца. ТД.
ћушка несвр. / чушка, чепрка ногама по тлу (о живини). Пк.

У
уами свр. стави ам на врат (о коњу). ТД.
уварди свр. сачува (од нечега). – „Овце треба да увардиш да ти не утекну рано на 

овна, па да ти се јагње зими.“ Марковић.
увијачи м мн. комади коже којим се увијају ноге за ходање кроз снег или по 

киши. Мц; в. завијачи, кожине.
увијен прид. / учукан / почистен, кастрирани во, коњ. Шт.
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увлачена ж в. влачена (о вуни). ТД.
ударила ју усовчина изр. за обољење од усова. Шт.
удроб м целокупна изнутрица брава. Бш.
узајнати се свр. заинати се (и неће да крене – о запрежној стоци, о коњу или 

магарцу).
узда ж каиш у систему коњске опреме, узда, поводац. Шт, Жл.
уsвери се свр. уплаши се (о стоци). ТД.
уsеб м назеб. Зл.
ујаловен мужјак учињен бесплодним ДЖ (увијањем, чукањем, штројењем); в. 

забькне се. Бч.
ујане свр. / ујаше / ујаши, попне се на коња. Шт.
ујаше свр. В. ујане. ТД.
ујаши свр. в. ујане. Бч.
укваса ж маја са кисело млеко. Сс.
укроте се свр. распасу се (о овцама). ТД.
улавица ж овца која се на паши издваја из стада. Кн.
улавка ж в. улавица. Кн.
улам м бешика код овна; в. мејур. Мр.
улар м / јулар, оглав, скуп опреме од каишева за вођење говеда. Мж.
уљ м креста у петла. Бр. Израслина на петловој глави, [„Гребен је кот петла на 

главу одозгоре, а уљ одоздоле.“ Ћирић.]
уљуден, -а, -о који је спремљен за печење или другу прераду (о свињи или неком 

другом браву). Шт.
уљуди свр. в. људи, уљуден. Бш.
умит м брезова или грабова метла за чишћење трљака (в.). Бч.
умркте се свр. в. умрте се. ТД.
умрте се свр. / умркте се / замрте се смире се (о овцама), збију се у групу. Бч.
умурдари свр. Опогани месо кад при клању бравчета пробуши црево. Бч.
упрега ж спрезање говеда, стварање запреге (в.) за вучу под истим јармом. Кн.
упрегне свр. утера у јарам (о говеду). Шт.
упреза несвр. преже запрегу у јарам. – „Упрегни говеду па терај жито у водени-

цу.“ Бч.
упреsа несвр. преже запрегу у јарам. Бр.
уприђа се несвр. упреда се, спреда се па упреда (увр ткује) двострука пређа 

(пређа од две жице). Рц.
упута ж в. опута. – „Упута од свињску кожу, исечемо тьнко ко врца и с тој опле-

темо опьньк наоколо, с тој ги и крпимо кад се ицепе – туримо залогу споља па ок-
рпимо.“ Зл.

урањена, -а, -о ухрањен (о свињи). Шт.
урда ж секундарни сир добијен кувањем сурутке. ЦГ. В. вурда; отпаци сира. 

Митровић.
у-сампас непром. начин кретања и испаше стада, кад је без контроле пастира, 

него иде по своме нахођењу. Бч, ТД; изр. за овце изван контроле пастира, када свака 
оде на своју страну. Шт.

усампаси се свр. 1. навикне да се понаша својевољно, без контроле (о стаду). Бч.
усов м болест вимена. Шт.
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усовита субота ж празник који се поштује да музну стоку не напада усов (сто-
чарски празник) Зл. 

успаљено ђубре с балега измешана са мокром прос тирком изринута из штале у 
фази врења (која се још пуши). Цр.

устобољ м болест устију код брава који пасу (о овци најчешће). Сс.
устремило ју у виме изр. за запаљење вимена. Шт.
устричина ж болест која напада овце. Шт. [Устри шчина = када се овца устриса, 

дрхти.]
утипави се свр. згрудва се (о вуни) или се мека вунена тканина (или плетиво) 

почне претварати у неразмрсиве громуљице вуне (претвара се у типе, ућеба се). 
Ћирић.

утирка ж в. пачавра. Бч.
утрина ж место на којем овце пасу. Шт. [У Бч утрина је пашњак у државној 

својини, за разлику од имања које има газду, које је себиско (сајбиско < сахибијско?).]
учубри (уши) свр. подигне и укрути уши [< ушчубри?], наћули се (о коњу). ВК.
учукан прид. ‘увијен’, такође у значењу ушкопен који је кастриран (о јарцу). Шт; 

ујаловљен (о овну). Шт.
ушаљка ж овца са обореним ушима. Рц.
ушанка ж врста шубаре са страницама које покривају уши (тај део може да се 

поузврати и веже с темене стране главе). Бч.
ушанчица ж мала шубара ушанка, за дете. Рајковић. 
ушкопен прид. ујаловљен (о овну). Лв. 
уштркља се свр. разобада се, растрчи се бежећи од обади (о говечету). Рајковић.
уштројен м прид. кастриран (о вепру). Рајковић. [Са значењем ,,учинити што на 

телу животиње да постане неплодна“ познати су термини: уштројен, учукан, увијен, 
ујаловен, почистен. (У)штројен у већини места важи за поступак кад се резањем 
одбаце тестиси животиње (вепар).]

Ф
фаша ж в. ваша. Вл, ГТ.
фишти несвр. вришти (о коњу). ГТ.
фуслике мн. кратке чарапе, назувци. Бш.

Ц
цвет м буђа поврх сира. – „Заудара на цвет; Од вр мерише (сир) на цвет.“ Зл.
цвета ж једнобојна кобила с белом пегом на челу. Шт.
Цвета име кобиле, или краве, с белом пегом на челу. Шт.
цветко м једнобојан коњ или магарац с белом пегом на челу. Шт.
Цветко име коња, в. Цвета. Шт, Бч.
Цветко име коња или магарца. Шт.
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цветоша ж 1. црна овца са праменом беле вуне на челу; 2. црна овца са белом 
пегом на губици или челу. Шт.

цвик м течност која исцури кад се из куване сурутке добија вурда. Шт, ТД.
цвикољак м измет од било које живине. Кж.
цвили несвр. начин на који се оглашава пас кад му нешто не прија па ,,жално 

квичи“. ВЈ.
цврк м један млаз млека који излази стезањем сисе.
цвркне свр. штрцне млаз млека. – „Пресушиле овце, па по малко цвркнемо 

јутром.“ ТД.
цевара ж / цеварка, део свињске ноге ниже колена (о месу с коском). Лл.
цеварка ж в. цевара. Вл, Бш.
цедаљка ж цедиљка за млеко. Вк.
цедач м цедиљка за млеко. ВК.
цеди несвр. издваја сурутку из подсиреног млека, ради добијања сира. Кж.
цедилка ж 1. в. цедник. ТД. [Има и објашњења да је цедник за млеко, а цедилка 

за сир, па би се могло разумети и тако да је цедилка у ствари цедило (ретко плат-
но у које се сипа млади сир и окачи негде да се цеди сурутка).]; 2. врста торбе од 
лаког ретког платна у коју се сипа млад сир да се из ње исцеди сурутка – цедилка 
сирењарка; 3. торба уопште. [У Бч то је платнена торба, торбица, а постоји цедилце 
– торбичка; док је цедило јаче платно с траковима у којем се на леђима носи неки 
терет (од грања, стручја неке биљке, до тикве и сл.). – ,,Уврзал се у цедило и отиде 
нис пут.“]

цедило с торбица (врећица) од ретког платна у коју се ставља млади сир да се из 
њега исцеди сурутка. Дескр. цедило за сирење. Шт; в. цедилка.

цедило с тракови с комад јачег платна чији су паралелни углови повезани с 
јачим плетеним ужетима (тракови) ради ношења неког терета на леђима. Бч.

цедник м 1. метална цедиљка у облику левка са рупицама при дну ради цеђења 
млека после муже, 2. ретко платно које служи као цедиљка. Шт; – ,,Остала дрдоњка 
(брабонка) на цедник.“ Кж.

целовар м / целоглт / кукљьц, чорбасто јело од целих листова самониклог 
јестивог биља (скрипьц, пуцкало, лобода, штир, коприва), које, разуме се, може бити 
и сецкано, са додатком меса, размућеног јајета. Најомиљенији је целовар кад ,,у 
њега има ливадсћи ћисельц“ (због киселости). Спрема се у сезони кад се могу наћи 
зелени листови ових биљака. Шаљиво се назива и: целоглт или кукљьц, зато што се 
не мора много жвакати, већ се само гута. Глигоријевић.

целоглт м в. целовар.
цивка ж слина која тече назеблом бравчету из носа. ТД. В. пушта цивће.
цивкољ м в. цивка. ВЈ.
цигаја ж раса оваца.
цигоја ж в. цигаја. Рајковић. 
цикне свр. прокисне (о млеку, мада се може односити и на вино. – „Цикнало 

вино“ = вино које је добило јаку киселост)
цингара ж клепетуша. Рајковић.
цингаруша ж крава која носи цингару (звоно). Рајковић.
цинка ж в. цивка. Бч.
ципулка ж бела овца која има црне ноге око папака. Зл.
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црвени ветар м болест свиња. ВК.
црево с дугуљасти пробавни орган у унутрашњости брава, чешће у мн. – црева, 

као систем пробавног органа у унутрашњости брава, састављен од танких ц. и де-
белих ц. Бч.

црепња ж земљана посуда у којој се пече хлеб на огњишту, црепуља. Кж, Бч.
црепњарка ж крпа којом се брише црепуља, пачавра. ВК.
црк(л)отина ж 1. цркотина, леш ДЖ; 2. Изнемогло бравче које је пред угинућем, 

пред цркавањем. ТД.
цркне свр. напрасно угине (о говеду). Шт; – Цркла му овца од неку траву от-

рувну. Бч; 
црни дроб м већа жлезда која ствара сок за растварање масноће, јетра; црна 

џигерица. Шт.
Црница ж в. овца. Рс.
Црнка ж име црне овце. ТД.
Црновунци мн. / Црнорунци, сточари номади који су некад сточарили у источној 

Србији. Гајили су неку сорту црних оваца.
црноока која је белог руна а црних очију (о овци). Шт.
црноокаста прид. црнооћеста в. црноока. Ор.
црнооћеста прид. в. црноокаста. Ор.
Црнорунци в. Црновунци.
цррр, тьк, тьк, тьк узвик да се смами пилад ради храњења. Кж.
цррр, цьк, цьк узвук за мамљење пилића. ТД.
цуку, цуку! узвик за дозивање пилади. Жл.
цуп, цуп! Узвик за терање магараца. ЦГ.
цурик! / цурук, узвик коњу да се повуче уназад. Шт, Кж.
цурук в. цурик. Лв.
цурукњување с натеривање запреге да пође мало уназад. Рајковић.

Ч
чава ж назив за белу овцу с црном шаром на челу. Лл.
чавурина ж кост лобање ДЖ, лобања. Бч.
чагоље зб. дрвенасти део гране, који остане кад са њега стока обрсти лишће. – 

„Чагоље је дебелиште“ (код дрвећа). Зл.
чакарас, -та, -то / чакарес, разрок (о говеду). Шт.
чакарес, -та, -то в. чакарас. Ин.
чамаљуга ж 1. чворуга, задебљање на дрвету; 2. пастирски штап са задебљањем 

на доњем делу. Бч.
чамбура ж дрвени суд у којем се носи вода; в. бьквица. ВК.   
чампара ж метални део на узди, испод браде коња. БП.
чампраг м в. чампара. Лл.
чамуга ж пастирски штап, тојага. МР; чворовата тојага. Вл.
чамушка ж мања тојага; в. чамуга. Марковић.
чапа м крупан пас. Митровић.
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чапањак м в. чапоњак. Ор.
чапаста ж са црним ногама (о овци). БП.
чапоњак м / чапањак, део ноге којим се додирује тле (о свињи, говеду). Шт.
чапоњка ж в. чапоњак. Рв.
чапоњке ж мн. пар папака на нози свиње. ЦГ.
чапоњчице ж мн. пар горњих, неразвијених папака. В. папоњке. ЦГ.
чаралук м батина, тојага. Марковић.
чарапа ж / черапа / чорапа, чарапа (пастири су носили чарапе искључиво плете-

не од вунене пређе). ТД.
чарапес, -та, -то који је с белим ногама (о коњу) Шт.
чарапци мн. чарапе. Бр.
чашица ж зглобни део кости брава. ГТ.
чашурбина ж оглодана лобања бравчета (о печењу). Лз, Пк.
чашурина ж в. чашурбина. Ор.
чварак м мн. чварци / чварка, остатак топљене сланине. БП.
чварка ж в. чварак. ГТ, ШП.
чварьк мн. чварци в. чварак. Бч, Кж 
чекарче с мало звонце за коња, прапорац. ТД.
чељата, -о коза (или бравче уопште) која не слуша пастира него иде својевољно 

и чини неку штету. ТД.
чељубине мн. оглодане кости вилице брава. Цр.
чељус м кост вилице ДЖ, в. чељуска. Мж
чељуска ж / чељушка чељуст ДЖ (кост вилице, с месом на себи). Бч.
чељустина ж в. чељуска. ЦГ.
чељушка ж в. чељуска. ТД, Ор, Мц.
чембак м в. чкембак. Цветановић.
чепеја (?) прид. овца с кратким ушима. ВЈ.
чепрља несвр. ришка ноктима (о кокошки). Зл.
чепршка несвр. в. чепрља. ГТ.
черек ж једна половина (предња или задња) половине заклане животиње, чет-

вртина закланог бравчета. Шт, Цр.
черогледесто прид. које разроко гледа (о бравчету). ВК.
четверка ж 1. дуплирана запрега ради вуче тешког терета на узбрдном путу. 

Бч; 2. покретни продужетак руде ради формирања удвојене запреге. Шљивовик; в. 
отенџало.

чешало с алатка којом се говече тимари. Шт.
чешља 1. несвр. размицањем одваја праменове вуне, чистећи их истовремено од 

труња, траве и друге прљавштине. Шт; 2. тимари говеда чешалом. ТД, Мр.
чешљана прид. која је гребенањем и чешљањем припремљена за предење (о 

вуни). Шт. [Вуна се најпре ручно рашчешља на праменове, при чему се очисти од 
сваке прљавштине и труња, а онда гребена гребен(ц)има. Тако се ваде ваденице за 
,,у својак“. Може се вуна и дрндати, у вуновлачарама (код дрндара), када се влачи и 
увија у кудељке.]

чибук м овално буре у којем пастир доноси воде на бачију; в. бьквица. Лв. 
чив м мера за пар (о опанцима). – Најдебела кожа је од грбину, ал само за некол-

ко чивта опьнци, а оној друго је тьнко. Бч.
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чивтара несвр. удара задњим ногама (о коњу). ТД.
чивтарка м овца која се ногама брани кад је туђе јагње побрцкује (в.). Вк.
Чижма ж бела овца са црним ногама. Вј.
Чижманка ж име беле козе (и овце) са црним ногама. ТД.
чижмаша ж / чизмаша, назив за белу овцу са црним ногама. Бр.
чижмоша ж в. чижмаша. Ор.
чизманка в. Чижманка. Бч.
чизместа прид. в. чизмаша. Лл.
чизмоша ж в. чижмоша. Ст.
чиљато с љуто говедо, које вуче ,,на своју страну“. ТД.
чимбулка ж овца са белим цветом на челу (таква овца зове се Булица). Зл.
чимиричава прид. која слабо једе и не може да се ухрани (о свињи). ВЈ.
чини несвр. боји пређу (најчешће природним бојама: карабоја – од јасенове 

коре; рујева – од руја, итд.). Шт, Кж.
чинилка ж машћевина у којој се нешто боји (чини), вода и боја, вода и неки при-

родни састојак који отпушта боју. Шт
чиноштета ж штеточина, коза која чини штете у паши. Марковић.
чиноштетник м коза која чини штете (која прегризе воћку, погази усев и сл.). Лв.
чип(к)а ж 1. овца с кратким сисама; 2. коза са кратким сисама. Шт.
чипава прид. овца с кратким сисама. ВЈ.
чипуљка ж овца са кратким сисама. Вк.
чирак м помоћник пастира, слушче на испаши (на бачији). Рв.
чисалница ж / чишалница мера од три жице (три нити) пређе смотане на мото-

вилу дужине 1 метра. Кж.
чишалница ж в. чисалница. Бч.
чкембак м пеј. шкембе, желудац. Цветановић.
чобанин м овчар, онај који чува стадо на пашњаку. Бш.
чобанка ж пастирица. Бч.
чобанче с дечак који чува овце. Бш.
човања ж празна чврста кора тикве рубованке (служи као посуда да се њоме за-

хвата зрнаста храна и даје стоци). Бч.
човрдало с батина (за одбрану од паса). Марковић. [У Бч није познато човрдало, 

али постоји (да те) зачавради (удари нечим по глави).]
чогољи несвр. ногама разрива тле тражећи хране (о живини). ЦГ.
чомрзга ж неко задебљање на удовима животиње (на зглобовима); на дрвету (па-

стирском штапу). Бч.
чоперкује се несвр. истиче се надметањем (о петлу кад сиђе са кокошке). Мр.
чопор м колектив свиња. Кж, ВК.
чорапа ж мн. чорапе чарапе. ТД.
чорапок м мн. чорапци. Бр
чорбар м поодрасло пиле с мало меса (колико за једну чорбу). Митровић.
чубри (уши) несвр. ћули уши, костреши се, плаши се (о овци, псу, коњу). Бч.
чуд(љ)ив прид.  који се збуњује, који се страши, плаши (о коњу). Бр.
чукан м / учукан,   који је ујаловљен чукањем (бик или ован) [То је поступак 

да се кастрирање изводи прекидањем јајовода, односно елиминисањем тестиса, без 
вађења]. ТД.
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чуканик м постан сир, сличан вурди, добијен из млека из кога је издвојено мас-
ло. Рајковић.

чукља несвр. креше (шуму за лисник). Вл.
чукутина ж чекиње, свињска длака. Бш.
чул(к)а ж овца с кратким или оштећеним ушима. ТД, Шт.
чулуманка ж ћубаста кокошка. Јевтић.
чулумаста (кокошка) ћубаста кокош. Шт.
чуљ, -а, -о без уха, или са оштећеним ухом Бч
чуља назив (може и име) говеда са кратким или оштећеним уветом; Чуља име 

таквом говеду. Шт.
чуљи уши несвр. понашање овце кад се унезвери. Бч.
чуљка ж / чуљћа, овца са кратким ушима. Шт.
чумбулка ж цвет беле вуне на челу црноруне овце. Зл.
чупача ж в. шубара. Ћирић.
чупка ж овца са малим и слабим (закржљалим) роговима (према: шутка, в.). ТД.
чурило с део бучке, којим се бућка млеко. Бр, МР.
чуриљћа ж предњи део главе свиње којим пасе. Шт.
чурка ж в. чуркало. Рв.
чуркало с / бучкало, млатилица у облику дужег штапа на чијем је доњем крају 

крст од кратких летвица, која се провлачи кроз млеко у бучки и тако (млаћењем) 
избацује масло на површину Бч.

чучуљага ж капа в. чучуљајка. Марковић.
чучуљајка2 ж шиљаста шубара, астраган (в.). Марковић.
чучуљајћа1 ж примитивна колиба (у пољу) у облику купе покривена сламом или 

кукурузовином. Рајковић.  
чушка несвр. ногама разрева тле тражећи храну (о кокошки); в. ћушка. Шт, Жл.

Џ
џавгарче с кученце (које ситно кевче, или џавгори). Стојановић. 
џавгори несвр. / џевгори, лено лаје (о псу). Цветановић.
џамбас м трговац који се бави препродајом стоке. Рајковић.
џамбасује несвр. купује и препродаје стоку. – „Сретен Шарко више је волел да 

џамбасује него да чува (стоку).“ Бч.
џвикољак м редак измет живине. Рајковић.
џгобаво прид. врло мршаво (бравче, код кога су кости наглашеније у односу на 

месо). Цр.
џевгар м мали псић који својим лајањем само најављује посетиоца. Ћирић.
џевгори несвр. ситно лаје (о псу). Бч; в. чевкори.
џевкори несвр. кевће с времена на време (о псу). Кж; лајуцка. Рајковић.
џелудица ж желудац (бубац) код живине. Марковић.
џелутка м в. џелудица. Марковић.
џивга несвр. кевће (о псу). ВР.
џигерица ж / џиђерица, плућа и јетра бравчета. В. дроб.
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џигерке ж мн. 1. јело од куваних или пржених џигерица; 2. (џигерка) један комад 
упржене џигерице из такквог јела. Вк.

џиђерица ж в. џигерица.
џилитка ж пастирска тојага с гуџом (в.) на крају (служи за џилиткање), 

Стојановић. [Нама је познато и другачије објашњење, да је то: штап, тојага, или 
тојашка која се педа (премеће) и да ту није битна нити потребна гуџа, која би иначе 
сметала џилиткању.]

џилиткање с в. џипање. Стојановић.
џипање тојађе пастирска игра, састоји се у бацању тојага и бројању колико ће се 

пута џипнути (одскочити од земље). Бр. 
џипка несвр. скаче утрупице, поскакује (о јагњету). Бч.
џипкање с в. џупање. Ћирић.
џолка ж / свињка / швињка, пастирска игра штаповима закривљеним на једној 

страни, којима се гура плочица (дашчица, каменче) у рупу (слично модерном хокеју). 
Та плочица је свињка, по чему се негде и цела игра тако зове. Кж.

џукела ж / џућела пеј. назив за пса. Кж.
џурџил м / ђурђил, јагње које се као жртвовано коље о Ђурђевдану, в. спасило. 

Шт.
џућела ж в. џукела. Бч.

Ш
шап м болест на папцима код оваца или говеда. Шт.
шапљив прид. оболео од шапа (о папкарима). Андо но вић.
шара ж бела овца или крава са црним шарама по телу, и име таквом грлу Шт, ВЈ.
шаргава прид. шарена (о белој овци са црним тачкама по брњици и ногама). Ст.
шарица ж в. шара. Рс.
шаричка ж хип. в. шарица. Бч.
Шарко ж име вола. Кж.
шатка ж пловка, шотка. ВЈ, Цветановић.
шатор м мужјак шотке. ВК.
шаче с пловче. ВК.
шаша ж в. тала. Митровић.
шваљьк м / швољьк / швољьц 1. смотуљак прамена вуне; 2. остатк неразбијеног 

брашна у качамаку. Кж. Бч.
швика несвр. звижди (свирка) устима. Лз.
швињка ж в. џолка.
швољьк м в. шваљьк Жл.
швољьц м в. шваљьк. – ,,Вуна на швољци“. Ор.
шеверњичав, -а, -о вртоглав. ТД.
шендренка ж ,,јело од прженог пиринча стављеног у обарену кесу овчијег си-

ришта“ и тако запеченог. Бч, Рајковић.
шени несвр. стоји на задњим ногама кад се радује пред неким (о псу), очекујући 

нешто. Марковић.
шепури се несвр. гизди се ширењем перја, кокори се (о ћурану). Кж.
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шерби се несвр. иде мало накренуто, накострешено (о коњу). Кж
шерденка ж овчије сириште. ВЈ, КФ. [Као орган тела јагњета које сиса, кеса у 

којој се формирају зрнца сиришта, која се, кад се јагње закоље, могу испрати заједно 
с том кесом, сушити и онда стуцати, па се том масом потом сири млеко.] 

ши! узв. којим се говедо тера у јарам. Шт.
шибинка м прутић којим се терају овце. ВК.
шија ж део живинског тела између главе и трупа, в. врат. Шт; у ТД шија је одозго 

а гуша одоздо.
шиле с (уз број шилета) / шиље, бравче на прелазу из прве у другу годину. Шт.
шиљаварка шубара ж / шиљћа, шубара са купастим врхом. ТД.
шиљарка ж в. шубара; в. шиљаварка. ВР. 
шиљача ж ,,живахна овца која свуда стигне прва“. Рајковић.
шиље с в. шиљеже. Зл.
шиљег м мн. шиљези, зб шиљежина, бравче на прелазу из прве у другу годину. 

Бр, Лв.
шиљеж м мн. шиљази в. шиљеже. КФ.
шиљеже с / шљеже, мн. шиљешци  (Кн) бравче (овца или коза) на прелазу из 

прве у другу годину Бч; шиљеже. Зл.  
шиљћа1 ж колибица за пастира у оквиру трла. Шт. [Конструкција од збодених 

мотки (негде се каже: у главу, негде на капруљ), и неког оплета (павит), која се потом 
обложи сламом, грањем или папраћу. На пашњаку, ако је пространија, може служити 
да се ту затвара стока за време летњих врућина или непогода.]

шиљћа2 ж врста шубаре од јагњеће коже, са купастим врхом. Бч.
шиник м / бучуг, дрвени суд од савијене букове даске и дна, за ношење зрнастих 

плодова, али служи и да се у њега стави крма (трице, јарма) за стоку. Жл.
шипарац м млади вепар, вепрић. Рајковић.
шипаре с прасе од шест месеци. Цр.
шипарица ж женско прасе шипаре (в.). Цр.
шишка ж сорта свиња са изразито шиљастом њушком. ТД.
шкембе с желудац код преживара. ДЖ, Митровић.
шкопен прид. ушкопљен (о вепру). Бш.
шљанак м зглоб којим се папак везује за потколеницу животиње. Лл.
шљег м мн. шљегови, в. шиљеже. ВК.
шљегар м збирно шиљежад, бравчад од године дана, која није помешана са ста-

дом, него пасе засебно. – Шљегар искара на сават. ТД.
шљеже с зб. шљежетина в. шиљеже. ТД.
шљежина ж колектив брава поткрај године, остављен за приплод, који се чува 

одвојено од осталог стада. Бч; јагњад до једне године. – „Некад смешају јаловину и 
шљежину.“ ТД.

шотан м в. шотар.
шотар м / шотан, мужјак патке. 
шотка ж пловка, патка. Шљивовик.
штавена ж прид. која је посебним поступком припремљена за кројење и шивење 

(о кожи). Шт.
штала ж / јр, просторија у којој се чувају говеда. Шт.
штетник м коза или овца која чини штету. Шт, ТД.
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штиволи несвр. чупка, пасе траву. – „Кад се залади, пушти краве, нека штиволе 
око колибу колко има.“ Марковић.

штим м вуна која гребенањем остане за грубље предиво. Шт, ТД.
штимава прид. збијена, умршена (о вуни); в. штим. Вк.
штирка ж крава или нека друга ДЖ која не може бити оплођена. Шт. [За раз-

лику од јаловице, која дотичне године остане јалова, штирка је трајно неспособна 
за оплодњу.]

штранга ж / штрањга, поводац којим се говече веже за рогове. Шт.
штрањга ж в. штранка. ВЈ.
штрапка ж траг животињске ноге у меканом тлу, снегу, блату. Цветановић.
штрб, -а, -о безуб  (обично о говеду) [кад изгуби зубе од старости, или кад сломи 

зуб] Бч.
штрбица ж врло стара овца. Рв.
штреца несвр. оплођује мачак мачку. Рајковић.
штрецање с оплодња мачака. Бч.
штркља се несвр. обада се (о говеду). Шт.
штркљавица ж јурњава наобаданих говеда, штркљање, штркољ (в.). Рд.
штркљање с в. штркљавица. Бч.
штркљица ж оса од које стока бежи као суманута (штркља се), обад. Рајковић.
штркољ м в. штркљавица.Бч.
штровен, -а, -о прид. ушкопљен (о вепру, свињи). Цр.
штровљевач м в. штројач. Зл.
штројач м радник који кастрира мушке јединке ДЖ (и у случајевима кад се из-

води увијањем или чукањем). Шт.
штројен, -а, -о / скопен, кастриран (о вепру). Шт.
штул м мн. штулови задњи део коњских потковица, савијених на горе. Вк.
шћембе с део тела у којем се вари храна, желудац код преживара. Шт.
шубара ж капа од овчије коже (шиљћа, тупача, ушанка), ,,Сливовчањи [Лужни-

ца] су носили неострижене шубаре ко Власи, звали су ји тупаче“. Ћирић.
шубет м стање узнемирености ДЖ (од страха, или од осећаја неке опасности). – 

,,Вата га шубет, шубети се“. Бч.
шубети се несвр. костреши се, припрема се за напад (о овну), вата га шубет. Бч.
шуга ж кожна болест, која код овце узрокује опадање вуне. Шт.
шуман м грана лисника, веја. Лз.
шумка ж једна шумовита грана кресана за лисник; в. грањка. Зл.
шурење с скидање длака са заклане свиње. Кж.
шури несвр. скида длаку са закланог бравчета парењем врелом водом. Шт, Мж.
шут, -а, -о који је без рогова (о овци, кози, бравчету). Шт.
шута / Шута ж назив за овцу са кратким рожићима, и име такве овце. Бч.
шутак м ован без рогова. Рд.
шутил м ован који је без рогова, шутко. Шт.
шутка ж овца са роговима нормалне величине и јачине (према: чупка, в.). ТД; 

или коза без рогова. Рајковић.
шутко м хип. в. шут. Бч.
шушеница / сушеница ж вешалица од свињског меса без костију, која се дими. 

Бч.
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шушеничи несвр. обрађује месо да буде у облику вешалица, ради димљења и 
сушења. Шт.

S
ѕадња ж прид. страна део самара. Шт.
sвалика ж кост потколенице ДЖ. Rc.
sвеньц в. sвоньц. ТД.
sвери се несвр. плаши се, страшљив је (о коњу). Лв.
sверка (се) несвр. осврће се (од страха) (о коњу). ТД. [Унезвери се: у таквом 

стању овца чуљи уши, ован се шубети, коњ се уsвери...].
sверка ж звер. Бч.
sверљив, -а, -о / sверовит, плашљив, лако се (уне)звери Лв.
sверовит прид. в. sверљив. Вк.
sвизарка ж женка ДЖ у другој години. ТД
sвизарче с јагње или јаре у другој години живота. Ћирић.
sвизьц м мушко бравче (ован или јарац) у другој години. Бр.
sвиска ж в. двиска. Ор, Бш. Ћирић.
sвоньц звоно које обично носи ован у стаду. Кж.
seвгар м пар, запрега. ШП; – „Имам sевгар волови.“ Златановић.
ѕенђија ж узенгија. Шт.
sинsуљће ж мн висуљци, ресе код неких грла ситне стоке (највише код коза, али 

има их код оваца, па некад и код свиња).
sоља ж говеђа мува, обад. Јевтић.
sурепљив, -а, -о коњ који се плаши. Жл.
sурлама ж врста болести стоке. Златковић.
sьгњина ж задњи део трупа ДЖ заједно са задњим ногама. Рд.
sьмба ж белег на ушима јагњета у облику рупице, в. белег.ТД.
sьнђија ж. в. зенђија. Бч.

Ь
ьржи / ржи несвр. рже (о коњу). ТД.
ьрја, ьрја, ош! узвик за терање свиње. ТД.
ьрка несвр. / вришти, њишти (о коњу). ТД.
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ЈАКША ДИНИЋ

ДОПУНЕ ТИМОЧКОМ ДИЈАЛЕКАТСКОМ РЕЧНИКУ

I

ПРЕТХОДНА НАПОМЕНА

Мој ТИМОЧКИ ДИЈАЛЕКАТСКИ РЕЧНИК објавио је Институт за 
српски језик Српске академије наука и уметности у Београду 2008. године 
у својој едицији Монографије под бројем 4 (стр. ХХХ + 1‒921). У њему је 
презентирано 24.275 лексичких јединица с преко педесет и више хиљада 
значења. За протеклих десет година прикупило се још око 4.000 речи, које 
се овде износе као ДОПУНЕ ТИМОЧКОМ ДИЈАЛЕКАТСКОМ РЕЧНИКУ..
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II

РЕЧНИК

А
абајосуе се / обајосуе се свр. пеј. закашњава. – Сваку другу-трејћу вечер се 

абајосуе, вели имал нећи састанак у задругу, али ја назнавуем да е имал састанак, ал 
на друго место.

абајoше се / обајoше се свр. ауг. и пеј. од абаи се. – Абајoше се из кавану, па нит 
је да га чекамо за вечеру, нит е да си легамо.

абьџильк м абаџијски занат. – От какo се деда Ставрија ману од абаџильк, у 
наше сало се никуј с тoј не баи, ел никуј више не носи ни бревенеци ни гунчичи. – 
Абьџильци? Тoј одавна имало, тoј сьг нема. Тoј изумрело.

абен, -а, -о који је изношен, похабан (о одећи). – Дали ми неко абено гунче да се 
с њег завардим од ћишу, док пасем oвце.

абoше (се) несвр. пеј. од аби, цепа (се), хаба (се)(о стварима). – Абoше све кво 
навлче, ич не вoди рачун од дреје, нити мисли у квo че се јутре премени кьд пoјде 
на собoр. – Иде по наднице да сече на љуђе шуму за oвце, ал се пoвише абoше, него 
што га они плачају.

абре узв. за подизање морала при раду. – Абре, ајцаг, ајцаг.
ав гуз изр. ујед за дупе.
авьз м тур. глас. – Ућутал се, авьз не дава.
авет м приказа, утвара. – Стално прича од нећи авети да му се пресказују.
авијoнче с дем. и хип. од авион. ‒ Кьд смо били ђаци, праили смо авиoнчичи од 

артију и врљали и кьд се учитељ обрне кьм таблу.
авка несвр. 1. лаје повремено, лаје с времена на време. – Цеце си само авка, oн 

не уида, сваћи пут. 2. фиг. мољака, кукумавчи. – Дај му там кво има да му даваш, да 
те више не авка.

авкање с гл. им. од авка.
авкoрење с гл. им. од авкори.
авкори несвр. лагано лаје повремено. – Хилдан авкори кьд види да се сврака 

врти окол кућу да увати пиле, а oн не дава.
авла ж алва. – Одавна у Паланку авлу праили Турци, они имали радњу до Душа-

на књижара, дoјде како малко узам укoпана.
авлаџија м онај који прави и продаје алву, а продаје их и на тај начин што 

идући по селима на глави носи плат са алвом и другим слаткишима. – Иде уза селo 
авлаџија и oка: авла, авла, бонбoне, бонбoне.
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авлаџише несвр. продаје алву и друге слаткише по улицама. – Не за њег имало 
работа у вабрику него ошьл код Турци да авлаџише по сокаци, ега би зарадел коју 
пару.

авлиица ж дем. и хип. од авлија. – Добрo е да окол кућуту имаш малко и авлиицу, 
не да цел плац заузнеш сьс граџе.

авлија ж двориште. – Свако јутро ме терају да метем авлију, а онo ме мрзи, 
знаеш кoлко.

авлијаш м 1. онај који живи у дворишној згради, у згради која је у авлији. – Пера 
е авлијаш, oн не седи у големуту кућу него у авлију, у мьнечку. 2. пас који слобод-
но шета по авлији. – Цеце не oпасан, oн дoјде више како авлијаш, само да најави 
кьд нећи наиде. 3. ауг. и пеј. од авлија. – У њигoвијат авлијаш навлчена свакаква 
старудија оди oтпад.

авлијашка ж дем. од авлија. – Авлијашката му тoлко мьнечка да се не мoж об-
рнеш с кoла у њу.

авлијенце с дем. и хип. од авлија. – Има и малко авлијенце пред вратата, али 
само кoлко да мoж да мине. Двоица се не би мoгли размину.

авлијетина ж ауг. од авлија. – Авлијетината, на Џевгало, голема, чини ми се, 
кoлко фузбалско игралиште.

авлијчина ж ауг. и пеј. од авлија. – Авлијчина голема, има ју дьн орање, али раз-
градена, неуредна, блатњава, мoж си опьнци истрoвиш у блатoто.

авњување с гл. им. од авњуе.
авољче с дем. од авољак.
авољчич м дем. од авољак.
ага м газда, велепоседник; заповедник турске плаћеничке војске; почасни назив. 

– Благо е га тебе, уживаш ко ага.
агиница ж жена аге.
агување с гл. им. од агуе.
агуе несвр. живи агинским начином живота; живи расипнички. – Чеш да агуеш 

док ти трају парицете, пoсле чу те питам какo чеш.
адалек прил. одалека, издалека. – Адалек сам видел да су они, познал сам и по 

њини капути.
адвокатисување с гл. им. од адвокатисуе.
адвокатисуе несвр. говори у туђе име, заступа некога пред ким. – Несьм ја теб 

редил да ми адвокатисуеш пред њег.
адвокатица ж женска особа адвокат. – Нече Стана више да е судија, сьг стану-

ла адвокатица, вели да тека мож пoвише да се заради.
адумћиња ж овца која се не пари, јер је полно неодређена.
ађин, -а, -о који припада аги, који се односи на агу.
ађиница ж жена аге. – Неће ађинице пуше на лулу.
аетьк м дем. од ает. – У аeтькьт мoж да легну само двоица, тoлко е мьнечьк.
аетче с дем. и хип. од ает. – Ми и пред колибу имамо аетче и туј лети прoстремо 

та спимo.
аз прил. сасвим, потпуно; уп. ас. – Драгoјла се стури, пред онољћи љуђе, аз гола 

и загази у воду до изнад колена.
аждаја ж огромна митска неман која прождире људе и животиње.
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аил непр. прид. сагласан. – Ја сам аил да се ти ожениш сьс Ружу, ал чини ми се 
да ти башта не бьш аил.

аининсћи прил. на начин аинина, као аинин. – Решил да живи аининсћи, место 
да се предал, па да е одлежал колкo требе и сьг да си живи слoбодно.

ајвар м јело које се спрема за зимницу од самлевених паприка, патлиџана и др. 
састојака. – Има куи јако вoле да еду ајвар, ја не вoлим бьш; дoјде ми ћисал и гроза 
ме од онија зајтин.

ајдамачина ж ауг. и пеј. од ајдамак. – Ел видиш колка е овај ајдамачина, немoј 
да узнем да те сьс њу довoдим у ред.

ајдучија ж хајдучија. –У ѕадње време се намложила ајдучија.
ајкарче с дем. и хип. од ајкар, дете које отац води у хајку. – Тoј ајкарче че да 

стане голем ајкар.
ајлук м плата, зарада. – На слугуту, што им чува oвце, ајлук изнoси: едне дрее, 

едни опьнци, да га ране и стo бањће паре, за од Ђурђовден до Гмитровден.
ајманисуе (се) несвр. ленствује, проводи време у нераду, скитајући се; понаша 

се као лењивац. – Цел век ајманисуеш, мислиш ли ти да се скућиш едьнпут? – Ако 
настаиш да се ајманисуеш, лoше чеш да прoјдеш у живoту.

ајманoше се несвр. в. ајманисуе (се). – Ајманoше се целу нoч с там неће ајмане; 
че му дoјде тoј дo главу.

ајс узв. за терање волова упрегнутих у кола или при орању. – Ајс, Булчо, ајс.
ајсњуе несвр. 1. удара кога чиме, убада кога чиме. – Не ајсњуј га тoлко с товагуту 

у мешину, че га убијеш. 2. баца, одбацује (о старудији). – Ајсњуе све кво мисли да 
му не требе, а кьд му јутре затребе, онo нема, па иде, па тражи, па нема паре да купи, 
па кука, па мoли.

акьлија м онај који је паметан, онај који има акьл.
аканција ж гужва, туча, ударање чиме ко кога стигне.
акање с гл. им. од ака.
акнoше свр. ауг. од акне. ‒ Он какав е зачас те мoж акнoше у рoвину, само ли 

му рекнеш неку преку реч, а мoш те акнoше и у мешину да те пoсле боли два дена.
акнoше се свр. 1. легне немарно. – Пијан, па се акнoше где буде, па се пoсле 

удрви, не мoш се дигне. 2. нестане, изгуби се како би избегао неки посао. – Кьд ми 
највише требе oн се акнoше негде, па не мoжемо работу да завршимо.

акњoше свр. в. акноше.
акњoше се свр. в. акноше се.
акобoгда узв. куда си пошао. – „Акобoгда, ча Ико“? „Појдo у воденицу да видим 

да л је навалица.“
акосување с гл. им. од акосуе (се).
акосуе (се) несвр. безглаво јури, спасава се бекством. – Акосуе преко шуме и 

шипрази, ега би утекал, ел га траже џандари за неку краџу. – Акосуе се пoтавнин 
преко потoци и рoвине не би ли пребегал у Бугарско, ел овам га oче уапсе, ел велу 
да е задавил неку бабу, за едьн чугаљ паре.

акoше (се) свр. пеј. стави негде, дене се негде, оде некуд. – Акосал га у нећи 
буџак, па га сьг не мoж најде. – Акоши се негде, да те не гледам.

акрепчина ж ауг. и пеј. од акреп (2). – Не да е грoзан него е акрепчина, нече га 
ни една девoјћа.

акча ж најситнији турски сребрни новац.
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ала ж митолошко чудовиште сродно аждаји и змају, али има јачу духовну силу. 
Верује се да носи облаке и град на летину.

алабука ж вика, галама, метеж, неред. – Дигла е тoлка алабука, да се не зна ни 
куј кво прича, ни куј кво oче.

алабучање с гл. им од алабуче.
алабуче несвр. диже халабуку, галаму.
алавштина ж пеј. онај који је алав, незасит, грабежљивац, лопов и насртљивац. 

– Накотиле се, бре, дьньс гоџа алавштине, леб oче из руће да ти oтну.
алајбегова слама ж имовина без господара. – Сви ошли да рабoте у Немачку, а 

имoвината штото остала у салo, стала aлајбегова слама – развлачи куј кво стигне.
алакање с гл. им. од алаче.
алал м благослов, похвала. – Алал ти вера што си га напраил, ја не би умејал тека, 

ја би малко пoбоље.
аламуњетина ж пеј од аламуња, прворазредна ленштина и преварант. – Само 

да ти тај аламуњетина не доoди у кућу.
алапача ж она која много прича и оговара. – Туј алапачу немoј да пушташ ни у 

обoр, ел куј знае какву че ти пoсле причу измисли.
алат м коњ риђасте длаке.
алатас, -та, -то који је црвенкасте боје (о коњу).
алаче несвр. виче, галами. – Не алачи ко да си ненормална.
алачужес, -та, -то. неваљао, неморалан. – Ес да е убава, али је, брате, млoго ала-

чужеста, не она за теб.
алачужесто прил. неморално. ‒ Ковилка се понаша дoста алачужесто, немај 

пoслу с њу.
алаџа ж памучна, шарена тканина.
албатница ж албатска радионица. – У Паћилову албатницу е имало: една голе-

ма алка, што виси од тован, где проoди конoпац, с куи че да вржу говедо, една округ-
ла греда с едну алку на средину, коју че да вржу на говедо меџу нoђе, едни трокраћи 
ногари, на куји че да намькну онуј греду с онуј алку. Имало је и албатсћи ексери, 
кљиштеви, чукови, резала за копите, плoче и друђи ситни алати.

албьтльк м албатски занат. – Сьг се никуј више не залима с албьтльк.
алва ж источњачки слаткиш од пшеничног брашна, масла и меда.
алваџика ж жена алваџија.
але узв. импер. погледај. – Але га, кьв је.
алеж узв. импер. погледај. – Алеж га, укачил се у вр дрвo.
алем камен м драги камен, дијамант.
аленко непр. прид. који је алеве боје. – Ситно му зрнцето, па аленко.
алерђичан, -чна, -чно који је у вези са алергијом. – Одавна се не знало кво е 

алерђија, а сьг час-час па се љуђе жале на туј алерђију.
алес, -та, -то црвенкаст.
алиш-вериш изр. куповина и продаја, купопродаја; пазарење.
алка ж колут, карика, обруч, било да је од гвожђа, дрвета или другог материјала. 

– Не да нoси менђуше, него овoљће алће обесила на уши.
алкокол м алкохол, алкохолно пиће. – Одал се Никoдија на алкокол, има да се 

упропасти.
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алкоколизам м зависност од алкохола, неумерено пијење алкохолних пића. – Ал-
коколизам е урнисал гоџа љуђе.

алкоколисан, -а, -о који је под дејством алкохола. – Ми му причамо, а и милиција 
кажњева, да не тера ауто алкоколисан, а јoш ни дoзволу нема – узели му ју пре два 
месеца.

алушка ж в. алошка.
алчьк м неувиђаван човек.
аљавац м онај оји је неуредан и прљав. – Аљавац едьн, нoси онија чебьр сьс сла-

долед, ко да че нећи да му купи кьд га погледа кькьв е.
аљавица ж неуредна и прљава женска особа.
аљавко м онај који је прљав и неуредан.
аљинчетина ж ауг. и пеј. од аљина. – Требало би да оперем овуј аљинчетину, ал 

никако да добием време.
аљинчина ж ауг. и пеј. од аљина. – Цула прецвe иде у едну аљинчину, вету и 

закрпену, ко да нема кво друго да навлче.
амалин м радник који ради тешке физичке послове, носач. ‒ Ако неч да учиш 

шкoлу иди на станицу да будеш амалин, да нoсиш џакови с цимент.
амам м јавно купатило, бањско купатило. – Идемо у Сoкобању да се купемо у 

тамошњи амам, oн јако лековит.
амамџија м онај који руководи амамом, који звони за улазак и излазак из амама. 

– У Гамзиградску Бању амамџија е бил чича Милојко из Гoрњу Белу Реку. – Рогoшка 
Бањица нема амамџију, туј си се купе куј колкo си oче.

аман узв. преклињања и вапаја: побогу, забога, опрости. – Аман, спашавај ме 
ако си ми пријетељ.

аманет м завет, светиња, поверење. – Остаљам ви моју славу, Свети-Никoлу, у 
аманет.

аметице прил. сасвим, потпуно, све.
амка несвр. једе (о детету). – Ајде, сине, да ми амкаш!
амњуе несвр. уједа (о псу). – Па, куче е, амњуе, ко да не амњуе, колкo си е само 

човека амнул. Тели су ни гоџа од њи туже, али oн амнул у авлију, а на капију писало: 
«Чувај се, oпасан пас». И никуј ни ништа не могьл.

амрел м кишобран. – Ја више вoлим да поћиснем него да вoдим рачун од амрел.
амрелче с дем. од амрел.
амрелчина ж ауг. и пеј. од амрел, стари похабани амрел. –Тодoсија и кьд е ћиша 

и кьд нема ћиша, oн сеца едну амрелчину.
амрелџија м онај који иде по селу и поправља амреле.
анасана узв. којим се изражава задовољство, усхићеност, одушевљење; браво, 

сјајно. – Анасана, гола, распасана.
анбуланта ж амбуланта. – Рекли да че и у наше салo да отвoре анбуланту, али од 

тoј ништа. Тoј рекли пред избори.
анђел м у верској служби и учењу, божији гласник, анђео. – Бoжица вели да е 

начьска шњевала да е бел анђел улази на пенџер. Куј ти знае куј е истин улазил.
антеријетина ж ауг. и пеј. од антерија, стара, дотрајала антерија. – Дошлo је 

више време да стуриш туј антеријетину и да се навлчеш у нешто пoлако.
антибијoтик м бол. средство које спречава размножавање бактерија, анти-

биотик.
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антрекс м бол. прострел, антракс.
анџиа м онај који држи ан. – Лаце е еднo време држал ан у Нoвјан и тьг е бил 

анџиа.
апатека ж апотека. – Д идеш у апатеку да купиш илачи, ако мислиш да нешто 

буде од тебе, немoј се шалиш.
апатекарица ж жена апотекар.
апаш м мангуп, преварант; сналажљив човек. – Шта чеш ти у друство с онија 

апаши?
апашче с дем. од апаш, дете апаш.
апе за муда изр. надугачко и нашироко прича којештарије, досадан је кад гово-

ри, уп. мудогризац.
аперациица ж дем. од аперација, мала хируршка интервенција. – Требе да иде 

на неку аперациицу, да му одрежу нећи мадеж, вели не стои му убаво и засмита му 
кад се бритви.

аперише се свр. подвргне се операцији. – Бранко решил да се аперише оди слепо 
црево, дако му ништа не, само да би добил бoлување.

апетит м нагон, прохтев за јелом. – Дьньс нешто несьм при апетит.
апоњак м в. апољак.
апсанџија м чувар затвора. – Апсанџија има заповас едну алку и на њу наниза-

ни кључеви пoголеми од мертечћи ексери.
апсење с гл. им. од апси.
апси несвр. тера у хапс, лишава слободе, хапси. – Билo е и таквo време да ти 

само упадну у кућу и не питују те крив ли си ел неси крив, него oдма апсе.
аравуница ж дем. од аравуна. – Аравуница, тoј следуе кад се закључују такве 

работе.
арами несвр. проклиње.
аран, -рна, -рнo који је ваљан, честит.
аранбаша м 1. вођа хајдука. 2. силник, напасник.
арбиица ж дем. од арбија. – Имал сам арбиицу из два жлта дела, ал да л сам ју 

истровил ел ми ју нећи украде, главно да ју немам више.
арбијћа ж дем. од арбија. – Детиштено ми узело арбијћу, па с њу тера oбруч дoле 

по обoр.
арвалштина ж ауг. и пеј. од арвала. – Арвалштина кoлко касарина.
аргат м надничар на пољопривредном имању.
аргатуе несвр. надничи на пољопривредном имању. – Кьд те нећи oкне идеш та 

аргатуеш, ако те никуј не oка седиш си дoмат, џабе.
арден м орден, одликовање. – Миливој Савин, кьд е нећи празник, накачи ардење 

на груди па се шета проза салo.
аркапија ж задња капија, капија на задњој страни дворишта. – Улазил е нoчу 

на аркапију, та спал код Рузмаринку.
армуниче с дем. и хип. од армуника. – Едьн Рус свиреше у еднo армуниче.
армуниченце с дем. и хип од армуниче. – На армуниченцето му сцепени мејови.
армуничка ж дем. и хип. од армуника.
арнoше се свр. нестане, оде не казујући никоме куда иде. – Ако требе да се диза 

сено на тлакану oн се арнoше негде, а ја мoра да oкнем комшије да ми помoгну.
арслан м лав. – Зьл ко арслан.
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артачење с гл. им. од артачи се. – Боље најдй побољи љуђе за артачење. С тија 
што си намислел да се артачиш гадно ч да прoјдеш.

арћеолoђија ж археологија.
арћеолoђица ж жена археолог. – Однапред су у Равну доодили само арћеолoзи, 

а сьг има и една арћеолoђица, јако згoдна у онеј панталoне.
асал м ћар, чист приход.
асвал м асфалт. – Посипали асвал по стар друм, oн се излокал за гoдину дана.
асвалтьк м дем. од асвал. – Де, польк овде с аутото, па кьд се дованемо до ас-

валтьк ти му тьг давај гасови.
асвалтира несвр. поставља асфалт. – Ош кьд су обећали да асвалтирају и наше 

салo, и тoј си тека седи.
асма ж астма. – Он болан оди асму. – Кьд смо били у вoјску, Станоја Јакoвљевић 

из Деспотовац се стално жалил на асму да га не терају на тежак рад.
асматичав, -а, -о који има астму. –Асматичав си е бил ода детета.
асматичар м онај који болује од астме. – Асматичари имају пунпицу и кад им 

јако дотежае они зину и малко дуну у уста с онуј пунпицу и онo им малко прoјде.
асна ж срећа, вајда, корист. – Од туј работу никуј не видел асну, па нече ни oн.
асћер м турски војник.
асћерија ж турска војска.
ат м коњ племените пасмине.
атарма ж лицитација, лицитирање.
атoр м в. атьр.
аутенце с дем. од ауто, мали ауто. – Збирам паре да и ја купим неко аутенце, 

пoловно, не нoво.
аутија с мн. од ауто. – Проoде аутија разне бoе и разне марће.
аутиште с ауг. и пеј. од ауто. – Кьд идеш по друм, чувај се да те не згази неко 

аутиште.
аутле с в. аутенце.
аутленце с в. аутенце. – Аутленцето јако мьнечко, несьм видел пoмало.
аутљак м зб. пеј. од ауто. – Тoлко се е намложил аутљак, да нема где више да 

се парћирају.
аџа м в. ага.
аџија м онај који је ишао на хаџилук. – Неколко тргoвца из Паланку су ишли у 

Ерусалим, па су и пoсле звали аџије.
аџика ж жена која је ишла на хаџилук. – Из наш крај ни една жена не била аџика.
аџин, -а, -о који припада аџи, који се односи на аџу.
аџиница ж аџина жена. – Ћеро, аџиницу да слушаш, а од аџу да се вардиш.
аџисћи, -ска, -ско који се односи на аџију, који припада аџији.
аџица м дем. од аџа. – И oн е нећи аџица, али осиротел.
ашикување с гл. им. од ашикуе.
ашикуе несвр. води љубав. – Дoста си, Авраме, ашикувал, дошлo е време и да се 

жениш, синко.
ашчика ж куварица на свадби. – Баба Будинка е била чуена ашчика.
ашчильк м куварство, куварски занат, куварска вештина.
ашчиница ж јавна кухиња, народна кухиња.
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Б
баба марта ж зимско време у марту месецу. – Рано си стурил кожуват, ал ако за-

вее баба марта има га тражиш, да га пак навлчеш.
бабадевoјћа ж уседелица. – Јула се никад не женила и довека е остала бабадевoјћа.
бабадрусна ж јака, држећа баба. – Ако би те ванула онај бабадрусна, имал би 

да рoдиш мечку.
бабарога ж (мн. бабарође) фиг. зла жена. – Беште, деца, иде онај бабарога.
бабас, -та, -то који се збабао, који личи на бабу. – Девoјчето им, там долеко, дoјде 

бабасто, ич не убаво.
бабашљачина ж ауг. и пеј. од баба, бабетина.
бабење с. гл. им. од баби.
бабетина ж ауг. и пеј. од баба. – Каква ли чу ја да будем бабетина кьд остареем, 

Бoже мили?
бабино уво с в. бабино руменило Pеziza aurantia Pers.
бабино увце с в. бабино руменило Peziza aurantia Pers.
бабичетина ж ауг. и пеј. од баба. – Страшна нека бабичетина – ужас.
бабје здравје изр. узалуд, бадава. ‒ За чие бабје здравје рнбам од ујутро дo тав-

нин, кад ви све развлкосте.
бабје уво с в. бабино руменило Peziza aurantia Pers.
бьблинка ж дем. од баблина. – Има една бьблинка у Аљин дoл, у њу смо се, кад 

смо чували oвце, кутали од ветар.
бабљак м двогодишња биљка која расте на неплодним и напуштеним местима, 

као коров, висока до двa метра са жутим цветовима, Verbascum philomoides.
баборчетина ж ауг. и пеј. од баборка. – Баборчетиневе ем ситне ем несу узреле, 

ни за кво несу.
бабoше се несвр. пеј. стари, прави се на бабу. – Од какo оста без другара, поче 

се бабoшем, и еве, напраи се на бабу, дако немам ни педесе гoдин.
бабуретина ж ауг. и пеј. од бабура. – Колће су крупне овеј бабуретине, требе по 

пoла ћило млетo месо само за у едну.
бабусћера ж ауг. и пеј. од баба, бабускера. – Оженил се с неку швапску бабусћеру 

збoг паре.
бабусћерина ж ауг. и пеј. од бабусћера..
бабушка ж зоол. врста беле рибе. – Бабушће пецамо на леб, на плитко, ел оне 

пливају под површину не по днo.
бавосање с гл. им. од бавоше (се).
бавoше несвр. задржава, омета кога. – Дoјде само та ме бавoше, не мoг си оба-

им своју работу.
бавoше се несвр. пеј. бави се чиме, губи време у неважним пословима. – Бавoше 

се по риболов место да е узел да малко олепи кућуву, да не дува ветар проз њу.
бавчетина ж ауг. и пеј. од бавка. – Едва се удржа да не паднем у онуј дoле бав-

четину, гдено вадили песьк.
бавчурина ж ауг. и пеј. од бавка. ‒ Бавчурина до бавчурину какo падале гранате.
багатела ж 1. ситна, неважна ствар. – Немoј ми донoсиш у авлију свакакву 

багателу, ел и с овoј што имам не знам квo чу. 2. ниска цена, јевтиноћа. – Купил сам 
на бувљак бициклу за багателу, али чим ју ујану стрoши ми се седлo.
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багателисање с гл. им. од багателише.
багателисување с гл. им. од багателисуе.
багателисуе несвр. в. багателише.
багателише несвр. омаловажава, не цени. – Немoј да ми багателишеш рoбу, ел 

пoсле нече никуј да ју купи.
багатoров, -а, -о који припада багатору. – Ене га багатoров капут закачен у сли-

ву, донеси му из њег цигаре, да испуши едну док машина стои.
багра ж олош, ленштине и насртљивци. – Оче багра силом да дoјде на влас.
багренoв, -а, -о / багренов, -а, -о који се односи на багрем, који припада багрему. 

– Велимир наделал багренoве дуђе за буре. – Најбољи е багренов мед. – Кьд смо 
праили кућу, довели смо струју на багренoве бандере.

багренoвина ж дрво багрема. – Багренoвина е добра за буричи, од њу буџуе 
жлта рећија.

багренче с дем. од багрен, младо дрвце багрема. – Овoј багренче има да порасте 
голем багрен.

багренчич м в. багренче.
Бадња вечер ж вече уочи Божића, Бадње вече.
Бадња недеља ж недеља уочи Божића.
бадњак м церово дрво које се сече у шуми ујутру рано на Бадњи дан.
бадњар м онај који иде да сече бадњак. – Зберу се бадњари, сабајле јутром на 

Бадњи дан, па отoде у алогу да сечу бадњаци, па се там поизнапивају и тек нећи за-
ман се врчају.

бадњаче с дем. од бадњак. – Сине, оцечи пoмало бадњаче да мoж льсно да га 
донесеш.

бађаван, -вна, -вно в. бађавашан. – Дреме бађаван, а момуруза му неокoпана, гле 
колка ју е трава прорасла.

бађавџисћи, -ска, -ско који се односи на бађавџију. – Тoј су бађавџисће приче и 
ујдурме, не осврчај се на њи.

бађерис м онај који управља багером. – Елен из Црвење се упослил у ,,Путеви” 
и там стал бађерис – тера бађер.

бађерисање с гл. им. од бађерише.
бађерисов, -а, -о који се односи на багеристу, који припада багеристи. – 

Бађерисова жена му донела ручьк у плавo лoнче и закачила га у ореј, па кьд заврши 
шикту, да узне да еде.

бађерише несвр. обавља послове багером.
бађеров, -а, -о који припада багеру. – Бађерови тoчкови не иду пoзам, они се 

кoлају по гусенице.
бађерџија м в. бађерис.
бађин, -а, -о који припада бађи. – Овoј мoра да е бађин нoвченик. Истровил га, 

жена, кьд бил пијан.
база несвр. лута, скита, иде бесциљно. – Цел дьн база по салo од кућу до кућу.
базди несвр. смрди, одаје непријатан мирис. – У пoдрумат базди на малушину. – 

Марина мoра да се не запира доле, затoј тoлко базди.
базенче с дем. од базен, мали базен. – Код Свету Трoјцу љуђе напраили бетoнско 

базенче где збирају вoду за прскање лозја.
базoв,-а, -о који је од зове. – Базoви цеви.
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базoвинка ж дем. од базовина.
баи се несвр. 1. касни, често закашњава; уп. бави се. – Зашто се ти млого баиш, 

што никад не доодиш на време? 2. занима се, бави се неким занимањем. – Никуј 
више нече да се баи с пољупоривреду, сви oче леб без матику.

баирче с в. баирчьк. – Наше лoзје е там, oдма иза баирчено.
бајат, -а, -о који није свеж. – На војници су увек давали бајат леб.
бајбук м 1. вир на реци, вртлог. – У тија су се бајбук више љуђе удавили. 2. апса, 

затвор. – Набедили га за неку краџу и стрпали га у бајбук.
бајбукана ж в. бајбук (2). – До јучер бил буџа, а сьг и oн напипал бајбукану.
бакальк м трговање намирницама.
бакалин м трговац колонијалном робом, на мало.
бакалница ж радња у којој се продају прехрамбене и друге намирнице.
бакалче с дем. и хип. од бакал. – Онoј зеленоно бакалче збира малко вишће од 

пoла ћило, кьд га бьш наплниш.
бакалченце с дем. и хип. од бакал, мали, најмањи бокал. – Еднo бакалченце, од 

еднo триста грама, за мен је дoста и доста, винце за уз ручьк.
баканџе ж тешке цокуле. – Кьд ми се на баканџе јoш навача блато, едва подизам 

нoђе.
бакаруша ж стари бакарни новац мале вредности.
бакрачар м занатлија који израђује предмете од бакра: бакраче, котлове, каза-

не и сл. – У Паланку е бил чуен Кoле, бакрачар.
баксуз м 1. лош, зао човек. 2. малер. – Тури нећи залог у уста ујутру, да те не бије 

баксуз.
баксузан, -зна, -зно који има баксуску нарав. – Баксузан, усвет га нема тькьв.
баксузес, -та, -то који је баксузан, лош, зао. – Баксузес је до злабога.
баксузин м зао човек, баксуз.
баксузльк м особина баксуза; зло, пакост. – Плн е с баксульк.
баксуштина м / ж пеј. онај који је велики баксуз, који је врло лош човек. – Не знам 

квo oче од мен онај баксуштина, стално ми нешто прети.
бакче се несвр. арчи време на безвредне ствари, ради неки посао без успеха. – 

Бакче се по тишљерај, само да би избегал од пољупривреду.
бакшиш м чашћење за услугу, напојница. – Нећи ћелери, куи су вредни и куи уму 

да брзо срачуњују, бьш добро проoде с бакшиш.
бала ж коцкасто сабијена слама или сено. – Планирам по едну балу сено и по 

едну балу сламу даньс за стoку.
балавица ж млада неискусна женска особа. – Не тражим ја балавице, тражим ја 

oзбиљну девoјћу.
балавурдија ж зб. гомила ленштина и бадаваџија.
балетина ж дем. од бала (о сену, слами).
балира несвр. прави бале од сена или сламе, помоћу одговарајуће машине. – Тoза 

Клапоња купил машину за балирање, па иде па балира на љуђе сламу и сено, паре 
млати.

балица ж дем. од бала, мала бала. – Една балица сено, за две oвце и едну козу, 
требе да трае три дена.

бамња ж бот. врста поврћа Hibsicus esculentus. У народу се ерује да појачава 
мушку моћ,
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банама ж банана Musa paradisiaca.
банбус м трска тропских крајева, веома чврста и еластична Bambusa 

arundinacea.
банбусов штап м штап за пецање од бамбуса. – Имали су бели и црни банбусо-

ви штапови.
бангав, -а, -о који има ране. – Нећи Цигање продали на некуга човека бангавога 

коња, ел га били намазали с неквo, та не ћопал док га продавали.
бангалoз м скитница, пангалоз.
банѕа несвр. луња, скита. – Куј ти га знае куде банѕа нoчум.
бановина ж административни део државне територије којом управља бан. – 

Наш крај је припадал у Моравску бановину. – Џав курав, Моравска бановина – тека 
се думало.

бьнтеање с гл. им. од бьнти.
бьнти несвр. нетремице гледа, поглеђује. – Само у њу бьнти.
бантoше несвр. пеј. од банта. – Бантoше си квo му падне на памет.
бантрљoше несвр. пеј. од бантрља. – Никуј њега не слуша кьд oн бантрљoше ер 

знају да нема квo од њега да чују.
банћече с дем. од банћет, мали банкет. – Там гдето се прае цигле има три голе-

ма банћета и еднo банћече, онo на Жику Чуравину.
бања ж фиг. угодан живот. – Оженил си се – нашал си бању. Само нече они 

млoго да те трпу таквoга.
бања се несвр. купа се. – Иду у Бањицу, да се бањају.
бањање с. гл. им. од бања се.
бараба м / ж груба, проста особа, пропалица, скитница, олош. – Дьньс се напа-

тиле тoљће барабе да не мoж на мир по пут да прoјдеш од њи.
бараберија ж зб. од бараба. – Збере се бараберија и oдма oче да мења влас.
барака ж зграда начињена од дасака. – Наши су заробљеници у Немачку седели 

по бараће.
бари несвр. 1. прокувава. – Барим малко коприве за пујће. 2. фиг. убеђује, моли, 

наговара. – Бари ју за онуј работу.
Барјам м муслимански верски празник.
барјатарка ж жена барјактар. – Ја до сьг несьм чул да има жена барјатарка.
барјатарче с дете барјактар.
барјаче с дем. од барјак.
барјачетина ж аугм. и пеј. стара, поцепана застава. – Нема куј да каже на онија 

у предузеће да стуре онуј барјачетину, па да туре барјак какo требе.
барјачина ж ауг. и пеј. од барјак, велики барјак. – Колкo ли е метра постав ошлo 

у онoлку барјачину.
барленце с дем и хип од барла.
барлица ж дем. и хип. од барла.
барљив, -а, -о који је пун воде, мочваран. – Милча Станићин ми продава неко 

барљиво сено за скупе паре, али ни ја несьм од јучер.
барнас, -та, -то в. баран (3).
баружица ж дем. од баруга. – Имаше там, иза кућете, една баружица, али сьг 

затрпана, туј прошьл пут.
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баруљак м пеј. од бара, мочварно земљиште. – Припрлo га за паре, па oче да 
продаде онија баруљак код Жуковску ћуприју, али слабо има купци.

барушка ж дем. од бара, мала бара, барица.
басамаци м мн. степениште. – Немoј да паднеш од басамаци, иди си покре 

дувар.
басамaчьк м дем. и хип. од басамак. – Граџицата му има само едьн басамaчьк, 

кoлко да му не улази вода у сoбу кьд падне ћиша.
басамаче с дем. од басамак. – Преди његoву кућу има еднo басамаче од неку 

грбаву камену плoчу, мoш се вузнеш од њег ако не пазиш.
басмен, -а, -о који је од памучне или пртене басме, то јест није од постава. – 

Перса нoси басмене дреје и на тежатник, па чу ју питам квo че да навлче на празник 
кьд се оне поцепе.

басменце с дем. од басмо. – Беше ми остало малко басменце од дреју, па узе те 
напраи гаче за дете си.

басмиште с ауг. и пеј. од басмо. – Реко бьђи да си сашием нoву дреју, иде Велиг-
ден, па да завардим жабу, онo басмиштето скупо у ђавола, па се ману, ци поминем и 
овак. – Басметија од сoрту, мoж да бираш ел да гледаш.

басћијар м велики ексер за закивање басћија. – Одавна не имало да се купе ек-
сери басћијари, него и праили Цигање, а били су гоџа скупи, а гоџа је и требало да 
се искову све басћије.

бата м старији брат. – Бата-Десимир и бата-Веља, гоџа су пoстари од мен.
баталиoнсћи, -ска, -ско који се односи на баталион, који је у вези са баталио-

ном. – Он је бил нећи баталиoнсћи старешина, у онија првњи рат.
баталисување с гл. им. од баталисуе.
баталисуе несвр. оставља, напушта, диже руке од чега. – Не баталисуј служби-

цуту, имаш ситну децу, требе с леб да и раниш.
баталише свр. / несвр. остави, напусти. – Баталисал туј красну жену, мисли че 

да најде бoљу. – А му се нека ствар не свиди, oдма ју баталише.
батерија ж батеријска лампа. – Имам батерију, ал не требе да се купи батерија 

за у њу, него си само стискаш и она свети.
батис м врста танког, финог платна, батист.
бьц узв. којим се казује да је неко некога, нешто боцнуо. – Ја бьц с иглу и пува-

лото пуче.
бьцкьв, -а, -о 1. в. боцкав. 2. фиг. онај који је заједљив, циничан, пецкав.
бьчвица ж дем. и хип. од бьчва, мања бачва.
башење с. в. башеање.
баштинсћи, -ска, -ско који се односи на башту, који припада башти, очев.
баштинсћи прил. као отац. – Баштинсћи те саветуем, дако ти несьм башта.
башчованџисање с гл. им. од башчованџише. – Едни су се огаздили с 

башчованџисање.
башчованџисување с гл. им. од башчованџисуе.
башчованџисуе несвр. бави се баштованлуком. – Башчованџисуе по Дoљње 

Зуничје, oче паре да намлати.
башчованџише несвр. в. башчованџисуе.
бе узв. бре. – Где, си, бе бате?
бегање с гл. им. од бега. – Теб мoж да спаси само бегање, нема ти друђи лек.
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бедвансћи, -ска, -ско који се односи на бедву, мобу. – За бедвансћи ручьк сам 
уготвила гус васуљ.

бедвар м учесник у моби, у бедви. – Имамо два бедвара у сечу шуму, они с њине 
мотoрне тестере има да ју обoре за едьн дьн.

бедварче с дем. од бедвар, то је обично дете неке бедварке, које она није имала 
коме да остави, него га повела са собом. Бедварче обично доноси воду бедварима и 
тако се данас прехрани.

бедевија ж 1. кобила арапске расе. 2. фиг. згодна, стасита жена.
бедевинка ж дем. од бедевина.
беж м бег, бекство, бежање. – Они припуцаше, а ми уземо беж ус потoк.
бежан м онај који бежи (та је именица прерасла и лично име (Бежан), бегунац.
бежанија ж 1. бежање. – Кьд видoмо да иду Бугари кьд си наста една бежанија. 

2. збег. – Ишли смо у бежанију у сокобањско.
бежанов, -а, -о који припада бежану (Бежану), ономе који бежи из страха, 

плашљивцу. – Бежанова мајка не ровала.
безалкоколан, -лна, -лно који је без алкохола (о пићу). – Пијанице бьђи преoде на 

безалкоколна пића, нече да мoж да е тoј истин.
безмудоња м фиг. слабић, кукавица. – Турили онoга безмудоњу да варди салo од 

Бугари од онуј стран одoклето че они и да дoјду.
безмужата ж удовица, разведена, жена без мужа.
бекне свр. в. бькне.
бекрија м онај који радо пије и весели се.
беле черапе ж чарапе исплетене од беле вуне које се носе заврнуте преко дубо-

ких ципела, као модни детаљ.
бележен, -а, -о 1. који има неку телесну ману или недостатак. – Бoг га бележил, 

oдма му турил цвићери на нoс, затoј е бележен. 2. који има неку телесну белегу на-
мерно или случајно начињену. – Бележен с едну цепљанку која ѕвркла и убила га у 
веџу.

бележoше несвр. ауг. и пеј. од бележи (забележава). – Бележoше бьђи на некву 
артију куји је кoлко дал прилог, али га приметили да записуе по пoмалко.

белен, -а, -о 1. који је обељен, са кога је скинута кора (о дрвету). – На овицири се 
довoзе белене цепљањће за oгрев. 2. који је бељен прањем.– Белен постав.

бело с бело вино. – Ми смо пили бело, чича-Свилен црно.
бело лале изр. још како. – Че урабoти oн тoј, ко бело лале.
белога света изр. много, врло много. – С барјаци, с виле, с товађе, гранул народ 

белога света.
белолучoше несвр. пеј. од белолучи. – Де, да месoто малко обелолучи, да само 

замирисуе на бели лук, него га белолучoше да се не мoж еде колкo смрди на лукат.
белосвецћи, -ска, -ско који је непознатог, непоузданог порекла. – Немoј ми до-

ведеш неку алу белосвецку, има ти се одрекнем преко нoвине.
белушка ж 1. хип. од белуша. 2. змија белоушка Natrix natrix. – Змије белушће 

несу oтрувне.
белчужьк м дем. од белчуг.
бељиљћа ж дем. од бељиља.
бесилка ж вешање, бешење (као смртна казна). – Осуден на бесилку.
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бећарльк м бећарство, момковање. – Вучо, сине, млoго време траје твoјат 
бећарльк, скoро че да прoјде време, па те пoсле ни една девoјћа нече више.

бећаруе несвр. момкује, живи бећарским животом. – Решил сам, вели, да 
бећаруем до триесту гoдин, па пoсле чу да видим да ли чу се женим.

бигрен м в. бигьр.
бирoвчина м ауг. и пеј. од биров. – Крће е бил страшна бирoвчина, кьд oн руцне 

од Буку, цело га салo чуе, нема oн да иде од малу до малу.
бисажетине ж ауг. и пеј. од бисази, велики похабани бисази. – Не стура бисаже-

тинете од седлo.
бисер м 1. округло, тврдо седефасто зрно које се ствара у љуштури неких 

шкољки. 2. бот. многогодишња зељаста биљка из фам. Rosaceae.
бисерьк м дем. од бисер (1), зрно бисера. – Белo ко бисерьк, ал не бисер.
бисеран, -рна, -рно који се односи на бисер, који је од бисера, који као да је од 

бисера. – Нада наместила зуби, па бели ко бисерни.
бисерје с зб. од бисер. – Оцутра се слана по ливаду сјаји ко бисерје.
бисерка ж зоол. врста кокоши, мисирка.
бисерлија м онај који је бисером накићен.
бистар, -тра, -тро 1. који је чист и провидан. – Кoњ oче да пије само бистру вoду. 

2. фиг. који брзо и лако схвата, који је паметан. – Учитељ за Перицу казуе да е би-
стар, ал не вoли да учи, па затoј не петичар.

бистар ко бoза изр. мутан; глуп.
бистри несвр. фиг. чита, тумачи. – Узел да бистри полатику.
бициклис м онај који се такмичи у вожњи бициклом. – Решил сам, кьд порастем, 

да будем бициклис.
биџа м човечуљак, човек ниског раста.
Благовес м Благовести. – Веч од Благовес мoж да се сее момуруза.
благос м особина онога који је благ.
благосов м благослов. – Ел чекаш од Бoга благосов.
блатара ж кућа омазана блатом. – Ми седимo у ѕидану и малтерисану кућу, а 

они у блатару.
блатољак м пеј. од блато. – Да идемо по пут, че да буде млoго долеко, па удари-

мо пречицу преко нећи блатољак, едва некако излезомо.
бледуњикав, -а, -о који је прилично блед, бледуњав. – Бледуњикав некакьв ми 

дoјде, мoра да има неку бoљћу.
блекање с гл. им. од блека.
блесав, -а, -о који није нормалан, који је луцкаст. – Блесав колкo е тежак.
блесавило с блесавост. – Уватило га неко блесавило.
блесавица ж пеј. она која није нормална, која је луцкаста. – Блесавица една бле-

сава, она че ме учи ко се чувају деца.
блесча м пеј. блесан, глупак. – Па ел неси запантел квo сам ти казувала, блесчо 

блесави?
блоћеј м полумесечасто обликовано гвожђе којим се поткива врх војничке цо-

куле.
блинћер м метални мамац за риболов, блинкер. – У прво време, кьд су се код нас 

појавили, могьл си с блинћер да уватиш рибе колкo oч, сьг едва.
блинћерисање с гл. им. од блинћерише.
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блинћерисување с гл. им. од блинћерисуе.
блинћерисуе несвр. в. блинћерише.
блинћерише несвр. лови рибу блинкером.
блудна радња изр. спровођење блуди.
блцање с гл. им. од блца.
блцне свр. бекне, проговори. ‒ Не зна ни да блцне.
блшица ж дем. од бла. – Целу нoч су ме еле блшице.
бљескав, -а, -о који бљеска, светлуца. – Бљескави му oчи, мoра да е па пинул.
бљие несвр. прелива преко нечега (о течности). – Бљие вода преко брану, мoж се 

деси и да ју однесе, тoлка е дошла пoводња.
бљузгав, -а, -о који је блатњав и помешан са водом и снегом, житак. – Млoго е 

бљузгав пут, бoљ немoј даньс да поoдиш него ако мoш јутре, зајутре.
бљузгавица ж лапавица са кишом и снегом. – Таква е бљузгавица да ти една нога 

иде там а друга овам.
бљунти несвр. изазива осећај бљутавости. – Нечу га едем, пoсле ми само 

бљунти по мешину од њег.
бљунтије несвр. в. бљунти. – Ако кусаш Живћину чорбу, че ти три дена бљунтије 

у уста на покварен маз.
бoбучьк м дем. од бобук. – Ти си јoш мьнечьк, немoј се купеш с мoмци у бoбук 

него пoдоле у малијан бoбучьк.
беленѕука ж наруквица.
бели се несвр. пере се, купа се. – Чека да се згрее вода, па диде у шупу да се бели.
бoг да прoсти 1. изр. којим се изражава саућешће. 2. парастос. – Иде на бoг да 

прoсти. 3. фиг. чело. – Ударил га с тилуђе у бoг да прoсти и на место га убил.
богобојазан, -зна, -зно који поштује и боји се Бога. – Бил едьн човек млoго по-

штен и богобојазан.
богоулник м онај који хули на Бога.
боде несвр. 1. изазива нелагоду убодима, боцка. – Боде ме овај пртена кошуља. 2. 

убодом пробада. – Вoл Булча oче да боде, варди се кьд му приoдиш.
бодеж м војнички нож који претежжо служи за борбу изблиза и убадање про-

тивника.
бодрчка (се) несвр. задиркује (се), изазива расправу, свађу. – Немoј да га бод-

рчкаш, ел видиш да oн тебе ништа не дира. – Дечијана се цел дьн бодрчкају, на крај 
има да испадне ровање.

бодрчкало с онај који задиркује, боцка, пецка.
бодрчкање с гл. им. од бодрчка.
бодрчне свр. боцне, пецне. – Тoј чељаче не мoж да прoјде креј тебе, а да те не 

бодрчне.
бођињће ж дем. од бођиње (1). – Не тoј тoлко страшно, свако дете одболуе 

бођињће.
божикoвина ж бот. зимзелени жбун Ilex aquifolium, висок и до десет метара. 

Расте споро и доживи старост до 300 година. Малени цветови су сакупљени у 
бледожуте цвасти. Плодови су црвене бобице.

божични, -чна, -чно који се односи на Божић. – Божично прасе.
бoза ж киселкасто освежавајуће пиће које се прави од кукурузног брашна.
бoзаџија м онај који прави и продаје бозу. – Пера Бoзаџија имал радњу до шкoлу.
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бозаџильк м бављење бозаџијским занатом.
бoзна прил. незнано. – Навалили бoзна кoлко.
бoј3 м спрат, кат. – Кућа на два бoја.
бoјлер2 м електрични апарат за загревање воде.
бoксер м гвоздени предмет са шиљцима који се узима у шаку ради задавања 

опасних удараца. – Шoћи, што му бил дoм до Луку Ковача, е стално носил бoксер у 
џеп, вели: за сваћи случај.

бонбардер м авион који баца бомбе.
бонбонџија м онај који прави и продаје бомбоне. – С време на време у салo су 

доодили бонбонџије.
бонбонџика ж жена бонбонџија. – Ружа, бонбонџика е стално ишла с њoјнога 

Бoру бонбонџију по вашари и продавали бонбoне, лулице и ћераце.
бoракс м хемијско једињење бора, натријума и кисеоника.
бортира несвр. абортира. – Прво е ишла по бабе, ал кьд не помoгло и кьд по-

стало oпасно, морала е д иде да бортира. Едва остала жива.
бoћерица ж ловачка пушка са две цеви, једне изнад друге. – Имам руску бoћерицу, 

калибер 12, знаеш каква е, нек си ебе матер.
бoцкав, -а, -о који боцка. – Пртена кошуља е млoго бoцкава, нарoчито док је нoва.
брадавичетина ж ауг. и пеј. од брадавица. – Има на нoс неку брадавичетину, па 

јако грoзна, нема се никад ожени.
брадва ж секира пинтерског заната.
брадветина. ж ауг. и пеј. од брадва. – Тео си оцечем прс с онуј брадветину, несьм 

знал да оне имају криво држаље.
брадвица ж дем. од брадва.
брадвичка ж дем. од брадва.
брадвoљ м ауг. и пеј. од брадва, стара брадва. – Дела дуђе с нећи брадвoљ што 

остал јoш од Бoру Пинтера, али му слабо иде работата, а думала сам му да си купи 
нoву брадву.

браздичас, -та, -то који има бразде. – Њивата им дoјде врла, па браздичаста, 
дoста ју снела вода.

брајко м пеј. пријатељ, побратим. – Млoго ти тражиш за тoј теле, брајко мoј, 
нечеш да мoж да постигнеш туј цену.

брашњар м онај који тргује брашном.
брашњара ж магацин брашна. – Њина е брашњара била гoре на Вашариште.
брашњарка ж жена брашњар. – Јелка, брашњарка, на Љубу Мечку свастика.
брашњаров, -а, -о који припада брашњару. – Брашњаров син е имал све петице 

у шкoлу, дако не бил најбољ ђак. Прича се да е понећи пут на учитеља доносил 
брашанце.

брборак м зоол. 1. в. брборка. 2. пуноглавац.
брвьк м дем. од брв. – Преко потoчкуту имаше едьн брвьк, али га однела вода 

кьд беше доодила голема.
брго прил. 1. брзо. – Немoј д идеш тoлко брго, не мoг те стизам. 2. у кратком 

року. – Д идеш и брго да се врнеш.
брезје с зб. од бреза, брезова шумица.
брекуља ж крава која даје доста млека, која добро бречи.
брекче несвр. стење, брекће. – Деда брекче узбрдо, али че да излезне, жена.
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бренуе несвр. односи се са поштовањем, са обзиром према коме. – Он си не бре-
нуе ни башту, ни матер, а камоли другуга.

бречање с гл. им. од бречи.
брзалица ж жена брза на језику, а спора у размишљању. – На туј брзалицу што 

на ум, тoј на друм, а не мисли квo че пoсле да испадне.
брзањац м оно што се уради на брзину. – Де ми на брзањац да одиграмо малко 

ањц.
брзаче с дем. од брзак.
брзачич м дем. од брзак.
бритвoше се несвр. пеј. од бритви се. – Бритвoше се кьд се сети, понећи пут бьш 

личи на попа.
брљив, -а, -о који је духовно поремећен, ненормалан.
брук м кила, брух, хернија. – Мoра да га вoде код дoктура да му аперише брук.
бу узв. у изрзу – Џа ел бу!
буба пустињак ж зоол. Osmoderma barnibita.
бубетина ж ауг. и пеј. од буба, велика буба, страшна буба.
буборак м зоол. слатководна риба дубоких вода, мада у доба мреста тражи 

плиће брзаке, Vimbra vimbra.
бубуљћа ж бубуљица.
бубуљћав, -а, -о који је бубуљичав.
бубуљчица ж дем. од бубуљћа.
буваљћа ж жена бувач.
бувач м онај који млати мотком (орахе, раж и сл.).
бука (источна) ж бот. Fagus orientalis.
бука мезиска ж бот. Fagus moesiaca.
буковача ж бот. печурка која расте испод букве.
булазер м брат. – Булазер ми е служил вoјску у Чачак.
булубанче с дем. од булубан.
булубанчес, -та, -то који је дебео и округао.
буљча м онај који је буљавих очију.
бунтиoше несвр. ауг. и пеј. од бунтије. – Бунтиосала је Здравкова тлакана има 

три дена, тoлко млoго сено имало у њу.
бунћер м бункер.
бунџија м онај који се стално буни.
бурђијетина ж ауг. и пеј. од бурђија, велика бургија. – Тај му бурђијетина служи 

само да проврти онуј средњу дувку на ерьм, иначе му ни за кво друго не требе, седи 
си там закачена на едьн клин, ал ако нећи потражи да се послуша, не дава.

буречoше несвр. пеј. од буречи. – Не само да буречи, него буречoше, да те стра 
сузне; личи ко да би те сьс зуби заклал.

бурумет м поремећај, пометња.
бутинка ж дем. од бутина. – Бутинћете му тьнће, па модре, на девoјчето.
бучавштина ж неуредна, неочешљана, лоша жена. – Кo га не срамота да излезне 

меџу љуђе с онуј бучавштину.
бучјак м букова шума.
буџа м пеј. важна личност, старешина. – Чим е Мирко станул буџа, oдма се 

навлкал у кoжен капут.
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буџован м пеј. важна личност, старешина. – Да се вардиш да те нећи буџован 
не узне на зуб, ел топрв си тьг надрљал.

буша ж ситно, старинског порекла, планинско говече, које живи на Старој пла-
нини.

В
вабрикуе се несвр. производи се у фабрици. – Гледал сам ко су се вабрикувале 

ципиле у Леду.
вабричћи, -чка, -чко који се односи на фабрику. – Нећи вабричћи oџаци су млoго 

висоћи.
вавољак м грудвица која се ваља међу прстима; залогај који се ваља у устима. 

– У вршу е тoлка жега и голема прашина да ни се навачају вавољци од прашину на 
гушу и под браду.

вавољење с гл. им. од вавољи.
вавољи несвр. ваља грудвицу међу прстима или залогај у устима. – Вавољи онуј 

краставицу у безуба уста и некво ми казуе – ништа ју не разбирам.
вага ж фиг. мушки полни орган. – Оч да те турим малко на моју вагу?
вагабoнџа ж скитница, пропалица, вечити незадовољник. – Твое друство несу 

теј селсће вагабoнџе, него да се угледаш на Првула Јoвћинога, вредног и работног 
човека.

ваганар м онај који може сам да искуса један пун ваган.
ваганче с мала дрвена посуда.
ваганчетина ж аугм. и пеј. стари велики ваган. – Искусаше плну ваганчетину 

сьс васуљ, ко да несу ели три дена.
вагонечич м дем. од вагонет. – Пера Пуфта размонтирал едан рударсћи вагоне-

чич, па му узел тoчкови са све осасвину, та му служи за дизање тегови.
вагoнчина ж велики, стари вагон. – Тај вагoнчина е длго стојала на спoредан 

кoлосек, док ју несу негде одвлкли.
вагoнчич м дем. од вагон. – Зoран има, башта си му донел из Београд, вoз у сoбу, 

сас шерени вагoнчичи.
ваденичетина ж ауг. од ваденица (воденица). – Сьг ваденичетината стои празна. 

Љуђе манули да мељу жито, купују си леб.
ваденичиште с в. воденичиште.
важнос м важност, вредност. – Теја паре немају више важнос, требало и заме-

ниш на време. – Кмет почел, па се дере на љуђе, мисли да тека показуе свoј важнос.
вазалин м жућкаста маст за мазање. – Била прича: Oженили се Рус и Русћиња, 

па првњу нoч свекар и свекрва слушали на врата каквo че да буде. Али невеста 
нешто почела да цвили, да јауче, а свекрва че: „Каћерина, Каћерина, падај маљка 
вазаљина,“ А, свекар контрира: „Њикалај, Њикалај, ти па сухом паћерај.“

вазалинко м пеј. полтрон, онај који се сваком улизује.
ваздизање с гл. им. од ваздиза.
ваздук м ваздух. – Бoље да си седим у салo на чис ваздук него д им у варош да се 

давим у онија вабричћи димови.
вазлија ж ваза. – Вазлија за цвејће
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вајан, -јна, -јно јадан, жалостан; тобожњи. – Имаш вајнога зета, пијаницу и 
женскароша.

вајда ж корист, ћар. – Немам ја од тoј никакву вајду. – Ако е за вајду, дoста е.
вајдица ж мала корист. – Продал си си краву, а ел си видел неку вајдицу од па-

рете ел и пoтроши по каване?
вакултет м факултет, висока школа. – Старотога сина дал там на некьв вакул-

тет, да учи за профисера. – Дьньс има гоџа вакултети, али несу сви еднькви.
вакултетсћи, -ска, ско који је у вези са факултетом. – Не вреди ти ни да си 

вакултетсћи шкoлуван, работу не мoж да најдеш.
валеж м хваљење, хвалисање. – Њoјан је валеж јако голем, неподнoшљив.
валија м гувернер једне покрајине (вилајет) у турској царевини.
валoше се несвр. ауг. и пеј. од вали се. – Уместо да се покрије и да ћути, она се 

валoше с чии е мужје спала.
валужица ж дем. од валуга. – Испод Душанову колибу има една јако згoдна ва-

лужица с кладанац и они си туј саде градину, а и имају убав сливак.
валџика ж жена валџија. – Код туј валџику е све најубаво и најдобро, а овам сви 

се ми знамо какви смо.
ваљне свр. котрљне, закотрља. – Ваљни га низ брег, има се устаи дoле у потoк. 

– Некако се споречкају, па га овија ваљне низ басамаци, те си онија стрoши руку.
ваљне се свр. завали се, котрљне се. – Вечером се само ваљнем у сламу и oдма 

заспим.
ваљуванка ж шљива џанарика чији је плод потпуно лоптаст.
ванземаљац м неземаљски, нестваран. – Навлчу се у неће чудне дрее, туре на 

главу онија шљемови од мотoр, па се прае да су ванземаљци, а у стварима иду нoчу, 
па крадну где квo стигну, а ако и нећи види, они пoјду кам њега, а овија утекне, главу 
да си спаси.

ванпирсћи, -ка, -ко који се односи на вампира. – Вуча Милошов е имал ванпирсћи 
зуби, кьд се нацери стра да те увати.

ванпируе несвр. понаша се као вампир. – Целу нoч ванпируе, а дањом спи ко 
прч.

вантазира несвр. заноси се, замлаћује се, замишља немогуће ствари. – Милоја 
вантазира ко че се ожени с Брижит Бардo.

варак м танак листић злата и сребра који се употребљава за украс, клободан. 
– Девoјће су, еј, пред онија рат, јако волеле да на дрешку имају и варак.

варен, -а, -о куван. – Што се цериш ко варена тиква?
варзило с црвена боја, често се употребљава за бојење ускршњих јаја.
варира несвр. не стоји стабилно (ђуле на кантару). – Дoбро, не бьш десет ћила, 

варира малко, али нема везе.
варкав, -а, -о који хоће да превари, непоуздан.
варничка ж дем. од варница. – Варничка му ѕвркла у oко та га тела исћорави.
варошанка ж жена из вароши, госпођа. – Ако су варошанће дошле у салo, значи 

да е дошло ѕадње време.
варошлија м пеј. од варошанин. – Како се Буда оцелил у Паланку и стал 

варошлија, слабо вреви сьс сељаци.
варошче с градско, варошко дете. – Mи сељачка деца која смо ишли у варош у 

шкoлу често смо сe били с варошчичи, кьд ни они подевају.
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вата несвр. 1. хвата, лови – Ошьл да вата рибу. 2. садржи (о судовима). – Овoј 
буре вата двеста ћила, а онoј до њег триста.

ватаљћа ж женска особа која на вешт начин осваја мушкарце, из користи.
ватра ж повећана телесна температура. – Дете им гори у ватру.
ваћела ж прекоревање, опомињање. – Бoље да урабoтим тoј ко су ми рекли него 

да ми пoсле читају ваћелу.
ваћка несвр. 1. пипка. – Немoј да ме ваћкаш, несьм ја тебе там нека. 2. хвата 

на превару. – Ваћка такви поприглупави који су, па им писуе тужбе и узима големе 
паре, а кьд пoсле на суд они изгубе.

ваћкање с гл. им од ваћка.
вачанција ж вулг. хватање, додиривање. – Кьд се на игранку угаси сијалица на-

стане oпшта вачанција – куј куга увати – за руће, за нoђе, за незгодно место.
ваџевина ж извлачење из тешке ситуације правдањем. – Никаква ваџевина ти 

туј не мож помoгне, има да платиш штету ел идемо на суд.
вашари несвр. 1. учествује на вашару, проводи се на вашару. – Цел дьн и целу 

ноч вашари, топрв пред зору дооди дом. 2. купује на вашару. – Ел вашари нешто ел 
си иде ће онак?

вашарлика ж жена која учествује на вашару. – Меџу вашарлиће мoж да најдеш 
свакакве.

вашарџија м в. вашарлија.
вашинсћи прил. на ваш начин. – Ви си га работете вашинсћи, а ми чемо какo си 

ми умемо.
ведер м опруга, федер. – Прсал ми ведер на сат.
ведерише несвр. федерише, њише се на федерима.
ведерче с дем. од ведер. – Кьд расклопи ćат да видим квo има унутра, онo еднo 

жлтo ведерче мрда натам-наовам-натам.
ведремешче с дем. од ведремез. – Ведремешчето му има црвене корице.
вежбаечи прил. вежбајући. – Вежбаечи, отћину се онија кругови, oн падне на 

главу и смаши си врат.
везене черапе ж чарапе од црне пређе извезене по горњем делу горњишта.
везиља ж женска особа која везе.
везиљћа ж дем. и хип. од везиља.
везне свр. проведе неко време везући, извезе мало. – Уграби малко време те везну 

неколко покрстице на пешћират.
вејалица ж в. вејара. – Вејалица, тoј билo скупо, тoј не могьл сваћи да купи, па 

смо си жито вејали с лопате.
велијћа ж дем. и хип. од велија. – У ћило иду три велијће, ето, тека и ја праим.
велићи шерени кљуводрвац м зоол. Dendrocop maior.
величьк, -чка, -чкo који је прилично велик.
вересија ж плаћање на почек. – Час свакоме, вересија никоме. – Даньс за готoво, 

а јутре на вересију.
верилбина ж в. верилба. – Њина верилбина е била у прoшлу суботу, а веч думају 

да се квари.
ветило с лоша, избледела боја. – Уватило га неко ветило, дај, Бoже, да не ништа 

страшно.
ветo прил. избледело, старо.
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ветрушина ж аугм. и пеј. јак ветар. – Ако дуне нека ветрушина, има да ни 
растури крстине.

ветруштина ж аугм. и пеј. силан ветар, олуја. – Налетела е нека ветруштина да 
е крoвови односила.

вечер ж вече. – Првњу вечер би што би.
веџбач м онај који вежба, који учествује у неким вежбама. – Чича-Драђи Јерча 

е бил веџбач и кьд се пенѕионисал. Меда, вискултурник му не бил ни за мали прс.
веџбачица ж жена вежбач. – Деса Сoколица е била јако добра веџбачица.
вешаљчица ж дем. од вешаљћа.
вештица ж фиг. опака жена. – Срето Сoјћу, вештицу, и стра ме би дoкле пројдo 

покре њу.
вивак м зоол. птица селица из рода Charadriidae. Карактерише је глас вии-ва 

Vаnelus vanelus.
виверичћи, -ска, -ско који се односи на веверицу. – Виверичка oпашка е бујна и 

голема, па на гoре увиена.
виверчица ж дем. од виверица. – Има нека невељашна деца, па с ваздушне 

пушће убивају виверчице.
вигура ж тобоже знатна личност. – Ти си сьг постал голема вигура – пандур 

у oпштину.
видалко с дем. од видало. – Де, стани овам на видалко да бoље видим куи си.
видрувач м онај који видрује жито. – Даду ти у руће дрвену лопату и рекну, ти 

си дьньс видрувач, а ти сьг гледај какoч, сьс лопату, на свака два-три сата да прев-
рнеш три иљади ћила жито.

видрувачица ж жена видрувач.
вијаћерис м онај који управља фијкером. – У мoј живoт бил сам и вијаћерис и 

рабаџија, и вадил сам лед из Тимoк за леденицу на Драђи Клаћерџију.
вијаћерче с дем. од вијаћер. – Они несу били бoгзна кви газде, али су имали еднo 

вијаћерче, па кьд пoјду у варош, они се удрве у њег, ко да су не знам куи.
вијoчка ж дем. од вијока. ‒ У најгорњу вијoчку седи дедин бритвачћи нoж и туј 

никуј не сме да пипа.
вијoшница српска ж бот. Parietaria serbica.
вилтер м филтер. – Причали су да че на бoрсћи oџак да туре нећи вилтер да не 

иде више љут дим, али да л су га турали ел несу, димат си па излази и „дави“.
вилтерисување с гл. им. од вилтерисуе.
вилтерисуе несвр. в. вилтерише.
вилтерише несвр. пречишћава филтером, филтрира.
вилчес, -та, -то в. вилес.
вињашка ж дем. и хип. од вињага. – Све вињашћете што смо пролетос посадили 

изгледа да су се привануле.
виoглав, -а, -о који је својеглав, бандоглав, тврдоглав; уп. навиглавина. – С тoга 

виoглавога нема дoговор.
вирьк дем. од вир.
вири несвр. 1. гледа кроз што. – Вири унутра. 2. помолило се што. – Вири ти 

зелени лук из торбу, а ти се праиш да си госпoдин.
вирмезьк м дем. од вирмез. – Добрo би билo да малко трљнеш пенџерат сьс вир-

мезьк, да ти не трулавее више.
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вирмица ж дем. од вирма. – Вуча беше отворил неку вирмицу, али ју убрзо за-
твори.

вирне свр. 1. дуне (ветрић). 2. провири да види, гвирне.
вирче с дем. од вир, вирчић.
вирчина м велики вир. – Овoга сам клена уватил у онуј вирчину под железничћи 

мoс.
висинка ж дем. од висина, мала висина, зараван на малој висини. – Гoре на ви-

синкуту јако се раџа момуруза.
височкo прил. прилично високо. – Височкo дошлo, маће му га, а бьђи га праимо 

да буде пoниско.
вишече с дем. од вишек. – Три бонбoне у еднo вишече. Тoлко сам имал паре, 

тoлко сам купил.
вишњовача ж ракија са вишњама и шећером, као врста ликера. – Вишњовача 

мoра еднo време да стои у пенџер, да се напраи како требе.
влак м 1. дрљача, дрвена дрљача комбинована са трњем, брана. – Што девет 

рала орала / И девет влака влачила (н. п.). 2. дрвена ракљаста направа за свожење 
терета низбрдо.

влакњив, -а, -о који је пун влакана. – Влакњив ти капутат, очеткај га.
вланеран, -рна, -рно који је од фланела. – Зими нoсим длђе вланерсће гаче.
властер м фластер. – Бoље би билo да га залепиш малко с властер, да ти не тече 

крв из прсат.
влачена девoјћа изр. девојка коју је будући младожења украо, отео, одвукао.
влачи несвр. 1. вуче нешто за собом. – Влачи едьн шуман, та диза прашину. 2. 

дрвеном дрљачом дрља поорану њиву. – Ја и деда влачимо орање, oн води волови, 
ја се возим на брану. 3. гребена вуну, кучина и сл. на гребенцима или у влачари. – 
Влачили смо влну на влачару код Раде Ваганара. 4. дуго носи неку одећу (откако је 
одене па док је не поцепа). – Докле ч да влачиш теја дреје, ел немаш у кво друго да 
се навлчеш? 5. краде девојку ради будућег заједничког живота. – Мене су исокали 
од седењћу и тьг су ме влачили за Живујина, а ја тoј несьм бьш волела; имала сам 
жељу да се женим за Лисандрију.

влашица ж дем. од влаша. – На ћиос продавају нoвине и цигаре, али и мьнечће 
влашице с рећију.

влашка шубара ж фиг. женски полни орган. – Казују да кад е нећи буџа доодил 
из Београд у Зајчар, да е тражил од зајчарсће буџе да му најду добру влашку шубару. 
Они му донели едну нoву баретину, а oн такви глупаци отерал у пизду материну и 
сви и сменил.

влашкопoљсћи, -ка, -ко који се односи на Влашко Поље, који припада Влашком 
Пољу.

влашћи, -ка, -ко који се односи на Влахе, који припада Власима.
влинта ж жена лаког морала.
влненко поим. прид. дем. оно што је од вуне (о одећи). ‒ Да се навлчеш у влнен-

ко, нема да ти буде зима, ма колкo да е студенo.
влчoше се несвр. пеј. од влче се (3). – Влчoше се с кое какви.
вода у колено мед. обољење коленог зглоба са отоком.
воданичар м в. воденичар.
воданичка ж дем. од воданица.
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воденичар м радник у воденици који меље брашно. – Воденичар не само да меље 
брашно него унoси џакови, изнoси џакови, кове воденични камење, надгледа ваду 
да се не негде обушила, да не крадну нећи вoду за градине, вoди рачун од ћереп, од 
витлови и друго квo требе.

вододражан, -жна, -жно в. вододржан. – Њивата је јако добра, а и на згoдно ме-
сто, само е у дoљну стран малко вододражна.

вoсна ж дебела даска.
вотеља ж фотеља.
вотељаш м високи чиновник који за радним столом седи у фотељи.
вотељица ж дем. од вотеља. – Мило га билo да седи у вотељицу, али му пoсле 

преседло.
вотељче с дем. од вотеља.
вoџевина ж в. вођевина.
вр прил. баш. – Наши комуналци на вр грацћи празник почели да раскопују ули-

цу, да туре нoв асвал.
вражда ж свађа, расправа.
врај прил. 1. бесплатно, фрај. – Дoле пред oпшину давају зајтин врај, само да 

гласаш за њи. 2. беспослено. – Седи врај, нече да рабoти.
врајла ж лака женска, фрајла. – Њин башта кад прими плату сву ју потрoши на 

врајле.
вракњичетина ж ауг. и пеј. од вракњица, стара расклиматана вракњица. – Мoж 

ли, бре муже, да се попраи онај вракњичетина, ел кьд се заглави не мoг да улезнем?
враница ж дем. од врана.
врањьк м дем. од врањ. – Врањькьт му тoљћи да не мoж ни песницу проз њег 

да промуљиш.
врат м 1. анат. део тела који спаја главу са трупом. – Зoран има врат ко бик. 2. 

део неког предмета који спаја два његова дела; сужени или тањи део неког пред-
мета. – Кьд смо цепили дрва стрoши ми се врат на сећиру, па не знам да л мoже 
да се завари, ел бoљ да си купим нoву, да не резикуем, да се па стрoши. 3. бот. 
једногодишња трава из фам. Graminae висока око 1 m. Расте као житни коров; 
љуљ, вртоглавица, заврат, луда трава, пијана трава, Lolium temulentum. Зрно је 
слично пшеничном, али је врло отровно (ко се наједе топлог хлеба у коме има врата, 
убрзо пада и сатима је у бунилу. 4. мед. тешко обољење које се јавља након узимања 
хлеба у коме је било траве врата, encefalitis.

вргуља ж кривудава линија.
врда несвр. мрда, врлуда, помера. – Врда с дупе, тај њигoва лепoтица. – Бoље си 

врдај од пут на време, да те не згази нећи пијан шoфер.
врдалама ж особа која избегава праве одговоре и обавезе, особа којој се не може 

веровати. ‒ Личи на добрoг човека, али е голема врдалама.
врдало с онај који је непоуздан, који је врдалама.
врдање с гл. им. од врда.
врдне свр. мрдне, помери. – Врдни да минем.
врекне свр. 1. огласи се вреком (коза). – Иди виџ што врекну козана. 2. дрекне, 

викне. – Кьд она врекне на децу, она се покутају по ћушетију.
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време ж 1. мет. невреме, непогода, киша, снег, вејавица. – Не дава време да се 
оре. 2. астр. трајање радње, тренутак. – Дошлo е време да се дизаш, дoста си спал. 
3. мед. в. женско време.

вречање с гл. им. од вречи.
вречетина ж ауг. и пеј. од вреча.
вречуљак м зб. од вреча, гомила старих поцепаних врећа.
вречуљетина ж стара, поцепана врећа.
врзачица ж жена врзач. – Кьд су мужје по вoјску ел по печалбу, па нема куј да 

врзује снoпје, најде се нека жена врзачица, па она врзује сьс онoј железо што се раз-
апина.

вриг м јак мраз са ветром. – Мај вриг.
врижидер м фрижидер. – Мужјеви највише вoле пиво из врижидер.
вриштење с гл. им. од вришти (се).
вришти се несвр. јављају се пликови по телу. – Па му се вришти ногата, не тoј 

на добрo.
врљачиште с кратко али јако врлетно земљиште на путу. – Добрo би билo кьд 

би волoви могли да га истегље уз онoј врљачиште на еданпут, а ако не мoже, мoра 
да се врчамо на два пут.

врљне (се) свр. лагано (се) баци, бацањем (се) дода. – Врљни едьн кравај и на 
Циганчето. – Де се врљни с некво по овцуну да не отиде у детелину, це наеде па че 
да пукне.

врљћа (се) несвр. лагано (се) баца. – Врљћа каменчичи у вoду и праи клoбуци, 
игра се дете. – Врљћа се по свраће, да не однесу неко пиле.

вртоглавес, -та, -то који је вртоглав.
врулаш м онај који свира у фрулу. – Одавна е чувен врулаш бил Сава Јеремић.
врулашка ж дем. и хип. од врула. – Чеда Овчар е стално имал врулашку заповас.
вруштукување с гл. им. од вруштукуе.
врцка несвр. 1. преде. – Идем с овце и цел дьн врцкам, та наврцкам и по две три 

вретена. 2. заноси задњицом при ходу. – Врцка с дупе ‒ мами мужје.
врцка се несвр. врпољи се, немирно седи. – Не врцкај се него седи и пиши домаћи.
врцкало с особа која се врцка.
врцкање с гл. им. од врцка (се).
врцне свр. удари танким прутићем.
врцне се свр. хитро се окрене, покрене. – Врцни се, бре, малко, кво дремеш.
врчетина ж ауг. и пеј. од врца. – Па ми се сћину овај врчетина од десни опьньк.
вршан, -шна, -шно препун, пун до врха. – Даде ми вршан шиник жито да имамо 

док не купимо.
вудичетина ж ауг. од вудица. – Док закопчува пoвас убoдо се на вудичетинуту.
вузаљћа ж 1. клизавица по којој се клизају деца. – Кьд е јака зима, а нема снег, 

ми сипемо воду и напраимо вузаљћу, па се вузамо. – Па вузаљћа, па ни мoмци вoзе, 
па који су си пoпаметни ми се извoзимо добрo, а који несу, они кад дoјде на криви-
ну они занесу штркље, ми се натртимо, па карамо, па брукамо, па јекамо. 2. свако 
место где се човек може оклизнути. – Пази да не станеш на неку вузаљћу. уп. вуза-
ница, вузганица, вузница, прзаљћа.

вукац узв. заповед неком да брзо уђе у скровито место. – Децо, вукац у чрђе!
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вукоебина ж забачено, дивље место. – Неч ваљда дидеш да живиш у онуј вуко-
ебину?

вуксица ж дем. од вукса. – Куј би рекал да че oна да стане вуксица, јoш е млада, 
бре.

вулен, -а, -о који је од фула. – Мирјана нoси вулене докoленће.
вупање с гл. им. од вупа.
вургoн м железнички вагон за превоз стоке, фургон. – Нагурају ни у вургoни, па 

ни вoзе у Зајчар на митинг да oкамо прoтив краља.
вургoнсћи, -ка, -ко који се односи на фургон. – Еднo време беоше измислели, па 

су у вургoнсћи вагoње намештали плекани кубићи и дрва, да се народ грее, дор се 
вoзи, да се не мрзне.

вуцна ж женска особа која се вуцара са разним мушкарцима; уп. вуцаљћа (2). – 
Ако си намислел да се жениш сьс онуј вуцну, више те не познавам.

вучање с гл. им. од вучи.
вуче несвр. струји ваздух кроз неки отвор. – Алал вера на мајстора што га 

оѕидал, овија oџак вуче ко луд.
вучи несвр. хучи. – Чуе се у oџак колкo вучи ветар.
вушер м лош мајстор, фушер. – Не требе ти тија вушер, па и џабе да ти рабoти.
вушерај м лоше урађен посао. – Данас не мож да најдеш да е нешто љуцћи на-

праено, све вушерај.
вушерсћи прил. на фушерски начин, лоше. – Руска аута су напраена вушерсћи.

Г
габор прид. индекл. ружан. – Габор девојћа.
габрьк м младо дрво граба, грабић.
габрачич м дем. од габрак. ‒ Козе обрстиле онија габрачич што је преко реку.
гавгаљче с дем. од гавгаљ (1), црно кученце. – Мьнечко гавгаљче, а уплита се у 

нoђе.
гавез м бот. вишегодишња лековита биљка са ружичастим или љубичастим 

цветовима, Symphytum offi cinale.
гагричав, -а, -о који је пун гагрица, уп. цагричав.
гад м лош човек, покварењак, подлац. – Њега не рачунај у љуђе, ел oн е едьн гад.
гадинетина ж ауг. и пеј од гадина (1). – Туј несносну гадинетину би требало 

нећи да премлати.
гадурина ж ауг. и пеј. од гад. – Тај ми гадурина посекла најбоља дрва у алогу.
газдаџија м пеј. газда, богаташ.
гајдице ж дем. и хип. од гајде, мале гајде, обично детиње гајде. – И Бoби дува у 

едне гајдице, учи се, па да свире заедно с деду.
гајтан м памучна или свилена, упредена, врпца која служи за порубљивање.
гајтанче с дем. од гајтан.
гајтанџија м онај који прави или продаје гајтане.
гакање с. гл. им. од гака.
галама ж вика, дрека.
галамење с гл. им. од галами.
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галами несвр. дере се, виче.
галамџија м онај који галами, који диже дреку.
галица ж хем. феросулфат (зелена галица), употребљава се при бојењу вуненог 

предива, као фиксир.
гьндoрење с гл. им. од гьндори.
гьнђoрење с гл. им. од гьнђори.
гьнђoри несвр. в. гьндори.
гарагансћи, -ска, -ско који се односи на Гарагана, који припада Гарагану.
гаражес, -та, -то који је у вези са гаражом, који стоји у гаражи. – Ел ти ауто 

гаражeс ел си седи надвoр, на слнце и на ћишу?
гарибалда м онај који је неуредан, који хода раскопчан.
гарошка ж дем. и хип. од гароша.
гьськ м дем. од гас. – Досипи малко гьськ у ланпу.
гаталинка ж зоол. гаталинка је најмања жаба Европе, Hyla arborea. С горње 

стране је зелене боје, а с доње мрке. Живи на ивицама шума.
герла ж здрава, једра, лепа, крупнија девојка. – Што сьг мину една герла, бoже 

мили.
глабњевање с гл. им. од глабњева.
главан, -вна, -вно који је главни. – Зoран је главан у Гoрњу воденицу.
главоња м 1. онај који има велику главу; 2. фиг. онај који је главни, старешина, 

руководилац. – Че да буде онак како главоње кажу, нас никуј ништа не пита. 3. бот. 
врста зељасте биљке.

главосек м онај који одсеца главу, џелат.
гладуе несвр. не узима храну, оскудно се храни због сиромаштва. – Гладуе, мoра 

да омршавее дваес ћила. – Тoј да не веруеш, гладуе, а нече диде да рабoти.
глтач м онај који гута. – На вашар сам видел глтача пламена и глтача куи глта 

ножеви.
глував, -а, -о који је глув. – Постал глував пoсле неку бoлес.
глувавштина ж / м пеј. глува особа.
глуви м онај који је глув. – Тија глуви по нећи пут ич не чуе, а понећи пут начувуе 

по малко.
глумтење с гл. им. од глумти се.
глумти се несвр. дрво добија лиснату, густу, округлу крошњу.
глумчица ж дем. од глумта. – Куде ли е, бoже, онај глумчица с црвени кoнци, 

мoра да ју е маче отколало под oдар
глупавило с особина онога који је глупав. – Убило га глупавило.
глупавштина ж / м пеј. глупа особа. – Ћути там, глупавштино глупава.
глупотија ж глупост. – У овија збуњен и уплашен народ завладала је страшна 

глупотија.
глупша м в. глупча.
гљеждење с гл. им. од гљежди.
гмеца несвр. 1. хода поскакујући. – Он је, издолек га познавам какo гмеца. 2. 

гази у месту истовремено обема ногама ситно поскакујући, гњечи. – Гмеца га да га 
спљеска, грозјето, да пoвише стане у кацуту.

гмурац м гњурац (водена птица и човек који опремљен одговарајућом опремпм 
силази у дубину воде).
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гневник м разредна књига, дневник. – Лoши ђаци украли гневник, па га сцепили, 
надали се да че тека да прејду разред, онo и уватили, па и исврљили из чкoлу.

гњетoше пеј. гњете. – Бьђи госјанин на свадбу, а узима месо ис паницу, па 
гњетoше по џепови, у ркмачи и у черапе, та нoси дoм да еде јутре.

гњецавац м 1. онај који поскакује док хода. 2. онај који кењкаво говори.
гњецање с гл. им. од гњеца.
гњецко м в. гњецавац.
гњецне свр. једном снажно пригњечи, нагази.
гњецне се свр. нагло се баци да легне, да седне.
гo м 1. вертикални, правоугаони рам у који играчи настоје да убаце лопту. – У 

књажевачку шкoлу се срушил гo на еднo дете и на место га убил. 2. погодак у фуд-
балу. – Кьд њини даду го, тьг сви рипају, oкају и врљају капе увис.

говеање с гл. им. од говее.
говеџи бóј изр. тешке батине. – Зарадел oн за говеџи бoј, затoј што е крал тикве 

по момурузу.
говнó с 1. људски измет. 2. фиг. дете у односу на мајку. – Ти да ћутиш и да слу-

шаш, ел ти си мое говно. 3. фиг. лош човек. – Тoј говнo ишлo да пријави Миладина, 
да е псувал преседника.

говњари несвр. аљкаво, безвољно и неквалитетно ради неки посао. – Узнеш га 
у надницу, oн цел дьн говњари и ништа не урабoти.

голђетер м голгетер.
голема сoба ж велика соба у кући. Обично постоје још мала соба и ижа. – За 

светьц се наплни голема сoба с гoсти.
големиња ж лажна величина. – Страшна си ти големиња, та мани га.
гoлманџија м голман, вратар у фудбалској игри. – Мишко Богданац је највише 

волел да буде гoлманџија кьд смо играли фузбал.
головарьк м дем. од головар. – Имаше остал малко головарьк од јучер, та узе та 

га искуса.
головарче с дем. од головар. – Напрај ми, бабо, еднo головарче, јако сам огладнел.
головијес, -та, -то в. головријес.
голодупан м који је голе задњице.
голодупанче с дете голе задњице.
голокурес, -то коме још нису никле длаке око полног органа.
голопичеста, -о којој још нису никле длаке око полног органа. –Девoјчето јoш 

скoро голопичесто, а они веч намеравају да га жене.
голопичњак м бот. једно јесење цвеће.
горолoм м непроходан брдски терен. – Ако улезнеш у онија горолoм, мoж се 

истрoвиш, залуташ, да не мoж пoсле да излезнеш одoтле.
горчее несвр. постаје горак. – Почело да горчее винo у буре, мoра да нестањуе, 

жена.
госпoдин м варошанин. – Има разна госпoда, сиротињска и богата.
граби се несвр. отима. – Сине, немoј се никад грабиш за туџе.
грабљив, -а, -о који је похлепан, грамзив. ‒ Стекал тoлку имoвину затoј што је 

грабљив, али га на крај уватили у неку злу работу, па има да лежи у апсу бoк те пита 
кoлко гoдине.
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гради се несвр. ограђује се, подиже ограду. – Гради се од кьм онија, вели, не мoж 
више да трпи да њине свиње и кокoшће чушкају по њигoву авлију.

грапав, -а, -о рапав.
грапса несвр. корача крупним, тешким корацима преко неподесног терена. – 

Иде одонуд, грапса преко ливаду.
грапса се несвр. снажно се чеше.
грашка ж капљица зноја. – Избиле га грашће по чалo, значи знoи се, че му спад-

не ватра.
грваљoшћи, -шка, -шко који се односи на Грваљосу, који припада Грваљоси.
гргори несвр. в. гргоче.
грезне несвр. плави, натапа вода земљу.
греша несвр. греши. – Јoва греша у читање.
грешање с гл. им. од греша.
гривна ж 1. анат. зглоб између подлактице и шаке, articulatio radiocarpes. – Зими 

вардимо да ни не оѕебну гривне, па навлачимо длђе рукавице ел турамо наруквице. 
2. метални обруч којим се окива главчина точка или причвршћује коса за косило. 
– Рашушила се главина, па ти падла гривна од ѕадње коло, ја ју најдо, па ти ју еве. – 
Широчка ми гривната за овој косило па мoра да ју заглавуем с повише заглавће. 3. 
украсни предмет на женској руци. ‒ Цвета нoси гривне оди пластику, а Мила златне.

грикне свр. в. грине (2). – Грикнул је ко курјак на мене.
грoжђана мас ж козметичко средство којим девојке румене усне, дискретно.
грóм м 1. врста вина. ‒ Дај ми де едьн „гром”! 2. врло јака ракија. – Овoј, бре, 

не рећија, овoј грoм.
грувoше пеј. удара, лупа, грува. – Куј ти е ђавол, не грувoши у вратата, чекни чу 

ти отвoрим.
грудник м најјачи каиш у коњском аму, који иде преко коњских груди.
грчка ж набор, талас. – Чешља кoсе на грчће, нада се да е тека пoубава.
грчкави несвр. в. грчка. – Немoј га грчкавиш, нек си буде басмoто равнo.
гуванце дем. од гувно.
гугуче с дем. и хип. од гугутка.
гугученце с. в. гугуче.
гудне свр. 1. огласи се свиња само једном. – Нема ју свињана да гудне, да се гласи 

да е жива. 2. хитро оде, одјури, хитро прође, пројури. – Гудну покре мен, несьм ни 
замотрел куји е бил.

гузајло м онај који је велике гузице.
гузица ж анат. стражњица, задњица. в. развртена гузица, успалена гузица. – 

Само да видиш колка е на Пулу гузица, кoлко ньчви. – Онај ленштина Реска, тoлко 
е оголела да нема квo да тури на гузицу.

гузичетина ж аугм. и пеј. велика гузица, огромна задњица. – Неће жене имају 
страшно големе гузичетине, да те стра сузне.

гузичка ж дем. од гузица. – Гузичка ко паничка.
гузоња м мушкрац с великом задњицом. – Тија се гузоња само излегуе, нече ниш-

та да рабoти, затoј га немoј жалиш.
гуланвер м беспосличар, лењивац, наметљивац, гуланфер.
гуљча м онај који је задрт, загуљен.
гуљча гуљави м онај који је врло загуљен.
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гумиш ципиле ж ципеле са дебелим гуменим ђоном које су биле у моди после рата.
гумиши м шатр. од гумене ципеле.
гумишће ж дем. од гумиш ципиле. – Гумишће су добре за зиму, нема ти ѕебну 

нoђе у њи, и нема да се вузају, нарoчито ако су од сирову гуму.
гунтори несвр. в. гунђори.
гуњавење с гл. им. од гуњави.
гуњави несвр. чини да што буде гуњаво, чупаво. – Ако стружеш блатoто од 

панталoне, ти польк, да и не гуњавиш, да ти се пoсле не познава где си стругал.
гуранција ж в. гураница. – У туј гуранцију му нећи завлкал руку у џеп и украл 

му нoвченик.
гурањац м в. гураница. – Одеданпут прво наста гурањац, па тьг пoче бoј, не зна 

се куј куга удара.
гурлица ж дем. од гурла. – Напраена гурлица од издлбену липовину, та свoди 

вoду у корито, где пије стoка.
гурнoше свр. пеј. од гурне. – Старијат шпoрет, ако неч да продаваш у старо желе-

зо, гурнoши га у неку провалију.
гурњавинка ж дем. од гурњавина. – Би нека малко гурњавинка, али се брзо смири.
густеж м оно што је густо.
густоча ж в. густак.
гушетерина ж ауг. и пеј. од гуша. – Зинула на теб гушетерина, али варди се да се 

не задавиш (о халапљивцу и отимачу туђих добара).
гушчи се несвр. 1. костреши се. – Маче се гушчи кьд га јурне куче. 2. клобучи се, 

нараста. – Млеко се гушчи кьд се вари. 3. љути се, срди се, спрема се да се физички 
расправи са ким. – Што се гушчиш, кои ти е ђавол, ел не мож да будеш нормалан?

Д
дабoгдаде мили изр. – Да oч да цркнеш дабoгдаде мили, душу си ми поел.
дабoме реч. наравно, свакако. – Дабoме да чу га бием, што е наредил тoлће еди-

нице у шкoлу. – Дабoме да е тека билo, не другако.
дава (се) несвр. допушта (се), дозвољава. – Не дава се oн, не мoш га льсно ува-

тиш, а кьд га уватиш ти га вржи. ‒ Не давај да те куче заебава.
даванција ж пеј. од давање.
давеж м 1. дављење, сукобљавање. – Давеж ко меџу кучичи. 2. онај који је до-

садан кад прича. – Ћути, бре, там, давежe едьн.
дави за муда изр. много прича, на дугачко лупета.
давнашањ, -шња, -шње/шњо који је од давнина. – У давнашњо време се знал 

нећи ред, а сьг и мушћи и женсћи пуше, пију и псују, сви иду у панталoне, да те бoг 
саклoни.

давнина ж старо, давно време. – Тoј што ти причаш, тoј голема давнина, тoј 
никуј не панти.

давњи, -а, -о давнашњи. – Тoј билo у давње време, едва и ја пантим.
даија м тиранин према народу у турско време, дахија.
даисћи, -ска, -ско који се односи на дахију, који је у вези са дахијом.
даклем реч. дакле. – Даклем, ја отoдим, а ви останете да се распраљате.
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дакти несвр. дахће, убрзано дише. – Најдo зајченцето у едну бьблинку, дакти од 
стра.

далапа ж врста хармонике. – Драђи из Штипину е свирил у далапу.
далапара ж в. далапа. – Еднo време далапаре су биле најчувена армуниће.
далапче с дем. од далап (1), мали далап. – У далапче стои шуле с рећију и буклија 

с винo; деца там не пипају.
дангубина ж в. дангуба.
данце с дем. од дно (суда). – Какo сваћичас улазиш у пoдрум, скoро чеш да ви-

диш данце на бурето.
дародавка ж она која радо ступа у љубавне односе. – Дарка, дародавка.
дьскьлица ж учитељица.
дьскьло с учитељ. – У буџачка села за учитеља казују – дьскьло.
дьшчање с гл. им. од дьшче. – Скрца oдар и чуе се дьшчање из сoбуту.
двадинарка ж метални новчић од два динара. – Ујћа ми едьнпут дал двадинарку 

да си нешто купим.
двоћилац м који је тежак два килограма.
дебелгуза м в. дебелогузан.
дебелогузан м нерадник, ленштина.
дебелогузес, -та, -то који има дебелу гузицу.
дебелокoрка ж она која је дебеле коре (о плодовима: лубеница, диња, тиква и сл.).
деверика ж зоол. риба шаранског рода, широког и пљоснатог тела, Abramis 

brama.
девета несвр. туче кога.
девoјчина ж ауг. од девојка, стара девојка, заостала неудата у току рата. – Па 

се зберемо, па девoјће, девoјће, девoјће, па дрте девoјће, па девoјчине.
девречи несвр. раздваја што од нечега са напором, чинећи размак. – Кьд рас-

цепуеш дрвo за прoцеп, немoј га нагно девречиш да не пукне.
девречи се несвр. издваја се из друштва, отеже се, одмиче се. – Седи убаво уз 

остал, немoј се девречиш.
делија м јунак, јуначина.
дервен м кланац, планински теснац.
дере несвр. 1. скида кожу са заклане животиње. – Сабрали се: башта, деда и Де-

ско из комшильк, заклали смо свињу, па ју деру. 2. наплаћује превише, узима много. 
– Од какo овија дојдoше на влас, деру народ с пoрез, ко никуи преди њи.

дере се несвр. виче, гасно говори. – Дере се ко да га кoљу. – И кьд си онак вреви, 
oн се дере.

деректива ж директива. – Таква е дошла деректива, свидело ти се, не свидело 
ти се.

дериште с пеј. од дете. – Неко неваспитано дериште се врљило у наш пенџер.
дефек м дефект, незгода, малер. – Имал сам дефек на бициклу, затoј сам се за-

баил.
дефекан, -кна, -кно који је дефектан, који се покварио. – Мoра д идем пешћи 

заште ми е ауто дефекно.
дефекно прил. на дефектан начин. – Одoдма си га мајсторат праил дефекно.
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дечија с зб. дечурлија. – Нека дечија ни строшила пенџер. – Зберу се дечија пред 
моју вракњицу, па ритају лoпту, па се деру, па пишту, не мoж се човек одмoри, по 
пладне, од њи.

дибидус прил. сасвим, потпуно. – Кьд га учитељ пропитуе, Ђoле дибидус не зна 
ништа.

дибoк, -а, -о који је дубок. – Тија вир је млoго дибoк, мати ни забранила да се у 
њега купемо.

див, -а, -о који је диваљ.
дивја мачка ж зоол. дивљих мачака има најмање три врсте Felis silvestris, Felis 

silvestris livica, Felis silvestris ornata.
дивја свиња ж зоол. дивља свиња је блиски рођак домаће свиње. Живи у чопо-

рима. Веома су бројне, из два разлога: опрасе велики број младунаца и немају при-
родног непријатеља. Чине велике штете усевима Sus scrofa.

дивја црешња ж бот. Prunus aviom.
дивјес, -та, -то који је дивљачан. – Дивјесто неко детиште, не дава ни да га по-

милуеш.
дивјo месо с нека израслина на телу. – Дивјo месо му се дигло на леву страну, па 

рекли да че га оперишу.
дивокоза ж зоол. дивокоза живи на високим планинама, где се склонила од при-

суства људи.
диј м дах, удисај, издисај. – Нема диј више у њега, завршил.
дименѕија ж димензија, промер. – Големе дименѕије на аутото, не мoж да прoјде 

на овуј вракњицу.
динарчьк м дем. од динар. – Динарчьк нема одoкле да ти падне.
дирек прил. директно. – Ударил с ауто дирек у бетoнску бандеру, и туј се, што 

рекли, заковал.
дирекан, -кна, -кно директан. – Имали дирекан судар, покршили се, али набозе 

остали живи.
дирекно прил. директно, непосредно, право. – Доoдим дирекно код теб.
длакушина ж в. длакурина. – Шче овај длакурина у чорбуву, гроза ме више да 

кусам.
длбалце с дем. од длбало, мало длбало. – С длбало се прае големе и онакве си 

ложице, а с длбалце мьнечће ложичће.
длбинка ж дем. од длбина, мала дубина у реци или потоку. – Немoј ви, деца, да 

се купете по неће длбине, него си најдете неку длбинку, па се там купете.
длгоглавес, -та, -то који има дугачку главу. – Миле Меца е бил длгоглавес, глава 

му личеала на титовку.
длибoк, -а, -о који је дубок. – Туј е Тимoк јако длибoк, не мoж се прегази, нити 

се с кола мoж прејде.
длибочина ж в. длбочина.
дниште с 1. ауг. и пеј. од дно. – Дништето му иструлавело на бурето. 2. постоље 

од грања и сл. за стог, камару, лисник.
до моега изр. готово, свршена ствар, пропала работа. – Стевча банклотирал, не 

мoж ти врне паре. „Е, до моега“.
добротија ж доброта, благодет. – Добротија, та мани га, Мито.
дoват м в. доватьк.
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довека прил. заувек, до краја. – Ако ти дoктур Васа праи зуби, има ти трају довека.
доврже свр. заврши везивање. – Има да довржем јoш неколко снoпа и завршавам.
дoдолка ж дем. додола.
дојдич м онај који је дошао, који се се однекуда доселио.
докурчи свр. досади, претера меру. – Докурчило ми е више да свако јутро путу-

ем из салo, на работу у варош.
долунѕа се свр. дође непозван и непожељан. – Какo ли, бре, потреви да се долунѕа 

бьш на ручьк?
долупи свр. заврши љушћење чега. ‒ Чекни малко да долупим конпир, па чу ти 

помoгнем.
долчица ж дем. од дольк. – Долчицата кратка, али у њу јако буџуе заветрина кьд 

дува ветар.
домаћеца ж погрд. домаћица.
домотување с гл. им. од домотуе.
домунђава се несвр. договара се потајно. – Окол квo се они домунђавају, да не 

напрае неку штету?
домунђавање с гл. им. од домунђава се.
донигде прил. нидокамо, нидокле. – Донигде нема да стигнеш без паре.
донизуе несвр. завршава низање. – Донизуем друђи веньц пипер.
допипњување с гл. им. од допипњуе (се).
допипњуе несвр. дотиче, додирује. – Вуле Меркач допипњује с главу до плафoн, 

тoлко е висoк.
допипњуе се несвр. додирује се, допипује се. – Она и oн се допипњују под остал, 

видел сам кьд сам се сувал да си дованем ложицу што ми беше падла.
допраља несвр. завршава прављење чега. – Милен чека док му Тима допраља 

буре, тел би да си га oдма понесе, да не доoди јутре чьк из Видовци збoг њег.
допраљање с гл. им. од допраља.
допраши свр. 1. заврши прашење неке пољпривредне културе. – Остало ни јутре 

да допрашимо Гoрњу њиву, па да си прашачат врнено на Петрoнију. 2. дође изнена-
да, дотрчи дижући прашину. – Тиће дoпраши едну вечер и вели: „Мoра да преспим 
начас код вас.“

доснове свр. заврши сновање пређе. – Досновамо га едва, јако би зима дьньс.
достиза несвр. сустиже, достиже. – Дако се они вoзе с пoголем ауто, ја и с вићу 

достизам узбрдо. – Пенѕија ни достиза од првог до другог, али од другог до првог 
никако не достиза.

достизање с гл. им. од достиза.
доткавoше свр. пеј. од доткае. – Да ли чу, бoже, да доткавoшем некада овoј 

ткањиште, цела зима ми пројде у њега.
дотресе свр. 1. в. дотруса. – Дотреси туј сливу да се не врчамо више под њу. 2. 

донесе нешто чему се нико није надао. – Дотресе нећи џакови с некви каиши, куи е 
украл од млин и oстаи и код мен, па ако и најду да ја будем крив, а њег да не смем 
да поменем.

дочаске прил. в. дочас. – Дочаске че и они да стигну.
дочева несвр. в. доткава. – Еве, веч је прoлет станула, лук требе да се сади, а ја 

јoш не дочевам овoј мое ткање.
дочевуе несвр. в. доткава.
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дошљак м онај који је од некуда дошао, који није одавде, који се од некуда до-
селио. – Овде нема старинци, све су тoј дошљаци.

драгоценес, -та, -то који је драгоцен, скуп. – Такьв сат, како што ти имаш, мoра 
да е млoго драгоценес.

драмлија ж 1. куглица сачме ловачке муниције. – Зајци се убивају с пoситне 
драмлије, а дивје свиње с крупне, сас кугле. 2. ж циција, стислица, уп. драм.

драње с гл. им. од дере (се).
драп м један захват у чешању, уп. драпа.
драпеж м драпање, снажно чешање.
драпoше се несвр. пеј. од драпа се. – До крви се драпoше, тoлко га срби.
дрвен, -а, -о 1. који је од дрвета. – Одавна имало само дрвена кoла, несу имала 

ко сьг гвoздена. 2. који је крут, дрвењаст (о човеку). – Он си е дoста дрвен, нече да 
умеш с њег да се споразумиш.

дрвце с 1. дем. и хип. од дрво. – Добрo би билo кьд би сваћи човек посадил бьр 
по еднo дрвце. 2. орнаментни мотив на двопређним чарапама. 3. фиг. мушки полни 
орган. – Бьш ме боли дрвце.

дрдља несвр. много прича. – Не дрдљај, мори, тoлко, постањуеш дoсадна.
дрдоњчич м дем. од дрдоњак.
дремoше пеј. од дреме. – Цел дьн дремoше, не привача се ни за какву работу.
дрен м. листопадни грм који рађа црвене дугуљасте, јестиве плодове, цвета 

крајем зиме и који је персонификација јачине, чврстине и гипкости, Cornus mas L.
дрешoљ м зб. од дрешка. – Имам дрешoљ, не мoг га сцепим док сам жива. – Нећи 

дрешoљ чу да дадем на Цигање.
дркајло м онај који је мало шашав, ветропир.
дркаџија м некарактерна особа, преварант, шалабајзер. – Окају га Брат На 

Овцу, а уствари е едьн дркаџија.
дрматор м особа на власти. – Едва е завршил оснoвну шкoлу, а сьг је нећи дрма-

тор у комитет.
дрмне свр. 1. снажно удари кога. – Дрмни му едну песницу да се ућути. 2. једним 

гутљајем испије. – Ко велиш, д имо да дрмнемо по едну?
дрнбољан м 1. онај који има дебелу доњу усну. 2. онај који продаје или свира на 

дромбуљама. 3. онај који се љути, који се дури; који је спреман да сваког тренутка 
заплаче. – За квo се сьг наљутил онија дрнбољан?

дрнбoљи несвр. опушта доњу усницу као да ће да заплаче. – Кво дрнбoљиш 
џућете, неч ваљда да прировеш?

дрнбoљи се несвр. љути се. ‒ За кво ли се сьг дрнбoљиш, да те пита човек.
дробетина ж ауг. и пеј од дроб. – Огади ми се више тај дробетина, не мoг ју 

окусим више.
дрођира се несвр. ужива у некој врсти дроге. – Де бoље припазете да се и на-

шево детиште не пoчне да дрођира, ако се тoј деси, тьг смо пропадли.
дрoња м онај који је дроњав, који је одевен у стару, поцепану одећу.
дрoњав, -а, -о који је обучен у дроњаву, стару, поцепану одећу.
дрoњак м 1. неки стари одевни предмет који је ван употребе; комад, део таквог 

одевног предмета. – Ево, пада јака ћиша, најди нећи дрoњак, па се огрни. 2. лош 
човек, ништарија. – Тија ти дрoњак не требе ни у авлију, а камоли у кућу.
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дрoпља м неуредно одевена особа. – Идеш ко нећи дрoпља, што не навлчеш неће 
пoнове дреје него стално нoсиш нећи сцепењаци?

дрoпна ж неуредна жена.
друљ узв. 1. један занишај на гранама или наслаганим гранама. – Укачимо се на 

дрвник, на лисковаче, па ја друљ овам, па oн друљ онам, и тека се друљамо. 2. пад. 
– Саплето се и друљ назам колкo сам тежак.

друсне се свр. тресне се о земљу од љутине. – Кьд на Буљимечку нешто не по 
вoљу, oн се друсне oѕам.

дубариње с зб. од дубар. – Трсили смо алогу, да напраимо њиву од њу, онo што 
си е пoсле дубариње наслагано покре краишта, не мoж га превеземо на трoја кoла.

дуванчина м ауг. од дуван. – Дуванчина че га задави, ал oн тoј не мари, пуши ко 
Турчин.

дуварина ж ауг. од дувар.
дуварчьк м дем. од дувар. – Добрo би билo да оздoл поѕидамо едьн дуварчьк, па 

да изнад њег насипемо земљу и тека изравнимо авлију.
дудинка ж 1. плод дуда, дудиња. – Назoбемо се дудинће, па се све умажемо, 

па трк на Тимoк да се окупемо. 2. фиг. полни орган дечака. – Варди се, сине, да ти 
плoвка не искљуца дудинку.

дулече с дем. од дулек.
дулум м стара, турска мера за површину (око 9 ари). – Деда остаил на унуцити 

два плаца од по три дулума.
дундарац м деч. кревет, креветац, постеља; спавање. – Ајте, деца, у дундарац.
дунђеров, -а, -о који припада дунђеру. – Дунђеров син се школувал и стал 

грађевинсћи инџињер.
дунђерсћи, -ска, -ско који је у вези са дунђером. – Дунђерска работа је сезoнска 

и млoго тешка.
дупат, -а, -о који је велике стражњице. – Она колка е дупата не мoж да седи на 

едну столицу, него на две.
дупеглава м / ж глупа особа. – Дoјде такoј нека дупеглава, па ване да те учи какo 

се рабoти овoј, какo се рабoти онoј, а не види да сам нуме ништа да урабoти.
дупеглавац м в. дупеглава.
дупеглавка ж жена дупеглавац.
дупна ж женска особа велике задњице. – Овај си е елис дупна, има дупиште ко 

големи шиник.
дупша м онај који има велику стражљицу.
душу далo изр. права ствар, то је то, као створено. – Овај кoжа душу дала за 

гајде.

Ђ
ђавола узв. за грубо означавање супротности. – Ђавола чеш да добиеш тoљће 

паре за тoј твое кљусе.
ђавольк м ђаволук, ђаволисање. – Место да нешто читају за распус, дечијата цел 

дьн извoде нећи ђавольк.
ђаволетина ж ауг. и пеј. од ђавол.
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ђаволија ж враголија. – Стално извoди неће ђаволије.
ђаволина м ауг. од ђавол. – Лецај се од мене, црна ђаволино.
ђаволче с враголан, мангупче. ‒ Порасал си ти големo ђаволче.
ђебрoше несвр. пеј. од ђебра. – Цел дьн ђебрoше на циглану за никакву плату.
ђевђир м кухињска посуда за цеђење. – Раније су ђевђири праили клoнфери, а 

сьг у дућан има разни: плекани, пластични, жичани и кви ти све ја знам.
ђевреисан, -a, -o слепљен, спечен. – Ђевреисано еднo за друго, не мoж га одвoиш.
ђеврек м врста пекарског пецива у облику колута.
ђеврече с дем. од ђеврек. – Еднo ђеврече поделимо ја и сека.
ђегавица ж она која се гега при ходу.
ђегoше свр. пеј. од ђега. – Ђегoши га негде, где ти е згoдно. – Ђегосал си га та 

си му душу затаил.
ђегуца (се) несвр. једва хода гегајући се. – Ђегуца оздoл полагьчка. – Боли га 

лево колено па се едва ђегуца.
ђегуцање с гл. им. од ђегуца (се).
ђелаче с дем. од ђелак.
ђелер м комад распрсле гранате, бомбе и сл. – Ударил га ђелер у слепо oко и на 

место га убил.
ђелиптер м пропалица, пробисвет. – Мајка старује да е се ћерка не увати с 

нећега ђелиптера.
ђелиптерчина ж ауг. и пеј. од ђелиптер. – У кућу не сме да ми наѕрне, а камоли 

да улезне, тај прoпалица, тај ђелиптерчина.
ђем м метални део узде који се коњу ставља у уста ради управљања.
ђенерал м. генерал. – Да постанеш ђенерал, требе да си јунак.
ђенералица ж жена ђенерала. – Ђенералица се шета како павуница.
ђенералов, -а, -о који припада генералу, који се односи на ђенерала. – Ја сам бил 

ђенералов пoсилни.
ђенералсћи, -ска, -ско који се односи на генерала. – Ђенералска плата не тoлко 

голема ко што се сматра.
ђенералштаб м генералштаб.
ђене-ђене изр. тако-тако, и овако и онако. – Да ми е назвал добардан па ђене-

ђене, ал пројде, бре, ко покре турско грoбје, а несмo се ни карали ни били.
ђениталије ж генитални органи. – Несмo ни знале да имамо ђениталије, знале 

смо само да имамо онуј работу.
ђепек м аутомобилски пртљажник, гепек. – Кьд пoјду код дoктура, цело јагње 

туре у ђепек.
ђердан м 1. огрлица, женски накит који се носи о врату. 2. анат. мекани подбра-

дак код говечета. 3. анат. део кресте испод кљуна код живине. 4. ситни лицидерски 
колачићи нанизани у огрлицу. – Оч ли да ти купим ђeрдан ел ћерацу?

ђердьньк м дем. од ђердан.
ђерла ж лепа, једра девојка, герла.
ђермансћи, -ска, -ско који се односи на Германе.
ђестапo м тајна полиција у Немачкој за време Хитлера, гестапо.
ђеџа м сељак, простак. – Не буди ђеџа, понашај се уљудно.
ђи узв. за терање коња. – Ђи, Хидране.
ђибаничетина ж ауг. и пеј од ђибаница. – Донела некву ђибаничетину, смрди на 

стар маз.
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ђибаничетинка ж дем. од ђибаничетина.
ђилкош м мангуп, неозбиљна особа. – Место да се вачаш за неку работу ти си се 

уватил с ђилкоши.
ђилкoше несвр. пеј. од ђилка. – Детено цел дьн ђилкoше, какo ли се, бoже, не 

умoри.
ђимназисћи, -ка, -ко који се односи на гимназију. – Ђимназиско двoриште е до 

половин билo битонирано, а од половин насипано с песьк.
ђинеколoг м женски доктор, гинеколог. – Морали ју одведу код ђинеколoга, не-

што се помереметило окол онуј работу.
ђинеколoшко с одељење гинекологије у болници. – Лежала е на ђинеколoшко две 

недеље.
ђипсуван, -а, -о који је третиран гипсом. – Овај је сoба прво глетувана, па тьг 

ђипсувана, затoј су дувари мазни.
ђипсување с гл. им. о ђипсуе.
ђипсуе несвр. гипсира. – Ђипсуем малко покре врата да ми не дува у сoбу.
ђитарис м онај који свира на гитари, гитариста.
ђoгат м белкаст коњ.
ђoзлуци м (мн). наочари. – Деда не мoж да чита новине без ђoзлуци.
ђувеглисћи, -ка, -ко који се односи на ђувеглију.
ђувезника ж дем. од ђувез (2). – Деду Бoру су премењували, кьд е бил мьнечьк, 

у женсће дреје: запрегаљчич, ђувезника.
ђувезно прид. које је ружичасте боје.
ђузельк м лепота, убавило.
ђул м ружа, ружица. – Па улезе у ђул башчу, у ђул башчу миришљаву.
ђулсија ж ружино уље.
ђум м оријентални бокал од бакра. – Први пут сам видел кво е тoј ђум код Лаце 

Персинога.
Ђурђовдан м Ђурђевдан. – Ђурђовдан е наша селска слава.
Ђурђовден м Ђурђевдан. – Да дoјдете код нас на Ђурђовден.
ђуса несвр. снажно се дрмусајући игра у колу. – Целу нoч мoж да ђусаш, а дьньс 

не мoж да кoсиш.
ђуса се несвр. дуса се, дури се, бреца се. – Што се ђусаш кьд тe никуј не увредил?
ђуска несвр. игра у колу. – Гледам те, убаво ђускаш.
ђуска се несвр. љути се, бреца се, дуса се. – Што се ђускаш, мори Љиљано, на 

момчето, мoж јутре да те oн запрoси, а мoж и да нече, затoј што си таква, што се од 
малко ђускаш.

ђускање с гл. им. од ђуска (се).
ђусне се свр. дусне се, у тренутку се наљути, брецне се. – Од најмалко се тиће 

ђусне.

E
e енкл. облик 3. л. јд. глагола јесам. – Каквo е напраил сьс тoлко њигoво знање? – 

Пoшто е Велко платил тија плац?
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ебава несвр. 1. ирон. фиг. поштује, уважава, цени. – A: А, бре дете, ти ме ич не 
ебаваш. Б: Ебавам те, мајсторе, ебавам, ал не мог да постигнем. 2. фиг. ради наопаке 
и некорисне ствари. – Ебава си матер по лoв, уместо да е узел да иде у планин за 
дрва.

ебавање с гл. им. од ебава.
ебиветар м ветропир, несигуран човек. – Стoјко е голем ебиветар, нема туј од 

човека ништа.
ебикобила м онај који ради наопаке послове, ветропир.
евне (се) свр. 1. нагне (се), навали што на неку страну.– Поткопала ју вода, па 

ти евнула кућа кьм потoк. – Тасо, товарат се малко евнул на дoљну стран, пази какo 
идеш преко преглабице да се не изврне. 2. једва приметно, при ходу, забаци ногу. – 
Нема, нема, па евне с леву нoгу.

евтиньчко прил. прилично јефтино. – Не млoго скупо, дoјде чьк евтиньчко у 
oднос на друго.

евтинлија ж јевтиноћа.
евтино прил. јефтино. – Ел даде за њег гоџа паре ел га купи евтино?
евтичавко м онај који је јевтичав.
евтичавка ж она која је јевтичава.
евтичетина ж ауг. од евтика.
еглен м разговор.
егленише несвр. разговара. – Егленишу уз каву до пладне, па пoсле трчу да сму-

те нешто за ручьк.
едвo прил. рет. в. едва.
еднo по еднo изр. једно за другим, по једно. – Кьд требиш васуљ за ручьк, 

пребирај еднo по еднo зрно.
ежев, -а, -о који се односи на јежа, који припада јежу. – Ежеве бoдље су длђе и 

јако боду, не мoж га узнеш у руће.
ектар м површина земљишта од десет хиљада квадратних метара, хектар. – 

Сьг е скупа земља, ектар млoго кoшта.
екти несвр. плаче дрхтући. – Немoј тoлко да ектиш, не се јако страшно убил, 

важно да е остал жив.
елечљак м пеј. зб. од елече. – Има пoвише елечљак на врлинуту, али тoј не сьг у 

мoду да се нoси, па га ене, мoљи се.
емчи несвр. јемчи, гарантује. – Терали су ме да емчим на Манoјла кьд му син 

купувал ауто, али несьм могьл, билo ме стра, че слупа аутото и квo смо топрв на-
праили.

енац м в. енц.
енц м прекшај у фудбалу, играње руком у фудбалу.
епа реч. за снажно исказивање супротстављања, баш, у инат. – Епа, нече да 

мoже какo ти oчеш.
еребиченце с дем. и хип. од еребица.
ермьк м дем. од ерьм, јарам за презање једног вола (обично краве).
ерћивар м чиновник који ради у архиви, архивар. – Кьд ти ерћивар удари печат на 

мoлбу, топрв тьг настањују муће, прачају те из концоларију у концоларију и на крај 
ти рекну, дојди јутре. Јутре, све oтпоново, само што не сврчаш код ерћиваратога.

есје узв. за потврђивање, јесте, тако је. – Есје, све е тека билo.
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есте узв. за потврђивање, в. есје. – Есте, есте, они су ишли у дедине Љубине 
шептелије, они су деца лапoви.

Ж
жаба грчка ж зоол. Rana graeca, живи око хладнијих вода, врло је окретна и 

брза, дуга је до 8 цм. Боја горњег дела тела се прилагођава околини, а трбух јој је 
бео. У току парења мужјаци мењају боју и кожа им постаје потпуно зелена.

жаба зeлена ж зоол. Rana ridibanda, зелена жаба је највећа жаба Европе, време 
углавном проводи у води. Женка може да нарасте до 17 цм, док су мужјаци мањи,

жаба крастава ж зоол. Bufo bufo, крастава жаба је копнена животиња, само у 
доба парења улази у воду. Женка нарасте до 15 цм. Кожа на леђној страни је смеђа 
до жућкасте са тамним мрљама и изразитим брадавицама, трбушна страна је 
прљавобела посута мрким мрљама.

жаба травњача ж зоол. Rana tenporaria, жаба мрке боје, распрострањена је по 
целој Европи.

жаба шумска ж зоол. Rana dalmatina, шумска жаба има витак изглед, удови су 
дугачки, а њушка шиљата. Због дугих ногу може да скаче до два метра у дужину. 
Мужјаци су дуги до 6 цм, док женке нарасту и до 8,5 цм. Боја леђа је светло браон.

жабетина ж ауг. и пеј. од жаба.
жабица ж 1. бот. трајна зељаста биљка из фам. Cactaceae. Стабло јој је сочно, 

меснато, дебело, овално и мање-више обрасло ситним игличастим трњем Opuntia 
fi cus indica Mill., Opuntia himifusa Ref. 2. болест говеда. – Нешто ни се беше разбо-
лела крава, па дојдоше деда-Еленко и чича-Сава, погледаше ју, истрљаше е език сьс 
сол и рекоше да е била жабица. 3. копча на дугим женским чарапама, која привезана 
уз појас, држи чарапу усправно. – Кьд Светлана седне, па прекрсти нoђе, и малко се 
ко подвезе, види е се жабица, ако се јoш пoбоље понамести има е се види и рибица.

жабја јајца ж в. жабљак.
жабурина ж ауг. и пеј. од жаба.
жали бoже изр. штета је (за нешто, због нечега). – Жали бoже тoлће паре уло-

жимо да саѕидамо дућан, кьд ти дојдoше из oпштину и рекоше да мoра да се руши, 
не по нећи прoпис праено.

жапче с дем. младунче жабе.
жьскање с гл. им. од жьска.
жьц узв. за опонашање кратког убода, пецкања. – Гори на огњиште церoвина, 

искре ѕврцају на све стране, една жьц, па за малко у oко.
жвајзне (се) свр. удари (се) јако. – Сенко Циганин узне онија вранцусћи кључ 

што е држал у руку и жвајзне Ису пo главу, замалко га не убил. – Кьд сам се жвајзнул 
с онија големи чук по прс, тија момент сам се умочал.

жвакорење с гл. им. од жвакори.
жвакосање с гл. им. од жвакоше. – Згади ми се да слушам његoво жвакосање.
жвакoше несвр. пеј. 1. гласно и непристојно жваће. – Жвакoше неку туршију, а 

онo му испада из уста. 2. говори неумесно и нашироко. – Кьд oн ване да жвакoше на 
месну заедницу, љуђе почињају да си отoде.

жвале ж дводелни гвоздени део узде који се ставља теглећем коњу у уста.
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жванћoрење с гл. им. од жванћори.
жватoрење с гл. им. од жватори.
жвизне свр. јако удари кога тврдим предметом. – Жвизнем га с едну цепљанку 

пo главу и замалко да га успим. Уплаши се да га несьм убил.
жврзне свр. в. жвизне.
жгoљча м онај који је жгољав, мршав. – Сви су у њину вамилију мршави и 

жгoљче.
ждрљавштина ж онај који је ждрљав, који је лош човек, пијаница. – Тај 

ждрљавштина, тoј Пућето, тoј ти не требе у авлију.
женсћи дoктур м гинеколог. – Код женског дoктура стално навалица. Има да 

чекаш да стигнеш на ред.
женћар м в. женкар (1).
женче с згодна, љупка жена. – Женче ко лубенче.
жењен, -а, -о 1. који је ожењен. – Жењен ли ти е унукат? 2. која је удата. – Тьг 

сам веч била жењена, али млада.
жетвар м. онај који жање. – Дьньс че да имамо десет жетвара, заклали смо прасе 

за ручьк.
жетварка ж жена жетвар. – Дoбра жетварка е у стање да дьньс нажње дванаес 

снoпа.
жешко прил. фиг. јако, снажно. – Ударај жешко.
живинче с фиг. слаба жена која подсећа на слабо живинче.
жилавење с гл. им. од жилави (се).
жлта лубеница ж бот. лубеница чија је јестива маса жуте боје. – Има и жлте 

лубенице, али се ретко наoде.
жлтар м онај који је потамнео и пожутео од тешког рада у печалби.
жлти м жути мрави. – Наебачеш као жлти, ја ти кажем.
жлтокoрес, -та, -то који је жуте коре. – Жлтокoресте тикве су свинсће тикве.
жлтонoжес, -та, -то који је жутих ногу. – Едни пиличи су жлтонoжести, а едни 

белонoжести.
жлтоoкица ж зоол. врста рибе Rutilus rutilus, која се из Дунава појавила и у 

Тимоку.
жлтуља ж жута крава и име таквој крави. – Млекo не дава жлтуља него 

млогуља.
жлч м 1. жутозелена или тамнозелена течност коју непрестано стварају 

ћелије јетре, одакле путем одводних канала долази у жучни мехур, жуч. 2. жучни 
мехур. – Дила казуе да ју боли жлч кьд еде ливьцко зеље.

жлчан, -чна, -чно фиг. који је љутит, жесток. – Вoди се жлчна расправа на 
Месни oдбор.

жлчник м анат. жучовод.
жљебьк м дем. од жљеб. – На кладанацат турен жљебьк да си мoж льсно завача-

мо вoду и да одoтле вода иде у вир, где пије стoка.
жљувoше несвр. пеј. од жљуве. – Еџ, бре, ко љуђе, немoј да жљувошеш туј пас-

трму ко неко дрто куче.
жмикља м дремљивко, лењивац. – Целу нoч спал, и па се на тoга жмикљу спи.
жмикне свр. намигне. – Запазила сам, чим ти жмикнеш на лево oко Давина се 

диза и излази из салу надвoр, а малко пoсле и ти.

– 40 –



781Допуне Тимочком дијалекатском речнику

жуљча м онај који је загуљен у понашању, наопак, задрт. – Сви су они у њину 
вамилију, мање више, жуљче, нема од њи љуђе.

З
заапе свр. 1. загризе. – Aко е јаблка млoго крупна, ја не мoг да ју заапем, мoра 

прво да ју расечем. 2. фиг. почне да секира, да вређа кога. ‒ Свекрвата ме заапе од 
сабајле и не мањуе се док се негде не лекне.

забьбње свр. 1. почне брзо да гори ватра у кубету. 2. почне да удара, да бубња.
забава ж закашњавање.
забави свр. в. забаји.
забадаљћа ж игла са стакленом главицом за причвршћивање мараме за главу.
забадача ж в. забадаљћа.
забајати се свр. застари, убајати се.
забькти се свр. занесе се у неки посао. – Опраља нећи стар мотoр, па се забькти 

у њег до пoла нoч.
забакче се свр. в. забакти се.
забанбађав прил. узалуд, бадава. – Забанбађав сам ишьл чак у Мучибабу, не 

могo да обаим пoсал. – Продадо му аутото забанбађав само да ми не засмита овде и 
да га не гледам више.

забатаљуе несвр. оставља, напушта, занемарује. – Станул си забатаљуе жену и 
децу, нашьл неку профукњачу, па се с њу вoди.

забашување с гл. им. од забашуе.
забашуе несвр. прећуткује, таји. – Немам ја поверење у њега, oн забашуе од 

мене кво рабoти, а бьђи смо у заедницу.
забеђендише свр. заволи. – Стева забеђендисал Марију, прлега и да че ју прoси.
забибери свр. нанесе непријатност коме, освети се. – Чекај да видиш кьд ти га 

ја забиберим, има да рoвнеш ко мечка.
забичи свр. забије, снажно забије. – Забичи му овде, у чалo, едну заглавку, има 

се дрвoто расцепи по дужину. – Мајће му га забичим њигoве лажoвсће.
заблажување с гл. им од заблажуе.
заблажуе несвр. 1. добија сладак укус. – Крушће ни јoш несу узреле, али по-

челе веч да заблажују. 2. додаје још слатке материје (шећер, мед) у што да би 
било слађе. – Што заблажуеш тoлко чајат, не здраво да се сипуе тoлћи шићер. 3. 
почиње, после поста, да једе мрсну храну. – Заблажуемо на Божич, дотле пoстимо 
пет недеље.

заблајoше се свр. пеј. од заблаи се.
заблесавее свр. заблесави, поблесави. – Од овoљће невoље и од овoљћи ратови 

човек не мoж да остане нормалан, мoра да заблесавее.
заблонбира свр. стави пломбу. – Кьд се теретни вагoн натовари, oн мoра да се 

закључи и да се заблонбира.
забљесне свр. заслепи бљеском. – Забљесну ме нећи с длга светла те умалко да 

згазим еднога бициклисту.
заборавница ж жена заборавник.
забрoи се свр. побрка се у бројању. ‒ Ти си се заброил, па си му дал пoвише.
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забушант м онај који избегава обавезе или их траљаво обавља. – Нечу да алим 
забушанти, oдма чу отпуштам од службу.

забуши свр. 1. зачепи какав отвор, запуши. – Забуши му све дувће да се не стрви. 
2. не обави какав посао који му је поверен. – Првослав гледа где год мoже да забуши, 
а кьд се дели плата, тьг е најгласан да му е малко.

завалиица м дем. и хип. од завалија. – И oн завалиица пошьл на свадбу дако га 
никуј не звал.

заваџување с гл. им. од заваџуе (се).
заваџуе (се) несвр. ствара раздор међу људима, завађује, заподева кавгу. – Тoј 

је на њу у души да заваџуе народ, иде од еднога до другуга, па оговара и свакакво 
прича. Има ју нећи дьн прегрби нећи. – Куга не сретне с њега се не заваџуе.

заведе се свр. занесе се у смеху, смеје се гласно и дуго ради скретања пажње на 
себе.

завејување с гл. им. од завејуе.
завејуе несвр. завејава, наноси снег. – Неку гoдин завејуе пут код Крушку да се 

не мoж до Младенци прoјде.
завеиште с место које је завејао снег. – Нашли га пoсле у еднo завеиште, укорел 

се.
завет2 м обичај који се преноси с колена на колено. – Завети мoра да се пoштују.
завија се несвр. 1. покрива се при спавању. – Лети се завијамо с едну чргу, а зими 

с по две-три. 2. увија се у главицу (о купусу). – Зеље ми се почело завија окол Свети-
Ранђел, до октoнбар месец има да напраи големе главице.

зависнос м зависност. – Ми нечемо да живимо у зависнос од друђи.
завoиште с окука, кривина. – Пази како вoзиш, надoле има oстра завoишта.
завратосување с гл. им. од завратосуе.
завратосуе несвр. удара кога шаком по врату. – Нема да га бије с прут по дупе 

него га завратосуе, стра ме че му померемети памет.
заврзoљчич м дем. од заврзољак (2). – Даде му некакво у некакав заврзoљчич, 

не знам квo е.
заврљуе несвр. забацује. – Млoго убав кoњ, бьш би га купил, ал заврљуе леву 

прењу нoгу.
завтија м редар, полицајац
завутинка ж дем. од завутина. – Гледај да најдемо неку завутинку да се 

заклoнимо од ветар.
загажњица ж дем. од загажња, загажња за ловљење ситних рибица, које ће 

служити као мамац за ловљење крупних риба. – Идемо да пецамо на Дунав, немoј 
да забораиш твoјуну загажњицу да прво навачамо мамци у Пoречку реку.

загасне свр. почне да гасне, угаси се (о ватри). – Варди да не загасне огањат, це 
помрзнемо начьс.

заглаба (се) несвр. 1. урања што у блато,упада у глиб. – Па не мора да заглабаш 
аутото у блатиштето, одви. – Не заглабај се у блатиштето, че останеш без опьнци. 2. 
почне халапљиво и непристојно да једе. – Гледај какo друђи љуђе еду, па тека и ти, 
немoј oдма да доватиш и заглабаш неку кочину. – Заглабал си се ко да неси ел три 
дена. 3. улази у сумњиве послове. – Нема потреба да се заглабаш у туј работу.

заглобување с гл. им. од заглобуе (се).
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заглобуе (се) несвр. упада у нешто меко, жилаво, у блато. – Ако идеш по пре-
чицу, ес пoблизо, али има блато, варди да не заглобуеш кoла до осавине, неч да мoж 
да и извлчеш пoсле. – У неко блато се заглобуем до колена, едва си чизме извлачим 
из њег. Понећипут извлчем само нoгу, а чизмата си остане у блатoто.

заглоџување с гл. им од заглоџуе (се).
заглоџуе се несвр. задиркује се, изазива се. – Немoј да се заглоџуеш сьс свакуга 

ел мoж нећи и да те изубива.
загњати се несвр. в. загњита се.
загњетoше (се) свр. пеј. од загњете. – Загњетoши лавоверат у нећи шупљар, там 

га никуј нече тражи. – Овьньт се загњетoше у неко мушило да мркти и не мoж га 
најдеш.

загóли свр. открије покривени део тела (од појаса надоле), обнажи. – Заголи 
дупе и седне у блато. – Жена не би требало да загoли колена кьд седне, тoј срамoтно, 
дако е убаво за oко.

загрне (се) свр. 1. огрне (се). – Бьр загрни капут, кад излазиш на овија студ. – 
Загрни се с кво најдеш, само немoј да оѕебнеш. 2. затрпа, заспе земљом доњи део 
биљке. – Има јoш да загрнемо момурузу у Росуљу и пoсле преoдимо у лoзје.

загрозoтина ж ауг. и пеј. од загроза. – Не мoж да прoјде дьн, а да се не дослепута 
онај загрозoтина.

загука свр. загуче, почне да гуче. – Кьд загука грлица.
загули свр. посуноврати. – Загулил черапе преко цoкуле, па мисли да му е тека 

поубаво.
загуљoја м в. загуљенко.
задвoи се свр. одвоји се из групе. – Лија овца само гледа какo да се задвoи и да 

отиде у штету.
задиркување с гл. им. од задиркуе (се).
задумуе (се) несвр. заговара (се), припрема (се), покушава да успостави кон-

такт (после прекида односа). – Задумују неку тајву, д иду у Луковско да крадну на 
љуђе волoви. – Задумуе се, али га никуј не слуша, нити га верма.

заебава (се) несвр. 1. вара, подмеће, подсмева се, руга се. – Тија Петронија сва-
куга заебава, али че се најде нећи и њега дебело да заебе. 2. неозбиљно ради што. 
– Само се ти заебавај, па ч да видиш ко ч да прoјдеш.

заебавање с гл. им. од заебава (се).
заебанција ж 1. варање, подметање, подсмевање, ругање. – Престанете више 

сьс туј заебанцију! 2. забушавање на послу под разним изговорима. – Пријетељу, 
овде нема заебанција, има чврсто да запнеш ако мислиш да зарадиш дневницу.

заждрљoтина ж онај који је бандоглав, својеглав, загуљен. – Сьс туј заждрљoтину 
се не мoж никако договoриш.

зажмавање с гл. им. од зажмава.
зазими свр. 1. дочека зиму. – Зазимимо у Репушницу, надамо се да че да изиму-

емо. 2. уђе у зиму са ким или чим. – Зазимимо десет овчице, ега че да имамо рану да 
и изранимо.

зазими се свр. почне зима, дође зима. – Овуј се гoдин рано зазими.
заѕипкување с гл. им. од заѕипкуе.
заѕипкуе несвр. заскакује, заскаче. – Рачунам да е јарето јoш младо, кьд онo 

узело да заѕипкуе козуну.
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заѕипување с гл. им. од заѕипуе.
заѕипуе несвр. поскакује. – На кученцето беше колo прегазило ножичку, ал пoсле 

неколко дана онo пoче да заѕипуе.
зајрице с дем. од зајре. – Зајрицето колкo га имаомо ми га изарчимо и сьг не 

знамо какo чемо.
зајтиньк м дем. од зајтин. – Ако варим васуљ, ја му капнем малко и зајтиньк, да 

не буде бьш сасвим пoсан.
зајча тилoвина ж бот. Coronilla eneroides Boiss. et Spum.
зајчарка ж једно народно коло.
зајчарсћи, -ска, -ско који се односи на Зајечар, који припада Зајечару.
закарување с гл. им. од закаруе.
закаруе несвр. лагано тера што иза нечега. – Закаруј oвце иза онија брег да 

пасу по ладавину.
закачетина ж ауг. од закачка. – Отћину ми се една закачетина од опьньк, онај 

ѕадња, па ми опьнькьт отпаде од нoгу.
закачoљ м нешто о чега се што закачује. – Кад пецамо рибе удицата увек најде 

нећи закачoљ да се за њега закачи, па мoра да газимо да ју откачимо ел, ако е длбокo, 
да цимнемо да ју отћинемо.

закачoтина ж онај који свакога нечим поткачи, дирне, запита. – Да те стра да те 
сретне онај закачoтина на пут, не мoш се отћинеш од њу.

закукљи се свр. закачи се, ухвати под руку кога, прилепи се уз кога. – Закукљи 
се уз њега, па га не попушта.

залoми се свр. падне у део. – Туј гoдин ми се беше заломило и кућу да праим и 
сина да женим.

заломoти свр. почне гласно и брзо да прича о неважним стварима. – Заломoти 
како вршалица.

залошчетина ж ауг. од залога.
залудо прил. узалуд. – Залудо си ишьл да га тражиш у Црвење, oн бил ошьл у 

Жлне.
залупци м в. заструзи.
залчьк м дем. од залог. – Узни бьр едьн залчьк, не це отруеш.
замандали свр. закључа (врата). – Вечером да се замандали голема капија, ел 

мoж да улезну нећи да ни изведу волoви.
замане свр. замахне. – Он заману на мен с едну лисковачу, а ја набозе имаше 

чобрњак у руће, па кьд га акну у груди, oн седе у блато.
заметан, -тна, -тно неподесан за рад.
заметно прил. на заметан начин. – Оч ми додадеш тија крчаг ако ти не заметно?
замињушка ж заобилажење и претицање.
зановит м бот. Coronilla valentina L.
запарување с гл. им. од запаруе.
запрача несвр. шаље кога на неку страну само да би га склонио из своје близине. 

– Жена си запрача мужа да иде на работу у најдалечне њиве да би могла да се наoди 
сьс њoјнога дилбера.

запрди свр. 1. стане уз кога и прдне да би га на тај начин омаловажио и по-
низио. 2. почне да прди. – Раја из Трговиште запрди од едну бандеру и прди све до 
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другуту. 3. батали неки посао, дигне руке од неког посла, пропадне у неком послу. – 
Запрдел работу у вабрику, не давају плату, и врнул се у салo да оре и да кoпа.

запрегаљчич м дем. од запрега.
зареже свр. 1. начини зарез на рабушу, запише. ‒ Да ја тебе зарежем овде, да не 

забораим. 2. отпише, одбаци, батали. – Зарежи га, ко Бугарин славу. 3. неки део 
тела му изразито одебља, начини се зарез од дебљине између два дела тела. – За-
резал врат како бик.

заржи свр. почне да режи. – Не знам кво му реко, oн се попридиже, па заржа на 
мен, ко бесан. Луд човек.

зарзаватија ж поврће, зелен. – Ми си зарзаватију пестуемо у градину, не идемо 
на пијац да ју купуемо.

засвитка несвр. наизменично пали и гаси неку светлост. – Од какo излезне на 
врата, oн засвитка с онуј батерију, ко да су наквецале мечће, па бьш на њега да рипну.

застојкуе несвр. застајкује. – Иде и застојкуе, очекуе, жена, некуга.
затечка (се) свр. 1. забоде, закачи. ‒ Кьд пoјдемо у бербу, ми затечкамо цвејће по 

кошеви, по кoтарће, по канате, да се види да идемо у бербу. 2. закопча (се) иглом. – 
Затечкај си oчвице сьс заскопчаљћу да те не пробива ветар.

затлцани м онај који је глуп, затуцан.
затлцанко м глуп, ограничен човек.
затлцкуе несвр. ситним питањима узнемирава кога, запиткује; уп. затлакуе, 

затракуе (2), затрацкуе. – Немој да ме више затлцкуеш, имам ја и другу работу него 
да ти одговарам на глупава питања.

затлцoја м онај који је затуцан.
затлцoтина ж пеј.ограничена, глупа особа.
затлчени, -а, -о који је затуцан, глуп.
затлченко м онај који је затуцан, глуп.
збиралиште с место сабирања, окупљања.
збирач м онај који сабира плодове.
збирачица ж она која сабира неке плодове.
збутано прил. тесно, збијено, пренатрпано. – Напраено си збутано, не мoш се 

обрнеш.
звизне свр. удари шамар коме. – Какo га звизнул, тека га е оглувел.
згњави свр. згњечи, згужва. – Дадо му љуцћи нoвине да чита, кад oн ми и све 

згњавил. Е, неч, велим, друђи пут да добиеш, има на ћиос, па си купи.
згњетен, -а, -о који је сабијен, силом нагуран. – Аутенцето им згњетено у едну 

шупицу где кокoшће седу.
згoвни свр. фиг. претуче некога. – Ел знаеш, бре џућело, кьд те доватим има да 

те згoвним.
згузи се свр. скукуљи се, савије се. – Згузил се, у ћушенце се набил.
здуда се свр. спухне се, смежура се, иструли (претежно о плодовима).
здудoше (се) свр. пеј. од здуда (се).
зелена крастача ж зоол. доста је неугледна, незграпна и нескладна жаба, Bufo 

viridis. Кожа јој је светле боје са јасно израженим тамним зеленим мрљама. По-
сута је квргама и брадавицама.

зеленбаћ м зоол. зелембаћ спада у разред гмизаваца, Lacatera viridis. Тело му је 
смарагдно зелене до жутозелене боје, дужине тела до 13 цм, са репом који може 
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бити дуг и до 40 цм. Уколико се на зелембаћа наиђе изненада, остају престрављени 
и непомични.

зимсћи светьц м слава која се слави у току зиме. – Свети-Ранђел е зимсћи 
светьц, а има и летњи.

зимушњи, -шња, -шњо који се односи на прошлу зиму. – Зимушњи снег је бил 
јако голем, преко колена.

змиска премена ж змијска кошуљица, змијин свлак. – Там у грамаду видел сам 
има змиска премена, млoго сам се уплашил кьд сам ју видел.

змисћи oчи м људске зелено-шарене очи. – Рајна си е и онак била убава, ал кьд те 
погледа с онија змисћи oчи, чини ти се да пoубава на свет нема.

знае се несвр. зна се. –Требе да се знае нећи ред у овуј кућу, а не да си рабoти 
куј како си oче.

зoлота ж стари турски сребрни новац од 30 пара.
зрно с (мн. зрна, уз број зрни) 1. златник, дукат, наполеон. – На верилбу е дал 

две зрни. 2. тамна пега на губици беле овце. в. ко зрно. 3. плод воћака и сл. – Дај ми 
неко зрно да и ја окусим црешње од овуј гoдин.

зубетинсћи, -ска, -ско који се односи на Зубетинац, који припада Зубетинцу.
зурла ж врста свирале са веома јаким пискавим гласом. Уз зурлу по правилу иде 

бубањ.
зуцне свр. писне, гласи се. – Кьд деда прича, никуј не сме да зуцне.

S
ѕавнеж м звоњава, звоњава металних предмета. – Ма чуе се у пoдрум нећи 

ѕавнеж, да не мачка оборила лoнац сьс сириње па га кoла.
ѕанбил м зембиљ. – Гoспа рано јутром узне ѕанбил и трчи на пијац за зелечузи.
sьндори несвр. прича сама за себе, гунђа.
ѕвек м звук који се чује при удару два метална предмета.
ѕвека ж продоран звук метала, разбијеног стакла и сл. – Чу се нека ѕвека, кьд 

онo Мића чука с острушку у ожег, уoчи Свети Еремију.
ѕвeкан м глупак, тикван. – Учитељ казуе на Трндавила да јoш не видел таквoга 

ѕвекана.
ѕвекас, -та, -то који је будаласт. – Таврoсија дoјде малко ѕвекас, не сьс сьв.
ѕвекне свр. 1. зазвечи, звекне. – Некво ѕвекну. 2. удари у главу кога тврдим 

предметом. – Кьд те ѕвекнем че ти се разлети тинтарата.
ѕвера несвр. узнемирено гледа около. – Квo тoлко ѕвераш, од кво те стра.
ѕверање с гл. им. од ѕвера.
ѕверињак м ограђен простор за звери. – Водил ме башта у золoшћи врт, па смо 

гледали ѕверће у ѕверињаци.
ѕверсћи, -ска, -ско који се односи на звер. – Свуд окол повату се виде ѕверсћи 

трагови.
ѕвећет м звекет. – Чуеш ли ти овија ѕвећет, тoј ударају њине пoрције од бајонети, 

они иду, бре, да ни нападну.
ѕвецка несвр. изазива звеку, звецка. – Ѕвецка сьс ситне паре у џеп, праи се важан.
ѕвецкање с гл. им. од ѕвецка.
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ѕвечица ж дем. од ѕвечка. – Купили на дете ѕвечицу да си с њу грoма.
ѕвиждаљћа ж звиждаљка. – Ѕвиждаљће смо праили у прoлет од врбoвину.
ѕвиждање с гл. им. од ѕвижди.
ѕвиждука несвр. звиждуће.
ѕвиждукање с гл. им. од ѕвиждука.
ѕвиз узв. оном. јаког, брзог ударца. – Ѕвиз пo главу с едну чомрљугасту товагу.
ѕвoн м звук звона.
ѕвонаре ж панталоне ширих ногавица испод колена. – Еднo време су се носиле 

панталoне ѕвонаре, сьг би бил смешан ако би и нећи носил.
ѕвoнца несвр. звоца, прекорева. – Она си ѕвoнца, мен бьш брига.
ѕвонцање с гл. им. од ѕвонца.
ѕвоњавина ж звоњава. – Бију свe ѕвoнe и црквенe и манастирсћe и шкoлсће, 

дигла се грдна ѕвоњавина.
ѕвoца несвр. звоца, прекорева. – Моја ми жена цел дьн некво ѕвoца.
ѕвоцање с гл. им. од ѕвоца.
ѕвр узв. којим се опонаша зврјање.
ѕврк1 м зврјање, зврка.
ѕврк2 м узв. оном. зврјања. – Ѕврк ведерчето у траву и неста.
ѕврљав, -а, -о који је разрок. – Ѕврљав у oбе oчи.
ѕврндoв м звекан, будала. – Постаили еднога ѕврндoва за шкoлског управитеља, 

цело се салo смее.
ѕврндoвчина м ауг. и пеј. од ѕврндов. – Ѕврндoвчина не оделана.
ѕврцање с гл. им. од ѕврца.
ѕврцкало с онај који радо зврцка (на телефон, на врата и сл.).
ѕврцне свр. 1. кратко зазвони (на вратима и сл.). – Ѕврцну нећи на врата. 2. 

позове телефоном. – Ѕврцни му на теливон, па си му ти кажи. 3. удари чвргу коме. – 
Учитељ проoди меџу клупе и кьд се врча, oн некуга ђака ѕврцне сьс средњи прс по 
острижену главу.

ѕвук м звук. – Нoчу се чују разни ѕвукови.
ѕвучи несвр. звучи. – Ѕвучи ми у уши.
ѕвучник м звучник. – Ѕвучници накачени на бандере, нема човек мир од њи, не 

мoш се одмoри на пладне.
ѕиљча м пеј. од ѕиља. – Ѕиљча ѕиљави
ѕрѕољак м оно што је мало, ситно, ситан комадић. – Кьд сечеш месо за светьц 

немoј га сечеш на ѕрѕољци него на нормалну парчедију.

И
и реч. 1. за изражавање негодовања. – И, бре, што ми тој неси рекал одма. 2. 

за изражавање чуђења и запрепашћења. – И, ала се наоблачило. 3. за изражавање 
питања. И, каквo пoсле напраисте?

ибришим м врста свиленог конца.
ивер м 1. треска која отпадне кад се дрво сече или деље секиром и сл. алатом. 

– Ѕврче ивер, у веџу га уби, / над веџу му и сьг прнга стoи (н. п.). 2. троугласти исе-
чак дрвета који се начини пре него што ће дрво бити посечено – служи да усмери 
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правац пада посеченог стабла. – Кьд сечеш ивер, прво режеш дoљну, равну стран, за 
едну трејћину колкo е дебело дрвoто, пoсле режеш гoрњу, кoсу стран и гледаш да ре-
зовити спoиш, тьг ивер сам отпадне, ел га ти малко млатнеш сьс тилуђе да изѕвркне. 
Надокрајћу режеш одоѕад да прережеш дрвoто и да онo падне.

иверьк м дем. од ивер.
иглара ж мали јастучић са повезом окачен о зид у коме стоје забодене игле.
игларник м в. иглара.
иглен, -а, -о који се односи на иглу. – Чу те прокарам проз иглени уши (претња).
игленце с дем. од игла, мала игла, иглица.
иглес, -та, -то који је као игла.
иглетина ж ауг. и пеј. од игла. – Требе да закрпим врече, иде жетва, а не знам 

куде сам затурила големуну иглетину.
иглица ж дем. од игла
иђирoт м бот. лековита биљка ароматичног лишћа Acorus calamus.
ижица ж дем. од ижа. – Ижица и сoбица – цела кућа. – Они седу у едну ижицу 

на крај салo.
ижичка ж дем. од ижа.
ижљебен, -а, -о који је искривљен (о човеку). – Ижљебен, па сьг oди на две товађе, 

и тoј едва.
ижњи м мн. укућани. – Њигови си га ижњи пријавили у џандомерију ел је бил 

млoго незгодан и пијаница, налатил е да си бије и башту и матер, за паре, а јурил и 
снае да и онoди.

избьбње свр. 1. избубњи, истутњи, в. избубње. – Накладеш ли кубе с врбoвинће 
ел с липовинће, онo за час избьбње 2.изудара некога по грудима и леђима да одјекује. 
– Будеш ли ми ишьл на живци, мoк те ја зачас избьбњем, па се пoсле жали код куга 
oч.

избьбњoше свр. пеј. од избьбње. – Избьбњoши га едьнпут чврсто да те запанти.
избарабаруе несвр. изједначава, уједначава. – Мoж и ти избарабаруеш колкo oч, 

неч да мoж да и избарабариш, ел волoви су тoј, не мoж да буду бьш еднькви.
избере свр. изабере, одабере. – Женил би се ал не мoж да избере девoјћу, на сваку 

наoди неку ману.
избере се свр. издвоји се, изабере се, појави се. – Избере се нека будала, па га туре 

за каплара, па војници муку имају од њега.
изблизин прил. изблиза, уп. изблизо. – Он се примькне, па му изблизин доврљи 

едьн комат леб.
избупа свр. в. избуба.
извиди (се) свр. излечи (се), извида (се). – Извидела га баба Мика с неће траве, 

а беше дошьл скoро до ич. – Идем и по дoктури и по врачће, само да се извидим.
извира несвр. 1. извире, избија из земље (вода). – Тај водица извира ис камен, 

добра е за пиење. 2. помаља се, гвири. – Извира му некво из трбаљћу.
извречи свр. огласи се коза вречањем. – Де, иди погле што извречаше козене, да 

и не некво уплашило.
извуди свр. брзо изгори уз бубњање. – Ако на кубе не притвoриш прељћу дрвата 

зачас извуду, а ти се не огрееш.
изглoби се свр. извуче се из блата у које се био заглобио. – Едва се, бре, и тој с 

четверку, изглобимо.
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изгостира1 свр. изгостује, заврши гостовање. – Убаво изгостирамо у Црвење 
код нашу рoднину.

изгостира2 свр. изгуби вољу, изгустира. – Изгостирал сам ја туј кошуљу, не ми 
више по вoљу.

изгрваља (се) свр. искотрља (се), изваља (се). – Изгрваљам буричи на авлију да 
и оперем ел че скoро да беремо грoзје.

изгребуљи свр. грабуљом сакупи и очисти. – Кьд саберемо сено, ја пoсле узнем 
гребуљу и изгребуљим целу ливаду; тека ју очистим и гочка си па сенце саберем.

издава свр. разда, да свима. – Наредник издава на војници цoкуле, па легне у 
ладавину у магацин да малко одспи.

изеднуш прил. одједном, изненада. – Да се кладимо да чу изеднуш да потревим 
бандеруну кьд се врљим.

изжљуве свр. изжваће безубим устима.
изистин прил. истински, заиста. – Мислели смо да е само ошьл на неко време, 

а oн се изистин оцелил.
изишка свр. ишкајући истера кокошке. – Иди изишкај кокoшће из расадници.
излети се свр. 1. узме залет, залети се. – Излетим се одонуд, рипнем и прекoчим 

потoкат. 2. изрекне се, рекне што није требало рећи. – Не знам кво ми би, узе ми Бoг 
памет, па се излете.

изљузга се свр. с муком дође кроз љузгавицу расквашеног снега.
измаршира свр. у љутини некоме више пута узвикне ,,марш”.
измити се свр. промени перје живина.
измoчка се свр. измокри се (о детету).
измрџуе несвр. избегава, изврдава. – Длжан ми две наднице, а измрџуе да ми 

врне.
измуљoше (се) свр. пеј. од измуљи (се). – Измуљоса неће сушенице из неку 

козињаву вречу, па и трусну на остал, и рече: ,,Ечте, мајће ви га”. – Завлче се у неку 
копу момуриште и цел дьн спи, измуљoше се топрв предвечер.

изнадвoр прил. споља, са спољне стране. – И док овија седел ус кубе, онија 
изнадвoр пуцал у њега и убил га.

изобрне свр. изокрене. – Каквогoд да е чул ел видел, oн га изобрне.
изобрне се свр. осорно се окрене према коме. – Ја не знам квo му реко, а oн кьд 

се изобрну, па налете да се бије.
изоѕрча се свр. много се пута осврне. – Док сам начьс прошал покре тoј 

грoбиште, изоѕрчал сам се да сам си шију искривил, све ме билo стра да нешто не 
рипне оѕад на мен.

изремчи се свр. успротиви се, искаже незадољство. – Они oче да буде какo они 
рекну, ја се изремчим и не дозвољавам.

има за грађење израза са значењем предвиђања или сигурности у оно што ће се 
десити, за грађење будућег времена. – Има да рoди мечку. – Нече да га има. – Има да 
ми љуби нoђе. – Има се умoча од бој.

имне свр. 1. повуче, потегне, тргне, цимне. – Држ краве да пасу покре пут, а ако 
се Булка суне да довати кoрен из момурузу, ти ју имни, не давај е да узне. 2. украде, 
здипи. – Док се ти обрнеш, oн га имне и утекне.

имне се свр. тргне се, освести се, остави се порока. – Имни се, бре чoвече, мал-
ко, видиш ли где си забраздил.
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имњује (се) несвр. 1. повлачи (се), потеже (се), трза (се), цима (се). – Имњује 
ли риба удилото? 2. краде на ситно, поткрада. – Научил се, жена, та имњуе; има 
да заради апсу. 3. освешћује се, оставља се порока. – Оц се ти имњуеш ел че си на-
стаиш да живиш ко бараба?

инат м каприц, пркос, тврдоглавост, противљење. – Тера инат с мен.
инати се несвр. свађа се, препире се, опонира.
исвадбуе свр. лепо се проведе на свадби. – Исвадбувамо га код Вирајла из При-

човци три дена и три нoчи, едва живи остамо.
искака невср. излази. – Искакаш ли ти вечером на сокак ел си седиш дoм?
искршoтина ж оно што је поломљено, крхотина.
испашњачи свр. распори трбух и извади утробу. – Ловџије кьд убију дивјoга 

вепра, они га oдма испашњаче, да се не би усмрдел.
испрди свр. 1. шаљ. прдећи избије. – Испрдела му баба зуби. 2. прдећи избаци из 

себе. – Неч га испрдиш.
испрди се свр. прдећи избаци сав смрљиви гас из црева. – Наедо се васуљ, па се 

пoсле чврсто испрде.
испрескака свр. све прескочи што се имало прескочити. – Испрескакамо онија 

плoтови, па ударимо преко пoље. 2. све саспе коме у лице, посвађа се жестоко с 
ким. – Срете ме Тoла па рече што сам му с кoла прешьл преко детелину, а ја реко да 
несьм ја, а oн пoче да се дере на мене, па тьг ја на њег и туј се дoбро испрескакамо 
и од тьг не вревимо.

истимари свр. фиг. изудара кога. – Ако неч да слушаш, има да кажем на башту 
да те дoбро истимари.

истимари се свр. шаљ. очисти се од труња, очешља се.
истрисoја ж в. истрисина (1).
истрисoљ м пеј. 1. оно што је испало, што се истресло приликом превоза. 2. 

последње рођено дете, в. истрисина (1).
истрисoтина ж пеј. в. истрисина.
истрóви свр. 1. изгуби; уп. строви. – Пасал три овце и едну истровил. 2. погине, 

пострада. – Пази кво вревиш, ел мож и главу да истровиш. 3. изгуби дете, побаци, 
абортира. – И овија пут истровила дете, од сам о себ.

исћоравее свр. в. исћорави. – Варди се да те нека не исћоравее.
исћорави (се) свр. ослепи (се). – Жена си га исћоравила, врљила му сoду у oчи 

елбо спал сас певачицу. – Исћоравил се кад прерипувал нoчу нећи плoтови.
исцрпа се свр. исцрпи се, изнемогне. – Исцрпал се од работу. – Исцрпали смо се 

од паре, покре свадбу.
итан, -тна, -тно који се мора одмах извршити, хитан. – Преседник тражи итан 

извештај.
итрос м хитрост. – Од њег не очекуј итрос, тoј ти е една ленчуга.
иха-ха узв. за појачано изражавање задовољства (нарочито у колу).
иху-ху узв. в. иха-ха.
ицели свр. излечи, исцели. – Вукадин из Рогоште је свакуга ицелил куи је код њег 

доодил.
ицелитељ м онај који исцељује болесне. – Ставрија е бил голем исцелитељ, 

исцељувал је жлтеницу.
ичер прил. рет. јуче. – Па, ичер билo, ко си могьл да забораиш?
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ичерка прил. рет. јуче. – Ичерка га докарали из Бели Потoк.
ичернавечер прил. рет. прексиноћ. – Ичернавечер смо спали у плевњу, па смо се 

све смрзли.
ишњуе несвр. узвицима „иш” отерује живину или птице. – Еве ти и прутьк па 

ишњуј кокoшће, да не иду на снoпје.
иште прил. рет. још, јоште. – Сипи ми иште малко од подваракат, јако благ дьньс 

бил.
иштркљи се свр. порасте, издужи се. – Иштркљил се, жена, станул пoвисок и 

од башту си и од деду.

Ј

јаблка ж (мн. јаблће) 1. бот. јабука (дрво и плод), Malus pumila Mill. 2. фиг. дојка. 
– Па се маши у пазуће, па увати две јаблће (н. п.)

јаблчарничич м дем. од јаблчарник, млади јабучарник. – Там иза плевњу, али 
кьм слнце, решавамо да посадимо едьн јаблчарничич.

јаблчес, -та, -то који има облик јабуке.
јаблчетина ж ауг. од јаблка. – Попашкале се јаблчетинете.
јавашльк м немар, неуредност. – У нашу државу звладал јавашльк.
јавашлија м онај који чини јавашлук.
јаганчарка ж она која чува јаганце.
јаганчарче с дем. од јаганчар.
јагма ж грабљење, отимање, пљачка; такмичење ко ће први нешто уграбити.
јагњенце с дем. и хип. од јагње. – Јагњенце је јако милостивно.
јагњећина ж јагњеће месо. – Има куи вoле јагњећину, има куи прасећину.
јагњећинка ж дем. од јагњећина. – Бео код мои приетељи на светьц, па ми дадо-

ше да си понесем малко јагњећинку.
јагњечи, -а, -е / -о који се односи на јагње. – Млoго вoлимо јагњечо месо и шпри-

цери ладни. – Јoш пантим онуј јагњечу чорбицу што едомо на Ртањ.
јазьк м дем. од јаз.
јази несвр. гради јаз, брану на реци, потоку. – Влада јази Военсћи потoк да до-

веде вoду на своју поточару.
jазовац м јазавац. – У Бајчину ни јазовци поели момурузу.
јакьчьк, -a, -о који је прилично јак. – Дако е мьнечак, oн је јакьчьк, мoж да понесе 

кoтарку с црешње.
јакотињћа ж дем. од јакотиња. – Страшна си ти јакотињћа, еве тресу ми се гаче 

од теб.
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јалне свр. позове кога да дође, да приђе. – Јални и њега да дoјде, мoж и oн малко 
д ни помoгне.

јамчица ж дем. од јамка. – С кoпичку му кoпнеш јамчицу, кoлко да стану три-
четри зрна, затрпаш, нагазиш с пету и чекаш да за десетину дана никне.

јанијћа ж дем. од јанија. – Кьд се Стева женил, јанијћа е била најблаго едење.
јановарсћи, -ска, -ско који је у вези са јануаром, који се односи на јануар. – Јаћи 

су јановарсћи мразови.
јасланца с дем. од јасла. – За јаганци има напраена мьнечка јасланца, па турена 

у кoчак и у њи им сипуемо да еду овськ и сенце.
јатаган м дуги криви нож.
јебиветар м неозбиљна, некарактерна особа, ветропир.
једвьц прил. једва, на једвите јаде.
јеконом м руководилац пољопривредног расадника. – Тика, јеконом из Расадник, 

имал сина Бранка Бунбара.
јеленак м зоол. тврдокрилац који живи у шумама, Lucanus cervus. Храни се ко-

ром дрвећа. Мужјак је дужи и има велика клешта, која му служе у борби са супар-
ницима.

јеменија ж марама од танког платна ишарана гранама, којом се повезује глава.
jeребика ж бот. листопадна врста Sorbus acuparia која припада породици ружа. 

Расте до 15 м, има растреситу крошњу. Цветови су бели, непријатног мириса.
јерушка ж дем. од јаруга, мала јаруга, јаружица. – Онај јерушка, где смо се ко 

деца играли, сьг затрпана и туј напраене куће.
јестьче дем. од јестьк, мали јастук, јастучић. – Баба вели да не мoш да спи ако 

не тури и јестьче пoд главу.
јoк прил. не, није, нема. – Јoк, брате, нема га.
јoлпаз м скитница, беспосличар.
јoргован м бот. љиљак Syringa vulgaris L.
југословенсћи, -ска, -ско који се односи на Југославију.
јуньц м мушко говече од године дана, јунац. – Јунци че да продавамо еј, там, онуј 

гoдин.
јунећина ж јунеће месо.
јуница ж женско говече од године дана. – Јуницу нече да продавамо, ци ју чува-

мо да се тели и да ни дава млекo.
јунфер м невиност девојке.
јунферица ж невина девојка.
јурњавина ж јурење, трчање; неред, метеж. – Одеданпут наста неква јурњавина, 

велу: беште, иду Немци и апсе редом.
јутром прил. ујутру; сваког јутра. – Че да пoјдемо јутром рано. – Овце се млзу 

јутром и вечером.
јутрошњи, -а, -о који је од јутрос, који се односи на ово јутро. – Јутрошњо 

млекo увек бучкамо за масло, а вечерње сиримо ел си га кусамо.
јучерашањ, -шња, -шњо в. јучерашњи. – Даньс има да се еде јучерашањ леб.
јучерашњи, -шња, -шњо јучерањи. – Јучерашњи дьн е бил млoго гадан, студен 

и ћишовит.
јучерашњица ж јучерашњи дан, јучерашње стање.
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К
кабас, -та, -то који је великих димензија, крупан, велики, голем. – Ја би те повезал, 

ал ти нoсиш нећи кабас куфер, што не мoже да стане у ауто, затoј чекај Драђи Џурку 
да те повезе на шпидитер.

кабатан, -тна, -тно који је крив, који је нешто скривио. – Никуј не кабатан што се 
колo строшило, онo си и онак билo дотрајало.

кабули несвр. одобрава, слаже се, прихвата.
кава ж кафа. – Каву пијем само јутром.
каванче с дем. од кавана, кафаница. – Има еднo каванче.
кавга ж свађа. – Ти прецве тражиш неку кавгу, Рако.
кавгаџија м онај који изазива кавгу, свађу.
кавгаџика ж жена кавгаџија.
кавенисуе несвр. кафенише, испија кафе. – Кавенисуе с комшиће до пладне, па 

кьд че муж да дoјде од работу, она се ушоврда да му нешто смути за ручьк.
кавено прил. у кафеној боји, у браон боји. – Да преџуту пoмалко држиш у ореoву 

кoру, да не поцрнее него да испадне у кавено.
кавеџија м онај који држи кафану. – Нећи наши кьд су доодили у Паланку, 

сврчали су на ручьк код Вељу кавеџију.
кавеџика ж жена кафеџија. – Еј, одoвде обoвезно сврчамо код Ружу кавеџику 

на по еднo црно винo.
каврмица ж дем. од каврма. – Оцутра вруштукувамо малко каврмицу. Јако е 

благо билo.
кавуција ж извесна сума новца дата унапред, капара. – Нечу га другоме про-

дадем, али мoра да дадеш нешто за кавуцију.
кьд, када1 прил. и везн. I. прил. 1. пита се за време, у које време. – Кьд си пошьл 

из салo та си тoлко рано стигал овде? 2. замењује именицу ,,време”. – Имал си ти кьд 
и да преврнеш сено и да сврнеш да опрскаш Дoљње лoзје, али ти си една леншти-
на. II. везн. на почетку зависних реченица и изриче 1. време. – Ја сам кренул кьд е 
прошлo десет сати. 2. истиче неочекианост. – Она вану да се ниша на љуљћу кьд ти 
се прећину конoпац. – Ти ми рече да ју потражим на кладанац, кьд там нема никуј.

кадивница ж в. кадилница. – Бьш кьд требе да режемо колач, не мoж да најдемо 
кадивницу, не знамо где се затурила, те ја узнем жар на ожег, па озгoр тавњан и тека 
прекадимо и колач пресечемо.

кадилак м шатр. цистерна која превози фекалије. – Беште љуђе, ене га Стoјче 
иде с његoв кадилак, закадил целу улицу.

кадилничка ж дем. од кадилница.
казаничетина ж ауг. и пеј. од казаница.
казанче с дем. од казан; водокотлић у WC-у. – Протекло ни казанче па те све 

прска по дупе док седиш на шoљу.
казанџија м онај који израђује казане. – У Књажевац је најчуен бил Душан 

казанџија.
казанџильк м казанџијски посао. – Казанџильк дьньс више нестал, јoш се 

помалко с њег бае нећи по Сврљиг.
казардер м онај који ставља све на коцку. – Рика е казардер, коцкал се у своју 

кућу и изгубил.
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казардерка ж жена хазардер.
казардира несвр. коцка се, хазардно игра. – Ако не казрдираш, не мoш ни да 

добиеш.
казметина ж ауг. од казма, велика незграпна казма.
казмица ж дем. од казма.
кајла ж троугласти дрвени предмет којим се подупиру точкови кола кад стану 

уз неку узбрдицу или се тањи такав предмет убацује у расцеп (држаље) да би се 
учврстила каква ствар (чекић и сл.). – Немoј да поoдиш уз Тресибабу а да немаш 
кајле у ђепек. – Казују да је у Немачку oбавезно да имаш две дрвене кајле у ауто, па 
кьд станеш, не дај бoже, узбрдо, да имаш с кво да пoтпреш.

кајлување с гл. им. од кајлуе.
кајлуе несвр. поставља кајле. – Сув снег не запира млoго ауто, али кьд је југав, 

тьг је гадно, oн га тьг кајлуе и ауто узбрдо не мoж д иде.
кькьв, каква, кьквó зам. в. кьв, ква, кво. – Кькьв мoј ти тражиш овде?
каки, -ква, -кво зам. в. кав, -ква, -кво. – Каки oтац, таки син. – Каки ауто, каки 

бакрачи, нема од тoј ништа.
како везн. као. – Врешти како јарц.
калав, -а, -о који се може калити.
калаџија м онај који калајише котлове.
калвица м дем. од калва. – Желимир е јoш калвица, има јoш да учи до мајстора.
калдрмисување с гл. им. од калдрмисуе.
калдрмисуе несвр. поставља калдрму, калдрмише.
калемар м 1. онај који калеми воћке. – Мoј ујћа е бил чуен калемар у цел крај. 2. 

специјални нож који служи за калемљење воћака – Славко јеконом нигде не ишьл 
без калемар.

калеми несвр. урезује калем у дивљаку. – Ја сам на дивљачку калемил јаблку 
петрoвку.

калемување с гл. им. од калемуе.
калемуе несвр. в. калеми. – Калемуе вoчће и тека зараџуе паре, а иде и у Сићево 

та калемуе лoзу.
калимегдан м фиг. мушки полни орган. – Немој да свириш уз калимегдан. – Боли 

њега калимегдан за тoј.
калиндарче с дем. од калиндар. – Негде се затурило онoј калиндарче, иду праз-

ници, па требе да видим куи по куи доoди.
калиничка ж дем. од калиница.
калкабурчичи с дем. од калкабури.
калканче с дем. од калкан. – Ѕадњето му калканче само една дасчица.
кьлчьк м дем. од кьльц. – Да е бьр пуштило едьн кьлчьк, ал не.
каља руће изр. 1. ирон. избије некога. – Нечу си каљам руће с теб. 2. краде. – Ете, 

Вуча си укаљал руће, украл од Паљу три снoпа рж.
каљаче ж гумена обућа која се обува преко ципела. – Каљаче служе да ти се не 

мoкре нoђе и кьд и стуриш да ти ципиле буду чисте, ако си ишьл преко блато.
каљиште с блато, кал. – Где си запуцал преко каљиштето, ел за тебе нема пут? 

– Док несу турили асвал, по путови е билo големo каљиште.
каљне се свр. испрља се мало. – Каљнул сам се с кoмину по нoву кошуљу док 

сам разлагал казан.
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каљњева несвр. кали, уп. каљева (1). – Мајсторе, каљњева ли ти овуј сећиру што 
ти дадо да ју опраиш ел си си ју само клепал?

каљњевање с гл. им. од каљњева.
каљњување с гл. им. од каљњуе.
каљњуе несвр. 1. прља мало. 2. кали (гвожђе). – Цигање слабо каљњују матиће, 

сећире, ралници и друго кво требе, они га само гмурну у вoду, а онo пoсле испадне 
пoмеко него да га несу каљњевали.

кама1 ж хладно оружје у виду кратког ножа оштрог са обе стране. – Рoзмир из 
Берчиновци е стално носил каму на опасач.

кама2 ж руска пумпа за вађење воде из бунара и сл. која се потапа у воду. – Теј 
„каме” су добре, само се брзо кваре.

камарица ж дем. од камара.
камарка ж дем. од камара.
камашла ж самосталан кожни део обуће који сеже од глежњева до колена. – 

Одавна су џандари oбовезно носили камашле.
камбур м сорта грожђа, хамбург. – У наше лoзје имамо две ђиже камбур.
камбурђер м хамбургер. – Дечијава се наалила па свако јутро искају паре за 

некьв камбурђер.
камбурка ж в. камбур.
каменьк м дем. од камен. – У прстен има зелен каменьк.
камијoнсћи, -ска, -ско који се односи на камион, који припада камиону.
камијoнџија м возач камиона.
каминчина ж ауг. од камен. – Колка си е се само каминчина сколала на пут!
камчелчица ж дем. од камчелка. – Кьд купуеш вуницу, онo им камчелчицете 

тьнће, нема скoро ништа у њи.
кандило с кадионица. – Код грнчара смо купили кандило, па с њег кадимо кьд 

дoјде светьц, ел Трoјца, ел нећи друђи празник.
кандисање с гл. им. од кандише.
канија ж корице за нож, за каму. – Канија му е прецве висела уз десни клк, а у 

њу една ножурина ко војничћи бајунет.
кантариoн м бот. лековита биљка Hypericum perforatum L. – У нашу облoжину 

е млoго расал кантариoн.
кантарионис м онај који безгранично верује у лековитост кантариона, који га 

бере ради лечења или ради продаје на пијаци, кантарионист. – На млoго коега кан-
тарионисту се причињуе све што цавти жлтo да е кантариoн, ал онo не.

кантарско с оно што се плаћа за мерење на јавном кантару. – Да измеримо едну 
свињу мoра да платим двеста динара кантарско, а тoј е ћило и по месо живе вађе.

кантуљче с дем. од кантуљ.
каобица ж артиљеријско оруђе, хаубица. – Служил сам антиљерију и бил сам 

нишанџија на каобицу 105 милиметра.
каос м неред, хаос. – Кьд улезнеш у њину кућу – унутра каос. – А нећи пут и у 

државу настане каос, тьг се не зна ни куј пије, ни куј плача.
каoтичан, -чна, -чно који је сав у нереду. – Наступило е каoтично стање. Бoже 

мили, када ли це смири.
капа м 1. одевни предмет којим се покрива глава, различитог облика. 2. мера за 

количину нечега што може стати у једну капу. – Изрину паре има за едну капу. в. 
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измешају капе, крши капу. 3. фиг. кров на кући. – Ел тури капу на кућуту ел јoш неси 
дотле стигал?

капак м 1. дрвени поклопац за неки отвор. – Кьд се качиш из ижу на тован, мoра 
прво да помькнеш капак да би могьл да улезнеш. 2. дрвени поклопац у виду наопако 
окренутог чабра са лулом, којим се поклапа ракијски казан ради печења ракије. – Ми 
смо прво имали дрвен капак за казан, пoсле деда купил бакрен. 3. в. квачка (4). – На 
наш оџак е капак од шинде.

капара ж део уговорене вредности који се даје унапред, пре коначног закључења 
посла.

капарише свр./несвр. даје део новца унапред.
капаче с дем. од капак.
капаченце с в. капаче.
капешљачка ж дем. од капешљак. – Нoси на главу неку капешљачку, куј знае 

кадашњу, па јако слутан у њу.
капутьк м дем. од капут. – Имам само едьн стар капутьк, па ми и oн омалел.
капуташ м онак који носи дуг кожни капут.
капутиште с пеј. стари капути. – Има гоџа нека капутишта там у малу сoбу, али 

никуј нече да и нoси, сви иду у јакне.
капутлија ж онај који носи дугачки капут, господин, ситан чиновник.
кара2 тера, гони. – Карај га одотле, шта че он туј. – Карај польк волoви на поило.
карабитна ланпа ж лампа која светли на карбид.
каравулица ж дем. од каравула.
каранвильк м дем. од каранвил.
карапуша ж зоол. крпељ, крљеж.
карпот м бот. шиб који има крупне, округле, беле цвасти, картоп, Viburnum 

opulus.
карпуз м лубеница.
каруце ж неке непознате, замишљене двоколице. – Код нас не имало каруце, али 

смо чули да негде има.
катанченце с дем. од катанац. – Ако најдеш згoдно катанченце, ти купи, нек се 

најде.
катанчетина ж ауг. од катанац. – Врата запел с едну катанчетину, има ју еднo 

ћило.
катанчич м дем. од катанац. – На онија сьндьк е имал едан катанчич, а сьг га 

нема, а сьндькьт отвoрен.
катеричка ж дем. од катерица.
кат-кад прил. понекад. – Кат-кад сврне и oн, али пoвише си она.
катран м густа маса црне боје и карактеристичног мириса добијена из четина-

ра, која је служила за подмазивање дрвених кола.
катранисување с гл. им катранисуе.
катранисуе несвр. в. катранише.
катраничка ж дем. од катраница. – Дако се кoла веч одавна не подмазују сьс 

катран, ми си у едну катраничку чувамо малко катранчьк да си помажемо рану кад 
се убијемо; тoј јако помага.

катранише несвр. подмазује или премазује катраном.
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катраносуе несвр. в. катраноше. – Некво га мучи по мешину та едномьн катра-
носуе.

катранџија м онај који производи или продаје каран. – Катранџије су ишли по 
села, продавали катран и окали: ,,Народе, јево катрана, јево катрана”.

катрањиви (се) несвр. маже (се), прља (се) катраном. – Катрањивим по-
кре пенџер да ми не улазе бробинци у сoбу. – Кьд подмазуеш кoла, немoј да се 
катрањивиш, пази се, оцутра си навлкал чисту кошуљу.

каца ж ваљкаст дрвени суд, веће запремине, заднивен с доње стране, отворен 
према врху. – Една ни каца служи само да у њу муљамо грoзје, а друга да у њу ту-
рамо зеље.

качар м мајстор који израђује каце и бурад. – У нашу малу су били качари деда-
Еленко и чича-Сава.

качица ж дем. од каца, мала каца. – До Свети-Авној смо изели едну качицу 
ћисало зеље.

качћеташ м онај који носи качкет. – Пoсле рата су качћеташи носили кoжни 
капути и апсили су љуђе кьд им падне напомет.

кашиш м опојна дрога, хашиш. – Казују да има нећи љуђе куји пред шкoлу на 
ђаци продавају кашиш.

кашкаваљ м качкаваљ. – Кашкаваљ е одавна праен и у Дејановци, у Мандру, под 
голему крушку.

квартиљче с дем. од квартиљ. – Деспот ошьл да рабoти у Паланку, па ньшьл 
еднo квартиљче кoлко да стану кревет и кубе, за остал нема место.

квекер м ујдурма, јадац. – Да му ми ударимо квекер, па нек се размисли куј му 
тoј и заштo уработил.

кви краћи облик уп. зам. 3. л. мн. м. рода, какви. – Кви смо ми пријетељи, кьд се 
не мoж с oчи гледамо?

квит узв. готово, крај, завршено. – Све смо поделили на равни части и сьг смо 
квит.

квита ж признаница. – Кьд му платиш да му тражиш квиту да си му платил. – 
Чувај квите кое су ти давали кад си плачал струју, ел они се мoж заврну, па па да 
траже да платиш, а кьд им покажеш квиту, тьг си чис.

квита пoсла изр. свршена ствар. – Све смо уработили ко што смо се договорили 
и за мен е тoј квита пoсла.

келикoптер м хеликоптер. – Кьд се нећи јако разболи, за њег дoјде келикoптер, 
па га однесе у Београд у бoлницу.

кељ м бот. повртарска биљка из породице Cruciferae, кељ Brassica oleracea 
acephala.

кемоглобин м бол. саставни део црвених крвних зрнаца који им даје боју и снаб-
дева организам кисеоником, хемоглобин.

керпес м мед.. 1. (уснени) грозница herpes labialis. 2. (појасни) herpes zoster.
китно прил. без одлагања, брзо. – Добил пoзив да се китно јави у вoјни oцек.
кладанченце с дем. од кладанац. – Кладанченцето дошлo под едну буку.
кладне свр. зачас наложи ватру. – Кладни, сине се баба огрее, јако е дозимело.
кластич м дем. од клас. – Кластич по кластич пешчица, огњьц, да
клаћерче с дем. од клаћер. – Уф, какo би попил еднo клаћерче на овуј жегу.
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клаћерџика ж жена клаћерџија. – Тетка Тoне е еднo време, док е муж лежал у 
апсу, била клаћерџика.

клашњен, -а, -о који је од клашња, од небојеног црног сукна. – Дьньс има да се 
пременим у клашњене дрее.

клен м 1. зоол. риба Leuciscus cephalus. 2. фиг. онај који је приглуп.
клење с зб. од клен (дрво).
клепало с даска у коју (уместо у звоно) клисар удара увече уочи Васкрса.
клецка несвр. једва хода, хода клецајући. – Клецкају му колена, затoј тешко иде.
клецкање с гл. им од клецка.
клецне свр. 1. попусти му колено те посрне. – Клецну изненаде и тео да паднем. 

2. пропадну кола у блато до осовина, тако да се точкови више не могу окретети 
и кола се уз велику помоћ не могу извући. 3. наиђу кола на рупу на путу и клецну на 
једну страну, којом приликом нешто из њих испадне. – Нема ју онај големана тиква, 
мoра да је испадла, кадно колава клецнуше на преглабицу.

климијћа ж дем. од климија. – Ел видиш да ни е испадла една климијћа. Што 
неси гледал кьд си се веч возил?

клинац м 1. екесер, ситан ексер; в. кове клинци. 2. фиг. дечачић.– Еј, клинац, 
тркни часком да купиш на деду цигаре.

клипан м онај који је неотесан, приглуп.
клис м трк, бежање. – Ја, држ да га уватим, а oн увану клис преко потoк и по-

беже ми.
клобьцне свр. посрне, поклекне (о стварима). – Пази да осталат не клобьцне да 

ти се не расипе млеко. – Клобьцнуше кoла на преглабицу и oтиде осавина.
клокoчика ж листопадни жбун, белих цветова, хермафродит Staphylea pinnata.
клoмче несвр. мућка се, клокће. – У торбу скутал влашу рећију, али какo ми иде-

мо, чуем ју какo она унутра клoмче.
клoнпе ж обућа од издубљеног дрвета, кломпе. – Десимир је некуде наодил 

клoнпе, та се стално у њи обувал.
клoр м један од хемијских елемената, хлор. – Славко Ивковић је радел у вoдовод 

на Тупижницу и тачно знал колкo дьньс требе да сипе клoр у вoду да би била здрава 
за пијење.

клорисан, -а, -о којем је додат хлор (о води). – Ми пијемо клорисану вoду.
клóца ж камен, камен који да узнем едну клoцу, па да ти покажем.
клoцка несвр. дем. в. клоца.
клоцњева несвр. уједа (о псу). – Цеце е клоцњевал гоџа љуђе. Цеце е бил oпасан 

чувар.
клоцњевање с гл. им. од клоцњева.
клубење с гл. им. од клуби (се).
клупичка ж дем. од клупа.
клчињави се несвр. 1. прља се кучином, хвата се кучина за његово одело. 2. рас-

преда се канап и прави се на кучина.
кљешти несвр. 1. једва хода, хода преплићући ногама. – Милојћа кљешти уз 

Владићин друм. 2. савија ноге при седењу. – Кљешти нoђе кьд седне назам да е се 
случајно не види онај работа.

кљун м 1. предњи, криви, увис повијени део саоника. – За кљýнови за сане мора 
да најдеш такво дрво на кое се жила изазамат савија ко што одговара. 2. повијени 
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врх опанка. – Ако оч опьнци на кљýн, кьд кроиш кожуту, мора малко да га онак 
изовијеш. 3. фиг. нос, велики нос у човека. 4. земљиште које својим изгледом подсећа 
на кљун.

кљуница ж 1. кљун. 2. велики повијен нос.
кљуничетина ж 1. ауг. од кљун (2). Док идo преко облoжинуту онo ми 

кљуничетината запе за едну купину. 2. фиг. нос, велики кљунасти нос у човека. – Из 
кљунчетинуту му прецве тече некьв сoмур.

кљуца у главу изр. придикује. – Де ме лабни малко, немoј чим дoјдем од работу 
да пoчнеш да ме кљуцаш у главу.

кљуцне свр. 1. поједе једно зрно, поједе које зрно. – Кљуцну малко од едьн гроз. 
2. насече мало сувих гранчица за ватру. – Кљуцни ми неку лисковачу, сине. 3. једном 
засече дрво ради обележавања. – Кљуцни овој дрво, та га бележуј. 4. удари кога 
чиме (штапом). – Малко га кљуцну пo главу и онo му појде крв.

кључьк м дем. од кључ. – Кључьк од сьндьче да вржеш окол шију и спуштиш у 
пазуку.

кључаoвница ж в. кључаница. – Наѕрта проз кључаoвницу да види дал су уну-
тра.

кључина м ауг. и пеј. од кључ. – Кључина, ко од Цариград.
књажевачћи, -чка, -чко који се односи на Књажевац, који припада Књажевцу.
књижле с нотес, свеска. – Све записуе у еднo књижле.
књишка ж дем. од књига.
кобилетина ж ауг. од кобила.
кобилче ж дем. од кобилка.
кобилчетина ж ауг. од кобилка. – Свако јутро и сваку вечер идем за вoду на Сту-

деньц, па ми онај кобилчетина oгуљоса рамена.
кобилчица ж дем. од кобилка.
кoбла ж даска са дршком за равнање при малтерисању. – Сьг мајстори пoвише 

раде с пластичне кoбле, не с дрвене.
кoблуе несвр. посебном оштром алатком или машином скида површински, 

прљави и неравни, слој паркета. – Никoла Кoблер е кoблувал парћет у Капетaн-
Мишино здање цел свoј радни век. Тoј му била струка.

кове клинци изр. дрхти, цвокоће од хладноће. – Ене га, кoве клинци дoле пред 
вракњицу, чека ју да излезне.

ковитли несвр. 1. прави ковитлац (о ветру). – Дуну сприја изненада и пoче да 
ковитли онеја рукољће које беомо нажели и однесе и кьм Дудину падину – чудо и 
страoта. 2. кињи, мучи, притеже са свих страна кога. – Ковитли га од сваку стран, 
ега би овија признал, ал овија се не подава.

кoвичка ж дем. од кова.
кoдниче с дем. од кодник. – Прво се улезне у еднo кoдниче, не мoж троица да 

стану у њег, па се одoтле улази у голему сoбу.
кoдниченце с дем. од кодник, в. кодниче. – Кoдниченцето им служи само кoлко 

да се у њега закаче капути.
кожетина ж ауг. од кожа. – Што онуј свињску кожетину неси однел да продадеш 

него се расмрдела дoле у пoдрум?
кoзи рoг м сорта паприке.
кoкавштина ж / м ауг. мршава, слаба особа, само кост и кожа.
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кокеј м групна спортска игра на леду или трави у којој се настоји да се лоптица 
или плочица штаповима утера у гол, хокеј.

кокејаш м играч хокеја.
кокејсћи, -ска, -ско који се односи на хокеј. – Беше еднo време врева да се и код 

нас основе кокејсћи клуб, али ништа не испаде.
кoклица ж столица без наслона, хоклица. – Деда пoвише вoли да седи на 

кoклицу, него ли на онакву столицу.
кокошињак м кокошији измет.
кoкштаплер м варалица вишег стила, углађеног понашања, хохштаплер. – Ма, 

че се најде нећи мајстор да изубива тoга кoкштаплера.
кoкштаплерка ж жена хохштаплер.
кoкштаплерсћи, -ска, -ско који је у вези са хохштаплерима. – Сингурил има 

кoкштаплерсће намере.
колбасичетина ж ауг. од колбасица. – На акцију су ни давали да едемо и кoњсће 

колбасичетине.
колбасичка ж дем. од колбасица
колесарће ж дем. од колесаре.
колесарче с дем. од колесаре.
колетијћа ж зб. дем. од колетија.
колир м оковратник.
кoлмуе се несвр. фризира се. – Живка ошла код флизера да се кoлмуе, јутре иду 

на свадбу у Жлне.
колчење с гл. им. од колчи. ‒ Кoлчасто бучје, шума у Лозану.
колчетина ж ауг. и пеј. од колац, в. колчина. – Милојко забранил пут, па начукал 

неће колчетине, големе кoлко диреци, морал вели, ел туј проoди туџа стoка, па му 
се сува у момурузу.

колчина ж ауг. и пеј. од колац, велики колац. – Цветко истрже едну колчину из 
плoт, па кьд га рузну, крадљoватога, овија само клече.

комарниче с дем. од комарник.
комарничич м дем. од комарник.
коматич м дем. од комат.
коматле с дем. од комат.
коматленце с. дем. од комат.
коминче с дем. од комин. – Нећи на кућу напрае мьнечко коминче, па се пoсле 

чуде што нече да тегљи.
комoњење с гл. им. од комоњи се.
кондурльк м ципеларски занат.
кондурџија м онај који израђује кондуре, ципеле.
конпириште с место где се сади или где је сађен кромпир. – Наше е конпириште 

билo ел у Црнопоље ел у Сoрћичаво.
контракирање с гл. им. од контракира.
концоларисћи, -ска, -ско који се односи на канцеларију, који припада канцеларији. 

– Концоларисћи чинoвници имају мьнечку плату, а прича се да че јoш и да им смале.
коњoсав м пеј. онај који има главу сличну глави коња.
копинка ж дем. од копина.
копичетина ж ауг. од копица.
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кoпичица ж дем. од копица.
копраљћа ж дем. од копраља.
копраљче с дем. од копраља.
кoр м муз. група певача који певају заједно, хор. – Наш Јаки е певал у ђачћи кoр.
кoраџија м онај који израђује коре за питу и гибаницу.
Коренатац м клисура на Трговишком Тимоку.
корице ж канија за нож. – Немoј сваћи час да поваџуеш нoжат, мoж да испадне 

нећи белај, бoљ си га држ у корице.
корњача барска ж Emys obiclaris.
корњача шумска Testudo hermani.
кoровођа м онај који руководи хором, диригент. – Наш кoровођа е бил Владимир 

Фиошин Рус.
косилбина ж в. косилба.
косник м коса греда у кровној конструкцији, појанта.
кострика ж бот. низак дрвенасти жбун, Ruscus aculeatus. Зимзелени листови 

нису листови него проширења стабла. У пролеће се јављају бели цветови који с 
јесени постају црвене бобице сличне трешњи.

косурина ж ауг и пееј. од косе. – Шче ти, бре дечко, тoлка косурина, што се убаво 
не пострижеш?

кoтарче с дем. од котарка (1).
крабьрчьк, -чка, -чко који је прилично храбар.
крава ж 1. зоол. женка вола. 2. фиг. фригидна жена.
кравар м онај који чува краве.
краварица ж женска особа која чува краве на паши.
краварче с дечак који напаса краве.
кравица ж дем. и хип. од крава. – Коза е сиротињска кравица.
крагла ж в. краглија.
крадљoвчина ж ауг. од крадљов. – Не те срамота да излезнеш пред љуђе, 

крадљoвчино една.
крадне се несвр. краде се, узима се. – Крадне се на све стране. Све живо покра-

ше.
крадом прил. кришом, потајно. – Па крадом, ус потoк и преко шумаци, дoјде до 

њигoву колибу и затекне га на спање.
крадомшће прил. в. крадомће.
кракат, -а, -о који је дугоног.
краљ м титула владара у неким државама и онај који носи ту титулу.
краљьк м дем. од краљ.
краљев, -а, -о који се односи на краља, који припада краљу.
краљевоселсћи, -ска, -ско који се односи на Краљево Село, који припада 

Краљевом Селу.
кранарина ж накнада редовних прихода за време одсуствовања са посла.
кранљив, -а, -о који има у себи хранљивих састојака. – Мед је и здрав и кранљив.
крање с гл. им. од кра (се).
крање с гл. им. од крадне (се). – Ишли су у крање момурузу, па и увате, па и све 

убили, едва су прескочили
крањење с гл. им. од крани (се).
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крас м бот. назив за биљни род Quercus, храст.
крастoвина ж храстово дрво као грађа.
кратће гачће ж гаће кратких ногавица.
кратће черапе ж вунене чарапе кратких горњишта, које се обично носе преко 

ногавица.
краци ж мн. ноге, женске ноге. – Само ти чекај да она рашири краци. – Свијај 

там тија краци, да се не саплитам сваћи час од њи.
крачьк м дем. од крак.
краџен, -а, -о који је украден. – Краџена девoјћа.
краџено прил. на лоповски начин. – Не требе ти на теб краџено. – Два пут е 

краџено и препродавано јунето.
краџица ж дем. од краџа, ситна крађа. – Уватили Мишка у неку краџицу (узел 

јајце под кокoшку) и тoлко га карали да се дете поболело.
крвјосујовање с гл. им. од крвјосуе.
крвопилница ж жена крвопилник.
крвосерка ж жена крвосерац.
крекалце с дем. од крекало.
кресивце с дем. од кресиво. – Живко Циганин ми напраил јако добрo кресивце, 

али сам га, жена, истровил. Бoђа ми напраил друго, али не таквo.
крећетушка ж дем. од крећетуша.
кречьк м дем. од креч. – Требе ми малко кречьк да напраим чорбу за прскање 

лoзје, имачеш ли да ми зајмиш, па чу ти врнем кьд дoјдем до пару.
кречи несвр. боји зидове кречом.
кривоклкав, -а, -о који је ишчашених кукова.
кривошија м онај који има криву шију. – Бил е едьн кривошија што е радел у 

штанпарију.
крижуља ж камена писаљка којом су ђаци писали по ђачкој таблици. – Крижуље 

смо купували у књижару код Душана Ђoрђевића.
кришћанин м човек хришћанске вере.
кришћанка ж жена хришћанске вере.
кришћанство с једнобожачка вера која је настала у првом веку нове ере и која 

се оснива на култу Исуса Христа.
крканльк м гурманство, изобилно једење.
крканција ж обилато једење.
крoм, -а, -о који има болесну или дефектну (укочену) ногу, који храмље кад хода. 

– Наш наставник певања Драго Хoлас е бил крoм, а и Кренча из Сврљишку Тoплу 
што ни чувал oвце, и oн бил крoм.

крoшњица ж дем. од крошња.
крпене черапе ж чарапе које су поцепане само на петама или у пределу прстију, 

па су им ти делови наново наплетени.
крпењача ж лопта начињена од старих крпа увучених у стару чарапу, потом 

зашивену. – Сви смо ми играли лoпту с крпењачу, само е Дане на Милана Ћирића 
имал фузбал, па ни е понекад давал да га и ми малко ритамо.

крпењачка ж дем. од крпењача.
крпле с дем. од крпа, комад крпе. ‒ Требе човек да си прецве има неко крпле у 

џеп да се обрише кад се узнoји ел кад му пoјде сoмур.
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крпленце с в крпле.
крпољак м пеј. 1. крпе начињене од поцепане одеће. ‒ Крпољак до крпољак. 2. 

закрпа. – Панталoне му све у крпољци.
крт м сорта пса, хрт. – Пера Лoвац чува два крта. – Њигoви су кртови пoбољи 

од Мићини, ел су русћи.
круњача ж машина за крзњење кукуруза, уп. грувачка.
круњачица ж дем. од круњача. – Миљћо ми дал њину круњачицу да си згрувам 

момурузу.
крушумьк м дем. од крушум. – Крушумькьт му, на лавоверат, мьнечьк, али убива 

на местьц.
крши се несвр. увија се при ходу. – Иде Жаклина низ сокак и само се крши. 

Мужје зинули.
кубура ж футрола за револвер.
кубурација ж тежак живот у сиромаштву, тешко састављање краја с крајем.
кубурење с гл. им. од кубури.
кубури несвр. једва саставља крај с крајем.
кујнашка ж дем. од кујна. – Кујнашката им тoлко мьнечка да е мoгал да стане 

само шпoрет и еднo осталче.
кујничетина ж ауг. и пеј. од кујна. – Цел век сам провела у онуј кујничетину и 

да ти е нећи рекьл: ,,вала”.
кукаљчица ж дем. од кукаља.
кукуљевдан м фиг. никада. – Паре што си му зајмил има ти врне на кукуљевдан.
кукумавка ж зоол. врста птице злослутнице. – Неваља кьд кука кукумавка.
кукумавчи несвр. моли, мољака, тражи. – Кукумавчи за цигаре од еднога до 

другога.
кукуруз м бот. кукуруз Zea mays.
кукурузьк м дем. од кукуруз.
кукурузак м кукурузовина, оглодана кукурузовина.
кукурузан, -зна, -зно који је од кукуруза.
кукурузиште с место где је сејан кукуруз.
кукурузница ж хлеб од кукурузног брашна.
кукурузничка ж дем. од кукурузница. ‒ Леб кукурузничка, па опечен у пепелиш-

те, па дуваш онија пепел, па едеш.
кукурузoвина ж посечене кукурузне стабљике са лишћем, као сточна храна.
кулаш м коњ сивe боје.
кули несвр. савија, сагиба некога. – Кули си га башта преко столицу да га бије 

с каиш по дупе.
кулир м општински позивар, курир. – Миле стал кулир у неку вирму која само 

што не пропадла.
кулук / кулук м 1. тежак посао и обавеза. – Ја сам стално на кулук, немам од-

мену никву. 2. удружени рад за општу корист. – Јутре идемо на кулук да опраљамо 
пут.

кулунџильк м бављење кујунџијским послом.
кулунџисање с гл. им. од кулунџише.
кулучар м учесник кулука (2).
кулучи несвр. ради тешко, ради на кулуку (2).
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кумаш м пеј. од кум.
кумашин м кум.
кумбара ж врста старинског топа.
кумита м комита.
куна белка Martes foina.
куна златка Martes martes.
кундачи несвр. бије кога кундаком.
купене черапе ж танке чарапе од памучног конца купљене у радњи.
купуе се несвр. – Сьг се купују дрва, сьг су најевтина.
курва ж 1. пеј. жена која ступа у љубавне односе са разним мушким особа-

ма, понајчешће и за новац. 2. фиг.дама у картама за играње. – Држи курву и два 
џандара.

курварсћи, -ска, -ско који се односи на курваре. – Затекла сам му у капут 
курварсће гаче.

курварсћи прил. на курварски начин. – Курварсћи га прееба.
курвес, -та, -то који је склон курвању. – Жената му била курвеста, затoј ју на-

пудил.
курвештија ж пеј. од курва, курветина. – Замлзле га курвештије.
курвинсћи прил. на курвински начин.
курвица ж 1. дем. од курва, млада курва. 2. бот. биљка из фам. Convolvulaceae 

ладолеж Calystegia sepium R. Br. в. дивја курвица.
курвичак м девојчица која ступа у љубавне односе са одраслим мушким особа-

ма.
курвосуе се несвр. курва се. – Курвосуе се, не знаш кoлко.
курикoвина ж бот. грмолика биљка са црвеним тоболцима, чаурама и 

наранџастим семеном, Evonymus europaeus.
курјак м зоол. вук.
курјакóвина ж крзно од курјака; неки део одеће од курјаковог крзна.
куртелише (се) свр. одбаци што, ослободи (се) чега. – Куртелиши се из тoј дру-

ство, дoкле е време.
кускун м каиш коњске опреме који иде коњу испод репа и причвршћен је за седло 

или самар, спречава да седло или самар спадну коњу на врат.
кусњуе несвр. кусне понекад. – Кусњуеш ли ти чорбицу некад ел си живиш на 

суву рану?
кусур м ситан новац који се враћа ономе који нешто плаћа крупном новчаницом.
кусурьк м дем. од кусур.
кута се несвр. крије се, сакрива се. – Не кутај се, не кутај се, че те најдемо ми. – 

Нoчум се кутам у плевњу.
кутијаш м ауг. и пеј. од кутија.
кутијетина ж ауг. и пеј. од кутија.
кутијћа ж дем. од кутија.
кутијчина ж ауг. и пеј. од кутија.
кутика ж дем. од кутија.
кутића ж дем. од кутија.
кутиченце с дем. од кутија.
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кутне (се) свр. сакрије (се) на брзину. – Кутне га негде, па га пoсле ни сама не 
мoж најде. – До сьг беше пилето туј, али се кутну негде и не видим га више.

кутнија ж тканина златне боје за израду антерија.
кући1 несвр. 1. закачује куком. – Кућим га, ал га не мог закућим. 2. плете иглом 

са кукицом. – Кућим га некако без наочари.
кући2 несвр. стиче кућу. – Оженил се, сьг кући дoм.
кучица ж дем. од кучка, куја.
кушњева несвр. в. кусњуе. – Не кушњева млекo, вели, гроза га.

Л
лабавее несвр. слаби телесно. – Микаил почел, јoш од лани да лабавее, а сьг ене 

га, мoш само да седи дoм.
лабави несвр. попушта нешто што је било стегнуто. – У шкoле дициплина 

почела јако да лабави.
лабавос м слабост. – Обузел га нећи лабавос, не мoж ништа да рабoти.
лабадинка ж дем. и хип. од лабадина.
лабадинче с дем. хип. од лабадина. – Не мoг с овуј голему лабадину да рабoтим 

по плевњу, мoра ми додадеш онoј малoно лабадинче.
лабњуе несвр. лабави, попушта. ‒ Лабњуе време, не тoлко зима ко овија дни. – 

Млoго стрoго држиш на детето, лабњуј га малко.
лабрња ж усна. – Ел це склoниш ел oч да ти ја разбием теј твое лабрње?
лабуденце с дем. и хип. од лабуд.
лабудле с дем. и хип. од лабуд.
лавоверчина ж ауг. и пеј. од лавовер. – На десни клк му лавоверчина длга до 

колено, на тoга Тoлу.
лавчина м другар, другарчина. – Ала си ти лавчина, пизда ти мајчина.
ладавинчина ж ауг. од ладавина. – Момурузуту удавила ладавинчина од онија 

ореј.
ладан, -дна, -дно који је хладан, студен. – Виден Берза продава клаћери на ва-

шар, па oка: ладан, ладан, ладан.
лади се невр. хлади се. – Гoспе се ладе с лепезе.
ладнее несвр. постаје хладније, захлађује. – Куј дьн времиштево све пoвише 

ладнее.
ладни несвр. хлади, расхлађује. – Вoлим шприцер, ал да дoбро ладни.
ладно прил. хладно. – Кове га на ладно ел, вели, тека бoље издржава терет, ако га 

кове на жешко, тьг му, каже, мења некву „структуру материјала.“
лажица ж мала лаж. – Нећи пут и лажица мож да помoгне, дако тoј не убаво.
лажљoв м онај који лаже, лажов. – Андра е лажљoв невиден.
Лазарoвица ж ивор у Д. Каменици.
лаица ж дем. од лаја, уп. лашица.
лаје несвр. 1. оглашава се пас. 2. говори којешта, оговара, износи непроверене 

вести. –Уватим ли те ошанпут да лајеш од мен по салo, има те прегрбим.
лајниште с ауг. и пеј. од лајно. – Несам видел, па кьд сам станул на еднo лајниште, 

па кьд се вузну, уби се у десно колено.
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лакат м 1. анат. део руке. 2. мера за дужину која одговра растојању од врха ис-
пружених прстију до лакта (у неким случајевима плус један педаљ према пазуху). 
– Тријес и седом лакта пртен постав, толко сам изаткала зимус. – Изаткала сам лакти 
и лакти. 2. угао од 90 степени. – Велимир Цикура е првњи у наше салo напраил кућу 
на лакат.

лакатник м девојачка капица прављена од ситних новчића.
лако прил. ласно, без муке, без напора. – Лако чемо ми тoј да урабoтимо, не 

сећирај се.
лактьк м дем. од лакат. – Падал се Бане, па се убил и у колено и у лактьк.
лакувани каиши м каиши којим се притеже опанак уз чарапу, који служе и као 

украс, а који су превучени црним лаком.
ламoтење с гл. им. од ламоти.
ламтеање с гл. им. од ламти.
ламтее несвр. гори јаким пламеном. – Њина плевња е почела да ламтее напри-

вечер и ламтеала е целу нoч, видело се чьк од Грнчар.
ланче с дем. од ланац. – Сьг и мoмци нoсе ланче окол гушу.
ларма ж галама. – Дигла се голема ларма окол тoј где да прoјде пут.
ларма несвр. галами. – Кажи на онија да престану да лармају!
лармање с гл. им. од ларма.
лармаџија м галамџија. – Не oн нећи политикаш, oн е само едьн лармаџија.
лармаџика ж жена лармаџија. – Бoље би си на теб билo да се не закачуеш сьс 

туј лармаџику.
льска се несвр. сија се, пресијава се. – Льска се ко вода на месечину. ‒ И маниста 

се льскају на девoјћу окол гушу.
льсньчко прил. на лак начин, ласно. – Льсньчко преведомо преко брв и oвце и 

козе.
ластавица ж зоол. ласта. – На нашу дивану су ластавице праиле гњездo сваку 

прoлет.
ластарче с 1. дем. од ластар, летораст, танак прутић. – Немoј да ти кажем на 

башту кву си штету напраил, ел oн кьд узне еднo ластарче има ти овришти дупе. 2. 
секирица којом се ластри шума за лисник, уп. ластарка. – Кьд ми мајстор Кoде на-
праи ластарче, целу есен идем у наднице да ластрим шуму за oвце.

ласторак м зб. од ластар (посечени). – Збери тија ласторак, че ни требе да ис-
плетемо нећи кoш.

ластреж м еластична пантљика која се, између осталог, увлачи у горњи руб 
гаћа место учкура. – Олабавил ми се ластреж, па ми се смицају гаче. – Од ластреж 
смо, кьд смо били деца, праили прачће.

лаћија ж извор, поточић.
леваћиња ж жена левак.
левента м беспосличар, готован. – Раниш левенту и џаболеба.
легалце с дем. и хип. од легало. ‒ Свака си живинка има свое легалце.
леђенче с дем. и хип. од леђен. – У леђенче се мију само деца, а за стари љуђе 

има леђен.
лежаечи прил. лежећи. – Лежаечи гледал сам какo орлoви лету по небо.
лелће мајће изр. леле мајко. – Лелће, мајће, ко чу сьг без њег?
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лемешчина м ауг. и пеј. од лемез. – Ако му туримо три-четри пoјаће лемешчине, 
нече ветар да растури пласат.

ленћае несвр. в. ленћа. – Дете им јoш одoцутра ленћае, а они га јoш не узимају 
у руће.

ленћање с гл. им. од ленћа.
ленћеање с гл. им. од ленћае.
лењoше се свр. разлени се, постане лен и нерадник. – Не знам квo му би, лењоса 

се дете, нити oче да учи, нити oче некво да рабoти.
лењча м лењивац, ленштина. – Рoде Дунин е најголем лењча у цело салo.
лењчoр м зб. од лењча. – За њи нема работа у варош, земљу нече да oру и кoпају 

и тека се напатил лењчoр у салo.
лепне свр. 1. залепи овлаш, залепи мало. – Лепни га на две-три мести, па га после 

само добро притисни да се привати. 2. замаже блатом при оправци зида. – Лепни 
га овде-онде, бьш гдето су ѕвирћете, колко да не дува ветар унутра. 3. удари шамар. 
‒ Буди миран да ти не лепнем едну шамарчину.

лепотенце с дем. и хип. лепо дете, лепа млада особа. – Ој, детенце, лепотенце.
лепoтичка ж хип. од лепотица. – Цица ми је лепoтица, а Кика ми је лепoтичка.
летричар м електричар. – Нестала ни струја, па требе д идеш код Жику летри-

чара да дoјде да тoј опраи.
лећија ж в. лаћија.
либаде с женски одевни предмет до појаса, од црне танке чохе или кадифе, ши-

роких рукава и украшен златним или сребрним везом.
либаденце с дем. и хип. од либаде.
либне свр. брзо покуса; једном кусне. – Либну онoј дрoбено млекo зачас.
лиз м једно превлачење језиком преко нечега. – Дај едьн лиз од сладоледат.
лиз-гуз изр. пеј. наздравље. – Кьд нећи ћине, место да му се рекне: наздравје, 

рекне му се: лиз-гуз.
лизало с пљосната бомбона на дрвеној дршци. – За време oдмор варошка су 

деца купувала лизала, па су лизала, а ми смо само гледали.
лизац м онај који воли свашта да лизне.
лијне свр. лине. – Дај да саберемо жито на вра и да га покриемо дор не лијне 

ћиша.
лима несвр. брзо куса кашиком. – Веља само лима дрoбено млекo.
лиман м тиха вода у речној кривини.
лимбург м непостојећи месец. – Дoјче oн линбурга месеца.
линдрење с гл. им. од линдри.
липа ж бот. липа Tilia.
липа сребрна ж бот. Tilia tomentosa.
липов, -а, -о који се односи на липу, који је од липе. – Ти си ми нећи липов клин.
лисичина ж крзно лисице које жене носе око врата.
лисковачка ж дем. и хип. од лисковача. – Чекај, ти, да ја узнем едну лисковачку, 

па да ти покажем (претња детету).
лисниче с дем. и хип. од лисник. – Зденули смо три лисника и еднo лисниче, 

шуму за oвце.
лице с 1. страна земљишта окренута сунцу, југу. – Наша кућа е у лице, а њина 

дојде умртвин. 2. фасада куће. – Лице е кьм пут на кућуту.
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личи му ко на свињску кoчину златан катанац изр. подсмешљив израз који 
казује да коме што не приличи, не пристаје.

лoј м масно ткиво у телу неких животиња (говечета, овце, козе и др.). – Дај ми, 
бабо, малко лoја, да намажем муда мoја.

лопеција ж мед. опадање косе, алопеција. – На Драгомира на места отпадла коса, 
казују да има лопецију.

лувтика ж ленштина, бадаваџија, лезилебовић. – Понећипут лувтиће бoље 
проoде него онија што ринтају.

лудара ж лудница.
лулаџија м занатлија који прави луле.
лулаш м онај који пуши на лулу.
лулење с гл. им. од лули.
лунѕара ж / м скитница, скитара.
лунѕара несвр. скита, лута.
лунѕарање с гл. им. од лунѕара.
лунпер м пропалица, пијаница. – Наша е кућа покре кавану, али од лунпери се 

нoчу не мoже спи.
лунперај м банчење, пијанчење, теревенка. – Лунперај е бил онолићи да су си 

нећи сьс стрoшене главе ошли дoм.
лунперајка ж дем. од лунперај. – Праили смо лунперајку, али се све дoбро завр-

шило, едино е Тиса млoго бљувал.
лунперпролетер м лумпенпролетер.
лунпуе несвр. проводи време у кафани уз пиће, песму и ломљење стакларије и 

кафанског инвентара. – Кьд Цацарка и Петлиџан лунпују, туј има чудо да се нагле-
даш. – Жика од Ориенте не давал да се у њигoву кавану лунпуе.

лупа ж лупање. – Чуе се нека лупа.
лупа несвр. удара, треска. – Лупа на врата.
лупњавина ж в. лупа. – У њину се кућу чује нека лупњавина.
луша м хип. од лулаш. – Тoдор Луша е прецве држал лулу у зуби.

Љ
љигави. 1. прља љигом. – Вачаш туј сoмовину да си само љигавиш руће. 2. пеј. 

љуби. – Ене га дoле Жиле, љигави Малину.
љигави се несвр. 1. прља се љигом. – Мани ти да чистиш теја рибе да се не 

љигавиш. 2. фиг. љуби се. – Рајна се у грснице љигави с мoмци.
љигош м љигава, бескарактерна особа. – Окол нашег преседника љигош до 

љигоша, продали би те за жлту банку.
љизгoч м в. љизгавица. – Куде ч по овија љизгoч да се жљебиш и да си мoкриш 

нoђе?
љиљаче с шибље јоргована на стеновитом подручју у Ласову.
љoкаџија м пијаница, алкохоличар. – Тoма станул љoкаџија, не тразни се.
љoскавац м бот. в. пљускавичје Physalis alkekengi L
љузгавица ж расквашен снег.
љусак м пљусак кише. – Такьв е бил љусак, да смо зачас поћисли до гoлу кoжу.
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љутичка ж дем. од љутица.
љуштење с гл. им. од љушти.
љушти несвр. 1. фиг. безмерно пије алкохолна пића. – Љушти рећију од сабајле. 

Ћило му малко дьньс. 2. фиг. жестоко туче кога. – Љушти га.

М
мавез м памучни конац у плавој боји. – Муже, кьд идеш у Паланку да ми купиш 

пет камчелће мавез, требе ми да си исучем бoшчу.
мавен, -а, -о који је плаве боје. – Видела сам код Дуну Тадиину да има мавен 

џенпер, па ме јако мило да и ја имам такьв.
мави се несвр. плави се. – Расцавтела се гологуза, па се мави цела облoжина.
мавијаш м мафијаш.
магаза ж магацин, обично иза дућана, у коме стоје резерве робе које ће се изне-

ти у дућан или се из магазе продаје роба на велико. – Мирко Тодoровић Дебелича-
нин имал дућан према улицу, а магазу сас кукуруз у друго двoриште.

магазџија м власник магазе, радник који ради у магази. – Код Панту Лућинога, 
што е продавал жито и момурузу, магазџија е бил његов син Мића.

магаре с 1. зоол. папкар из породице коња Equus asinus. 2. ногаре за тестерисање 
дрва. – Кьд сам праил кућу чича Станко Панић ми казал: „Прво да узнеш да си на-
праиш магаре, где да има да си туриш дрво да си пресечеш, дьску да скратиш и 
тека.”

магаренце с дем. и хип. од магаре.
магареча бoца ж бот. в. магарече трње.
магаречи, -а, -е који се односи на магаре, који припада магарету. – Магарече 

поткoвице су округле и на средин провртене. – Магареча патка е најголема од све 
патће.

магарица ж 1. женка магарца. 2. бол. велики кашаљ, магарећи кашаљ pertussis. 
– Детено ми, мoра, има магарицу, цел дьн и целу нoч кашље.

магаричав, -а, -о који има магарицу. – Немoј д идеш у шкoлу док си магаричава.
магаричoвинка ж дем. и хип. од магаричовина. – Донеси од магаричoвинкуну 

малко да туримо у oгањ, да видимо oче ли да гори док је сирова.
магацинер м. онај који руководи магацином. – Јанко Стојадиновић е бил магаци-

нер у папратску задругу преко триес гoдин.
маглетина ж ауг. и пеј, од магла. – У касну есен кьд нећипут падне маглетина, 

буџуе тoлко густа, да се на неколко метра не види ништа.
мьглица ж дем од магла.
маглушина ж ауг. и пеј. од магла. – Маглушина се цел дьн вије окол Драгома-

ницу.
магнет м физ. тело које има својство привлачења других тела. – Кьд смо били 

ђаци, учитељ ни показувал магнет како кoњску поткoвицу. Пoсле кьд бео у бoлницу, 
рекоше ми лежим овде, на овија магнет, а онo како oдар. Па се мислим, Бoже, има 
разни магнети.

– 69 –



Јакша Динић810

мадеж м ситнија или крупнија пега или израслина на телу или лицу, мрке боје, 
младеж. – Ел знаеш да Ела има мадеж на дупе. Видел сам из врбак кад се гола ку-
пала у Тимoк.

мађионарка ж в. мађионара.
маже несвр. блатом и мазаљком облепљује кућу и сл. – Кућа чакмара се прво 

напраи од дрвo, па се тьг дувари исплне с блато, измешано сьс сламу, па кьд се тека 
ошуши, тьг се маже с блато, да буде мазна и спoља и изнутра.

мазање с гл. им. од маже.
мазга се несвр. ствара поткорни сок (о дрвету у пролеће).
мазгање с гл. им. од мазга се.
мазгoтина ж место на телу или предмету које је ударом одерано. – Уватили га 

там, где не требало да буде, па га тека изубивали, да му се и сьг виде мазгoтине пo 
главу.

мазгуљави се несвр. 1. од глаткости клизи из руку. – Егуљу не мoж да држиш 
льсно у руће, ел она се мазгуљави и мoш ти испадне. 2. фиг. умиљава се, мази се. – 
Не мазгуљави се она уз старцанога забађав.

мазнење с гл. им. од мазни (се).
мазнипичка ж мушкарац који има жнски глас и женски начин говора.
мазњување с гл. им. од мазњуе.
мазњуе несвр. краде шта дохвати.
мазуљави несвр. ради нешто споро, трапаво и неуљудно. – Заклал еднo прасе и 

цел дьн га мазуљави, не мoж га уљуди.
мазуљави се несвр. клизи из руку. – Сомав ми се мазуљави из руће, чу га ис-

пуштим.
мајка свр. угине, умре.
мајка ж шатр. пијан мортус. – Ене га, Миле веч мајка, извлаче га испод остал.
мајмунльк м несташност, враголанство. – Дoста, бре, дете с тија мајмунльк.
мајсторльк м мајсторија, мајсторска вештина. – Ко напредуеш с мајсторлькьт, 

мoж ли да испаднеш мајстор?
маканче с хип. од маченце. – Микица Маканче.
макносуе (се) несвр. склања (се), уклања (се). – Макносуј тoј одoтле, не мoг с 

oчи да га гледам! – Макносуј се, бре замлато една, ел не видиш да чу те згазим!
мал м имовина, стока и остало. – Преко овеј размирице да гледамо прво да са-

чувамо главу и мал, кoлко имамо, ега би преживели.
мала ж део насеља, махала. – Наше салo има неколко мале: Гoрњи Крај, ел 

Скрајник, Дoљни Крај, Крс, Чивлик, Баир, Под Буку и Друм.
малтaрка ж мистрија за малтерисање зидова (постоје и друге врсте мистрија, 

нпр. за фуговање итд.), уп. мазаљћа.
маршира несвр. тера кога од себе говорећи му „марш“.
малушинка ж дем. од малушина. – Ванула буретијуту малко малушинка; влажан 

ни дoјде пoдрумат.
маљoза м онај који је малог раста и жгољав. – Мика Маљoза, син на Вељу, 

кавеџију, првњи е имал веспу у Књажевац.
мамурзан, -зна, -зно в. момурузан. – Мамурзно брашно е остро под прсти, а и кьд 

се еде леб од њег и oн дoјде острикав.
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мамурузничка ж дем. од мамурузница. – Кьд надрoбиш мамурузничку у млекo, 
она плива по њега, нече се седини ко пшеничан леб.

мангалија м хип. од мангуп. – Мангалијо, ти една, показачу ти ја.
мандаљ м део старинске браве, засов. – Вечером удар мандаљ на капију, ербо се 

не зна ква мангупарија нoчу сћита и кво мoж да напраи.
мандра ж постројење на бачији за прераду млека. – На мандру се млзу овце и 

праи се сириње, а неће мандре прае и кашкаваљ.
маневарка ж локомотива која у железничким станицама маневрише при 

формирању возних композиција.
маневрис м радник на железници који маневрише локомотивом формирајући 

или раздвајајући возне композиције.
манџица ж дем. и хип. од манџа.
манџурија ж свађа, расправа.
маови м мн. тренуци неконтролисаног расположења. – Не oн с сьв, вачају га 

понекад маови. – С њег неси сигуран, код њег е све на маови.
маовиње с зб. од маовина. – Бьчвуту затoј што не користена неколко годин, ува-

тило маовиње.
мараз м болест, хронична болест, в. маражљика.
марамљак м 1. ауг. и пеј. од марама. – Дошлo е веч време да стуриш тија црнијат 

марамљак. 2. зб. од марама. – Марамљак, колкo oч, плна една торба.
марапутишта ж напуштени путеви.
масат м оштрило од спецјалног челика којим месари оштре своје ножеве. – Гле-

дал сам у касапницу какo касапин oстри нoж на масат; масат длг, нoж голем, а oн и 
држи тека некако, ко да че си оцече руку.

масаче с дем. од масат. – Купил сам на бувљак од Бугари еднo масаче, млoго 
добрo.

мастило с плава боја. – Марамица мастило... марамица марћизет (н. п.).
масћира се несвр. прерушава се, маскира се.
матиченце с дем. од матика, мала матика, матичица.
матичица ж дем. од матика, мала матика.
матрапаз м трговац крупном стоком. – Кьд на Светилију дoјду матрапази из 

Мораву, на вашар у Књажовац, откупују говеду и oдма плачају у готoве паре.
мачьк м мачак. – Микица е бил најубав мачьк.
мачичка ж в. мачица. – Кика е црна и јако згoдна мачичка. Кика и Микица су 

изродили млoго мачичи.
мачoрчина ж велики, леп мачор. – Микица е бил најубава мачoрчина у цел свет.
машала ж бакља, зубља.
маше ж гвоздена хватаљка, штипаљка за жар. – Деда узне маше, увати с њи 

углен из шпoрет и запали си цигару.
машина ж 1. кутија шибица. – Пак ми нећи од вас узел машину и нема с кво 

да закладем огањ. 2. општи назив за сложенији уређај којим се енергија претвара 
у рад. – Ми смо одавна врли на гувно, сьс волoви, а сьг вршемо на машину. – Вoз у 
Палилулу стои веч пoла сат затoј што машина узима вoду.

машице ж дем. од маше.
мед м 1. пчелињи производ: 2. жута смола која цури из коре неких воћака. – Ако 

немамо лепак за у школу, ми смо га праили од црешњов мед. 3. фиг. оно што се од 
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јела остави да се поједе на крају, обично комад меса, кад га има у јелу. – Прво ис-
кусам васуљат, а месо остаим за надокрајће, да ми буде мед.

медведица ж рет. женка медведа.
мезе м закуска, јело које се узима уз ракију.
мезенце с дем. и хип. од мезе. – Кавеџијо, донеси ћило винo и таквo нешто за 

мезенце.
мезење с гл. им. од мези.
мези несвр. једе мезе уз пиће. – Несу га, вели, карали што е пил, него што не 

мезил дор е пил.
меѕе с рет. в. мезе. – Куварице, кво имаш да ни дадеш за меѕе?
мејур м бешика, мехур. – Дечијана едва чекају да узну мејур кьд закољемо свињу, 

да га надувају, па да га ритају.
мејурика ж бот. биљка из рода крсташица, цвета жуто Alyssaides utriculata.
мекав, -а, -о који је прилично мекан. – Дoста ти е мекав леб дьньс испадал, жено.
мекотльк м в. мекота, меканост. – Вoлим да спим у мекотльк.
меленьк м дем. од мелен. – Имачеш, Ристoсијо, да ми дадеш од твoиан меленьк, 

убил се Радивој, па да му привием.
менѕа ж менза. – Син се рани у менѕу, а стануе код газдарицу, а она не дава да се 

еде у њoјну сoбу.
менћеање с гл. им. од менћае.
мерак м посебно задовољство, тренутно задовољство, пик. – Имам мерак да се 

вечерас напием. – Млoго ми мерак на Санду, ал ме не ебава.
мераклиа м 1. онај који воли уживање, провођење. 2. онај који је вешт у избору. 

‒ Мераклиа е да избере убаву дреу.
меремет м поправка (куће).
месце с дем. и хип. од месо. – Млoго смо Драгољуб и ја волели месце печено си, 

тиће онак, на жар.
мете несвр. чисти метлом. – Даду ми метлу и нареде ми да метем авлију.
мете свр. стави, метне. – Мете га где буде, па пoсле не зна где га метла. – Мети 

ствар на свoе место!
метење с гл. им. од мете.
метиљ м паразитска глиста која изазива болест код оваца.
метиљав, -a, -o м онај који је слабуњав и немоћан. – Пошьл на гарију и онија 

метиљави ‒ лoм има да напраи.
метиљави несвр. 1. говори којешта. – Бoље би ти билo да ћутиш него там да 

метиљавиш. 2. траљаво ради неки посао. – Ел га ради како се рабoти, ел га мањуј, 
немoј само да га метиљавиш.

метлар м онај који прави метле. – Богoсов е бил метлар. Он свако јутро натовари 
метле на колица и тера на пијац да продава.

метлика ж бот. врста биљке Tamarix gallica.
метне се2 свр. фиг. наметне се, уп.. трпне се (3). – Немoј да ти се метнем на шију, 

тешко че си га на теб да буде.
метража ж текстил који се продаје на метар (платно, штоф и сл.).
мећавина ж мећава, вејавица. – Где ч сьг по овуј мећавину, преспи ньчьс код нас, 

па јутре иди?
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мечкар м онај који води мечке по вашарима. ‒ Дьньс више нема мечкари. 
Забрањено да се лoве мечће.

меџарица ж зоол. птица из рода грмуша Sylvia curruca.
меџашњи, -шња, -шње који се односи на међу. – Комшије се карају окол меџашњи 

камен: те померил га овија, те померил га онија.
мешан леб м хлеб умешен о дела пшеничног и дела кукурузног брашна (постоје 

и друге врсте мешавина: овас, раж, јечам). – Ми смо увек ели мешан леб, само за 
светьц и за празници чис.

мешен леб м хлеб који је мешен код куће, домаћи хлеб. ‒ Раније су сељаци ели 
само мешен леб и тoј из црепњу, а сьг купују пекарсћи ‒ довoзе им чьк из варош.

миздрење с гл. им. од миздри.
миздри несвр. милује. – Не мислиш ваљда да те миздрим, вачај матику, па на 

копање.
милипрот м млечни, слатки хлеб, милихброт. – Ја сам милипрот првњи пут про-

бал кад сам имал мoжда преко дваес гoдин.
милићерц м бели восак и свећа од таквог воска.
милне се свр. у пролазу се помилује с ким.
милованчица ж бот. в. милованка.
милокурка ж лака женска.
министер м министар.
миришће несвр. дем. од мирише. – Миришће од негде да жаваре у кубе шуше-

нице.
мирмиросуе несвр. помазује светим миром.
мирмирoше свр./несвр. помаже светим миром.
миродијћа ж дем. и хип. од миродија. – Па тьг стрљам малко миродијћу у васуљат.
младица ж 1. недавно удата, млада снаха. – Слуша ли ви дoбро младицата? 2. 

младо дрво. – Забоди кольц уз младицуну, да ју не огуле кoла.
млатац м жесток, страшан ударац, ударац који усмрћује. – Он млатац сьс едну 

цепљанку и уби ча Милисова.
млатишума м в. млатишуман.
млекаџија м онај који разноси млеко по кућама.
млекаџика ж жена која носи млеко са села и продаје га по кућама у вароши. – 

Тргoвишће млекаџиће сабајле нoсе њине канте с млекo у варош.
млекце с дем. и хип. од млеко. – Сипи на маче едну ложичку млекце.
млекување с гл. им. од млекуе.
млзњуе несвр. 1. понекад помузе, помало помузе. – Млзњуеш ли ти oвце на плад-

не, ел не? – Млзњуем неће кое су јако набречале, да им лькне, а и ја да малко еднем. 
2. намлази. – Млзњуем од козу по нећи пут и по три ћила.

млитавштина ж лења, млитава, неодлучна особа. – Тај ти млитавштина не тре-
бе у надницу.

млoгачко прил. дем. много, више него што је потребно. ‒ Да му не буде млoгачко 
ћило винo, покани га бoље с пoла ћило.

млогољудан, -дна, -дно који има много људи, много становника. – Некадашња 
млогољудна села, сьг су остала празна.

млогољуднос ж особина онога што је многољудно. – По Заглавак се заборило 
кво беше тoј млогољуднос, ел сьг е завладала малкољуднос и безљуднос.
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млoђи, -га, -го који је у великом броју, многи. – Млoђи љуђе прoлети отoде у пе-
чалбу, а врчају се есени.

млчеечи прил. сад. в. млчечћи. – Пријде му оѕад млчеечи и рипне му на грбину, 
па га згрваља дoле у Рoвину и туј му пресуди.

модрикас, -та, -то који има нијансу плаве боје. – Очи му дoјду модрикасти, на 
њега, на Пантуту.

мoж ме уватиш за стoјка изр. не можеш ми ништа, нема ништа од тога, об-
риши се од тога. – Да ми врнеш паре! „Мoж ме уватиш за стoјка.“

мoзгување с гл. им. од мозгуе.
мoзгуе несвр. размишља, дубоко размишља. – Млoго си се нешто умислел, кво 

тoј мoзгуеш?
мокар м мушки полни орган.
момуриштенце с дем. од момуриште. – Тури на краве по едьн снопьк момуриш-

тенце.
мумурузoвина ж в. кукурузовина.
мостьк м дем. и хип. од мос. – Испод Бању има мостьк, Власи га зову пунћеле.
мотрење с гл. им. од мотри.
мочуга ж ауг. и пеј. од мотка, мотка са задебљањем на једном крају. – Варди се 

да те не доватим с овуј мочугу.
мочужетина ж ауг. од мочуга. – Шестопрстоња из Балинци е увек носил едну 

мочужетину, да се варди од кучичи.
мрдало с 1. мањи део неке направе који не стоји стабилно него мрда, као нпр. 

кићанка на дечјој капи и сл. 2. фиг. онај који избегава праве одговоре, који врда, који 
избегава озбиљне послове, забушант.

мрдогузица ж особа која избегава да изврши што је обећала и особа која уоп-
ште избегава обавезе.

мрдoљење с гл. им. од мрдољи (се).
мрдoљи несвр. мрда помало. – Кво ти тoј мрдoљи у џакат?
мрдoљи се несвр. врпољи се. – Што се едномьн мрдoљиш, ел те стра од нешто.
мре (се) несвр. умире (се). – Нече више да еде, решил да мре. – Никоме се не мре.
мрк, -а, -о који је тамне боје, мрке боје.
мрљавко м онај који је мрљав.
мрљи несвр. ован оплођује овцу.
мрљи се несвр. овца се спарује са овном.
мрморак м зоол. в. мрмољак.
мрсомуд м в. мрчимуд.
мртвoше се свр. толико се опије да лежи као мртав. – Иде по салo од еднога до 

другуга, овде пине рећиицу, овде винце, све измеша и мртвoше се. Наoде га пoсле 
какo лежи по ендеци.

мувтакос м в. мувте. – Идемо негде на мувтакос.
мувтаџија м онај који једе и пије на туђ рачун. – Бре, у ѕадње време се намложи-

ле мувтаџије, куј какo дoјде на влас, oн стално иде по државни ручкoви.
мувташ м в. мувтаџија.
мудат, -а, -о који има велика муда. – И мудат и курат.
мудећина ж погрд. (< мулећина) месо од муда. – Оч малко мудећину?
мудишта ж ауг. и пеј. од муда. – Отегнул мудишта до колена.
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мудогледина ж/м пеј. фиг. онај који гледа у земљу.
мудогризац м онај који је досадан, који на дугачко и нашироко прича којештарије, 

уп. апе за муда.
мудоедина ж/м онај који много прича, који замара својом безвезном причом. – Тај 

мудоедина чим зине oдма апе за муда.
мудоња м биће (људско или животињско) мушког пола. – Алал ти вера, родил 

ти се мудоња.
муетина ж ауг. и пеј. од муа. – Муетине наплниле сoбу, дете не мoж од њи да спи.
муле с в. мулећина. – Нема свьћи дьн муле.
муљача ж справа за гњечење грожђа.
муљачка ж дем. од муљача. ‒ Деда купил едну згoдну муљачку, ес да е мьнечка, 

али дoбро муља.
муљи несвр. провирује, помаља. – Муљи главу проз мазгаљ, да види да ли иду.
мумуруза ж бот. в. момуруза.
мумџија м свећар.
мунђа несвр. ради неке нејасне послове.
мунђа се несвр. договара се потајно са неким.
мунђање с гл. им. од мунђа.
мунта несвр. вара, обмањује, завлачи. – Мунтају га, че му даду дoзволу да праи 

кућу, а сви знају да че туј да прoјде улица.
мур м печат. – Тија документ има да важи кад му се удари мур, а овак, јoк.
мурдар м онај који ради аљкаво и немарно. – Где најде тoга мурдара да ти кoље 

свињу. Све има да ти умурдари. Има те пoсле буде гроза да едеш.
мурдари несвр. ради аљкаво и немарно. – Еј, чуеш мајсторе, доста си работил 

и мурдарил, еве ти за два сата, колкo си бил oвде, па иди да најдеш работу на друго 
место, ако те нећи oче таквoга.

мурдарльк м прљавштина нечистоћа; аљкаво урађен посао.
мустра ж особа која служи као лош пример . – И ти си ми нека мустра.
мутер м део шрафа, матица. – Прво се тури шајбна, па се пoсле заврча мутер.
мутнетина ж мутна вода, поводња.
мучибабац м онај који има интимне односе са старијим женама.
мучибабић м в. мучибабац.
муштика ж муштикла. – Њега су окали Тика Муштика.

Н
на глoкну изр. начин шивења сукње тако да она од струка на доле пада у све 

ширим наборима приликом ношења.
на oбђе изр. на слојеве, слојевито. – На кућу ни се цреп љуска, на oбђе.
на пичћини нагости изр. незнано куд, није твоје да знаш. – Где ти е тетка? „На 

пичћини нагости.“
на пoтег изр. истовременим, заједничким потезањем. – Мoж га из рoвинуту 

извлчемо само на пoтег: еданпут, двапут, трипут, колкo буде требало.
набанта свр. свашта наприча. – Ти ли си, мори, набантала по салo онија глупо-

сти и лаже од мен?
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набапка се свр. фиг. наједе се. – Ел си се, сине, набапкал?
набаса свр. изненада наиђе на што, налута. – Набасамо на њину стражу, али 

срећом они беоше поспали, та пројдoмо без проблем.
набашка прил. засебно, одвојено, уп. пoбашка. – Има да спимo набашка, нема 

кнoчи онoј.
набеличас, -та, -то који је претежно бео, који је доста бео. – Набеличас човекат, 

не ми бьш у вoљу.
набелужњав, -а, -о који је беличаст.
набоит, -а, -о који је насртљив, који је спреман да се физички распаравља. – 

Склањај се од туј набоиту будалу, да ти не напраи нећи белај.
набoка се свр. добро се наједе. – Тача се прво набoка, па отиде пода дуњу да спи.
навалентан, -тна, -тно који је насртљив у односу на женски пол.
навикуе несвр. говори повишеним тоном, виче, уп. наокуе. – Не навикуј на мене, 

ел ја немам ништа с тoј.
навири свр. накупи воду у каквом удубљењу. – Кьд навиримо овија вир и онија 

друђијан, а тoј че да буде за еднo два-три сата, тьг че да пoчнемо да пољевамо гра-
дину.

наврка се свр. наједе се журно кусајући кашиком. – Навркај се зачас васуљ, па се 
вачај за матику, требе дo-кночи да окoпамо њивчево.

наврљување с гл. им. од наврљуе.
наврљуе несвр. баца у нешто. – Немoј да наврљуеш твое ђубре у моју авлију.
наглавачћи прил. 1. наглавачке, главом надоле. – Цили Тесла е наглавачћи падал 

од oдврату у Цветкову ваду. 2. фиг. главом без обзира. – Кьд су га видели да иде с 
пушку, наглавачћи су утекли.

наглавене черапe ж в. наглавенће.
наглавчичи с ново исплетена стопала чарапа која се пришивају на стара 

горњишта или служе да се обују на ноге пошто се скине обућа, за ход по соби.
награише свр. настрада, догоди се незгода. – Награисал у туј ортачију, и онoј 

што уложил и тoј изгубил.
нагузи се свр. 1. натрти се. 2. фиг. једва отпочне с неким послом. – Док се ти 

нагузиш да пуштиш oвце и слнце че да зајде.
надигне свр. све подигне на више место.
надигне се свр. подухвати се, реши се. – Надигне се да си пoјде, а ми држ, 

заустаљај га.
надрља свр. настрада, лоше прође у животу. – Надрљал је с туј жену, до ич.
наебе свр. лоше прође, настрада. – Наебамо ко жути.
нажлтњичав, -а, -о који је жућкаст, који је бледо жуте боје (најчешће се одно-

си на изглед лица човека.
нажлчи се свр. напије се, опије се. – Нажлчи се, па легне ко свиња. Дoјде ми да 

га ударим с тилуђе у главу. – Не мoж да живи ако се не нажлчи.
назадуе невр. пропада. – Назадуе му пoсал, вели, големи пoрези и друђе дажби-

не, а код народ нема паре.
назимуе се несвр. излаже се студени, зебе током дужег периода. – Назимуе се, 

дьньс, јутре, па се пoсле разболи.
назoби свр. да животињи зоб. – Дор назoбиш коња, они че да стигну, и тьг 

поoдимо у планин за дрва.
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наѕипа свр. ускочи велики број. – Лети у косилбу кьд за ручьк кусамо ћисало, онo 
у њега наѕипају скаћице, а деда Милија се шали, па им казуе: „Савијајте нoђе док 
ви кусам“.

наѕор м надзор, надгледање. – Деца мoра да имају наsор.
наѕорник м надзорник, ревизор, инспектор. – Пружни наѕорник сваћи дьн мoра 

да прегледа пругу и да види да ли е све на свое место.
наија ж управна јединица мања од кадилука, нахија.
накабати свр. окриви, набеди. – Накабатили га, на правде бoга.
накалпи свр. наприча о коме свашта.
накреса (се) свр. 1. крешући начини. – Овуј сам есен накресал три лисника. 2. 

фиг. опије (се). – Накресају га, па место да га одведу дoм, они га остае да спи на 
рoсну ливаду. – Па си се, Милисове, распикућо една, накресал.

накриви свр. учини криво, напакости. – Мислиш да си ми млого накривил, само 
си зарадел да ти врнем десет пут пoвише.

накрши се свр. фиг. сврши велику нужду некоме у инат. – Накршили му се начьс 
нећи бьш преди капију.

нализга се свр. опије се. – Па си се нализгал, стoко една!
налoче се свр. напије се алкохолних пића преко мере. – Нема дьн да се Лука Пе-

рикле не налoче до ич. – Пандур из Лoкву кьд се налoче, не мoш си потреви дoм.
наљева се несвр. 1. пије преко воље, налева се (о деци). – Деца, не наљевајте се 

толко с вoдуту, це изумочуете начьс. 2. пије алкохолна пића у неумереним количи-
нама. – Састае се пијанице, па се наљевају до неко дoба, а кад требе да плате, они 
немају паре.

намаичав, -а, -о који је плаховит, који је на махове.
намoдри свр. ударцима начини коме модрице на телу. – Чу ти намoдрим дупе 

од бoј!
намурти се свр. натмури се, намргоди се. – Што си се намуртил? – Небо се не-

кво намуртило, мoра да че да удари снег.
наорати свр. наприча. – Свакакво ми наорати, чак и онoј што им никуј никад не 

би рекал.
напьпь свр. напуни до врха, претовари. – На тетћину свадбу, напьпьм тањир с 

месо и однесем на онија на дрвник, ел они су моји другари.
напече свр. 1. опече (о ракији). – Напекал сам триста ћила рећију. 2. да зорт. 

– Напече она њега, па да видиш ко слуша, ко младеневеста. – Напекли нашега пре-
седника онија дoле ис комитет, па сьг тера сучку на народ.

напичњак м женске гаћице (танге) које, донекле, покривају предео полног ор-
гана.

напичoјла ж она која радо ступа у љубавне односе. – Драгoјла Напичoјла.
направија ж 1. направа, справа. – Где е онај твoјана направија, да ми ју дадеш 

да се послушам? 2. оно што је направљено па некоме намењено: магије, вражбине. 
– Све е тoј дошлo од неку направију, не без ич.

напрчи се свр. удрви се, направи се важан. – Напрчил се ко зелени лук на Ве-
лигден.

нарамак м количина која се може понети на рамену (дрва, сено и сл.).
нарга свр. намува, нагура. – Наргај га, за сьг, у неку дувку, па јутре дојди да си 

га узнеш, ако га затекнеш.
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нарга се свр. набије се, завуче се. – Наргам се у плевњу, у сламу, не мoж ме најду 
три дена.

нарнба се свр. наради се. – Нарнбал сам се за мoј живoт и по циглану, и по цре-
пану и у грађевинско.

насвије свр. спопадне, салети. – Насвиле ме бриђе од све стране. – Пoсле га на-
свимо да се за њу ожени, та туј топрв погрешимо.

насмее се свр. фиг. поцепа се. – Насмејала му се подупина, па кад oди час се смее 
лева стран, час десна.

наткава ж додатак на крају ткања (ако је на пример ткан шајак, па се дошло 
скоро до краја, али нема више потке за шајак, онда се узме нека друга потка и тка 
тканина за неке друге потребе: торбе, месаље и сл.), уп. дoткава.

нацепи свр. цепајући раздвоји на више делова, нацепа (дрва и сл.). – Ситно на-
цепим дрвца за потклаџување. – Нацепе вочће, па и суше на слнце, па и еду зими.

нацревчи се свр. напије се много воде (о детету). – Це умoчаш (мисли се у кре-
вету), колкo си се нацревчил.

начарапице прил. само у чарапама. – Немoј д идеш начарапице по студен бетoн, 
че оsебнеш.

не мoчај уз ветар изр. не пркоси јачем од себе. – «Не мoчај уз ветар.» «Што»? 
«Ци намoкриш панталoне».

не мoчај пред шатор изр. уп. не мочај уз ветар. – Не мoчај пред шатор, ел че си 
тебе смрди.

невиделица ж мрак, мркли мрак. Несьм га могьл најдем по онуј невиделицу.
недићевац м припадник Недићеве војске у Србији за време Другог светског 

рата. – Недићевци несу били тoлко oпасни. Страшни су били сви онија друђи.
недрана лика изр. тешка ситуација, безизлазна ситуација. – Сьг си ти големo 

говнo, сьг си буџа, ал че дoјде време да се и ти најдеш у недрана лика.
немајмир м онај који је немиран (обично дете). – Имамо еднога немајмира, зове 

се Синиша.
немашањ, -шња, -шњо в. немашан.
ни рустьк изр. в. ни рус изр. – Нестало брашно, нема више ни рустьк.
низ м ниска. – Вачам рибе, па и нижем на низ (врбов прутић).
низа ж рибе нанизане на врбовом прутићу. – Дьньс сам уватил две низе, едну чу 

си нoсим дoм, а другу чу да дадем на Миле Дићинога.
низам прил. в. низазам. – Паде џак од кoла, вреча се oдврза, ореси се отколаше 

низам.
ногари м мн. ногаре. – Големи остал не мoж да нoси едьн, мoра најмалко двоица, 

едьн да нoси ногари, едьн таблуту.
нoна ж дем. и хип. од нога. – Нано, болу ме нoне, не мoгу срчено да oдим.
носат, -а, -о који је великог носа. – Носат, па коколат, ич не убав тија младожењата.
нoси се несвр. лепо се одева.
носило с оно чиме се преносе болесници, рањеници и сл. носила. – Не мoж да 

најдемо носило да га пренесемо до кoла.
нoсоња м онај који има велики нос.
носурина ж ауг. и пеј. од нос, огроман нос. – Обриши, бре Цветко, туј носурину.
ночьшьњ, -шња, -шње/шњо који је од ноћас, ноћашњи. – Кьд сабајле купуеш леб 

на пекарницу, ти у стварима купуеш ночьшьњ леб.
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нoчња врајла ж бот. врста љубичице опојног мириса коjа ноћу отвара цветове, 
а дању их затвара Xesperis matronalis.

нуларица ж машиница за шишање која врло ниско шишша. – Остригли га на 
нуларицу.

нуме несвр. не уме, не зна. – Мьнечьк, па још нуме сам да се обуе. – Видело се од 
oдма да Тиса нуме да сече дрвја с мотoрну тестеру, те ја узе та га одмени.

нумера ж 1. број који означава неку величину. – Нoсим ципиле нумера четерес и 
два. 2. фиг. углед, значај, положај у државној администрацији и сл. – Че ти рипне 
нумера кьд станеш директур. в. рипнула му нумера.

нурење с гл. им. од нури се.
нури се несвр. мргоди се, дури се.

Њ
њиска ж глас својствен коњу. – Чуем ја неку њиску, ал не знам чии су тoј кoњи, 

кьд онo Сенегалци (при ослобађању Србије 1918.) преoде преко Гoрњу ливаду и 
излазе на Друм.

њиштање с гл. им од њишти.
њишти несвр. оглашава се коњ својим гласом – њиском. – Иди у шталу, виџ што 

њишти кобилана.
њува несвр. претражује (о свињи). Пуштимо свињу у авлију и она си цел дьн 

њува, најде такво-онаквo да поеде и дoјде само да пије вoду. 2. претражује из не-
часних намера, загледа све углове и ћошкове. – Кво толко њуваш по орманат цел дьн, 
кво тражиш?

њушка ж фиг. лице човека; лош човек. – Не свиди се на мен тај њушка.
њушчетина ж ауг. и пеј. од њушка. – Бoље би ти билo да се не задеваш, да те не 

млатнем с овуј товагу, преко туј твоју лисичју њушчетину.

О
обабее свр. добије изглед бабе, остари. – Како остаде без другара, Велика срчено 

oбабе, не мoж ју познаеш да ју сретнеш.
обајосуе се несвр. в. абајасуе се.
обајoше се свр. в. абајоше се.
oбашка прил. посебно одвојено, уп. башка, набашка, побашка.
oбголем, -а, -о који је прилично голем. – Тија камен е oбголем да га сам натова-

риш, чекни да дoјдем да ти помoгнем.
обгори свр. изгори около. – Дрвени стубови за oграду прво се у дoљњи крај 

штoто че да иде узам обгору, па се тьг укопују.
обгорoтина / обгоретина ж оно што је обгорело, обгорело место. – Нећи 

комшије што су палили страниште, несу водили рачун, па oгањ завати и другу 
непoжету њиву, та се напраи голема обгорoтина, едва спасили еднo ћуше.

обгорување с гл. им. од обгоруе.
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обгоруе несвр. ватром, пламеном овлаш гори около чега. – Обгоруе трмку д иде 
да увати рoј, ел ако не обгoрена, ако мирише на нешто друго, челе нече да улезну у 
трмкуту.

обдуе се свр. в. обдува се, осили се, наједе се. – За сьг преседникат и овак и онак, 
ал кьд се обдуе, тьг че да стане гадан.

обезбедење с обезбеђење. – Даньс свака малко пoголема шуша има лично 
обезбедење.

обезбеџување с гл. им. од обезбеџуе.
обезбеџуе несвр. обезбеђује, пази, чува. – Чеда обезбеџуе нoчу нећи магацин на 

Ластавичко пoље.
обезглавено прил. успаничено, безглаво. – Утече Арса обезглавено, чим чу да 

доoде по њег да га апсе.
обезмуди свр. удари некога снажно у мошнице, те овај једно време не може да 

дође себи од болова. – Ако те ритнем у јајца, има те обезмудим.
обере свр. 2. фиг. победи у игри кликерима или орасима и побеђенима узме клике-

ре или орахе и сл. – Дьньс сам обрал Мишка Богданца на клићери. – Колкогод пула 
да имаш, све чу те оберем. 1. нека природна сила или болест уништи летње плодо-
ве. – Слана обрала пипер, а мана обрала грозје; тека е било овуј годин. 3. враџбинама 
учини да стока изгуби млеко. – Врачка обрала млекo на овија овам наши комшије.

oбзиме прил. за време зиме, преко зиме, зими. – Обзиме тека кьд нема млoго ра-
бота, узнем та исплетем нећи кoш, иначе си седим ус кубе.

oбѕиран, -рна, -рно који има обзира, поштовања према коме. – Буди oбѕиран кьм 
стари љуђе.

обѕрњување с гл. им. од обѕрњуе се. – Кво е, бре, тoлко обѕрњување, од куга се 
плашиш?

обѕрњуе се несвр. осврће се. – Обѕрњуе се да види да ли нећи не иде по њег.
обѕртање с гл. им. од обѕрта (се).
oбиб м она дебљина која се може једном обухватити рукама. – Есенат штото га 

оцекли и украли, имало га е два oбиба у дебљину.
обибњување с гл. им. од обибњуе.
обибњуе несвр. обухвата раширеним рукама. – Обибњују га, али га не мож 

обибну.
обиваљћа ж мотка за обијање зрелих зрнастих плодова, на пример леће.
обивач м онај који обија, разбојник, провалник. – Че да увате они тoга обивача, 

само да малко бoље припазе.
обивачина ж обијање, проваљивање. –У њино сало се често дешавају обивачи-

не, код нас, дал бoг, јoш нема.
oбид м проба, пробање. – Каквo е варивoто на oбид, не ли јако слано?
обидне свр. в. обиде (1, 2). – Обидни, па ако ти се не допада немoј да едеш.
обије свр. 1. отресе, стресе. – Оби си снег од баретину, гле кољћи ти се навачал, 

а и од опьнци требе да га обијеш. 2. насилно отвори. – Кључ се стрoши у браву, та 
смо морали да обијемо вратата да улезнемо у сoбу.

oбиколно прил. заобилазно. – Обиколно ми д идем по друм за Жуковци, ја уда-
рим пречицу, преко Крстoве.
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обипраг м особа која обија туђе прагове, која се потуца довијајући се да дође 
до нечега. – Ако дoјде онија обипраг Милош, кажи му да несьм туј и да мoж oдма да 
с иде одoкле е дошьл.

обирач м онај који обере туђе. – Еднo време се беоше напатили обирачи, све 
Цигање, па оберу на човека све на кво наиду, чьк и њиву с момурузу, па и лозја.

обирoтина ж остатак онога што је обрано, пробрано. – Обирoтину од требену 
пшеницу да расипеш на пиличи, они че ју искљуцају.

обиџа несвр. проба, пробава. – Радул е главни кувар, oн обиџа сва варива, кьд се 
варе за свадбу.

обиџија ж прoба, пробање јела или пића. – Ништа ти нече буде од едну обиџију.
обиџушка ж дем. од обиџа. – Каквo е варивoто на обиџушку?
објари свр. зајаше и обухвати ногама. – Не сме да прејде преко брв, него га 

објари и польк се на дупе помица кьм онуј стран.
oблачес, -та, -то који је налик на облак. – Вије се нећи oблачес чур, мoра да негде 

гори нешто големo.
oблиговно прил. обавезно, неизоставно. – Не брини, oблиговно ти га донoсим.
oблог м в. обложина (1). – За тија oблог, где само расту трњаци и купињаци, 

тражи тoљће паре.
обложинетина ж ауг. и пеј. од обложина. – Залетел се па купил онуј обложине-

тину на Мoмину чуку.
облoжиште с в. обложина (1). – Целу Врлу стран ватила облoжишта.
облoжљив, -а, -о који се претвара у обложину, у необрађену њиву. – Тај њива у 

Павуничино е дoста облoжљива, а ју не ореш гoдину две, напраи се на облoжину, 
нече да стане ливада.

oблоза ж в. обложина (1). – Има гoре при врат една oблоза, могла би се изриља 
за лoзје.

облсoтина ж оно што је облсано, затупљено, нагњечено, деформисано (о ства-
рима). – Понел едну сећирчину, едну облсoтину, да с њу сече дрва за назиму.

обљалиште с ауг. и пеј. од обљало. – Из сцепен опьньк му се извлкло обљалиште, 
па га шљиска вода по дупе док oди.

oбовезница ж обвезница. – Решили да не исплачују пенѕије, него че да давају 
некве oбовезнице.

oбовезно прил. обавезно. – Обовезно да дoјдеш, немoј да те нема.
обогачување с гл. им. од обогачуе се.
обогачуе се несвр. обогаћује се. – Сви се обогачују на рачун сиротињу.
обoрче с дем. од обор, двориштенце. – Обoрчето му само кoлко мoж да му улез-

ну кoла и да излезну унаѕад.
обoрчина ж ауг. и пеј. од обор. – Код Добривоја у Гoрњи Дејановци обoрчина 

колкo њива од дьн орање.
обрабoти свр. обради. – Муж у печалбу, а ја обрабoтим свo имање и чувам ситну 

децу.
образан м онај који има велике образе. – Образи му ко на гoеног вепра, затoј га 

oкају образан.
образана ж жена која има велике образе. – Не веруем да че нећи да се залети за 

туј образану, едино е мoж узне због имање, ел она има голем мираз.
обреди свр. редом обиђе. – Еднуш ни oбреди с рећијуту и скута жена влашуту.
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обрише свр. 1. уклони брисањем, отаре. 2. фиг. изудара, избије. – Чу обришем 
прашину с теб. 3. фиг. убије. – Ш-те обришем док трепнеш.

обрњушка ж 1. место на крају њиве где се окрећу волови при орању. – Кьд се 
пооре њива, тьг се топрв ору обрнушће и тoј пoпреко. 2. поступак кад коловођа по-
веде коло на другу страну.

обрџавее свр. захвати рђа што, зарђа. – Сьг чекају да обрџавеу трактури и 
друђе машине, па да и купе за никакве паре.

обување с гл. им од обува1 .
обува2 свр. 1. фиг. омлати мотком (плодове са дрвета, пожњевено жито, пасуљ 

из махуна и сл.) – Обувамо ореси у Ледиње, а јутре чемо у Црнопоље.. – Обувамо рж, 
овија дни. – Требаче ни два дена да обувамо васуљ, екстра лечу и бoб.

обува1 несвр. навлачи обућу. – Обувај детето, па га прачај у шкoлу, ел видиш да 
це забаи.

обувати свр. обухвати. – Кьд момьк крадне девoјћу, oн ју обувати преко сред и 
однесе.

обувка (се) несвр. дем. од обува (се). – Обувкају га у нoве ципиле да га вoде на 
крштење. – Дако е јoш мьнечак, oн се научил да си се сам обувка.

обувкање с гл. им. од обувка (се).
oбушка ж дем. од обушотина.
обџетина ж ауг. и пеј. од обга. – Какo коју обџетину турим на вршњак да се опе-

че, она се сцепи.
oбџичка ж в. обџица. – Оч ли, сине, да ти баба опече на вршњак едну обџичку и 

да ти даде малко сириње, убаво да поедеш?
овајди се свр. окористи се. – Несьм се млoго овајдил од туј воденицу.
овајдoше се свр. ауг. од овајди се, окористи се. – Сви дрпају, сви нoсе, иди, па 

се и ти овајдоши.
оварба свр. офарба. – Тарабице че да оварбамо у зеленo.
овијамњи, -мња, -мње који припада овима овамо. – Овијамње ми кокoшће рас-

чушкале расадници.
овијoјла ж она која настоји да освоји некога разним начинима. – Онај шашава 

овијoјла едномьн се овија окол нашега Панту.
овијуша ж в. овијојла. – Сьг дошлo време да нема скрoмне девoјће, него само 

неће овијуше.
овнич м дем. и хип. од ован, млади ован. – Бекан порасал убав овнич, остаљамо 

га за домазльк.
овoлкачьк, -чка, -чко који је мали, оволицки. – Овoлкачьк порасал (показује ру-

ком), не ми ни до рамо.
овoшти свр. добро изудара кога. – Ако кажем на башту кво си работил док oн не 

бил туј, има те овoшти од бoј.
овриштoше (се) свр. ауг. и пеј. од овришти (се). – Какo га ударил с напалену 

острушку, тека га овриштосал по грбину. – Бил се стурил да се купе у Тимoк, али 
наиду нећи љуђе с куи не имал чис рачун, па га јурну, а oн онакьв гoл утекне проз 
нећи копривак, па кьд овам излезал сьв се овриштосал.

оврта несвр. прикупља, сабира. – Овртај oвце окол Церје, да пасу малко по ла-
давину.
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оврта се несвр. 2. фиг. удвара се. – Гоџа мoмци се овртају окол нашу Дивну, али 
она се праи да тoј не види. 1. налази се повремено на неком месту. – Не седим стално 
код колибу, али се овртам oваг-oнаг, да попогледам, а и да друђи виде да ме има туј.

овчарица ж пастирица. – Две гoдин сам била овчарица, па ме зoрле дадоше у 
шкoлу.

овчарување с гл. им. од овчаруе.
овчарче с дем. и хип. од овчар, дете овчар. – Ја сам прво бил јаганчар, па кьд да 

пoјдем у шкoлу, турише ме да едну гoдин будем овчарче, та сам чувал пет oвце тьг.
овчетина ж в. овчина. – Вoлим кад мати свари зеље с овчетину.
oвчи, -ча, -че који се односи на овцу. – Код нас се ретко праил oвчи ћисалник, 

више смо си волели онаквo млекo.
овчичка ж дем. и хип. од овца, драга овца. – Летос сам чувала седам-oсам 

овчичће.
oглав м улар који се ставља коњу на главу. – Кьд коња утерам у шталу, ја му 

стурим ам и oглав и вржем га окол шију за јасла.
оглувoше свр. пеј. од оглуви. – Оглувосал, па ништа не чуе.
Огњанка ж в. п. в. Огњена Марија.
огњеванка ж она која се огњевала, растужила. – Анка, огњеванка.
огњеванко м онај који се огњевао, растужио. – Нанин огњеванко, куј ми те, 

сине, oгњева?
Огњенка ж в. п. в. Огњена Марија.
огњетина ж ауг. и пеј. од огањ. – Огњетина те изгорела, да те изгори, да бoг даде 

мили (клетва).
огњиштенце с дем. од огњиште. – Дако имамо шпoрет, али ја би волела да у 

еднo ћуше имамо и огњиштенце, кравај на децу да опечем у пепел.
оголее свр. оголи, остане без одеће. – Оголели смо и обосели, јако смо сирома. – 

Оголела е затoј што не теала да преде и да че.
oголем, -а, -о в. обголем, повелики. – Огладнел, па oголеми залози тура у уста, 

мислиш це задави.
огољуе (се) несвр. 1. чини да неко постаје го, да остаје без одеће, да је у бедној 

одећи. – Немци су ни огољували, ел су сву влну одузимали од народ. 2. открива по-
кривене делове тела, разголићује се. – Русија огољуе колена, та намамуе младињу 
окол себ. – Какo не срамота гoспе да се онoлко огољују, остањују само с нећи 
дривољак на дупе и шетају се покре Тимoк.

огорел, -а, -о који је наоколо опаљен или делимично обгорео. – Пламеньт га ува-
тил тoлко да му огорели само врови, на дрвoто.

ограшуе се несвр. јача, добија снагу; опоравља се. – Не знам кво му би, јагњето 
преста да сиса неколко дана, па јако oтањи, сьг прoсиса, па га ене, ограшуе се.

огули свр. фиг. жестоко истуче кога. – Огулили га од бoј, не це сети више да 
крадне туџе тикве проз момурузу.

од мерак изр. из задовољства, са задовољством. – Одиграше еднo орo од мерак. 
– Од мерак да ју гледаш кьд нoси вoду на кобилку, па се само увија и ниша.

одавни свр. окасни, закасни. – Немoј да одавниш доодењето, него си дојди на 
време.

одаде свр. ода, изда. – Решила да га одаде, да се курталише едьнпут од њега.
одамначка прил. в. одавначка. – Одамначка е мoра билo тoј, не мoг се опоменем 

какo бьш беше.
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оданудак прил. в. одонуд. – Оданудак су пуцали на нас.
oдарче с дем. од одар.
одбере свр. 2. разуме, разабере, схвати. – Не мож он тој да одбере, мож му ка-

зуеш до јутре. – Одбра ли нешто од тој кво причају љуђети? 1. одабере, пробере. – 
Одбери из кoла пoубаво грoзје, па си однеси на дечицу.

одблаи свр. 2. фиг. одслуша без разумевања. – Онија из комитет само нешто при-
ча, ми одблајамо и отoмо си. 1. отиде блејећи. – Кьд дoјде време да се припуштају 
јаганци, oвце мaнуше да пасу него одблајаше онам кьм трљак.

oдбран, -а, -о који је одабран. – Од тoљћи мужје само мoј човек и јoш двоица 
oдбрани д иду на принудан рад у Бoрсћи рудник.

одване свр. одузме неколко из пуног суда. – Узни паницу, па одвани малко жито 
из џакав, да мoж да га завржемо.

oдвеч прил. одвише, превише. – Одвеч си ти голем да улезнеш у бьчву да ју 
изнутра опереш. – Млoго кое си ми казал, ал тoј што си ми дьньс рекал, тoј е oдвеч. 
Марш из моју кућу!

одвикњување с гл. им. од одвикњуе (се).
одвикњуе (се) несвр. одвикава (се). – Одвикњуе га од сиску. – Еве, веч неколко 

гoдин се одвикњуе од пијење и не мoж се одвикне.
одвикување с гл. им. од одвикуе (се).
одвикуе (се) несвр. в. одвикњуе (се).
одврзoтина ж оно што је одвезано, развезано, уп. разврзотина. – Туј одврзoтину 

од конoпац, која више за ништа не, мoж да врљиш у oгањ.
одглетка свр. дем. од одгледа. – Тужно oдглетка какo му мати отoди.
одгмура (се) свр. 1. ронећи под водом пређе неку раздаљину. – Миле на Дику мoж 

да одгмура одoвде па чьк до онуј врбу онам. – Они ме јуре да ме убију, ја рипнем у 
јаз и одгмурам се онам под неће жиле, а они кад видoше да ме нема, отoше си, а ја 
онакьв мoкар право у вoз, па утеко у Београд. 2. фиг. оде преко неког блатњавог и 
мочварног терена. – Навлкоше гумене чизме и одгмураше преко блатиштето.

оддуља свр. одради, одринта. – Да оддуљам и овуј гoдин на овуј службу, па се 
врчам дoм на свое имање.

oджње свр. неколико пожање, жањући начини неки пролаз. – Оджњи покре 
дoљни крај, да мoж да минемо с кoла.

одлага несвр. одлаже, одуговлачи. – Одлагамо вршу за нећи друђи дьн, дьньс не 
мoж да вршемо, ел не дава време.

одлагање с гл. им. од одлага.
одлелече свр. оде лелечући; заврши лелекање. – Цoка oдлелеча дoле нис пут, вели 

нећи се сударили сьс аута, па да не нећи њoјан там страдал. – Баба Трндавила свьћи 
дьн мoра да одлелече едну партију.

одликаш м онај који је одличан ђак. – Нашјат одликаш нешто почел да попушта 
у шкoлу.

одлунѕа свр. в. одлура. – Нећи пут одлунѕа и нема га по неколко дена. Никуј не 
сме да га пита куде е бил.

одљива несвр. одливајући смањује течност у неком суду. – Одљивам малко вoду 
из котьл, да си олакчаем на ношење.

одљивање с гл. им. од одљива.
oдмак прил. в. одма. – Одмак требе да oкате дoктура, да види кво е на детево.
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одмака прил. в. одма. – Не га ни питувал што се обаил из чкoлу, него одмака 
пoче да oка по њег и да сопасуе каиш.

одмањување с. гл. им од одмањуе.
одмањуе несвр. одмахује. – Ми га питуемо квo му е, ел га боли нешто, а oн само 

одмањуе с руку и не вреви.
одмењување с гл. им од одмењуе.
одмењуе несвр. замењује некога на његовом послу. – Где год стигнем ја га на 

сваку работу, и мушку и женску, одмењуем, стра ме да се па не поболи.
одмицање с гл. им. од одмица (се).
однаѕад прил. отпозади.
однајнапред прил. пре свега, од најпре. – Однајнапред да пoјдемо од тoј, имамо 

ли паре ми да напраимо тија пут, ел немамо.
одoдма прил. од почетка. – Одoдма си се видело да тoј нече да ваљае, али где ти 

на њи мoж да докажеш.
одозгoрће прил. одозго, од горње стране. – Прекри га малко одозгoрће, кoлко да 

га не напљују муе. – Нашјат зет је одозгoрће негде, из овај планинскава села.
одоздoљће прил. одоздо. – Одоздoљће га польк приватете да га негде не уредите, 

па га турете на носило, ел јако се убил, смлатосал се.
одoклека прил. одакле. – Одoклека си, бре приетељу, чиниш ми се пoзнат, ал пак 

не мoг да се опоменем.
одрапување с гл. им. од одрапуе.
одрапуе несвр. 1. снажно удара кога тојагом. – Одрапуе га душмансћи, али све, 

жена, по дупе, гледа да га не убије сасвим. 2. фиг. звучно испушта гас из црева. – На-
кусал се васуљ, па га само одрапуе.

одрвуе несвр. одгриза крупне комаде чега. – Одрвуе залози ко песнице, тoлко е 
бил загладнел.

одрвуе се несвр. не да се, брани се, отима се. – Судија га напада да е работил 
тoј, па тoј, па тoј, све прoтив закон, ал oн се одрвуе, одговара да тoј не истин, да тoј 
никуј не мoж да докаже.

одреџување с гл. им. од одреџуе.
одрoби се свр. извуче се из непријатне ситуације, ослободи се ропства. – Кьд 

би могьл некако да се одрoбим из туј ортачију, спасил би се. – Одробили ни Руси из 
тија лађер.

одруби свр. замахом одсече. – Главу чу ти одрубим на спање, курварине едан.
одсипне свр. дем. од одсипа, одаспе мању количину нечега. – Одсипем винo из 

балoн, клко да имам за уз ручьк, па га доплним с вoду, газда тoј нема да примети, oн 
стално под гас.

одсипњуе несвр. дем. од одсипуе (2). – Одсипњуеш ли ти за дедину душу, ел си 
све попијеш што ти сипу?

ожени свр. 1. уда, ожени. – Ћерку оженили у Црвење за некуга ѕидара. 2. фиг. 
прода. – Ожени ја моју „фићу“ за добре паре. 3. фиг. удари. – Варди се да те не оже-
ним с овуј товагу.

оѕирање с гл. им. од оѕира се.
оканица ж земљани суд за пиће од једне оке.
окапoтина ж 1. оно што је окапало са нечега. – Узни залог леб, па тoпни од овуј 

окапoтину од прасе, да видиш квo е благо. 2. ленштина, нерадник. – Онај окапoтина 
цел дьн капе пред задругу, чека ега би му нећи сунул неко пиво.
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окастри свр. в. оластри.
oклада ж опклада. – Ако си решил да се окладиш, сматрам да си дoбро размис-

лел, ел знаеш, на oкладу мoж да добиеш, а мoж и да изгубиш.
оклапинка ж дем од оклапина. – Нема га тија куи не би волел малко оклапинку.
окључинка ж дем. од окључина. – Иза Пазарску чуку има една окључинка, не 

голема, али се некако кoла туј льсно изврчају.
oкови м мн. гвоздена огрлица са шиљцима која се ставља псу око врата да га не 

би удавили други пси.
окове се свр. фиг. 1. дуго живи, има дуг животни век. – Урош ко да се оковал на 

овија свет, има му близo веч стo гoдин. 2. упадне у незгодну средину, зароби се. – Туј 
сам се одала, туј сам се оковала.

олабне свр. ослаби у итензитету, попусти. – Боли па растура, али у неће дoба 
малко олабне, та дремнем неколко минута.

oлавиште с ауг. и пеј. од олаво. – Раде Одбрана е турал на удицу oлавиште 
големo кoлко ореј.

oлавце с дем. од олаво. – Ми рибари имамо разна oлавца која турамо на удицу.
олади свр. охлади, расхлади. – Добрo би билo, газдо, да оладиш неко пиво.
олади се свр. прехлади се. – Немoј да седиш на прoмају це оладиш и ч да добиеш 

ћијавицу.
оладиштенце с дем. од оладиште. – Де да седнемо малко на оладиштенце, да ни 

раслади ветрьк.
oлалијћа ж дем. и хип. од олалија. – На малога Бату напраили мьнечку oлалијћу, 

да си ју oн запали и да ћима с њу.
олеши свр. добро изудара кога. – Уватили га да им крадне лубенице, па га оле-

шили од бoј.
омајотина ж ауг. и пеј. од омаја. – Бабе знају разне омајoтине, зачас ти мoж на-

прае нећи пакос.
омакљoше свр. ауг. од омакља (1). – Омакљoше по неколко кoрена, па тура у 

цедило, па бежи.
омакљoше се свр. у ауг. значењу падне са нечега. – Омакљoше се из црешњу и 

ене га јoш лежи, куј знае да л че да проoди.
омакнoше (се) свр. ауг. од омакне (се). – Омакнoше по неколко бале сено од 

вoјну камару, па товари у своја кoла, та тера дoм. – Чистил oџак одозгoр, од крoв, па 
се некако омакнoше, та си стрoши две ребра.

oманечак, -чка, -чко који је омањи. – Оманечка му глава, али се дoбро учи у 
шкoлу.

омрка (се) свр. оплоди (се) (о овцама). – Есеньс се све oвце омркале, ербо е има-
ло дoбар овьн.

омрка се свр. оплоди се.
омудина ж в. оклапина. – Ти мoж да добијеш малко омудину, а оклапину да тра-

жиш на друго место.
онај работа ж 1. мушки или женски полни орган. – Какo си незгодно седла, јoш 

малко па че ти се види онај работа. 2. полни однос. – Ништа страшно не билo, само 
малко онај работа.

онакази се свр. унакази се. – Ишьл пoтавнин, па се од некво саплете, па падне 
на нoс, та се све онакази.
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oндак прил. онда. – Ондак се ја досетим какo чу и изненадим и уватим.
oндакај прил. онда, уп. ондак. – Топрв oндакај наста расправа.
oндакајће прил. онда, уп. ондак, ондакај. – Ондакајће се они дигну и отиду си, 

ел видoше да од пoгодбу нема ништа.
oпа узв. којим се означава скок. – Ајде oпа, па рипни преко потoк.
опадање с гл. им. од опада.
опаклија ж кабаница.
опаклијћа ж дем. и хип. од опаклија.
oпала узв. којим се означава благи, лагани скок (о деци). – Дај ми руку. Ето, 

oпала, слезли смо од кoла.
опали свр. очисти паљењем. – Оџак мoра се опали, да изгору саџете.
опаљач м канап у артиљерији везан за обарач чијим се потезањем испаљује 

граната из топа.
опанчурина м ауг. од опанак. – Тури опанчурине покре кубе да се суше, па не да 

смрди, него се не мoж издржи.
опанџаче с дем. од опанџак.
опанџачич м дем. од опанџак.
опанџљак м 1. пеј. стари похабани опанџак. – Понеси си ти онија опанџљак, 

мoж да удари ћиша, па да се кoлко-тoлко покриеш, да не поћиснеш. 2. зб. од опанџак.
опасник м фиг. женскарош.
опатрави свр. оћопави.
опељеши свр. покраде, одузме. – Опељешил га нећи на вашар, извлкал му 

нoвченик, дако е бил у пoтплату. – Ѕунѕула опељешили на карте, остал без динар, не 
имал ни за аутoбус да се врне дoм.

оплетени опьнци м опанци занатске израде, од говеђе штављене коже, чији је 
горњи део стопала украсно оплетен кожним опутама.

оплзне свр. 1. покисне до голе коже да одећа (длака, перје) виси на њему. – 
Кокошће оплзле на ћишу. 2. биљка опусти лишће због суше или услед болести. 3. 
омршави, ослаби. – Млoго си оплзал, бре Матејо.

опoит, -а, -о који опија, који брзо опија. – Винoво му дoјде лако за пијење, али, 
жена, билo опoито, едва сам си дoм ошьл.

опомене се свр. сети се, присети се. – Знам да сам га негде видел, ал не мoг да 
се опоменем куји беше.

опрди свр. фиг. покуша да уради али не може. – Деда не мoже да опрди да кoси.
опршљак м изношена ствар, дроњак.
опута ж кожна врпца. – Свинсћи опьнци се врзују сьс врце, а праени сьс опуте.
опутица ж дем. и хип. од опута.
опутичка ж дем. и хип. од опута.
oпша узв. усхићености и раздраганости (обично о коловођи).
oпша ша узв. в. опша, појачано од опша.
oпша опшаша израз појачане усхићености и раздраганости, приликом весеља.
ораче с дем. и хип. од орач, дете орач. – У онуј размирицу башта ми ошьл у рат, 

а ја сам имал 12 гoдин и бил сам најстар мушкарьц у кућу, ја сам бил и орач и косач. 
Звали ме ораче.

орутавее свр. постане длакав, рутав. – Јoш ти несу орутавела муда, а ти се 
заѕрташ по девoјће.
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осиљчьк м дем. од осиљ, комадић осиља. – Едьн осиљчьк ми се завлкал у 
кошуљу, па боде ли ме, боде.

оскoминка ж дем. од оскомина. – Оскoминка ми дoјде од зелен ошавльк.
оскубoтина ж неморална жена коју сви презиру.
осмак м сорта кукуруза са осам редова зрна у клипу. – Осмак се садил пред 

Друђи свецћи рат, пoсле се тoј семе затрлo.
осмева се несвр. осмехује се. – Кьд прoјде покре њега, она се осмева, мило ју за 

њега, изгледа ми.
осмевање с гл. им. од осмева се.
осмевување с гл. им. од осмевуе се.
осмевуе се несвр. осмехује се. – Она се прецве осмевуе, неси ју никад могьл 

видиш намрштену.
oсмеј м осмех. – На тoга мргуда не мoш се види oсмеј.
осoка ж течност која истиче из стајског ђубрета. – Одавна осoку испуштали 

да си тече где oче, а сьг ју сипују у гвoздени буричи, па ју расипују по њиве и тека 
и тoре.

осталом реч. уосталом. – За тoј, осталом, неси само ти крив.
остaрчьк, -чка, -чко који је прилично оштар. – Нoжат не бил бьш остaрчьк, ал ми 

тркамо, тркамо и пререзамо конoпацат, та се ослободимо, па беж.
остискување с гл. им. од остискуе.
остискуе несвр. суздржава се, трпи. – Пијем нећи лекови куи терају на мочање, 

ал на свадбуту некако седо у средину, онo ми се пoсле примоча, ја остискува, ости-
скува, ал не могo више и на крај се умоча.

острач м онај који оштри ножеве, оштрач. – Одавна су имали острачи сьс њина 
колица, па су ишли по улице, по села и острили на љуђе кво им требе.

оступа несвр. одступа. – Српска е вoјска оступала преко Албанију.
оступање с гл. им. од оступа.
оступи свр. повуче се уназад, одступи. – Команда е наредила да вoјска оступи 

чьк до Луково.
отанее свр. отањи, смрша. – Немoј млoго да отанееш, че ти пoсле дрешћете буду 

големе.
отанчае свр. 1. отањи, начини тањим него што треба. – Кьд делаш басћије 

немoј млoго да и отанчаеш, ел требе да држу ћеремиде на крoв. 2. смрша. – Прасето 
би бoлно, затoј отанчало.

отеза се несвр. 1. затеже поводац одупирући се да крене (стока). – Отеза се, 
нече д иде. 2. фиг. не пристаје радо. – Ајд, немој се отезаш, него се уписуј и ти. 3. 
остаје у постељи дуже него што је нормално. – Докле це, бре ти, отезаш, ел не ви-
диш колкo е слнце рипнуло, а oвце е требало oш кьд да пуштиш? 4. фиг. мре, умире. 
– Казују за њега да се отеза.

отела ж бот. сорта старинског мирисног грожђа, данас скоро ишчезлог; в. бела 
отела. – Отела е јако блага и миришљава за едење, али од њoјно винo јутре боли 
глава, унесвес да паднеш.

отели се свр. 1. добије теле (о крави). 2. фиг. умори се од тешког рада, скапа од 
тешког рада. – Има се отелим од туј работу и пак ју не мoг урабoтим.

отисњување с гл. им. од отисњуе.
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отисњуе несвр. скида запушач. – И ти си ми бьђи свецћи човек, а отисњуеш едну 
влашу пoла сат, ко да никад неси видел купено винo.

откапе1 свр. премрзне, измрзне. – Откапале ми руће од зиму, а заборил сам си 
рукавице.

откапе2 отиде, оде. – Кьд дoјде тија Алилко, oн седи по неколко сата, едва че-
камо да откапе.

откьси свр. отрчи, откаска (обично о детету). – Де, откьси часком до Благоју да 
купиш на деду дуван.

откачен, -а, -о фиг. који није сасвим нормалан, малоуман.
откачи се свр. ослободи се, ратосиља се. – Гледај некако да се откачиш од туј 

алу, ел че те упропасти до ич.
отклапа се несвр. подиже се поклопац. – Ја га заклапам, онo се отклапа, несьм 

знала да имало нећи ведер куи му не дава да се заклoпи.
откопчoше свр. пеј. од откопче. – Откопчoше јoш јутром онија његoв предњак 

и тека си иде цел дьн – ни срам, ни стид.
открај прил. од почетка. – Увати си ред открај, па кoпај.
откресне (се) свр. мало отвори. – Девoјче, откресни малко вратата да улезне чис 

ваздук. – Гoрњи лувтери да се малко откресну, да се сoба лувтира.
открешњување с гл. им. од открешњуе (се).
открешњуе (се) несвр. мало отвара. – Мачка сваћи час oче да улезне, да из-

лезне, а ја се дизам та е открешњуем врата. – Мислиш ти, бре мужетерино една, да 
попраиш овај врата, ел она се нoчу сама открешњују?

oткуп свр. једна привредна мера после Другог светског рата кад се од 
земљораника обавезно откупљивао један део производа по минималној цени – Куј 
не имал да даде oткуп морал је да се снајде, да негде oн купи, па пoсле држава од 
њег тoј да откупи.

откупување с гл. им. од откупи.
откупуе несвр. узима откуп (в.).
oтне се свр. 1. отргне се, ослободи се. – Џандар га бил повел у апсу, ал овија се 

oтне и утекне. 2. фиг. поодрасте, ојача, прездрави. – Польк, польк, па це и oн oтне.
отпраска свр. трком оде, одјури. – Отпраскаше преко пoље да увате вoз.
отрадијћа ж дем. и хип. од отрадија.
отре свр.1. отрли на трлици конопљу или лан. – Требе да отрем осомдесе грсни-

це. 2. фиг. снажно изудара некога. – Уватим ли те само јошанпут да преoдиш преко 
моју ливаду, има те oтрем кько жена грсницу.

отредијћа ж в. отрадијћа. – Лечу д идеш да извееш онам на отредијћу, туј пре-
цве дува ветрьк.

отрља свр. 1. трљањем скине, очисти. – Јутре мoра да отрљам семе од грснице 
црнће. – Тој, што си укапал панталoне док си кусал јанију, отрљај сьс средину од леб.

отруса свр. 1. отресе. 2. фиг. изудара чврсто кога. – Чу те отрусам ко зрелу 
крушку.

отсoли свр. нешто што је слано учини мање сланим. – Ако oч да ти зеље ис кацу 
не буде млoго слано, мoж га отсoлиш, што ч га туриш да поседи малко у бистру вoду.

отсољување с гл. им. од отсољуе.
отсољуе несвр. смањује сланост неке намирнице .
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отфикари свр. једним замахом одсече. – Она довати некако бритву и отфикари 
му онуј ствар.

оћеси се свр. оклембеси се, пребаци терет на другога, падне на терет коме. - 
Кьд га вoдим дoм из кавану oн се оћеси на мен, едва га одвлчем. – Све се оћесило на 
мене, чу издьнем едьн дьн.

оћопавее свр. оћопави. – Стар човек и оћопавее и обневидее, ни за каквo не.
офикари свр. удари оштро танким штапом. – Дојди да те офикарим с овија 

прут по дупе, да видиш да ли е добрo кьд ти некуга биеш.
оцутра прил. јутрос, од јутрос. – Целу ноч сћитал, а оцутра легал. – Рано оцутра 

сам помлзал краве и однел млекo на млекару.
очеличи се свр. ојача. – Зими да излезнеш до половин гoл, па да се трљаш сьс 

снег да се очеличиш.
очепи се свр. откине се, открши се. – Мен стра да стоим на балкoн, мoш се 

очепи и да паднем дoле.
очешување с гл. им. од очешуе се.
oџа м муслимански свештеник. – Оџа се неколко пут гневно качи на минаре да 

пое.
oџак м 1. димњак. 2. кућа, дом.
оџаклија ж одељење у кући у којему се налази оџак. – Отуд, одовуд, па сви oче 

да шуше месо у нашу оџаклију.
оџачар м онај који чисти оџаке.
oшвичће с дем. и хип. од ошвице. – Кьд кусаш, варди да си не укапеш oшвичће.
ошљиска се свр. опије се. – Ошљиска се до ич, па се јутре цел дьн сеча кво е 

начьс билo, и не мoш се сети.
ошљискoше се свр. ауг. од ошљиска се. – Не да се ошљиска него се ошљискoше.
ошприца свр. прскањем окречи (кућу). – Станимир ми беше обећал да ми ошпри-

ца викендицу, али си она тека oста.
оштрбуе несвр. остаје без зуба. – Почела е млада да оштрбуе.
оштурњача ж фиг. ракија, љута ракија од које се брзо врти у глави. – Ћелер, дај 

ни по едну оштурњачу.
ошугóше се свр. 1. пеј. од ошугави, добије шугу. – Варди се покре њег, да се и 

ти не ошугошеш. 2. пеј. од окупа се. – Иди се, бре, ошугoши у казаницу, там у кацу 
има тoпла вoда.

ошуљби свр. проврти и извади унутрашњу садржину неког плода. – Поганци 
ошуљбили тикву и поели све семће.

П
пабирци м мн. преостало класје после жетве по њиви. – Деца д иду да збирају 

пабирци.
пабирчар м онај који скупља пабирке. – Срамота е да мужје иду да буду пабир-

чари, кьд су туј деца.
пабирчи несвр. 1. скупља класје по њиви после жетве. – Ако си дошьл из шкoлу 

и написал домаћи, ајде сьс секу да пабирчите класје. 2. много ради обављајући разне 
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послове, а једва саставља крај с крајем. – Пабирчим у „Грађевинско,“ мешам мал-
тер, нoсим цигле и џакови с цимент.

павилиoн м павиљон. – И ми смо имали павилион на изложбуту.
павит м в. повитак.
павтице ж дем. и хип. од павте.
павучинка ж дем. од павучина. – Уватила ти се малко павучинка на шашир, де 

га ћимни да отпадне.
падавица ж в. падаћа болес.
падаћа бoлес ж епилепсија. – Покoјни Пера Траиловић је болувал од падаћу 

бoлес.
падеж м падање, учестало падање. – Ако излезнеш на овуј вузгавицу, падеж ти 

не ђине.
падинчетина ж ауг. и пеј. од падина. – Кьд и ми одовуд притисомо с брзу паљбу, 

они побегоше низ едну падинчетину дoле прама Тимoк.
падне свр. 1. фиг. створи се прилика. – Сьг ти падло, сьг узимај. – Чекај га, па 

кьд ти падне ти му се наплати. 2. изгуби утицај, изгуби моћ. – Сьг е падал на моега, 
а бил е бoг и батина.

пазари несвр. купује на пијаци. – Ел пазари нешто, ел си тиће онак пројде проз 
пијац?

пазукар м унутрашњи џеп капута. – Пазукар, дако ти е под мишку, увек да за-
копчуеш да ти нећи не извлче нoвченик.

паклица ж в. пакло. – Една паклица цигаре ми трае по два дена.
пакло с паковање, мали пакетић (о цигаретама). – Пратили ме да ми дадеш 

пакло „драву“ и пакло машине.
паламидoр м зб. од паламида. –Овољил житoто паламидoр.
пангалoшчина ж ауг. и пеј. од пангалоз. – Тија Милентија е една голема 

пангалoшчина, за њег се нигде не мoж најде свртиште.
паничар м мајстор који израђује дрвене панице.
папагајће ж врста клешта. – Кьд га стегнеш с папагајће мoра се ошрави, ел оне 

не попуштају.
папка несвр. једе (о детету). – Сине, прво да папкаш, па пoсле д идеш да спиш.
папретoљина ж 1. ауг. и пеј. од папрат, трула папрат. 2. место обрасло па-

прати.
партаљ м део одеће, део старе одеће или неке друге ситне личне ствари. – 

Дошлo е време да си збираш партаљи и да се лецаш из овуј кућу.
парћира несвр. оставља ауто на за то одређено место.
парцoвчина м ауг. и пеј. од парцов.
пасен прил. одговарајуће величине, таман, пасент. – Шнајдер ми млoго пасен 

шашил панталoне, па ме сапинају док одим.
пастир м фиг. онај који пази децу. – На децу увек требе пастир.
пастрмица ж дем. и хип. од пастрма. – Не би билo лoше да наделаш малко од 

онуј твоју пастрмицу, млoго е добра.
патан, -тна, -тно који је напаћен, изложен патњама. – У овај гoре сиротињска, 

планинска села, народ е млoго патан.
патежник м онај који се пати, који тешко живи. – Сви смо ми сиротиња и па-

тежници.
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паточина ж ауг. и пеј. од патока. – Да малко посрабoтимо пoље, па кьд добиемо 
време да препечемо онуј паточину.

патравац м онај који тешко хода, који је хром. – Ударил га ауто у леву нoгу и 
строшил му ју, па е пoсле стал патравац.

паћет м пакет. – Пратили смо му неколко паћета док е бил у рoпство, у Немачку.
паћетира несвр. прави пакете. – На пoшту нече да паћетирају него те прачају 

негде у варош да ти тoј нећи урабoти.
паћетче с дем. и хип од паћет. – За свo време добил сам само еднo паћетче,
пашњачење с гл. им. од пашњачи.
пашњачи несвр. пара трбух и вади утробу заклане животиње. – Славко кoље 

јаганци, Вуле и дере, а Тика пашњачи и пере црева.
пашњачина ж ауг. и пеј. од пашњак, велики стомак. – Толе не мoж да oди колка 

му е голема пашњачина.
певаљћа ж кафанска певачица, певаљка; уп. певуљћа. – Љуђе причају да ти е 

певаљћа седела на колено.
певуљћа ж пеј. кафанска певачица, певаљка. – Сваку вечер идеш у котел да слу-

шаш певуљће.
пезуљавење с гл. им. од пезуљави.
пекљанац м гужва, метеж, крупне речи и туча. – Одеданпут наста нећи 

пекљанац, ја сави шипће и отидo си дoм, нечу да сам присутан.
пекмезара ж 1. земљана тегла у којој се чува пекмез. – Пекмезаре смо купували 

код грнчари Пироћанци. 2. пекарско пециво са пекмезом. – Јутром смо за вруштук 
купували ел пекмезару ел сирињавку.

пекмези се несвр. измотава се, приказује се као болесно (дете). – Немoј да ми се 
туј пекмезиш, него вачај торбу па право у шкoлу.

пелевешчине ж ауг. и пеј. од пелевези. – Лети му се отегну пелевешчине до 
колена.

пеленчица ж дем. хип. од пелена.
пенsиунисање с гл. им. од пенѕиунише (се).
пенѕионисуе несвр. шаље у пензију. – Држава пенѕионисуе сви куи су зашли у 

гoдинће.
пенѕиунише (се) свр. одлази у пенѕију, в. пенѕонисуе. – У предузеће пенѕиунишу 

онија куи имају неко имање. – Вилип решил да се пенѕиунише, дако би могьл јoш 
да порабoти.

пени несвр. виче, свађа се, бесни. – Немoј да пениш, не мoж ти с тoј мен да упла-
шиш, мoш си само навлчеш нећи белај.

пенушљав, -а, -о који је са пеном, пенушав. – У тија бoбук вода пада преко едьн 
висoк камен, затoј водата дoјде пенушљава.

пенџерлија ж хартија која је раније место стакла стављана на прозоре, 
пенџерли хартија.

пењави несвр. 1. хвата му се пена на уснама док говори. – Не мог га гледам кьд 
почне да вреви, па стане да пењави. 2. фиг. прича дуго и заморно, околишући око 
главне ствари. – Булазере, немој, брате, више да пењавиш, пушти и друђи да нешто 
рекну. 3. фиг. узбуђује се, хвата га бес, прети. – Што пењавиш за бађав?

пепелиштенце с дем. од пепелиште.
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пепито прид. непром. шaран ситним квадратима у две разне боје (о тканини). – 
Шашил панталoне у пепито, па му стои грoзно.

перашчетина ж ауг. и пеј. од перашка. – Дoне на Ђoру Говњара имал неку 
перашчетину, да л од гуску, да л од пујку и све ни перашће потрошил и наузимал.

первашче с дем. од перваз.
пердашчица ж дем. од пердашка.
песьк м песак. – За малтерисување требе ситан и чис песьк.
пескара ж место одакле се вади песак за грађевинске потребе. – Пре триес-

четерс гoдин по Тимoк е имало млoго пескаре, ел се млoго и ѕидало и праили се 
нoви путови.

петичка ж дем. и хип. од петица (оцена успеха у школи). – Стева наредил 
петичће, а што ли се ти, бoже, маеш по шкoлуту?

петлетина ж ауг. и пеј. од петьл, стар петао, петао који напада чељад. – Онуј 
петлетину мoра да закoљеш, дьньс кљуцнула Славинку за прс.

петли м кукурикање петлова у току ноћи. – Дојдoше у први петли.
печен, -а, -о фиг. који је награбусио због онога што је учинио, готов. – Сьг си 

печен, не ђине ти апса.
печењак м млад клип кукуруза који је стигао за печење.
пешестина бр. петорица-шесторица. – Збрамо се нас пешестина и зачас 

натоваримо труповити.
пешестoтин бр. петстотина до шестстотина. – Мoже да кoшта и до 

пешестoтин иљади.
пиздoљ м 1. пеј. од пизда. – Не мoра тoлко да стискаш тија пиздoљ, це најде 

мајстор и за њег. 2. фиг. згодна и лепа женска особа. – Пиздoљ, па се расцепило. 3. 
зб. од. пизда, – Збрал се пиздoљ. 4. фиг. онај који је кукавица и некарактеран. – Тија 
пиздoљ ти мoж напраи нећи белај, лецај се од њега.

пила ж турпија. – Че ми ли зајмиш твoјуну пилу, да си наострим бичћију?
пилећина ж 1. пилеће месо, пилетина. – А се бьђи наедеш пилећину, пoсле малко 

па си си гладан. – Пилећина е лака рана. 2. фиг. онај који је слабачак, нејак. – Кво 
има да бием од теб, ти си пилећина. 3. фиг. млада, лепа девојка. – Немoј да кажеш, 
и чича воли пилећину.

писан, -а, -о одређено судбином. – Такoј ти е, булазере, писано, не мoже ти никуј 
ништа помoгне.

писарче с ђак. – Ајде, дедино писарче, да напишемо писмо на башту.
писмен по грбину изр. неписмен. – Тија Мoша е писмен по грбину.
писменце с дем. и хип. од писмо, писамце. – Вишња пoштаџија казуе да е дошлo 

неко писменце за нас.
писне`1 свр. 1. испусти пискав глас, јави се пискавим гласом. – Пиле писну, 

Милош дупе стисну. 2. прговори, каже нешто у своју одбраану. – Тoлко га е жената 
наплашила ел је миражџика, да јадник не сме да писне.

писне2 свр. напише мало. – Де си писни на башту еднo писменце, ега се сети да 
ни прати нећи динар.

питијће ж дем. и хип. од питије. – Вoлим питијће од сушени свињсћи чапоњци 
и уши.

пиунир м члан пионирске оранизације од 7 до 14 година.
пиунирче с дем. и хип. од пиунир.
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пицајзла ж 1. стидна ваш. – Мика Мандрда запатил пицајзле од неку женску. 2. 
фиг. ситничар, циција, покварењак, непоуздана особа, преварант. – И oн је голема 
пицајзла.

пицика ж девојчица, девојка. – Убава пицика, нема шта.
пицикан м човек ситног раста који се пицани.
пицогњецало с онај који се хвали својим еротским успехом код жена, а у ставри 

је полно једва способан.
пицопевац м ситан човек који се кочопери. – Шта, бре, oче тија пицопевац, кьд 

га дунем, че да седне у прашину.
пишман м одустајање од договореног, од погодбе.
пишмани се несвр. 1. одустаје од уговора, од погодбе. 2. дрско одговара 

старијима и не извршава обавезе, расправља се, инати се (о детету). – Слушај ти, 
дечко, немoј се пишманиш с мен, ел ч лoше да се проведеш.

пиштало с оно које пишти, које вришти кад плаче (о детету). – Ћути сьг, 
умирило се онoј наше пиштало.

пластика ж вештачка материја произведена од синтетичких и полусинтетичких 
смола. – Дьньс се све већином праи од пластику.

пластичан, -чна, -чно који је од пластике. – Пластичне ћесе се разлетеле на све 
стране.

платненце с дем. и хип. од платно. – Колкo сам имала платанце за кошуље, нећи 
улезал у пoдрум, па ми га украл.

платине ж неки електрични уређај у мотору аутомобила. – Замисли, 
зашмерцувале ми платине.

платинско дугме с в. платине.
платичка ж дем. и хип. од плата. – Од првњу платичку си купил ципиле.
плачање с гл. им. од плача.
пличинка ж дем. и хип. од пличина, мала пличина. – Да најдемо неку пличинку, 

па да прекарамо oвце на онуј стран, там има пoубава трава.
плодьк м дем. и хип. од плод. – Плодькьт му ситан, да пoситан не мoж да буде.
плoшчица ж дем. и хип. од плоска. – Деда не поoди на работу без плoшчицу.
плуе несвр. трули, распада се и одаје непријатан мирис. – Плуу тикве на слану.
пљескавичка ж дем. и хип. од пљескавица. – Оче ли дете да ручка пљескавичку?
поара свр. уништи, упропасти имовину. – Живуина поарали нећи ајдуци, све му 

изнели из колибу.
пoара ж штета коју начини стока када уђе у туђу њиву. – Пред онија рат е имало 

пољак, куи е пазил да се не дешавају пoаре.
поблесавее свр. постане блесав, неурачунљив. – Дьньс oпште не тешко да човек 

поблесавее.
побрзи свр. појури кога. – Крадну ми дечија црешње, ал ја кьд и побрзим бежу 

усвет.
повали свр. нагне, навали. – Утерувал камијoн ћумур у авлију и повалил ни 

дирек.
поваљување с. гл. им. од поваљуе.
поваљуе несвр. в. поваља.
повиди свр. 1. обави посао. – Мож тој да повидимо и с помалко паре. – Идем там 

да повидим неку работу и одма це врнем. 2. намири стоку. – Не мог да дојдем док 
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не повидим стоку. 3. има у виду полни однос. – Ако има нешто да ти повидим окол 
жену, туј сам.

повињување с гл. им. од повињуе.
повињуе несвр. угањује (ногу, руку). – Момчил е више пут повињувал туј руку.
поворчетина ж ауг. и пеј. од поворка. – Куј ли е, бре, остаил овуј поворчетину 

овде покре праг, саплето се оди њу, тео си главу стрoшим.
повoрчица ж дем. од поворка. – Де, најди неку повoрчицу, да застељамо вречуву!
повревуе несвр. говори понекад, говори помало. – Повревуе, не да нe повревуе, 

али си већином ћути, такьв му нарв.
поврзленце с дем. од поврзло. – Поврзленцето на трбаљћуту, само што ти се не 

прећине.
поглавито прил. поготово,. – Че се праи пут, поглавито ако преседник пристањуе.
пограбушка ж пожуривање, појачавање темпа хода или рада. – Стигомо у 

салoто дo тавнин, али све на пограбушку, на пограбушку.
пограничарсћи, -ска, -ско који се односи на пограничаре. – Пограничарсће уни-

ворме су биле модре, с црвени ширити и ланпази.
погузинка ж дем. од погузина, тур на деч. панталонама. – На погузинкуту ти 

прогледали цвићери (поцепала се на два места).
подбадање с гл. им. од подбада.
подбьцкуе се несвр. дира се, чика се, изазива се. – Че налетиш на некуга куји 

нече да трпи да се ти с њег подбьцкуеш, па че лoше да прoјдеш. – Подбьцкуеш се с 
овoга, с онoга, па пoсле дoјдеш туј да ми ровеш.

подвезиземља ж в. подвезотина. – Па бежамо од Бугари, па отoмо гoре, па где 
чемо него у подвезиземљу.

подивјае свр. 1. подивља. – Чу да подивјаем у овуј планинчину. 2. ухвати напад 
беса кога. – Риста кьд попије неку пoвише, подивјае и све по кућу побије и потрoши.

подимне свр. 1. лагано повуче, потегне, уп. поимне (1). 2. махинално узме, по-
дигне па остави. – Баба растурила некви дрешљаци по oдар, па подимне едну дреју, 
па ју пушти, па подимне друго нешто, па и њег испушти, и све тека.

подимување с гл. им. од подимуе.
подимуе несвр. 1. од подимне. 2. поткрада на ситно. – Детиштено се научило па 

подимуе јајца из гњездo, па нoси на алваџију за алву.
подлази несвр. подилази.
поднишњување с гл. им. од подњишњуе (се).
поднишњуе несвр. лагано добацује неку ствар коме. – Ти би тел да газдата сваћи 

час поднишњуе шулето. Нече тoј да има овде.
поднишњуе се несвр. лагано се љуља на љуљашци с времена на време подгурујући 

се ногом о земљу. – Еј, мори Љиљано, немoј се сама подњишњуеш, да дoјдем ја да 
те поднишнем малко.

подсисување с гл. им. од посисуе.
подсисуе несвр. поред тога што сиса код своје мајке иде те сиса и код друге 

овце одузимајући млеко њеном јадњету.
пoдскок м зоол. змија поскок Vipera ammodites.
подскубуе несвр. чупа сено у приземном делу стога. – Поскубуј га узокол, немoј 

само од едну стран да се не изврне стoгат.
поевтинее свр. појефтини. – Ништа код нас не мoж да поевтинее.
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пожљебен, -а, -о који је размажен, неваспитан. – Пожљебен си како Пуја на 
Димитрију, ако не и пoвише од њег.

позад прил. позади, остраг. – Немoј д идеш позад мен, ко куче.
позајари свр. мало, мало па јарац скочи на козу. – Не толко ко напред, ал си и 

дьньс позајари по неколко козе.
поило с в. поиште. – Ми терамо стoку на поило под Девојачћи камен.
пољивач м онај који полева башту. – Пољивачат дојде мoкар ко дoдолка, вели 

прсло цревo на пунпу, па га све уљило.
пољивачка ж канта са лулом и решетком на врху, која служи за заливање. – 

Узни пољивачку, па польк пољи цвејће.
помаларка ж жена која је чешће у посети комшилуку него што је код своје куће.
помада ж миришљава крема за негу коже. – Мoј Језда вoли кьд се пред спање 

трљнем малко с помаде.
помочуљћа ж дем. од помочуља (о девојчици). – Бабина помочуљћа.
поплексија ж бол. кап, апоплексија.
попурче с дем. од попурка.
пoри несвр. пара, расецањем трбуха вади утробу. – Сьг му бьш пoри мешину, 

на закланотога вепра.
посмиша се несвр. осмехује се, подсмева се. – Што се посмишаш, ел сам се негде 

укаљал, па сам ти чудан, ел е нешто друго у питање.
посмишање с гл. им од посмиша се
поспавување с гл. им. од поспавуе.
поспавуе несвр. често и доста спава. – Поспавуе си добре, по неколко пут га 

јутром будим да се дигне.
поставьк м дем. и хип. од постав. – Изаткала сам малко поставьк, кoлко да има 

за кошуље, за мужјеви.
постањување с гл. им. од постањуе (се).
постањуе се несвр. постаје се. – Не постањуе се мајстор за два месеца.
постризинка ж дем. од постризина. – Постризинку перем у потoк, у меку вoду.
поточара ж воденица на потоку или речици. – По Заглавак и по Буџак е имало 

млoго поточаре.
потписување с гл. им. од потписуе (се).
потписуе се невр. потписује се. – Потписуе се по пoла сат.
почепoтина ж 1. в. почепољ. 2. онај којега је болест искривила.
пoчесто прил. комп. чешће. – Пoчесто га виџевају пијанога.
почитување с гл. им. од почитуе.
правдиња ж правда. – Пошьл си да тражиш правдињу? Нема тoј да најдеш.
празничкав, -а, -о, који се односи на празник, који је у вези са празником. – Навл-

кал си празничакву кошуљу на тежатник, па тoј не иде тека.
прасенце с 1. зоол. дем. од прасе. – На Свети Лазар че да купимо еднo прасенце, 

па че га чувамо да порасте голема свиња, дo есен. 2. анат. лист на људској нози sura. 
– Заболе ме нога у прасенце.

прашинчетина ж ауг. и пеј. од прашина. – Кьд прoјде ауто по друм, дигне се 
тoлка прашинчетина да се ништа не види, ал какo су турили асвал, онo нема више.

прдавац м зоол. зоол. птица селица из пор. барских кока Crех crех.
прдало с дупе, чмар. – Ма, ебеш га у прдало.
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прдеж м јак звук који настаје приликом испуштања гаса из црева. – Од њигoв 
прдеж мoж да оглувееш.

прдне свр. гласно испусти гас из црева. – Нећи пут кьд човек oче да прдне, oн 
се и усере.

предели свр. подели (на двоје). – Све кво е имало пределил сам на сина и на 
ћерку.

предели се свр. одели се, одвоји се из заједнице. – Пределили се, па ене какo сьг 
напреџују, нема куче за кво да и увати.

прежвакне свр. фиг. проговори, преговори, оговори, зуцне. – Прежвакнеш ли не-
ком неку реч од тoј, главу ти сћидам.

прежењуе несвр. жени се преко реда, пре старијег брата или старије сестре. – 
Дьньс никуј тoј не гледа, жене се, прежењују се, какo коме падне напомет.

презимување с гл. им. од презимуе (се). – Незгодно е за презимување кьд оста-
неш сам у цело салo, ко ја у Рапушницу.

презимуе се несвр. проводи се зима. – У планин се тешко презимуе.
презирање с гл. им. од презира.
преѕрне свр. наиђе понекад да обиђе. – Преѕрне и синат нећи пут, али си већином 

ћерката.
прелитање с гл. им. од прелита.
премита несвр. 1. лагано мете метлом по површини и сакупља на гомилу. – Кьд 

вршемо с коњи, оно житото буде сламоњаво и има плева у њега, тьг баба узне да 
премита онуј плеву. 2. лагано превлачи перницом и чисти сто после обеда. – Пре-
мита остал. 3. пролази кроз мисли. – Премита ми преко памет, ал се не мог сетим ко 
се зваше. 4. преплиће језиком. – Пинул си е, жена, добре, и ене га сьг преплита кьд 
oче нешто да провреви.

препина несвр. сапиње, затеже, спутава, притеже.
преплита се несвр. искаче из реда и мрси се са осталим нитима (о пређи). – 

Една жица ми се у сновањево стално преплита, мoра да вoдим рачун да ми не умрси 
оснoвуту.

преруси свр. све поруси, попрска, светом водицом. – За Трoјцу дoјду калуђери из 
манастир и прерусе цело салo.

претркано с в. претрно.
прецрца несвр. узбуђује се, доживљава нервне сломове. – Прецрца од стра, од 

жалос.
прикади свр. загори што на ватри и стане одавати мирис загорелости. – Не 

клади јак огањ, да не прикадиш васуљат. – Приће, прикадил си си рећијуву, требало 
е у коминуту да сипнеш малко вoду да се густото не лепи за днo и да не загори.

притрoска свр. почне да лупа, прилупа, залупа. – Негде пред зору нећи притроска 
на врата.

притруса ж 1. пометња, метеж, паника. – Куј ти е у онуј притрусу знал кво 
човек требе да понесе, а кво да скута, него – беж. 2. нервоза, психичко оптерећење, 
нестабилно психичко стање. – Не дирајте ме ништа, видите ли да сам прецве у неку 
притрусу.

притруса свр. затресе. – Увати се за шептелијуну и притрусај ју, ега би попадале 
шептелијћете.

притруса се свр. почне да се тресе. – Од едьнпут се притруса и паде назам.
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причепи (се) свр. притисне, налегне уз што, залепи се уз некога. – Љуба беше 
причепил Седевку уз едну бандеру. – Гапа се причепила уз Мoмира, па му не дава 
да мрдне.

причмoше свр. задрема, приспава му се. – Причмoше јoш пред вечеру.
причукан, -а, -о који је закуцан, овлаш закуцан. – Причукан кoлко да се не рас-

падне.
причукуе несвр. закуцава. – Причукуе тарабе, неће се отковале.
пришљамчи (се) свр. придода, прилепи. – Мати ми пришљамчи млађеег брата, 

да не смем с мoмци да провревим. – Заштo си се, бре, пришљамчил уз мен, кьд зна-
еш да од туј работу ништа не мoж да буде.

проѕукне свр. 1. биљка избаци копље са семеном. – Салата веч проѕукла, не за 
едење. 2. проникне (о старом црном луку и сл. биљкама које се у пролеће подбуде 
и почну наново да клијају и нису више за људску употребу). – Проѕукал ни лукат. 
3. просуши се (земља, сено и др.) – Нек земља малко проѕукне, па че тьг да копамо 
момурузуту. 4. почне да говори храпаво због прехладе или других разлога. – Што ли 
ти е проѕукла вревата? 5. ослаби, пропадне, смрша, онемоћа. – И газда Гoџа нешто 
проѕукал.

прoлазнос ж пролазност. – На овија свет све има своју прoлазнос.
пролема свр. изудара, избије. – Тoј неваљашно детиште башта требе дoбро да 

пролема, да се доведе у ред.
промешка свр. у дем. значењу промеша, лагано промеша. – Бугарин прoмешка 

по онија васуљ и најде и где су биле скутане.
промица се несвр. провлачи се. – Промица се проз школу, не нећи бoгзна какьв 

ђак.
пропуши свр. 1. почне да излази дим кроз димњак. – Пропушил им oџак, значи 

живи су. 2. почне да пуши цигарете и сл. – Бoра Салунћин е пропушил јoш у оснoвну 
шкoлу.

прорица несвр. прориче, предсказује судбину. – Санда Циганка је ишла по салo 
и прорицала на жене кво и чека проз живoт.

прoсоће ж мн. пролуке, уски пролази, теснаци.
профућка свр. потроши, проћерда. – Имање продал, паре с курве профућкал и 

сьг нема ништа.
пртина ж стаза кроз снег. – Праили смо у планин пртину проз снег до гушу.
псетoше се свр. начини се као псето, почне да скита и да се зли, а обавезе 

занемарује.
пузавац м зоол. птица из реда врапчарки, сиве боје, црвених крила, која су на-

рочито импозантна при лету.
пућ-пурућ узв. 1. којим се подражава ћурликање накострешеног ћурана. 2. 

којим се изражава омаловањавање онога шт је неко рекао или урадио. – На туј 
његoву вреву мoж да рекнеш само пућ-пурућ.

пућпуриче несвр. ћурличе, оглашава се ћуран или нека друга птица. – Пујьк се 
напел, пућпуриче, гребе с крила пoзам и обикаља окол пујку.

пуцалина ж бот. мали зимзелени грм зелених цветића, који се јављају у пролеће. 
Настањује шуме, али се гаји и у баштама Ruscus aculeatus L.

пуцкавац м бот. в. пљускавичје Physalis alkekengi L.
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пуши несвр. 1. дими. – Млoго пуши овија шпoрет, мoра да е негде процепен. 2. 
запушује, затвара. – Мајстор пуши рупе.

пушта пене изр. виче, галами, нервира се, прети. – Нека oн пушта пене колкo 
oче, збoг тoј се ни малко не сећирам.

пушта вoду изр. мокри, уринира. – Станете, мoра д им да пуштим вoду, ел це 
умoчам.

Р
рабатан, -тна, -тно који је трошан, стар. – Седу у едну рабатну кућу, само што 

им не падне на главу.
рабаџиин, -а, -о који пришада рабаџији.
рабаџисћи, -ска, -ско који се односи на рабаџију.
работење с гл. им. од работи (се).
рабoти (се) несвр. ради (се). – Дьньс се рабoти, не празник. – На празник, куи е 

пoмал, жене си рабoте у руће.
рабoти унесвес изр. ради не размишљајући шта и како ради, ради неплански. – 

Кьд нешто рабoтиш, немoј да рабoтиш унесвес него размисли малко.
равнина ж равно земљиште, равница. – Равнина е имало гoре на Друм, где смо 

пасли oвце.
равњача с летва којом се равна бетон при бетионирању ширих површина и сл.
равче с дем. од рав. – На равче стои дедино шуле с рећију да пине кьд се врне 

од работу.
рада ж бот. врста цвећа (има их више врста).
радијoн м радио апарат. – Краљe Петре, злато наше, далеко те јотераше. 

Јотераше авијoном, ти се јављаш радијoном.
радикал м пеј. фиг. онај који је без гаћа и панталона.
радица ж бот. врста цвећа.
радњичка ж дем. од радња, дућанчић. – Радњичката му тoлка да не мoж да улез-

ну две мутерије oдедньг.
радомће прил. врло радо. – Радомће би дошьл да ти помoгнем, ал ми се тели 

крава.
радуе се несвр. радује се. – Радуе се ко дете за цацарку.
ражаби (се) свр. рашири, раскречи и откине (претња). – Чу ти ражабим нoђе.
ражаби се свр. умори се од ходања по расквашеном и блатњавом земљишту. – 

Док стиго из Соколаш до дoм ја се ражаби преко онoј блатиште.
ражвака се свр. стане све јаче жвакати, добије апетит. – Дако неси гладан, ти 

пак еџ, пуста уста ражвакају се.
раз предл. због. – Раз њега е тејала да тури сиџимку на гушу.
разален, -а, -о који је размажен. – Разалено дете, затoј стално клењћа.
разали се свр. превише се размази. – Разали се, па ти се укачи на главу.
разасјаи се свр. расија се, усија се. ‒ Кьд га чврсто накладем, кубе се разасјаи.
разачи се свр. в. разали се.
разблажуе несвр. сипа воду у неку течност да ослаби њен квалитет, а увећа 

количину. – Милан понесе у варош чисто млекo, али га на првњу чешму разблажуе.
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разборит, -а, -о који је разуман. – Мoж ли ти, бре синко, да станеш некад разбо-
рит, ел ци останеш млатишума дo века?

разбуди (се) свр. пробуди (се). – Тијо вревте да ми не разбудите дете, едва сам га 
успала. – Пљисни га с едну кoву вoду, ега се разбуди.

разбудoше се свр. пеј. од разбуди се, пробуди се. – Не мoг се по нећи дьн 
разбудoшем до пладне.

разбута се свр. почне да се гура; махнито се гура. – Кьд наиде вoз, онија народ 
се разбута и јурне да улази едьн преко другуга.

развалица ж неодлучност, дилема. – Ђoка Буџаклија е сьг у развалицу, не зна да 
л да се сели за Зајчар, ел за Књажовац.

развалoтина ж оно што је разваљено, развалина, руина. – Не иди там по 
развалoтинете, там има змије.

развари (се) свр. прекува (се), раскува (се). – Узни да свариш конпир да едемо 
лупен, ал варди да га не развариш. – Овија васуљ нече се ни свари, а камоли да се 
развари.

разведе свр. након погрешно уведене основе у брдо и нити мора да изведе основу 
из брда и нити, и да је потом наново уведе.

развејан, -а, -о 1. расејан, непажљив. – Мoра му три пут казуеш да би сватил, 
ербо е oн дoста развејан. 2. растрзан пословима на разне стране. – Развејан сам 
на све стране: стигла момурза за копање, стигла трава за кошење, стигло лoзје за 
прскање и ја не мoгу све тoј да постигнем.

развиди свр. разгледа, извиди, осмотри. – Деда ошьл да развиди да л е секнула 
вода и где мoж да прејдемо с кoла преко реку.

развиди се свр. развидели се, сасвим сване. – Немoј да блташ пoтавнин, чекни 
нек се развиди, па тьг појди.

развикур м развигор.
разврзoтина ж в. одврзотина.
разврљуе несвр. разбацује. – Ошьл да разврљује торину по њиву.
разврљуе се несвр. фиг. разбацује се. – Разврљуе се с паре.
разгoли (се) свр. открије (се), обнажи (се). – Бабу Ковилку болу нoђе, она тьг 

седне на припечину па и разгoли да и слнчосуе.
разгрча несвр. открива, разгрће. – Разгрча ђиже што и есеньс бил загрнул оди 

мраз.
разгрчање с гл. им. од разгрча.
разгужа несвр. одуговлачи, отеже. – Јутром кьд требе да пoјдемо на работу, oн 

некво разгужа, осврча се, а не поoди.
раздава свр. све раздаје. – Што му остале дрешoљине, све и раздавал на Цигање.
раздалек прил. в. раздолек.
раздалеко прил. в. раздолеко
раздрапсoтина ж 1. рашчешано место на телу. 2. старо подерано одело. – Стал-

но oди у неће раздрапсoтине, а овам, велу, има плни сьндьци сьс нoве дрее.
раздрешoљ м скидање одеће, свлачење. – Немoј да ти праим раздрешoљ.
раздрндoљ м оно што је раздрндано.
разѕрта се несвр. гледа лево десно, осврће се, глувари. – Немoј се, мајсторе, 

разѕрташ, него се вачај за мистрију.
разѕртање с гл. им. од разѕрта се.

– 100 –



841Допуне Тимочком дијалекатском речнику

разида несвр. разједа, проширује неки отвор. – Немoј да разидаш тoлко туј гла-
вину, тулацат има пoсле да се клати унутра.

разлепoтина ж стара, оронула, разлепљена кућа. – Ранко Бабина Патка место 
да е узел да олепи онуј разлепoтину, да му не дува ветар проз њу, oн бьђи разнoси 
пoшту по салo.

размињуе се несвр. мимоилази се, обилази се. – Стаменко и Тодoсија не вреве, и 
кьд требе да се сретну они се размињују, едьн иде под пут, едьн над пут.

размињување с гл. им. од рамињуе се.
размрда свр. фиг. жестоко изубија кога да му кости поломи. – Бьш си решил да 

ти размрдам кочине.
разносач м радник, обично дечак, који при изради цигала разноси калупе у којима 

су цигле још у фази блата, па их простире по гумну да се суше.
разoкаво прил. разроко. – Гледа ме разoкаво, па не знам да л гледа у мен, ел у 

стран.
разрезана бoшча ж уска сукња која је са задње стране, одоздо, мало разрезана 

да олакшава ход и да показује белину женских ногу са задње стране, више колена.
разрунѕа се свр. почне гласно да плаче ридајући. – Нећи пут се разрунѕа бьш 

забађав, тека е дoјде у њoјну главу, шашаву.
разуди свр. подели на делове. – Заклали смо свињу, па да узнем да разудим 

месoто.
раматичан, -чна, -чно који је реуматичан, који има реуму. – Раматични се купу 

у Рогoшку Бањицу, али им слабо помага.
раматичар м онај који болује од реуме, реуматичар.
раматолoг м лекар специјалиста за реуматологију, реуматолог.
раншће прил. раније, мало раније. – Дојди малко раншће, да мoж да стигнемо у 

Лукову за видало.
расклобьцка (се) свр. расклати (се), расклимата (се). – Давам ти сане да се 

послушаш, али немoј да и претовариш и да и расклобьцкаш.– Осталав се расклобь-
цкал, требе му стезам нође.

расовачетина ж ауг. и пеј. од расовача.
расовачица ж дем. и хип. од расовача.
расовачка ж дем. од расовача.
распали свр. жестоко удари. – Распалим га преко уста и зачас га ућутим.
Распети петак м Велики петак пред Васкрс.
распичњак м фиг. згодна млада жена или девојка.
распламтее (се) свр. распламти (се), разгори се великим пламеном . – Деда че 

ньчьс да распламтее oгањ, да не дoјду курјаци на трљак. – Лозиње се срчено рас-
пламтее, па кьд се згори, тьг припицамо јаганци.

распoдине ж увале, вододерине, уп. ровине.
распљеска свр. пљескањем растањи. – Баба кьд суче oбђе, она прво распљеска 

тестoто, па тьг узима растакаљћу.
распреза несвр. 1. испреже стоку. 2. растеже. – Распреза конoпац да суши 

прање.
распрезање / распрезање с гл. им. од распреза.
распродава ж распродаја. – Овеј сам панталoне купил на распродаву.
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распродава (се) несвр. распродаје (се). – Мoмир распродава стoку и имање. ‒ У 
Џервин се све распродава пoшто-зашто, ликвидирају предузећето.

распродавање с гл. им. од распродава (се).
растеечи прил. сад. растући.
растрза се несвр. растрже се радећи више послова. ‒ Растрзам се од едну до 

другу работу.
раступи свр. кажњавајући кога растезањем, на справи за мучење, растегне му 

кости. ‒ Раступили му кочине на онoј колo.
растурикућа ж в. растуридом.
расћишка свр. размекша у некој течности. – Расћишкал опьнци, па му се сьг 

расшљанпавили.
расцепoтина ж расцепљено место. – Каква ти е, мори, тoј расцепoтина меџу 

краци?
рашчепoтина ж фиг. жена лаког морала. – Не мoж да најдеш неку добру девoјћу, 

него наoдиш све неће рашчепoтине.
раћета ж пројектил, ракета. – Љубисов Гајдар кад чуе за раћету, oдма бежи у 

пoдрум.
рацoпа свр. расцопа. – Рацопали му тикву, ене га сьг личи на Турчина сьс онуј 

чалму.
рачка ж рачва, рачвасто дрвце. – Рачку забодем узам, па на њу турим удило и 

чекам кьд че риба да тргне.
ргoшћи / рогoшћи, -шка, -шко који припада Ргошту, који се односи на Ргоште.
режимлија м режимски човек.
рез м 1. оштрица сечива. – На стару бритву рез се напраил на зупци. – Носи 

сећиру код Циганина да е извлче рез. 2. разрезано место на телу приликом хируршке 
интервенције.

реквезиција ж присилно одузимање имовине, реквизиција.
рећијаш м онај који пије доста ракије.
решетиште с ауг. и пеј. од решето. – Најди старoно решетиште, па с њег чини 

бoб.
рига несвр. повраћа, бљује. – Ригај сьг кьд не знаш колкo ти е дoста. – Кoле се 

држи за плoт и рига ли рига.
ригање с гл. им. од рига.
рикверц м кретање уназад. – Ено га Раде иде из кавану, па час иде напред, час 

у рикверц.
римсћи, -ска, -ско који се односи на Римљане. – Римсћи вoдовод у Јању.
ркља несвр. пада у ропац, хропље, кркља.
ркман м онај који гласно пљује, хракље.
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ркмачетине ж ауг. и пеј. од ркмачи. – Тoша не извлачи руће из ркмачетине, чеша 
се по јајца.

рнбачи несвр. ради тешке послове, грбачи. – Вилoтија рнбачи у рудник за ни-
какву платицу.

рнбачеечи прил. сад. од рнбачи. –Рнбачеечи, исћилавил сам се.
рнбачење с гл. им. од рнбачи.
рoб м. фиг. супруга, обесправљена жена. – Ја ко да му несьм жена, ја сам му рoб.
робување с гл. им. од робуе.
робуе несвр. робује. – Мањуем мужатога, нечу да му више робуем.
родуе несвр. одржава родбинске односе. – Јако си родуемо с Миленку и Јеленка 

из Црвење.
рoка невср. бије, удара кога. – Рoка га с песнице у главу, да га убије.
рокање с гл. им. од рока.
ромoнење с гл. им. од ромони.
ромoни несвр. ромиња. – Целу нoч је ромонила ћиша.
рoнђа ж згодна, крупна женска.
рoпсћи, -ска, -ско који се односи на робове. – Рoпсћи се рабoти, а слабо се зараџуе.
роса ж кондензована водена пара која се у току ноћи нахвата по биљкама, непо-

средно изнад земље, роса.
росуљав, -а, -о в. росан.
рoталија м делија, снажан човек. –Постал си голем рoталија.
роћира несвр. рокира у игри шаха. – Погле га, сьг нема куде, мoра да роћира.
роћира се несвр. рокира се. – Приморала га жена да се роћира.
роћирање с гл. им. од роћира (се).
рпа ж хрпа, гомила.
рпа несвр. једе гласно неку чврсту храну.
рпање с гл. им. од рпа.
рптеница ж анат. главни део човечјег костура и неких животиња, кичма, 

хрптењача.
рскало с онај који рска док једе.
ртина м и ж ауг. од рт, од хрт. – Ртина ко теле голема.
рударска чизма ж гумена чизма дубоких сара, до колена.
рукавчьк м дем. и хип. од рукав. – У шкoлу му нека деца отћинула рукавчьк.
руљак м зб. од руља. – Збрал се пред oпштину нећи руљак, па oкају председника 

на одговoрнос.
руменее (се) несвр. 1. црвени (се) у лицу (од стида или убуђења). 2. зри, сазрева. 

– Крушће почеле да руменеу, али несу јoш зреле.
руменило с 1. в. бабино руменило. 2. козметичко средство којом жене румене 

образе.
руменилце с дем. и хип. од руменило(2). – Ружо, oч ли ми дадеш да се с твoето 

руменилце мазнем малко по образи?
руменчьк, -шка, -шко који је прилично румен. – Убава па руменшка у лице.
рупељисање с гл. им. од рупељише.
рупичи несвр. буши, прави рупе на тканини.
руса среда ж четврта среда по Васкрсу.
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С
сьвнуло р. пр. свануло. – Сьвнуло јoш оцутра.
сьвњување с гл. им. од сьвњуе. – Пошли смо на пут у сьвњување.
садачка ж алатка за сађење расада, в. садиљћа.
садничка ж дем. и хип од садница, млада однегована биљчица коју треба пре-

садити. – Узе у расадник пе-шес садничће сливе стенлејће, да посадим покре меџу.
сажалење с осећање жалости према некоме, према нечијој несрећи. – Примете 

мое сажалење.
сажвака свр. сажваће. – Жилаво овoј месо, не мoг га сажвакам. – Ако немаш 

зуби да га сажвакаш, ти га дај на куче, онo има зуби.
сака ж суд у којем се доноси вода или двоколице са буретом за доношење воде 

(на пример војсци).
сакаџија м водоноша. – Док рабoтимо овде, има да се знае куи е мајстор, а куи 

е сакаџија.
сакута се свр. в. скута се.
сакутување с гл. им. од сакутуе се.
сакутуе (се) несвр. сакрива (се), скрива (се).
салвет м салвета. – Требало е да постаиш и салвети, кьд имамо гoсти.
салдисање с гл. им. од салдише.
салдисуе несвр. в. салдише.
салењаци м мн. в. салчичи. – Пред светьц мати напраеше салењаци, па и скута 

под oдар, а ја и пронајдем, па си узимам и тека намањим за светьц.
салењачичи м мн. дем. и хип. од салењаци. – Мене су се млoго свидеали 

салењачичи, ел су били миришљави и посoлени сьс ситан шићер.
салт прил. само, једино. – Салт њега, ел никуга.
салчичи м мн. колачи начињени од сала, брашна, шећера и др. – Баба Будинка е 

научила моју матер какo се прае салчичи.
самари несвр. окривљује кога, баца кривицу на кога. – Узел да самари Љубена, а 

сви знају да тoј што oн прича не истин.
самотија ж в. самота. – Самотија е јако страшна. Човек мoж да полудее од 

самотију.
самтим м 1. сантиметар, центиметар. – За овде че ти требе една даска од 

дваес самтима у ширин. 2. кројачка трака за мерење, назначена сантиметрима. – 
Шнајдери увек држу самтим окол шију.

самуе несвр. живи у самоћи, самује. – Сам самуе.
самунчьк м дем. и хип. од самун. – Кьд ми деда првњи пут купил самунчьк, ја 

сам мислел да се тoј еде с леб.
самунче с в. самунчьк. – Кьд би се врнул из варош, башта е на свако дете давал 

по еднo самунче.
самунченце с в. самунчьк. – Ако ми даду самунченце, ал тој ретко буџуе, ја га 

турим под мишку и помалко ћинем од њег.
санатoриица ж дем. од санаторија, мали санаторијум. – Санатoриицата била 

напраена у едьн борак на вр Евик, али е пoсле напустена.
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сьнпурит, -а, -о који се осећа на сумпор, који у себи има сумпора, сумпоровит. 
– У Големи кладанац, под Дрту делницу е вода санпурита, па туј лети турамо нoђе, 
лекуемо се од раматизу.

сьнчица ж дем. и хип. од сьн, санак. – Умрел сам за сьнчицу. – Колка е зимња 
нoч, а сьнчица на oчи не доoди.

сапинање с гл. им. од сапина.
сапињач м оно унутрашње у човеку што га спутава да чини лоша дела. – Млoго 

че гадно да прoјде онија који си истрoви сапињач.
саплетуша ж фиг. врло љута ракија. – Ако дрмнеш три, четри саплетуше, нема 

да се саплиташ, има да лазиш.
саплитoтина ж онај који се саплиће или хода као да се саплиће. – Па када че ти 

да стигнеш у салo ако идеш сьс онуј саплитoтину?
сапунисување с гл. им. од сапунисуе (се).
сапунисуе (се) несвр. сапуња (се).
сапуничка ж дем. од сапуница. – Улезла му малко сапуничка у oчи, па му љуто, 

затoј рове.
сапунсћи, -ска, -ско који се односи на сапун. – Сапунсћи прашак.
сапунчьк м дем. и хип. од сапун.
сапунче с в. сапунчьк.
сапунџија м мајстор који прави сапуне.
сапунџијин, -а, -о који припада сапунџији.
сапунџика ж жена сапунџија.
сапунџиче с дете сапунџије.
сапуњав, -а, -о који има на себи сапуна. – Излете из шталу онакьв сапуњав, вели 

попарила га баба с ћипелу вoду док га посипувала.
сарав м мењач новца, златар.
сарана ж сахрана. – На сарану су били љуђе из целу малу.
сарани свр. сахрани. – Живи че ни сарани.
сарањуе несвр. сахрањује. – Сарањују му башту.
сараџа ж 1. шкрофуле. 2. врста сакагије, коњска болест.
састарее се свр. састари се, остари пре времена. – Састарел се од сећирације.
састаруе се несвр. стари. – Куј дьн oн се више састаруе.
саталит м сателит.
сатарка ж дем. од сатара.
сатарчица ж в. сатарка.
сатре свр. уништи. – Боим се да ни не сатре град ко лани.
саџак м гвоздени, троножни подметач за котлове на ватри. – Кьд стураш 

саџак од огњиште, пази се да те не попари, узимај га сас острушку.
саџачетина ж ауг. и пеј. од саџак, велики саџак. – На саџачетинуну, за големи 

котьл, се очепила една нога, па мoра да му податурам циглу на туј стран.
саџачич м дем. и хип. од саџак. – На саџачич туримо котле да сваримо млекo.
свадбување с учествовање у прослављању свадбе. – Дoста е билo свадбување 

два дена.
свадбуе невр. учествује у прослављању свадбе. – Ошьл у Жлне на свадбу у субо-

ту, а еве га сьг понеделник, oн јoш свадбуе.
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сведе свр. доведе кога или шта са вишег на ниже место. – У есен сведемо oвце 
од колибу дoле у салo, па и у пролет пак изведемо гoре.

сведoћиња ж жена сведок.
свекрива ж шаљ. свекрва.
светиљћа ж светиљка.
светињица ж дем. од светиња, обично рушевине неке сакралне грађевине.
светлијање с гл. им. од светлије (се).
светлије се несвр. сија се, светли. – Светлије се нешто меџу камењени.
светлоoкас, -та, -то који има светле очи.
светлос м светлост. – Тoлћи е там светлос, да ти искара oчи.
свечар м 2. онај који тога дана слави своју крсну славу. 1. онај који прави и 

продаје свеће.
свечник м свећњак.
свије свр. изненада спопадне бол. – Свила нешто мешина Санду, па че да умре 

од болеж.
свије се свр. скраси се, привије се уз кога. – Гледај да се уцениш, да се свијеш при 

нећи газде, да презимиш зимус.
свињарија ж фиг. свињско печење. – Надокрајћу изнесоше и свињарију.
свињећина ж свињско месо, свињетина. – Кьд се вари зеље, добрo е да се вари 

сьс свињећину и oвчину.
свита несвр. свиће. – Ајде, дизај се, почело да свита.
сврдльк м дем. од сврдал. – Сврдлькьт бео дал на Мирка да се послуша, али не 

пантим да е га врнул.
себичльк м особина онога који је себичан. – Од себичльк че да скапе, не од друго.
севтеисуе несвр. од севтеише. – Свако ли јутро севтеисуеш рећијуту, ел има 

неко да прескoчиш?
седев м блистава материја која служи за украшавање неких делова одеће, се-

деф.
седеван, -а, -о који је од седефа.
седевас, -та, -то који као да је од седефа. – Краљушти му седевасти, па се льскају.
седевасто прил. као седеф, попут седефа. – Изгледају седевасто, а несу оди се-

дев.
седее несвр. постаје сед, седи. – Почела е рано да седее.
седлас, -та, -то који је сличан седлу, улегнут. – Брегат дoјде малко седлас, затoј 

га зову Седалце.
сезoнац м радник који ради смо у току неке сезоне, онај који није стални радник. 

– Дьньс нема више сезoнци да најдеш да ти окoпају момурузу.
сезoнсћи м супстант. сезонски радник. – Тoј су све сезoнсћи, гoре из овај села.
секач м алатка за сечење метала ударцем чекића по њему. – Кьд мoј башта учил 

занајат, тoј се звало секач, сьг се зове мајзли.
секундара ж казаљка на часовнику која показује секунде.
секундарно прил. у секунди, у тренутку. – Ја ауто терам пажљиво, кьд видим да 

нећи иде на мен да се сударимо, ја реагуем секундарно и избегнемо судар.
селење с гл. им. од сели (се).
селилба ж селидба. – У тoј време су били чести премештаји, па су ми селилбе 

дошле дo главу.
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селилбина ж в. селилба.
селиште с 1. ауг. и пеј. од село; уп. салиште. – Ш чеш у селиштето, седи си дом 

у Паланку. 2. место где је некада било село. – У млoга села има по пoвише селишта.
селиштенце с дем. од селиште (2), место на коме се налазило неко мало село.
семчица ж дем. од семка. – Семчица ти се затрла, да ти се затре, да бoгдадемили.
сенет м исправа, документ.
сениште с ауг. од сено. – Оче да ми продаде неко плесњиво сениште, кое не ни 

за у кубе, камо ли стoка да га еде.
сења несвр. гужвом сламе или сена трља ознојеног, тек испрегнутог коња. 

– Ако oчеш да имаш добрoг коња, мoра не само да га добрo раниш него и да га 
редoвно и дoбро сењаш.

сењање с гл. им. од сења.
сербез прил. слободно, неусиљено, натенане. – Сербез пију каву.
сервиз м 1. комплет стоног посуђа. – Сервиз користимо за славу, па за славу. 2. 

радионица за оправку аутомобила и других уређаја. – Нешто ми ауто кашљуца, мoра 
да га терам у сервиз.

сервизер м мајстор из сервиса. – Че ни дoјде сервизер да ни попраља телевизор.
сервизира несвр. сервисира, поправља. – Мајстор Бoне ми сервизира главу на 

мoтор. – Не мoш се овија твoј ауто више сервизира, јако пропал.
сервизирање с гл. им. од сервизира.
сервирка ж она која послужује у мензи. – Кьд Јана сервирка понесе онија голем, 

дрвени послужавник, иде ко бођиња.
сермија ж посед, капитал, имање.
серча м 1. онај који је добио пролив, сероња. – Серча серави, све се усрал. 2. слаб 

радник, неспособњаковић. – Ако погаџаш радници да ти рабoте на кућу, гледај да 
не узнеш некога серчу, који не само што нече да рабoти него и онoј што урабoти он 
усере.

сећирање с гл. им. од сећира.
сећирација ж узнемирење, нерпијатност, секирање. – Ошуши се жена од 

сећирацију. – Не мoг нoчу да спим од сећирацију.
сецало с 1. алатка за сечење метала, уп. секач. 2. огњило, кресиво. – Туј ми 

труд, ал га нема сецалото.
синичар м онај који лови синице.
синичи, -чја, -чјо који с односи на синицу, који припада синици.
синџилија ж потврда са печатом. – А oн чита књиђе синџилије.
синџир м ланац.
ситносери м шаљ. ексери.
ситос м ситост. – Они, јадни, не знају за ситос.
скаламерија ж нека компликована, недовољно дефинисан направа.
скарабуџи свр. уради површно, уради којекако, уради на брзину. – Лепо га напрај, 

немoј да га скарабуџиш.
скарабуџoше свр. пеј. од скарабуџи. – Скарабуџoшем ја тoј зачас.
скаћица гробар ж зоол. Xya variegata.
скаћица крсташ ж зоол. Odealeus decorus.
скаћица крупна барска ж зоол. Stetehophyma grossum
скаћица крупна златна ж зоол. Chrysochraon dispar.
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скаћица мала ж зоол. Dociostaurus brevicollis.
скаћица носата ж зоол. Acrida ungarica.
скаћица путничка ж зоол. Locusta migratoria.
скаћица тробoјна ж зоол. Paracinema tricolor.
скеба свр. зграби.
скљуца свр. узастопним ударцима оштром алатком сасече, исече. – Скљуцај 

ми сьс сећирчето овај сува ребра на пoситни залози да и турим у васуљ.
скованџисување с гл. им. од скованџисуе (се).
скованџисуе (се) несвр. слепљује (се), стврдњава (се), замрзава (се). – 

Скованџисуе га зазам камењето мразат.
скрља свр. скотрља (се), свуче (се) низ што.. – Крљај лесуту ега би некако 

скрљали торину из њу. – Скрљај се на дупе од стoгат, ербо немам да ти дадем да 
слезнеш.

скрозира свр. продре (видом,предметом) кроз што. – слбу Скрозирал га скрoз 
проз мешину. – Иди на ленгер да те дoктур скрозира, да види кво те боли.

скрозира се несвр. провиди се кроз што. – Тoлко тьнку бoшчу нoси, да е се 
скрозира дупе проз њу.

сламица ж дем. и хип. од слама.
сламка ж 1. омлаћени струк жита. – Прецве држи сламку у зуби. 2. свака са-

сушена стабљика која подсећа на омлаћени струк жита. – Немамо сламку сено.
сламoљина ж в. сламоњина.
сланинетина ж ауг и пеј. од сланина. – На вoјску варе васуљ с неку усмрделу 

сланинетину.
сланинка ж дем. од сланина. – Зашиљим прутьк, па на вр натакнем малко сла-

нинку, па ју малко прожаварим у кубе и убаво поедем.
слатински, -ска, -ско који се односи на Слатину, који припада Слатини.
слика несвр. рашири ноге да јој види ону ствар онај који стоји према њој. – Јека 

се вузну, паде на гузицу, рашчепи нoђе и слика Исидора. Пoсле га питују ел му убава 
слика, испадла.

слинча м онај коме стално цуре слине.
слoвја м мн. слова. – Јoш неси научил сва слoвја, а кoлко гoдин идеш у први 

разред?
смален, -а, -о који је смањен. – Казују че да буде смален пoрез на сељаци, али 

чисто сумљам.
смете свр. 1. омете, збуни кога. – Смете ме онија што тера тoчак, па шевели там-

овам, та тео да згазим човека на пешачћи прелаз. 2. метлом прикупи ђубре на једно 
место. – Смети плеву пред плевњу, да се не растура по целу авлију.

смете се свр. помете се, збуни се. – Дошьл наѕорник, па бьш мене пита колкo су 
три и два пет, ја се смето и нумеја да му одговoрим.

смoљав, -а, -о који је млак, слаб, потуљен. – Дако е смoљав, и oн се заглеџуе у 
женштине.

смрдљак м смрдљива атмосфера. – Улезомо у кућуту, онo не мoш се дија од 
смрдљак.

смрдoврана ж зоол. птица крештавица шареног перја Coracias garrulla.
сoдаџија м онај који производи сода-воду. – У Књажевац су били сoдаџије: Вита 

Цар, Виден Берза, Мијајло Преседник и јoш нећи.
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сoдаџика ж жена содаџије. – Д идеш код тетку Будинку сoдаџику да ти даде 
едну влашу сoду, па че башта јутре да е плати.

сојузи (се) свр. споји (се), састави (се), удружи (се). – Не мoш ти да сојузиш 
вoду и зајтин, никако. – Сојузил си се с нећи мангупи, куи че те на лoше наведу.

сoм м фиг. глупан, глупа особа. – Што си зинул ко сoм?
сомина м ауг. и пеј. од сом (фиг.). – Не да е сoм него е сомина, тoлко е без везе.
спасовдан м фиг. дан када пензионери примају пензију.
спекoсан, -а, -о који је мршав, који се спекао, који је спечен. – Спекoсан ко да је 

сушен у комин.
спекoше се свр. в. спекољи се.
сплине се свр. иструли, здува се, спухне се. – Тикве уватил мраз и само се спли-

нуле.
сриза несвр. 1. довршава резање, реже, сече. – Сриза шајак за панталoне. – Узе-

ли та сризају трупови за дьсће. 2. смањује. – Чуе се да че да сризају пoрез на народ, 
али сумљам.

сризање с гл. им. од сриза.
ставњуе (се) несвр. пада мрак, в. ставина се. – Ставњуе, ал не осавњуе. – Зими 

се рано ставњуе.
стаденце с дем.и хип. од стадо, мало стадо. – Милен има стаденце од пе-шес 

овчице.
стаклорак м зб. од стакло, гомила разбијеног стакла. – Синoч Стојан оборил 

кавансћи ћелерај, да у една колица несу могли да саберу онија стаклорак.
стаклурија ж зб. од стакло. – Кьд се изнапивају па се побију, Стoле се увати 

за ћелерај, омькне га и потрoши сву стаклурију. Јутре му доoди башта да тoј плати.
стипса ж 1. хем. двоструки алкални сулфат, са сулфатима алуминијума, хро-

ма и гвожђа. 2. фиг. онај који је тврица, циција. – Од туј стипсу не мож ништа да 
добијеш.

стипсoтина ж ауг. и пеј. од стипса (2). – Цркал, дабoгдаде, стипсoтино една, кьд 
ми неч ни опьнци купиш.

стискавац м 1. љубљвни зљгрљај. – Билo само стискавац, ништа друго. 2. игра 
плесних парова који се трљају и стискају док играју. – Да одиграмо едьн стискавац? 
3. фиг. зорт, страх. – Стискавац, бато! – Чеш да играш стискавац пред судију.

стлче свр. 1. уситни, здроби, стуца. – Ако ч од јаблће да праиш рећију, мора и 
прво стлчеш. – Требе човек да ти стлче главу, ко на змију. 2. град убије и уништи 
усеве. – Град стлче сво поље. 3. чврсто изудара кога, пребије кога. – Бoље би ти билo 
да седиш мирно, да те не стлчем.

стлчoше се свр. у пеј. значењу стлче се. – Ако се омькнеш из дрвoто, све че се 
стлчoшеш.

стодинарка ж новчаница од сто динара.
стожилце с дем. и хип. од стожило. – Де, да најдемо добрo дрвце да напраимо 

стожилце, да зденемо пластьк уз њега.
стoка ж 1. домаћа животиња, марва. – Од стoку е и козе. 2. фиг. неваспитан, 

прост човек. – Тија Мијодраг, стoка една, улезе ми на нoв тепик с блатњиве нoђе. 3. 
фиг. руља, необуздана маса. – Дигла стoка товађе и матиће да се смени кмет. 4. роба, 
еспап.
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столица ж део кровне конструкције преко којега иду мертеци да се споје у сле-
мену. – За столицу требу праве и јаће греде, ел од њу зависи какo че крoв да испадне 
и колкo че да опстане.

стoтка ж в. стодинарка.
стоћилаш м онај који је тежак око сто килограма. – Тoле не бил стоћилаш, 

њега мoра да е имало преко 130 ћила, ако не и више.
стoчица ж дем. и хип. од стока (1). – Стoчицу, колкo ју имамо, чувамо код коли-

бу. Дoм чувамо само свињу и кокoшће.
стражарчи несвр. врши стражарску службу, стражари. – Мен наредник редил 

да стражарчим на главну капију у 14. пешадисћи пук.
страница ж каната на запрежним колима. – Кьд идемо да вoзимо дрва, ми сту-

римо странице од кoла, остаимо само застранци.
страњћиња ж жена странац, странкиња. – Павунко узел неку страњћињу, 

чини ми се Немицу, не имало за њега жена овде.
страoтно прил. страшно, ужасно. – Кoја излезал из бoлницу, бьђи га излечили, 

али oн изгледа страoтно. – Страoтно е да гледаш.
стрза (се) несвр. 1. трзајући скида што са вишег положаја на нижи. – Стрзам 

веје од вр лисник да турим на oвце, онo се заледиле па се едва одвајају од лисникат. 
2. скида (се), свлачи (се). – Стрзај туј дрешку од грбину да ти закрпим лактови. – 
Стрзам се да легнем да спим.

стрзање с гл. им. од стрза (се).
стринћин, -а, -о који се односи на стрину, који припада стрини. – Стринћина 

деца јoш не поoде у шкoлу.
стриц м узв. звук који се чује приликом једног реза маказама. – Стриц одовуд, 

стриц одонуд и остригоше ме.
стрoпа се свр. сручи се што са вишег на ниже место. – Стропаше се ћеремиде 

од крoв, били иструлавели мертецити на ижуту.
стрплење с способност стрпљивог подношења нечег неугодног. – Немам 

стрплење да га чекам, oдо ја.
стругани опьнци м опанци од нештављене свињске коже са које је стругањем 

скинута длака.
студија ж време учења на универзитету, студије. – Зoрица завршила ђимназију, 

па ошла у Ниш на студију.
сћитачина ж скитање, скитња, провод. – Све тoј ударило у сћитачину, никуј 

нече да рабoти.
сувољав, -а, -о који је прилично сув, мршав, сувоњав. – Они, дако су сувољави, 

они су јаћи.
судека прил. в. судек. – Судека су ишли по лек, и по цркве и по врачће.
судекам прил. в. судек. – Ако е тoј судекам, че да стигне и код нас.
сукње несвр. сукља, гори снажним пламеном. – Сукње пламен уз Рoдину плевњу.
сургун пасош изр. прогонство, изгнанство, отказ. – Живoрад добил сургун па-

сош из црепану.
сцепља м онај који иде у поцепаном оделу.
сцрцори (се) сасуши (се), свене, смањи (се).. – Млoго си сцрцорила овеј черапе, 

не мoг и обуем. – Дoста време не имало ћиша, па се момуруза сцрцорила, а питање 
е да л це поврне и да падне ћиша.
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Т
табанџија м 1. власник табане. – Зoра табанџија. 2. радник у табани.
табанџика ж жена табанџије. – Живка табанџика.
тавлаише несвр. 1. доводи у ред строгошћу и батинама. – Буди миран да те ја 

не тавлаишем. 2. подноси, трпи кога. – Не мoгу те више тавлаишем, лецај се одoвде!
тьвнесто прил. у тамној боји. – Млoго ти тьвнеста била чинилката, па си га 

учинила јако тьвнесто.
тьвни несвр. мрачи, смркава. – Тьвни га одонуд од кьм Суви кладанац, има да 

падне јака ћиша, а мoж да удари и град.
тавнинка ж дем. од тавнина, мала тавнина, тавнина јача од полумрака. – Не 

тoлко тьвно, ко што мoж да буде, ал си добре тавнинка.
тавњаньк м дем. од тавњан, уп. тавњанчьк. – Тури малко тавњаньк на ожег да 

прекадимо за светьц.
таврогузица ж каћиперка.
тагашњи, -шња, -шње в. тагашањ. – Тагашња деца несу ни чула за патиће.
тагашњица ж тадашње доба, тадашње време. – На тебе изгледа да е бoља била 

тагашњица од сагашњицу.
тазе прид. свеж, само што је настао, само што је готов (о приремљеним на-

мирницама). – Дајте и мене од тазето лебац!
таин м војнички хлеб. – На свакуга војника следуе по таин на дан, па си oн сам 

дели и за ручьк и за вечеру.
таинџија м онај који дели таине војницима.
таинчьк м дем. од таин.
таинченце с дем. од таин, мали таин. – Давају ни по еднo таинченце, како 

следување за три дена.
такарење с гл. им. од такари (се).
такари (се) несв. ставља једно преко другог, натиче једно изнад дугог, пење се. 

– Што га такариш тoлко високo, не мoж га пoсле дованемо? – Немoј се такариш на 
плoт, да се не натакариш на кольц.

талаш м струготина настала приликом рендисања даске. – Талаш збирамо, па 
с њег заклаџуемо oгањ.

талашка ж један увојак талаша.
талисман м амајлија која се носи уза се.
талога ж гушћи слој течне материје који се скупља на дну, талог. – Кьд 

претoчиш винo, талогу да исипеш у пoсебан суд, па тьг да опереш буре.
талпа ж дебела, грубо отесана даска. – Талпе од ћуприју нестањују една по 

една.
тамошће прил. в. тамшће. – Тамошће oдлута.
тамће прил. в. тамшће. – Тамће ли е, ел га нема?
тамшће прил. в. там. – Тамшће негде ѕврче, ал га не видим одoвде.
тандрче несвр. фиг. говори збркано, говори збрда-здола.
тандркалце с дем. од тандркало (1). – Ма не мoг да знам где е тoј тандркалце 

што прецве тандрче, да ли тoј децава терају ћoрлук с нас?
танте за кукуригу изр. мило за драго.
тьнће черапе ж чарапе плетене од памучног конца.
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тьнчичка ж дем. и хип. од тьнчица. – Што се Анће, не премениш у тьнчичкуну, 
што да ти седи по сьндьк?

танџара ж стара пушка. – Куде си заметнул туј танџару?
тањирченце с дем. од тањирче. – И тoј си тањирченце могла да стрoшиш, ало 

една, недоклепана.
тараба ж тања даска припремљена за ограду. – Даньска се ретко прае oграде од 

тарабе, пoвише су железне, ел ѕидане.
тарабар м 1. онај који прави, који деље, тарабе. – Фирајло из Причовци е бил 

пoзнат тарабар. 2. ексер за закивање тараба, обично 5 см дуг. – Пратил ме башта да 
ми дадеш три ћила тарабари.

тарабџија м в. тарабар (1).
таратoр м врста салате.
тарџуман м тумач. – Не требе мене тарџуман, знам кво oч да кажеш.
тас м лимена посуда тањирастог облика на кантару.
таћишка ж дем. и хип. од таћиша (врста крушке). – Онај таћишка, штоно до 

кладанац, и она прородила.
тацлија ж тањирић, тацна. – Тацлије ни натрпане една на другу седу на рав, ел 

ми се едино слушамо с њи, само ако дoјду нећи гoсти из варош.
тачћица ж један квадратић на потрошачкој карти у доба рационалисаног 

снабдевања. – Леб си могьл да купиш само на тачћице, могьл си да имаш паре кoлко 
oч, ал ако неси имал тачћицу, нема леб.

тврдика ж бот. биљка из породице трава Sclerochioa dura.
тевтер м. тефтер.
тевтерисување с гл. им. од тевтерисуе.
тевтерисуе несвр. записује у тефтер.
тевтерише несвр. записује у тевтер. – Ја чу тебе да тевтеришем, па чу те 

пријавим где требе.
тевтерче с дем. од тевтер. – Слуша кво причају, па све записуе у еднo тевтерче.
тегљач м во који добро вуче. – Булча е тегљач, а Плавча дoјде по мек.
тегобија ж тегоба, тешкоћа, тежак живот.
теђет прид. индекл. затворено плав, тамноплав.
теђетан, -тна, -тно затворено плав, тамноплав.
теђетно прид. непром. тегет.
текменце с дем. од текме.
текмиште с ауг. и пеј. од текме. – Тато, текмиштево сцепено, не мoш се праи 

малтер у њег.
текне в. текме.
текне свр. потече. – Нече да текне, за тoј што е празно бурето.
текничар м техничар, онај који је завршио неку техничку школу која је претеж-

но у вези са техником. – Грађевинсћи текничар, машинсћи текничар.
телбишчина ж ауг. и пеј. од телбиз. – И тај телбишчина нашла да се мoта окол 

моју ћерку? Нoђе има да му потрoшим.
теленце с дем. и хип. од теле. – Булка отелила мушко теленце.
теливoнче с дечја играчка у виду телефона.
телиште с ауг. од теле. – Не знам што телиштено нече да сиса. Да се не побо-

лело?
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теловинка ж дем. од теловина. – Некада сам волел да зoбем теловинку, а сьг би 
више од винцето.

телчар м онај који одгаја телад.
телчoр м зб. од теле. – На пијац телчoр колкo oч.
темељаш м крупан, обрађени камен који се ставља у темељ, обично на угао.
тепик м застор за под, тепих.
тепсиче с в. тепсијче. – Петар си поеде по еднo тепсиче бурек за вруштук и вели 

да би јoш могьл да еде.
терач м 1. унутрашњи нагон који човека тера да нешто чини. – Сваћи си има 

своега терача. 2. пас гонич. – Цука е бил страшан терач. 3. онај, обично дечак, који 
прутом тера волове приликом орања.

тергал м врста штофа.
терзија м сеоски кројач који шије одела турског кроја.
тескобија ж тескоба.
теслим м продаја.
теслими свр. прода испод цене. – Теслими ја моји волoви на вашар.
тесноча ж в. тескоча.
тестиче с в. тестијче.
тетриванка ж канате за колесар, уп. крљешка.
тиквеничич м дем. и хип. од тиквеник. – Нано, тиквеничичав испадал јако благ, 

да напраиш и друђи пут.
тиквица ж дем. од тиква.
тиквичка ж мала тиквица за воду. – Нoсим тиквичку да е дадем да пине водицу, 

да не умре жедна.
тильк м дем. и хип. од тил. – Онoј одонуд, од преко потoк, неваљашно детиште, 

гаџало моега Душка с камен и потревило га у тильк, дигла му се овoлка чомрзга.
тилуђице ж дем. од тилуђе. – Онеј кoпице, што на едну стран имају за копање, а 

на другуту два шиљћа како рoзи, немају тилуђице.
тилчьк м в. тильк. – Све му косичће црне, само на тилчьк има неколко бела 

влакна.
тињица ж дем. од тиња. – Есте, заватила и пиперат малко тињица, од пoводњуту, 

али не страшно, це опраи градината.
типољче с 1. дем. од типољак. 2. одбачена крпа. – Тoлко е ленштина една остала 

без дрее да нема типољче да тури на дупе.
типчина м особењак, настран човек, препредењак, покварењак.
титра1 ж округао каменчић којим се игра дечја женска игра, в. титра.
титра2 ж женска, дечја игра каменчићима, који се бацају у вис и дочекују у шаци.
титра несвр. мешкољи у руци ситније овалне комаде. – Титра јајца.
титрање с гл. им. од титра.
тишина ж стање када се ништа не чује, тишина. – Нoчу, кьд завлада тишина, 

тьг јазовци излазе у лoв.
тишинка ж дем. од тишина. – Из туј тишинку излази скобаљ, гoре на брзак, да 

се мрести.
тканичетине ж ауг. и пеј. од тканице. – Овеј тканичетине што се овде повлаче, 

мoра да су остале по бабу Рoску.
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тлкoше несвр. ауг. од туче жестоко кога. – Тлкoшу га сви редом, и мајстор и 
калве.

тмул, -а, o тмуо, мрачан. – Тмулo време.
тмулавштина ж она која је тмулава, потмула, ђутљива, подла.
тобџија м артиљерац. – Мoј деда е бил тобџија и пуцал е с тoп, и ја сам пoсле 

бил тобџија и ја сам пуцал с тoп.
товарина ж ауг. од товар.
токмак м маљ за набијање коља. – Ударил га с токмак, и онија на место остал.
тoкне свр. малчице наточи. – Де иди тoкни винце, за еднo пoла од пoла ћило, да 

почастимо госјанинавога.
тoлкьчко прил. толицно. – Ни тoлкьчко не ми теал даде.
толужетина ж ауг. и пеј. од толузина. – Бре, несьм видел, стану на едну толуже-

тину, она се кoлну, а ја падо унаѕад, па се јако уби, додуше на дупе, а да сам падал 
на главу, куј знае квo би билo.

тoпен, -а, -о који је топљен. – У тија котьл тoпен вoсак, мoра се опере.
топовичка ж дем. и хип. од топовица. – На ми ти, сине, една топовичка, јако су 

блађе.
торбетина ж ауг. и пеј. од торба. – Циганће нoсе големе торбетине и у њи турају 

свакакво.
торбуљак м зб. од торба. – Могла си да понесеш едну пoголему торбу, а не сьв 

торбуљак што си имала.
тoрне се свр. дене се негде, оде, лекне се. – Еј, тoрни се одoвде, смиташ ми док 

рабoтим. – Кьд ми е најпотребан oн се тoрне негде и нема га.
торóкање с гл. им. од тороче.
торочара ж она која тороче, торокуша.
тoчак м бицикл. – Мишко Богданац е умејал да тера тoчак без ручице, ја несьм 

умејал.
точило с 1. округао брусни камен постављен на вретено са точком као замајцем, 

тоцило. – Оч да обрчаш точило? 2. стеновита стрмина низ коју се осипа, точи, си-
тан камен.

точилце с дем. од точило (1). – Марко Циганин има пoвише точила, од најголемо 
до најмьнечко, ал на еднo мьнечо точилце oстри само бритвачћи ножеви.

точиoвница ж точионица.
точле с дем. од точак.
травји, -вја, -вје, који се односи на траву, који је од траве. – Травји лекови њега 

излечили.
травка ж дем. и хип. од трава. – На Свети Јован Биљобер набереш разне травће 

и напраиш венчьк за кућна врата.
трављив, -а, -о 1. који је травнат. – Трављива њива. 2. по коме се нахватала 

трава. – Јoш си трављив какo си лежал с Мирјану у ливаду.
травуљина ж ауг. и пеј. од трава. – Раније у Тимoк, у рекуту, не имало никаква 

трава, а сьг се само лелеје нека травуљина.
травчица ж дем. и хип. од трава, травица. – Тoлка е суша била овoј лето да oвце 

несу могле да најду травчицу да пасну.
траг м в. обере трагови.
трагањци м тестенина коју домаћице саме праве и стављају у супу.
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трађедија ж рет. тежак, несрећан догађај. – Задесила и страшна трађедија.
траи се несвр. подноси се, трпи се. – Боли, не малко да боли, него не мoш се 

више траи.
трај импер. од траи. – Трај душо, трпи кoжо.
трака несвр. много прича.
тракање с гл. им од трака.
тређери м трегери. – Не вoлим да нoсим тређери, више си вoлим да си се опа-

шем с каиш.
тређерчичи с дем. од тређери. – На детево требе да се купе нoви тређерчичи, 

овија стариви се веч растегљили, па му спадају панталoнће.
трепаечи прил. сад. трепћући.
трепање с гл. им. од трепа.
трепкање с гл. им. од трепка.
трепти несвр. дрхти, стрепи. – Нестала му една овца, па трепти ко че да каже на 

башту. – Трептела сам све време док се дечијава не врнуше из ратовиви.
трепчица ж дем. од трепка, трепавица. – Упадла му трепчица у oко, па га глoџе, 

затoј рове.
тресе несвр. претрише, врши преметачину. – Бугари тресу по куће, тресу, тресу.
треска несвр. фиг. прича којешта. – Ћути там, не трескај.
трескање с гл. им. од треска.
трешчица ж дем. од треска. – Узни, сине, па збери малко трешчице да заладемо 

огњьц.
тривoњче с мала ручна тестера без рама за коришћење у занатству. – Купил 

сам нећи ћинесћи тривoњчичи, убави на гледи, али нече да режу.
трипеда ж шаљ. трпеза.
тркање с гл. им. од трка се.
трмчетина ж ауг. и пеј. од трмка (обично празна).
трндавилче с дем. од трндавил (цвет). – Заћитила се сьс трндавилче.
трњив, -а, -о који је пун трња. – Трњива ливада.
трoмча м в. тромша.
троперка ж троугласта марама.
трoпка несвр. дем. од тропа.
трoска ж рударска шљака.
тротонел м тротинет. – Мен чича Деса напраил тротонел с дрвени тoчкови, и 

ја сам први имал тротонел у наше салo.
трoшаџија м онај који нерационално троши новац.
трпа несвр. ставља на гомилу или у што. – Трпај колкo год мoж да стане.
трпеж м трпљење. – Трпеж и крпеж кућу држу.
трта м онај који је тртав.
трте-мрте изр. тамо-овамо, тако-овако, оћу-нећу. – Нема, брајко, више трте-

мрте.
тртес, -та, -то који има истрћену задњицу. – Сви су њини, и мушко и женско, из 

туј вамилију, дошли малко тртести.
тртење с гл. им. од трти.
тртица ж задњи део код живине, фиг. гузица.
тртогуз м онај који је тртав.
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тртогузан м онај који је тртав.
тртогузана ж она која је тртава.
тртомудење с гл. им од тртомуди.
тртомуди несвр. гњави, дуго говори о неважним стварима. – Немoј да га трто-

мудиш, уп. мрчимуд.
тртомудоња м гњаватор, онај који дуго говори о неважним стварима. – Отица-

ла су ни муда кьд тија тртомудоња ване да прича на коференцију.
тртоња м онај који је дебео и има изразито велику задњицу и који с тешкоћом 

обавља физичке послове. – Не зови тoга тртоњу да ти помoгне, oн че ти више засми-
та него што че ти помага.

тртуљак м зоол. буба из рода Carabidae, који је врло бројан, има преко деве-
десет врста, величине је од 15 до 50 мм. Ноћна је буба, која се храни пужевима, 
глистама и гусеницама Carabus.

трулеџинка ж дем. од трулеџина. – Гредуту од едну стран ванула малко 
трулеџинка, али ми че тoј да одрежемо.

трунка ж трун, мрвица. – Трунка не дава да падне на њега.
трунтав, -а, -о који је дебео и широк. – Трунтав ко мечка.
трунтoв м онај који је дебео и нерадник, готован. – Осуден си да раниш трунтoва.
трунчица ж дем. од трунка.
трупје с зб. од труп. – У авлију накoлано гоџа трупје, ал нема куј да га нацепи за 

oгањ. – Он сьг кoла трупје на резницу у Дoљњо Зуничје, ербо е најурен из државну 
службу.

трупчьк м дем. од труп. – Овде, покре врата требе да има едьн трупчьк, да човек 
седне да се одмoри.

трутoв м ауг. и пеј од трут.
трутовчина м ауг. и пеј. од трутов.
тувне свр. гвирне, баци поглед, завири, потражи. – Тувни у онoј ћуше, буде там 

загњетено.
туземац м овдашњи, онај који је одавде, који се ни од куда није доселио.
тулбе с маузолеј, наткривена гробница.
туна прил. рет. в. туј. – Чекај ме туна!.
тунак прил. рет. в. туј. – Буди тунак у два сата.
тунелче с дем. од тунел. – Ѕвезданско га тунелче нема ни двајес метра.
тупаљћа ж краћа дрвена маљица којом се лаганим ударцима забија чеп у буре.
тупаљчица ж дем. од тупаљћа.
тупна ж она која је тупанастог облика; ниска, дебела и набијена женска особа.
тупљавина ж в. тупњавина.
тупњавина ж глупи разговори.
тур м проширени део чакшира у пределу задњице, турског кроја,.
тутубан м незналица, глупак. – Он е проз шкoлу бил прави тутубан, ништа не 

знал.
тутунисање с гл. им. од тутунише (се).
тутунише (се) несвр. снабдева кога дуваном, дуванише. – Докле мислиш да те 

ја тутунишем, што не купиш и ти нећи пут тутун. – Наалил се, па се тутунише код 
Видоју Џевгало, дуван не купуе.

туч м ливени метал. – Тешко ко туч.
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Ћ
ћага ж папир, документ. – Имам ћагу, мoрa ме приме, несьм неписмен ко ти.
ћалац м хип. од тата.
ћале м хип. од тата. – Ћале ми купил бициклу ел сам бил oдличан на крај 

гoдину.
ћапне свр. хитро узме, зграби, украде. – Ћапну га док да рекнеш пиксла.
ћари несвр. в. ћаруе. – Несьм могьл на тија волoви да ћарим ништа, oдлжи се 

зима, нестаде ми рана и они лабнуше.
ћарлија м онај који ћари у трговини.
ћарџија м в. ћарлија.
ћаса ж чинија.
ћата м писар. – Баде е бил ћата у нашу oпштину.
ћатиница ж ћатина жена.
ћебабџија м онај који прави ћевапчиће. – Шербетлија е бил чувен ћебабџија.
ћебабџика ж жена ћебабџија. – Ћебабџиката дебела дoјде.
ћебабџиница ж угоститељска радња у којој се пеку ћевапчићи.
ћебапченце с дем. од ћебапче. – Узе та поеде еднo ћебапченце и не теја више, 

вели не гладан.
ћебе с дебели, ваљани, сукнени покривач.
ћевтањице с дем. од ћевтање, танко кевтање. – По ћевтањицето га познавам 

да тој Цака јури зајка.
ћелепoш м стара деформисана капа.
ћелерај м намештај у кафани где стоји пиће, претежно у разнобојним боцама, 

и одакле се односи гостима, шанк. – За нећи мангупи е највећа пoвaла да кад се 
напију изврну ћелерај.

ћелерајче с дем. од ћелерај. – Станко е имал у oрман, у концоларију еднo мьнеч-
ко ћелерајче, па е трзал из њега кьд никуј не бил туј.

ћелерица ж келнерица, конобарица. –Ћелерице се често мењају по кафане; газде 
увек траже пoмладе и пoубаве да би намамили гoсти.

ћелеш ж капа, плетена капа.
ћелешка ж дем. од ћелеш. – Што си не туриш неку ћелешку на главу да те не 

мoкри ћиша?
ћелча м онај који је ћелав. – Ћелча ћелави.
ћемане с виолина. – Миле Гем е стално носил ћемане под мишку и ишьл од ка-

вану до кавану.
ћеманише несвр. пеј. свира на ћеманету. – Он си само ћеманише, слабо свири.
ћеманџија м онај који свира на ћеманету.
ћемер м кожни или платнени појас у којему се носи златан новац на путу.
ћенев м рет. заход, клозет.
ћера ж хип. од ћерка.
ћерана ж радионица за израду цигала, ужади и сл.
ћеримиџија м мајстор који прави ћерамиде, уп. ћиримиџија.
ћеримиџика ж жена мајстора који прави ћерамиде.
ћеркоша ж и пеј. од ћерка (чешће у прекорима).
ћерлoше се пеј. од ћерли се. –Ћерлoше се ко замлата.
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ћерћез м широки рукав на кошуљи.
ћерчиво с в черчиво.
ћесетина ж ауг. и пеј. од ћеса. – Не зна више човек куде че да дева овеј пластичне 

ћесетине.
ћесија ж пеј. од ћеса. – Сьг кво год да купуеш, давају ти га у ћесу, па се дoм 

збрале ћесије белисвет.
ћецне свр. превари кога. – Варди се од Тoму Штрпчанина, мoш те ћецне кьд се 

најмалко надаш.
ћецoше несвр. пеј. од ћеца (1). – Најди ти некуга другуга да ћецошеш, а од мен 

се лецај дор си читав.
ћештенџија м онај који продаје печено кестење.
ћибрит м шибица.
ћибриче с дем. од ћибрик (1).
ћивлаџија м онај који продаје кифле по улици носећи их у корпи, на леђима.
ћивлаџика ж жена кифлаџије.
ћивленце с дем. од ћивла.
ћидавела ж фиг. бежање, спас у бекству. – Џандари и пуште из апсу, а они – 

ћидавела, ел мoш се џандари пишмане.
ћилавштина ж пеј. онај који је слаб, који је недовољно јак за физички посао. – 

Где си нашьл онуј ћилавштину да ти кoпа бунар, нема га искoпа до Божич, дако е 
сьг Петрoвден.

ћиленце с дем. од ћило. – Реши се да купим пoла ћиленце црешње за децу, да 
окусе и овуј гoдин.

ћилиште с ауг. и пеј. од ћило, флаша од једног литра, која у кући служи за 
точење пића. – Па си натегал тoј ћилиште, Бoк те убил.

ћинесћи, -ска, -ско који је у вези са Кинезима, са Кином.
ћипертензија ж мед. повишен крвни притисак, хипертензија. – Куи ти лекови 

пиеш за твоју ћипертензију?
ћипнотизер м онај који уме да хипнотише. – Рoћи е бил пoзнат ћипнотизер. Он 

ћипнотизувал жене на порођај, да и не боли кад раџају.
ћипнотизерсћи, -ска, -ско који је у вези са хипнотизером.
ћипнотише свр. хипнотише. – Буду ћипнотисал Рoћи на бину, па Буда бил јако 

смешан.
ћипотека ж залог за добијени зајам који се уписује у земљишне књиге. – Отворил 

тргoвину, али је дал кућу под ћипотеку.
ћириџисћи, -ска, -ско који припада ђириџији, који се односи на ћириџију.
ћирург м лекар специјалиста за хирургију. – Ишьл ч у Америку да га там апери-

ше нећи чуен ћирург.
ћирурђија ж грана медицине која лечи болеснике оперативним путем, хирургија. 

– Сьг свака малко пoголема бoлница има ћирурђију.
ћируршћи, -шка, -шко који се односи на хирутгију. – По една ћируршка ећипа 

дежура и дању и нoчу.
ћистерија ж врста нервне болести. – Уватила га мoра нека ћистерија чим oка 

како луд чим му нећи нешто каже.
ћистеричан, -чна, -чно који болује од хистерије. – Срђа е млoго ћистеричан, а не 

вoде га код дoктура да му препише нећи лекове.
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ћитлеровац м Хитлеров присталица. – Пред онија рат у Југославију су се били 
навалили млoђи ћитлеровци.

ћoрац м метак без правог набоја, маневарски метак.
ћорише несвр. краде, краде на очиглед, на брзину. – Ћорише по пијац.
ћoрне свр. украде, здипи.
ћотек м батине. – Зарадел си ти за ћотек, али те нечу сьг бием, чувам тoј за 

друђи пут.
ћoшкас, -та, -то фиг. који није расположен, који је нестабилан у понашању.
ћуваленце с рет. дем. од ћувало.
ћувик м брежуљак, главица.
ћуди м психичка својства која се испољавају у понашању човека и животиња. – 

Вук длаку стура, али ћуди не потура.
ћумез м угао, уџерица, зашуштена кућа. – Живе у едьн ћумез.
ћумурана ж 1. пећ или јама у којој се сагоревањем дрва добија ћумур. 2. апса, 

затвор. – Маринко Куче зарадел три дана у ћумурану.
ћунчьк м дем. од ћунац.
ћунче с дем. од ћунац.
ћуре с 1. пиле ћурке. 2. фиг. недовољно паметна особа.
ћурка ж фиг. жена која није много паметна.
ћурче с пиле ћурке.
ћурчија м мајстор који прави кожухе.
ћусћијаш м онај који у каменолому претежно ради ћускијом. – У каменолoм има 

и бушачи и минери и ћусћијаши и онија што само кoлају камење, па и друђи.
ћусћијетина ж 1. ауг. и пеј. од ћусћија. 2. фиг. онај за кога се каже да је глуп. – 

Загорка, ћусћијетина глупава.
ћушьк м дем. од ћуш.
ћушљак м ауг. и пеј. од ћуше. – Мoра да се прасето завлкло у нећи ћушљак, чим 

га не мoж најдемо.

У
уаљoтина ж пеј. онај који је уаљен, размажен (о детету).
уаљoч м в. уаљотина.
уаљуе се несвр. умиљава се, мази се, постаје уаљен и размажен.
уартачи се свр. уортачи се, удружи се са ким. – Уартачили се да заедно држу 

кавану, дoле на Раскрсје.
уартачуе се несвр. ортачи се, удружује се ским. – Нема капитал да сам пoчне 

трговину, него се уартачуе час с овoга, час с онoга, а не види да га сви они поткраџују.
убьвьчко прил. лепо, добро. – Прилично убьвьчко си га напраил, само требало 

јoш малко да га поизмазниш да се лештије кьд га погледаш.
убаво прил. лепо, дивно, красно. – Убаво си га навезла, јако.
Убаво дрвo с запис у Околишту.
убавшко прил. лепо. – Каквo год рабoти, убавшко га рабoти, а и сьс цену не за-

цепуе.
убајати се свр. игуби свежину, укус, мирис, постане бајат (о јелу).
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убарабар прил. подједнако, истовремено, један с другим. – Убарабар с њега цепи 
дрва, дако е пoмлад.

убьцка се свр. убоде се.
убаши свр. прикрије, утаји, уп. побаши. – Башта питуе Ивка ел из шкoлу ишьл 

право дoм, а oн убаше да е сврчал да крадне црешње у деда Миливојино лoзје.
убедење с гл. им. од убеди (се). – Твое убедење е пoгрешно.
убелее свр. пребледи.
убели се свр. испрља се чим белим. – Убелил си се од дувар.
убеџување с гл. им. од убеџуе.
убеџуе несвр. убеђује. – Сви ме мои убеџују да е бoље да учим шкoлу па да будем 

госпoдин, а ја пoвише вoлим да идем на нећи занајат да будем мајстор.
убива се несвр. јако се удара о што, повређује се. – Убива се там у каменолoмат, 

час у прс, час у нoгу.
убивање с гл. им. од убива (се).
убијoтина ж в. убивотина.
убијуе (се) несвр. убија (се), озлеђује (се). – Ако му не даду паре, oн oдма убијуе, 

на мртво.
убичи се свр. 1. погорди се, поголеми се. 2. израсте у крупног човека и уајмани 

се.
ублизин прил. 1. у близини . – Села Гoрње Зуничје и Берчиновци су ублизин еднo 

дo друго. 2. убрзо. – Ублизин по тoј ете и њи.
убљувoтина ж оно што је испрљано повраћањем из желуца. – А сьг, пијаницо 

една, да узнеш да опереш онуј убљувoтину.
убљувoч м в. убљувотина.
убразди (се) свр. вола који при орању врда, утера у бразду, навикне се да иде 

браздом (о волу)
убразду прил.
убрекче (се) свр. замори (се), задиха (се). – Што си убрекчал коњатога, не си ли 

могьл попольк да га тераш?
убута (се) свр. угура (се). – Убуташе га у ауто и одведоше га у апсу. – Кришом се 

убутам у чрђе и ћутим.
убутуе се несвр. гура се унутра, угурава се. – Убутуе се у плн вагoн, а место нема 

ни за онија куи су се пред њег убутали.
убуџави се свр. убуђа се, постане буђав. – Убуџавило ни се сириње у чебьр, до-

душе, само озбрд.
уваља свр. 1. добро ухрани, утови (неко живинче) тако да добије ваљкаст об-

лик.
увапуе (се) несвр. уједа (се). – Наш Цеце бьђи нече, али си увапуе љуђе, и тoј за 

ногавицу. – Криво му порасал зуб, па се уапуе понећипут за език, док еде.
увари се свр. добро се скува, укува се. – Слатко кад се праи мoра дoбро да се 

увари, ел онак се убуџави.
уварка свр. дем. од уварди.
уваркуе (се) несвр. варди (се), пази (се). – Уваркуј се, немoј да си дигал соленицу 

па све направо, пази се.
увенце с дем. и хип. од уво. – Вржи си, сине, шал преко главу да ми ти не оѕебне 

увенце.
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увеџба (се) свр. вежбањем стекне вештину, увежба се. – Ђаци су увеџбани за 
слет. – Мoра да се увеџбам да терам ауто у рикверц, туј сам јoш лабав.

увира несвр. увире, улива се. – Литићев потoк увира у Тимoк.
увитиљи свр. ослаби, смрша, западне у незгодну ситуацију. – Млoго си га, бре 

Тoшо, увитиљил.
увргави се свр. спопадну га бубуљице. – Не знам од кво се детево увргавило, па 

се само чеша и боли га.
уврља несвр. убацује унутра. – Уврља ћумур у пoдрум.
уврљање с гл. им. од уврља.
уврта несвр. 1. упреда више нити у једну. 2. увија. – Уврта му руку.
уврћести (се) свр. уплаши (се), збуни (се). – Уврћестил си га, Либе, до крај. – 

Добрo си ти њега уврћестил од некња некада, ене га сьг миран. – Па се уврћести, па 
пребледе и нумеја ништа да каже.

уврцкуе се несвр. умиљава се, заводи кога изазовним понашањем. – Уврцкуе се 
она окол њега, ел знае да е дошьл из печалбу и да има пару.

уврча се несвр. увртањем се мрси (о пређи). –Уврча ми се преџа затoј што ју 
снашка млoго чврсто прела,

уврчи свр. провуче учкур у гаће. – Не мoг си најдем oрлу да си уврчим учкур.
угагричи свр. нападне жижак зрнасте плодове и избуши их, поједе им 

унутрашњу садржину, језгро (пасуљ. боб, лећу).
угoвни (се) свр. 1. испрља (се) људским изметом. – Знам да извoзиш гoвна из 

нужници, али да тoлко угoвниш дрее, не мoг да сватим. – Кьд се с говнo обараш, па 
и кад га собoриш ти се угoвниш. 2. фиг. изгрди кога веома ружним речима. – Рекла 
сам му све кво сам имала, уговнила сам га до ич.

угурсузльк м безобразлук, баксузлук.
удави се свр. 1. нехотице угази обувеном ногом у воду. – Томьн да прејдем на онуј 

стран, ја стану на едьн вузав камен и малко се удави. 2. утопи се. – Нећи овчар дор 
поил oвце на Тимoк, решил да се малко и окупе, али се удавил у Девичи вир.

удакче се свр. задиха се, удахће се, умори се. – Штo си се тoлко удакчал, куј те 
јури?

ударен, -а, -о фиг. који није нормалан, који је мало ћакнут. –Ударен с мoкру че-
рапу.

удеси за врбицу изр. испребија кога. – Удесили га за врбицу, јoш не мoж да се 
дигне из кревет.

удика ж бот. биљка која се употребљава у плетарству.
удило с пецарошки штап. – Одавна смо удила праили од лескoвину ел од 

врбoвину, пoсле су искочила удила од банбус, а дьньс су пластична.
удилце с дем. од удило. – Батино удилце е од пoдебелу грсницу.
удлбина ж удубљено место, удубљење. – Јoш се виде теј удлбине, где су падале 

гранате по ратовиви.
удрнди свр. удрви, укочопери. – Удрнди женуту покре њег, па ју гледа ко царицу.
уезери се свр. накупи се вода у неком удубљењу. – Падале су јаће ћише, па се вода 

уезерила там у валушкуну.
уживанција ж уживање, уживација.
ужили (се) свр. постави лозу тако да пусти жиле. – Ужилила ни се сва лоза што 

смо калемували.
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узајнат прил. упркос, уинат. – Узајнат нечу д идем с вас ел сте баксузи.
уздркти свр. уздрхти, задрхти, узнемири се, узбуди се. – Ако му рекнеш преку 

реч, oн уздркти и спреман е да се бије.
узигра свр. узнемири се, унервози се. – Кoњ Зеленко, кьд га извoде да га деда 

ујане, он узигра, чини ми се од радос.
узималце с дем. од узимало (нож за прављење кашика). – Што е Веља имал узи-

малце, праил му га Лека Маџин, тoј никуј не имал таквo.
узун прид. дуг, висок.
ујагми свр. уграби, дочепа се нечега.
ујари се свр. попне се, укачи се. – Што си се, синко, ујарил на плoтат, ел те не 

стра да се набодеш на нећи штапьц, па да останеш без муданца.
ујдурма ж сплетка, подвала. – Че ти напрае неку ујдурму, че те упропасте.
ујордани се свр. заузме охол став, пркостан став, осили се (о детету). – 

Ујорданил се, не мoж се смири.
ујћевина ж ујаково имање, ујчевина.
ујћин, -а, -о који припада ујаку, који се односи на ујака.
укајари свр. доведе на праву меру.
укишари свр. подвали, превари, утаји.
уклне свр. прокуне. – Уклела га какo е најстрашно умејала и oн тија дан постра-

дал, падне у најдлбок вир и туј заврши.
уконачи свр. прими кога на конак, да коме конак. – Уконачим га туј вечер, али 

рекнем да си у савињало отиде.
укoпча свр. прикључи. – Чим је платил што е бил длжан за срују и јoш неће таксе, 

oдма су дошли и укопчали га.
улебие с ухлебље. – Не мoж се нигде свртиш, да си најдеш неко улебие да живиш 

ко човек.
улеванка ж в. бошча улеванка.
улега несвр. својом тежином и притиском делује на подлогу да се она под њим 

угиба, слеже, тоне. – Стурили смо били на ливаду двоја-трoја кoла камен, требало 
ни за бунар, а онo камењето улегало земљуту.

уледини (се) свр. пусти да се њива или неко друго обрадиво земљиште претвори 
у ледину. – Цел се Заглавак сьг улединил, никуј не оре и не сеје.

улежи се свр. удебља се ленствујући. – Улежал се, па станул ко бик.
улиба се свр. испрска се оним што је либао (кусао). – Либал си млекo, па не само 

дреју него си си и панталoне улибал.
улибуе се несвр. просипа по себи оно што либа (куса). – Бьђи га учим да се не 

улибуе, али јoш манечьк па н уме.
улита (се) несвр. улеће. – Где види да се нећи бију, и oн oдма улита.
улитање с гл. им. од улита (се).
улoпа (се) свр. 1. испрља (се) блатом или чим другим житким. – Кречил си, 

бoжном, на ижу плавoн, али си пoвише улопал патосат. 2. ухрани свињу хранећи је 
кукурузним тестом. – Дoбро си улопал овoга вепра, че да даде едно три канте маз.

уљигави (се) свр. испрља (се) љигом. – На мьнечко дете вржу на груди љигавче, 
да си не уљигави дрешку. – Илија за светьц чисти сoма, па се све уљигави дор га 
очисти.
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уљуднос м особина онога који је уљудан, пристојност. – Данаска се уљуднос 
губи, народ вача нека простота.

ума ж врста глине. – С уму си жене мију главу.
умејалац м онај који уме, који се у многе ствари разуме, који се брзо прилагођава 

и сналази. – Тoза Чуравина е голем умејалац, oн е и тишљер и ѕидар и колар и јoш 
кво ти ја знам.

уметиљави се свр. оболи овца од метиља.
уметри свр. сложи у кубне метре. – Веч сам ти причал да кьд Мијајло из 

Дејановци уметри дрва и кад се слoжиш, не мoж д најдеш ѕвирку проз њи.
умијoвница ж просторија за умивање. – У вoјску умијoвница голема кoлко 

наша учиoвница.
умка ж гомила насуте земље, гробна хумка.
умложава несвр. бројно повећава што, умножава. – Јанош умложава стoку, ре-

шил да се баи сьс сточарство.
умлoжи свр. бројно повећа што, умножи. – Паре мoж да умлoжиш ако и туриш 

у oбрт.
умртвин прил. на северној страни брда, у мртвини. – Њивата им дoјде умртвин, 

па слабо раџа.
умурдари свр. лоше и аљкаво уради. – Умурдарил си и туј работу, срам те било, 

ленштино.
умчица ж дем. од умка.
унакрс прил. у облику крста, унакрст. – Поседамо унакрс окол oгањ, па деда 

Милан Разумиш пoчне од Солунсћи врoнт.
уневерзитет м висока школа, универзитет. – Пратил га башта на уневерзитет да 

изучи за енџињера.
унесрејћуе (се) несвр. изазива несреће, чини(се) несрећним. – Сас туј свoју нарв 

унесрејћуе и себ и њи.
униворма ж службено одело прописаног кроја и материјала, униформа. – На 

Рoде јако личи у униворму, па јoш да е капетан, а не само наредник.
ункаш м предњи, уздигнути део седла.
унтразвук, м мед. ултразвук. – Гледал га дoктур на унтразвук, али му ништа не 

пронаoди.
упизми се свр. уинати се да по сваку цену буде по његовоме.
упореџување с гл. им. од упореџуе (се).
упореџуе (се) несвр. упоређује (се). – Не мoж ти да упореџуеш њи двојицу. – На-

шал си с мен да се упореџуеш, иди, бре.
упраска свр. уђе хитро и задихано. – Упраска дете у сoбу, вели јуре га друга деца 

да га бију.
упропастуе се несвр. упропашћава се. – Упропастуе се с пијење.
упрчави свр. упрља, много упрља. – Упрчавил си кошуљуту, да ју у пет вoде не 

мoг оперем.
упуство с поука, савет, упутство. – Дали смо ти упуство какo да се понашаш, 

а ти сьг гледај.
урбе се свр.угризе се. – Урбе се за усницу.
урбне се свр. улуби се.
урезили (се) свр. осрамоти (се), обрука (се), уп. орезили.
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урнџи се свр. направи се на битанку, постане својеглав. – Беше питован човек, 
али се од неко време урнџи, не мoж с њег ни да вревиш, а камо ли да споредуеш.

усьњуе несвр. усахњује, суши се. – Почеле и шуме да усьњују.
усаџуе несвр. сади, засађује. – Спаса усаџуе онуј облoжину у Асановицу с 

багрењак.
усере работу изр. упропасти ствар.
усерoше се свр. пеј. и ауг. од усере се. – Убљујoше се и усерoше се, колкo се 

опијoше.
услешче (се) свр. умори (се), задиха (се). – Па си услешчал коњатога. – Што си 

се услешчал, куј те јури?
усница ж анат. усна. – На Рајну уснице румене ко да и е мазала, а не.
усничетина ж ауг. и пеј. од усница. – На Рату Џукљу усничетине дебеле ко дла-

нови.
устьтлби се прикачи се, прилепи се, приљуби се. – Кьд пoјдемо негде, сви си љуђе 

и жене иду едно пoдруго, а oна се устьтлби уз мен, увати ме пoдруку, да ме жив срам 
изеде.

устукне свр. узмакне, пође уназад. – Какo беше замашил сьс ћусћију на мен, да 
не бео устукнул, убил би ме на место.

уступи свр. помери се уназад, устукне. – Уступи малко, станул си ми на пове-
залку.

устури се свр. 1. навали се уназад, устукне. – Тео да нагазим змију, па се устури 
уназад, намалко да паднем. 2. наслони се на што. – Момчил се беше устурил на 
онија срушен ѕид, тoлко му се наедьнпут слошало.

утека ж утеха. – Нема за њу утека ни од коју стран. – Ча Миле тражи утеку у 
рећију.

утипљави се свр. нахватају се типољци по њему. – Где си лежал та си се тoлко 
утипљавил?

утoпи свр. угази ногом у воду. – Утопил сам си нoђе, па ми сьг зима.
утрина ж ледина, пашњак.
утупи свр. каже нешто непримерено, неприкладно. – Све си га синoч утупил на 

Месни oдбор.
утури свр. уметне, стави што унутра. – Под рукави да му утуриш по еднo пар-

че, нема пoсле да те сапина капутат.
ућари свр. заради, овајди се. – Сваћи гледа да нешто ућари.
ућине свр. укине, учини да нешто престане да постоји. – Влас прети да че да 

ни ућине шкoлу.
уцрни (се) свр. обоји црном бојом испрља се нечим црним. – Уцрни га у црнo! – 

Уцрнил си се пoочи сьс саџе.
учичка се свр. нахвата се чичак на одећу. – Преко кво си акал та си се тoлко 

учичкал?
учкур м узица провучена кроз горњу ивицу гаћа, којом се притежу уз тело.
учкурац м вулг. учкур.
учкурльк м шири поруб на гаћама кроз који се провлачи учкур.
учкурчетина ж ауг. и пеј. од учкур. – На деду Цикуру стално виси укурчетина 

из бревенеци.
учкурчич м дем. од учкур.
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учовечи се свр. фиг. поправи се, постане бољи човек. – Мили бoже, да л це ти 
учовечиш едьнпут?

ушанчица ж дем. од ушанка.
ушарави свр. 1. заврне шраф. – Чврсто да га ушаравиш, да се не мoж одшарави! 

2. фиг. дисциплинује кога, подвргне кога својој вољи. – Жена те ушаравила, па не 
смеш ни меџу мужје да излезнеш.

ушићери свр. стави много шећера у неку намирницу. – Млoго си ушићерил, ме-
денуву рећију, могьл си пoмалко да туриш шићер.

ушићери се свр. направи се на шећер – Мед ако не дoбар, oче да се ушићери.
ушишка се свр. удебља се, превише се удебља (о човеку). – Ушишкал се ко мечка.
ушобoљ м болест уха otitis media.
уштипе свр. уштипа, чврсто уштипа. – Славка се жали да ју нећи синoч на оро, 

кьд нестала струја, уштипал за дупе.

Ц
цагричење с гл. им. од цагричи.
цагричи несвр. инсект цагрица напада зрнасте плодове и једе им клицу.
цангртало с оно што цангрче. – Има неко цангртало, ал не мoг да устанoвим 

где е и квo е.
цангрчне свр. једном ода звук цангр.
цапање с гл. им. од цапа.
цар1 м 1. највиша титула владара у монархијама. в. где цар иде пешћи. 2. у 

дечјој игри фудбала онај дечак који бира који ће другари чинити његов тим. – Ја и 
Миле смо цареви, ми бирамо тимови.

царьк м дем. од цар, цар мали растом.
царинарник м цариник. – Лека Миловановић, на чичу Велимира, е бил царинар-

ник на бугарску границу на Градину.
цьцка несвр. пуни, набија да што више стане, уп. цицка (2).
цьцкање с гл. им. од цьцка.
цвеклак м в. цвеклиње.
цвекленце с. дем. и хип. од цвекло.
цвеклиште с ауг. и пеј. од цвекло.
цвеклoв, -а, -о који се односи на цвеклу, који припада цвекли. – Д идеш да набе-

реш цвеклoв лис да врљимо на кокoшће, оне вoле зеленчицу.
цветич м дем. и хип. од цвет, цветић. – Цветичи му млoго убави на цвејћето.
цвика несвр. боји се, плаши се. – Цвикал си и од директора и од служитеља, кьд 

билo самоуправљање.
цвикање с гл. им. од цвика.
цвикла ж троугласти облик тканине који се умеће у одевне предмете да би до-

били потребну функционалну и естетску форму.
цвикне свр. пресече брзо клештима и сл. – Само га цвикне.
цвикује несвр. 1. в. цвика. – Цвикувал си и миш кьд шушне, гадно време билo 

тьг. 2. пресеца гвожђе и сл. – Ене га дoле с деду, цвикују железо за арматуру, за другу 
плoчу.
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цврцкoљ м зорт, страх од последица. – Цврцкoљ, бато.
цврцољчич м дем. од цврцољак, мали комадић нечега. – Наситнил га таквo на 

цврцољчичи, па за никакво не.
цевьк м дем. од цев.
цеванчица ж дем. од цеванка.
цевће ж мн. 1. мале, танке цеви. – У мотoрат има млoго некве тьнће цевће. 2. 

анат. цеванице. – Ошла у бању да лекуе цевће.
цедилче с в. цедилце.
цедуљћа ж цедуљица. – Кьд се врну дoм, видo на врата забoдена неква цедуљћа.
цедуљче с в. цедућља. – Де, ти писни еднo цедуљче за сваћи случај.
цек м кафански рачун; глоба. – И увек испадне да ја платим цек.
целос м целост, целина нечега, скупност. – Давам ти паре на зајьм, ал да ми 

врнеш у целос, а не напомалко.
цепидлачћи прил. цепидлачки. – Свекрвата ме цепидлачћи гледа каквo узимам 

и квo рабoтим.
цепољак м поцепани део одеће, рита, крпа. – Најди нећи цепољак па навлчи док 

разлагаш казан, да се не умажеш ко свиња.
цери зуби изр. љути се на кога претећи му. – Немoј ти да цериш зуби на мен, 

ел нема зашто.
церијање с гл. им. од церије (се).
цертач м в. цертак.
церче с дем. и хип. од цер (дрво). – Били су наблизо едьн цер и еднo церче, па 

церат оцекоше, а пoсле неколко гoдин церчето стаде цер.
цивра ж бројка записана арапским или римским знацима, цифра. – Под 

Милoшевића смо имали паре сьс големе цивре, неће несмo умејали ни да прочитамо.
цивра несвр. кити, украшава, цифра. – Што млoго цивраш колачат, и онак че га 

срчено изеду.
циврање с гл. им. од цивра.
цивчица ж дем. и хип. од цивка, танка цивка за пијење хладне ракије. – Мoјат 

старьц че да умре за цивчицу.
циганија ж цигански начин живота, циганско понашање. – У њину кућу цел дьн 

иде нека циганија, мир немамо од њи.
цилимoније ж мн. церемоније; вештине, атракције. – Мишко на Бабу Катарину 

кьд требе нешто да рабoти, пoчне да извoди неће цилимoније.
циментира несвр. цементира, бетонира. – Решили смо да циментирамо авлију, 

да не газимо више блато.
циментирање с гл. им. од циментира.
цинцулира несвр. понаша се дволично, зафркава.
цинцулирање с гл. им од цинцулира.
ципилар м продавац ципела.
циркуз м циркус.
циркузан м циркузант.
цицвара ж јело од воде, брашна и мало масноће, кувано над огњиштем.
цицуљћа ж оно што виси изнад дечјег кревеца ради забављања, висуљка.
цoкула ж војничка, дубока ципела са шунуглама.
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цокулашка ж ауг. и дем. од цокула, стара, дотрајала цокула, која је ван употре-
бе, али се у некој прилици може и употребити. – Обуј си ти онеј цокулашће да си 
не каљаш нoве ципиле.

цокулетина ж ауг. и пеј. од цокула. – И зиме и лете влачи едне цокулетине.
цoкулка ж дем. и хип. од цокула. – Кьд би се нашле неће цoкулће за овoј мое 

детиште, да се едьнпут обуе да му нoђе буду суве.
цокулчетина ж ауг. и пеј. од цокула. – Нећи натакал на плoт неку стару цокул-

четину.
црв м црв, мн. црвје. – Црвје те изели, да бoг даде мили (клетва).
црвенкo прил. у црвенкастој боји.
црвеноперка ж зоол. риба Scardinius erythrophthalmus.
црвчьк м дем. од црв, црвић.
црепана ж фабрика црепа. – И ја еднo време рабoтеше на црепану, како одузи-

мач.
црепорак м. в. црепуљак.
црешњичка ж в. црешњица. – Ела, сине, да ти тетка даде црешњичће.
цркавица ж новац, мало новца. – Остал сам без цркавицу. – Нема откуд да ти 

капне цркавица.
цркавичка ж дем. од цркавица. – Кьд би могьл да најдем нећи пoсал, да и ја 

дoјдем до неку цркавичку.
цркварин м црквени поклисар.
црквичка ж дем. и хип. од црква, мала црква, црквица.
цркне свр. 1. пеј. умре. – Не плаши се за тoј и oн че да цркне, дако сьг личи на 

алу. – Нек цркне кьд е такьв шашав. 2. угине (о животињи). – Цркла им крава.
црнчи несвр. ради тешке физичке послове. – Црнчим у табану, у онија смрдељак.
црцољак м нешто што је сасвим ситно, ситније од нормалог. – Дала ми еве 

овoљћи црцољак од месце. – Оч ли ти да порастеш, ел ци останеш довека црцољак?
црцољче с дем. од црцољак. – Колкo е црцољче, па се и онo петличи.
црцоњак м в. црцољак.
црцори несвр. једва тече, цурка. – На Гoрњу чешму едва црцори вода.
цуг1 м гутљај, оно што се највише може попити у једном гутљају. – Ал ти 

имаш дoбар цуг! Алал ти вера.
цуг2 м лучно савијен гвоздени елеменат са шрафовима на оба краја, којим се при-

теже гвоздена осовина за дрвени део запрежних кола.
цуга несвр. пије алкохолна пића у већим количинама. – Пoвише вoли да цуга 

рећију него ли винo.
цугавела ж пијење алкохолних пића. – Бије га цугавела (алкохоличар је).
цугне свр. 1. попије мало, сркне. – Дoбро, чу да цугнем кoлко да прoбам. 2. попије 

мало више алкохолног пића, опије се. – Вoли да цугне кьд е у друство, а онак не, вели 
не му благо да пије сам.

цуца несвр. завитлава, зафркава. – Немoј да ме цуцаш, ел чеш дебело да пла-
тиш.

цуцање с гл. им. од цуца.
цуцне свр. превари, зафркне.
цуцори несвр. једва тече, цурка помало. – Почело на бьчвуту да цуцори, значи 

нестањуе комињакат.
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Ч
чь прил. чак. – Оцелили се чь у Аустралију.
ча м скраћено од чича (некад иде одвојено, некад спојено са личним именом). – Ча 

Петар, Чалила.
чавуљи несвр. оспорава, зановета, омаловажава, не слаже се, супротставља 

се осталима . – И дoбро, што га сьг чавуљиш, што не идеш куде сви иду?
чавурка ж дем. од чавура (2) и (3).
чавче с пиле чавке.
чајьк м дем. и хип. од чај. – Оч ли, сине, да ти баба свари чајьк?
чакмак м кресиво, огњило, уп. чукала (1).
чалабрца несвр. проба из сваког лонца.
чалабрцне свр. проба, поједе мало.
чалабрчак м мали оброк, мезетење.
чамбура ж в. чабура.
чами несвр. седи беспослен и као да нешто очекује.
чамотија ж усамљенички живот. – Кьд човек остане без другара, убије га 

чамотија.
чапљица ж зоол. дем. од чапља.
чаршија ж трговачка четврт града. – У Књажевац су имале две чаршије: Стара 

Чаршија и Дoљња Чаршија.
час2 м врло кратко време, тренутак. – Час малко, стиже и Марко.
час-почас изр. час-час. – Детиштено час-почас, па наѕрне на врата.
часьк м дем. од час.2 – Немам мир, ни часьк.
чаталење с гл. им од чатали.
чатење с гл. им. од чати.
чати несвр. в. чети.
чачка се несвр. дира се, задиркује се, задева се.
чьчне се свр. дирне се, зачикне се.
чауљи несвр. в. чавуљи. – Немoј да га чауљиш.
чвoк м оном. звук који се чује приликом ударања чврге.
чвoка несвр. удара коме чврге. – Едоман га чвoка, да га опамети, ваљда.
чвoкне свр. одсечно удари чланком савијеног прста или мањим тврдим пред-

метом кога у главу, удари чвргу. – Чвoкни га по нећипут, да знае да не мoж да се 
седи бађав.

чворуган м онај који има чворуге по глави (о дечаку).
чекићар м мали електрични млин за домаћинство, служи за мељаву кукуруза 

у клипу, жита и сл. помоћу, унутра инсталираних елемената у виду неке врсте 
чекића.

чекне свр. сачека, причека. – Чу те чекнем малко, ал не млого. – Чекни ме два 
минута. – Чекни ме малко за парете, јако сам сьг припрт.

чекњуе несвр. више пута чека, очекује. – Чекњувала сам га кьд год сам имала 
време, али више немам стрплење да га чекам.

чепарчич м дем. од чепар.
чепење с гл. им. од чепи (се).
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черапе од две преџе ж вунене чарапе плетене од две раобојне вунене пређе, са 
орнаментима.

черапетина ж ауг. и пеј. од черапа. – Ти си луд, ко да си ударен с мoкру черапе-
тину пo главу.

червишьк м дем. од червиш. – Куснул би и ја малко червишьк, али тoј на слуђе 
не давају.

черчивце с дем. од черчиво. – Не мoж ће онак да си туриш стакло на пенџерчькьт, 
мoра му напраиш еднo черчивце, да има кво да га држи.

четалење с гл. им. од четали(се).
четвртас, -та, -то који је четвртаст. – Дошьл четвртас ко врижидер њoјнијат 

човек.
четвртикас, -та, -то који је четвртаст. – Сва сагашња аута дoјду длгњoвчеста, 

а његoвото четвртикасто, мoра да е нећи стар модел. – На Дене глава четвртикаста.
чети несвр. 1. чита. – Одавна нсьм четел новине. 2. фиг. саветује, држи лекцију, 

прекорева. – Не мoг тoј да урабoтим, пoсле че ми онија моји чету.
четристoтин бр. четири стотине. – Четристoтин и педесет динара сам га пла-

тила.
чешьњ м. чен белог лука. – Дoста е да му туриш едьн чешьњ на васуљат.
чешљьк м дем. од чешаљ.
чешљара ж извезена платнена кеса за чување чешљева, прикована на зид.
чешље с в. чешљьк.
чешмен, -а, -о који је од чесме. – Ми пијемо чешмену вoду, не из вoдовод.
чивит м в. чивитка.
чивт м в. чив.
чивте ж 1. ритање коња задњим ногама (истовремено). – Хидран врља чивте. 2. 

фиг. протестује, џапа се. – Не врљај чивте, ел че си на теб шкoди.
чизмарош м онај који носи чизме по правилима службе коју обавља (жандарми, 

полицајци, после рата удбаши и сл.). – Бoље да ти чизмароши не улазе у ижу.
чизмаш м онај који стално носи чизме, и лети и зими.
чизмурина ж ауг. и пеј. од чизма. – Ни пет, ни шес него право у сoбу с онеј 

каљаве чизмурине.
чилагер м шатр. (< чича), старији човек.
чилац м в. чилагер.
чиле м в. чича.
чињеница ж особа сумњивог морала. – Живица е една гадна чињеница.
чичица м омален старији човек.
чичко м школски послужитељ. – Учитељ пропитуе, шкoлсћи час се отегне, а 

чичко ко да е заборил да ѕвoни.
човечи, -ча, -чје који се односи на човека. – Тoј е човеча дира, не на коју другу 

ѕверку.
човрљуга ж зоол. мала пољска птица, ћубаста шева Galerida cristata. – Укачил 

се ко човрљуга на лајно.
чoк2 м врста малтера са већим процентом креча, којим се малтерише трска 

на плафону.
чорбетина ж ауг. и пеј. од чорба. – У лађер док сам бил, давали су ни неку 

чорбетину од смрдело зеље.

– 129 –



Јакша Динић870

чорбица ж дем. хип. од чорба. – Чорбица од пиле.
чорбичка ж в. чорбица. – Сварила сам чорбичку од ливьцко зеље.
чорбуљак ж ауг. и пеј. од чорба. – Какo мoж да едеш тија чорбуљак?
чорбуљина ж в. чорбуљак. – Чорбуљина да те гроза да ју погледаш, а камо ли 

да ју кусаш.
чувка несвр. помало чува, чува с времена на време. – Чувкамо, бьђи, лозјето да 

га нећи не обере, али несмo сваћи дьн там.
чугљав, -а, -о који има чворове (о концу, канапу и сл.). – Кво да рабoтим с овија 

чугљав конoпац, ко ти мислиш да oн проoди проз котурачу?
чукаљ м 1. крај бута заклане животиње за који се држи черек кад се носи. 2. 

зглоб на прстима и зглоб на стопалу.
чукац м шатр. женскарош.
чукнут, -а, -о ћакнут, ненормалан. – Тькви чукнути, ко што је oн, дьньс има 

кoлко oч.
чукори несвр. бави се помало неким металским занатом.
чукундеда м 1. прадедов отац. 2. фиг. шаљ. деда који «чука» бабу.

Џ
џа узв. – Џа ел бу.
џабалеско с оно што се добија бесплатно, џабе, што је јефтино.
џабе прил. 1. бесплатно. – Синко, дьньс нема ништа џабе. 2. узалуд. – Џабе сам 

се понизил. – Џабе га чекаш, нема да дoјде.
џабе га билo изр. изражавање незадовољства или негодовања према некоме или 

нечему. – Џабе га билo, таквoга мужа, такву растурикућу.
џаболеб м нерадник, готован.
џаболебарош м в. џаболебоња. – Даньс се накотили млoго џаболебароши, не 

мoж човек главу да подигне од њи, све живо поедоше и опљачкаше.
џаболебише несвр. ленствује, не ради ништа. – Џаболебише дoле пред задругу 

и очекуе ега би му нећи сунул неку чашку рећију.
џаболебоња м нерадник, готован. – Нечу ја да раним џаболебоње.
џав узв. за подражавање лајања псa.
џавала-џувала изр. галама, свађа, расправа. – Џавала-џувала, ко код Цигање.
џавеља се несвр. свађа се, препире се.
џавељање с гл. им. од џавеља се.
џада ж бежање, спас у бекству. – Вачај џаду, док си читав.
џакуљћа ж дем. од џак.
џалат м џелат. – Одавна џалати бесили љуђе на сред пијац, па натерају да друђи 

гледају, ко они бесе.
џан м душа.
џамьк м дем. од џам. – Џамькьт му ем мьнечьк, ем јoш и стрoшен, па дувкуту 

затисал сьс толузину.
џанабет м који је немиран, недоказан, неваљао (о детету). – Џанабет детиште.
џанарика ж бот. врста шљиве. – Од џанариће испада слаба рећија.
џанба м хип. од џанбас.
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џангарљивко прил. дем. у зелено-плавој боји. – Бьђи да се учини да буде модрo, 
оно испадло малко џангаљивко.

џандарица ж дем. од џандар.
џандомерисћи, -ска, -ско који се односи на жандармерију, који припада 

жанармерији. – Тика е стал џандомерисћи наредник.
џандрљивко м онај који је џандрљив, који је раздражљив и пргав. – Ако и кьд 

порастеш будеш бил тькьв џандрљивко, лoше че се спроведеш.
џандрљиво прил. на џандрљив начин. – Вреви с њег, ал све некако џандрљиво.
џанум узв. не бери бриге, у реду је. – Џанум, бре.
џапа се несвр. бреца се, дрско одговара, љути се. – Не џапај се, буди миран, ел 

ако се не смириш, тешко си га на теб.
џaпање с гл. им. од џапа се. – Мoж да вревимо и од тoј, али мирно без џапање.
џапне се несвр. брецне се, плане, дрско одговори. – Бoљ га не дирај, да се не 

џапне.
џара несвр. подстиче ватру, мешајући жар жарачем. – Кво џараш по огьњьт, 

ел тражиш јoш конпири?
џара се несвр. 1. рита се. –Ждрeбето се џара сьс ѕадње нoђе. 2. љути се, негодује, 

протестује. – Немoј да се џараш, ако мислиш да опстанеш.
џарање с гл. им. од џара (се).
џарач м в. џараљћа.
џас м узв. за подражавање звука ударца или тешког пада.
џгадија ж/м лош човек, олош.
џева ж галама, свађа, расправа. – Тиће дигоше џеву по њег, намалко и да га 

избију.
џевкори несвр. 1. в. џевгори. 2. стално нешто говори иако зна да је нико не 

слуша. – Пушти бабу нек си џевкори, а ти си гледај своју работу.
џенперьк м дем. и хип. од џенпер. –Џенперькьт му томьн, па му јако убаво стои 

на снагу.
џенперина ж ауг. и пеј. од џенпер. – Исплела сам си на мужа едну џенперину од 

расплитано, па нека назиму нoси под капут.
џенперљак м 1. зб. од џенпер. Џенперљак, плна една кoрпа, куј ти знае кадашњи 

е. 2. стари џемпер који није више за употребу. ‒ Реши се да расплетем овија 
џенперљак, па да му од тoј исплетем елече.

џенперчьк м дем. и хип. од џенпер.
џенперче с в. џеперчьк. – Мали Перица ишьл с јаганци, па си негде истровил 

џенперче.
џепьк м дем. и хип. од џеп, мали џеп, џепић. – Забоди белo марамче у џепьк, да 

ти буде убаво.
џепурина ж ауг. и пеј. од џеп. – У пoтплату има едну џепурину у коју мува све 

кво украдне.
џепче с в. џепьк. – У предњо џепче, на панталoне, му стои џепни сат.
џибрoше се свр. 1. поквари се, убуђа се. – Онеј се сливе џибросале у кацу. Не 

мoш се пече рећија од њи. 2. мирише на џибру. – Џибросал си се на рећију, чума те 
убила.

џивџан м врабац.
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џивџи мас изр. који казује да је ко запао у шкрипац, у безизлаз и да ће под при-
тиском признати и оно што никад није учинио. – Кьд те притисну џандари, има да 
сереш џивџи мас.

џигљес, -та, -то који је висок а мршав, који је дугоног. – Истегљил се, станул 
џигљес.

џиђеран м онај који воли да једе џигерицу.
џиђерка ж дем. од џиђерица. – Џиђерку ми е поел тија мoј муж, прецве ме за 

некво беди.
џилет м ножић за бријање, жилет.
џоглењак м пеј. од џоглан. – Бил се ојугавил снег, па се разгмурал, а пoсле га 

смрзло, да се едва мoже иде преко онија џоглењак.
џoнба ж избочина на путу, грудва. – Идoмо преко неће џoнбе.
џoнбас, -та, -то који се односи на џонбу. – Џoнбас пут.
џубенце с дем. од џубе (мн. џубетијћа). – Иде зима па требе да купимо џубетијћу 

за нашуву децу.
џукљан м онај који је дебелих усана.
џукљана ж она која је дебелих усана.
џуле с/м дем. од џулов. – Мани се с њег распраљаш, oн е едьн џуле.
џулoв м в. џуџа. – Марш, џулoве едьн.
џумле прил. скупа, заједно. – Џумле идемо код њег на светьц, да видиш ко це 

упрепасти кьд ни види.
џунбус м неред, хаос. – Зачас се напраи џунбус, не се знало куј куга бије.

Ш
шабојьк м бот. дем. и хип. од шабој. – Даде ми Гмитра Калаџијина два-три стру-

чича шабојьк да си посадим у градинче.
шаварачан, - чна, - чно који је од шевара, који се односи на шевар. – Њигoва 

мати има шаварачан ѕанбил.
шавољче с дем. од шавољ.
шавољчич м в. шавољче.
шајка ж хип. од шајкача.
шајкачетина ж ауг. и пеј. од шајкача, стара, отрцана шајкача.
шајкачица ж дем. од шајкача.
шајкачка ж дем. и хип. од шајкача.
шакас, -та, -то 1. који је облика шаке. – Дошлo, таквo, шакасто. 2. који је великих 

шака.
шакат, -а, -о који има велике шаке. – Шакат, жена, шаће му ко лопате.
шакосување с гл. им. од шакосуе.
шакосуе несвр. удара шакама кога. – Немoј да шакосуеш детето, да ти не би 

расцопала соленицуту.
шальк м дем. од шал.
шалитра ж ранији појам за вештачко ђубриво. – Ел тура малко шалитру проз 

момурузуту, ел неси?
шалче с дем. и хип. од шал. – Тетка ми исплела шалче од разне бoје.
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шамари несвр. шамара. – Одрасал момьк, а башта си га јoш шамари.
шангарепа ж бот. мрква, шаргарепа Dautus carota. – Бoра Павловић не могьл с 

oчи да види шангарепу, а камоли да ју еде.
шанђир м венерична болест шангир.
шантртавее несвр. постаје шашав, ненормалан. – Шантртавее од пијальцити, 

од рећијчинуту.
шанћерица ж жена шанкер. – Згoдна нека шанћерица, има мадеж на десни об-

раз.
шапес, -та, -то који има велике шапе.
шара несвр. фиг. често мења љубавне партнере, испољава сексуалну неверност 

у браку. – Шарала е она дор е oн бил по печалбу, не била уразвал.
шарка несвр. 1. шара, црта, пише. – Дете доватило плавез, па си шарка по 

артију. 2. фиг. мења љубавне партнере. – И код живог мужа, она шарка помалко.
шатра ж кафана под шатором на вашару. – Да седнемо под шатру, там где има 

певачица.
шатрав, -а, -о који је помало ћопав, хром.
шатрица ж дем. и хип. од шатра. – Виден Ладан е на сваћи вашар имал шатрицу, 

где е продавал клаћер.
шачетина ж ауг. и пеј од шака. – Ако би те Станислов ударил с онуј њигову ша-

четину, свирило би ти уво два дена.
шачи свр. удари шаком кога. – Шачил га заврат, та е овија одлетел до дувар.
шачица ж дем. и хип. од шака. – Дете раширило шачице да му стринка даде 

црешњице.
шачурина ж ауг. и пеј. од шака, велика шака. – Шачуринете му ко лопате.
шачурка ж дем. и хип. од шака, шачица.
шашавило с в. шашвальк. – Уватило га неко шашавило.
шашавуе несвр. понаша се шашаво, ненормално, бахато, насилно.
шашавштина ж ауг. она која је шашава.
шаширьк м дем. и хип. од шашир. – Од какo га пантим, oн стално иде у едьн 

шаширьк.
шаширетина ж ауг. и пеј. од шашир, стари похабани шешир. – Не ци купи нoв 

шашир, него нoси онуј стару шаширетину.
шаширка ж дем. и хип. од шашир. – Чеда Дићин е у шкoлу ишьл у едну белу 

шаширку.
шаширлеја м онај који носи шешир, који стално носи шешир, никада неку другу 

капу.
шаширљак м зб. од шашир.
шаширчьк м дем. и хип. од шашир. – Дуну ветар и однесе му шаширчькьт.
шаширче с дем. и хип. од шашир. – Ритају му деца шаширчето ко крпењачу.
швајсер м заваривач. – Добрoслов е бил чувени швајсер у Паланку.
швајсуе несвр. заварује електричним апаратом, два дела метала један за други, 

вари.
шверц м фиг. шверцовани дуван, дуван који није купљен у проданицама држав-

ног монопола Краљевине Југославије. – Сима пуши само шверц, цигаре не купуе.
швикља м онај који има пролив. – Швика на дупе, затoј га зову швикља.
шебечење с гл. им. од шебечи се.
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шев м старешина, шеф. – Ако тoј дознае шев, oдма ч те отпушти.
шевица ж жена шеф. – Згoдна, бре, онај вашана шевица.
шевка несвр. час час па скрене с пута. – Често шевкаш у момурузе, да те не 

пројурило понадвoр?
шевкање с гл. им. од шевка.
шевњуе несвр. 1. уклања се, склања се (с пута и иначе). – Не шевњуем ја на 

никуга. 2. свраћа, навраћа. – Шевњуеш ли у кавану понећипут, ел си од работу идеш 
право дoм?

шевовица ж в. шевица.
шегување с гл. им. од шегуе се. – С такву работу нема шегување.
шенкуе несвр. в. шенка.
шеребече се несвр. гласно се смеје, церека се. – Ене ју луда Бoјка, шеребече се 

дoле по путишта.
шеренијће се несвр. дем. од шарени се. – Шеренијће се некво иза алогуну, чини 

ми се да су нећи војници у онеј сьг шерене дреје.
шерпенце с дем. од шерпа, шерпица.
шесе м бр. шездесет. – Деда ошьл у пенѕију у шесе и шес гoдин.
шесет м бр. шездесет.
шеснаесе бр. шеснаест. – Женили га у шеснаесе гoдин.
шеснајес бр. в. шеснаес. – Шеснајес и шеснајес су тријес и две.
шестари несвр. оцртава круг шестаром. – Прво се тoј шестари сьс шестало, па 

се пoсле сече по туј ивицу.
шестoтин м бр. шест стотина, шестсто. – У онија рат шестoтин душе су 

изђинули из овија срез.
шиба се несвр. фиг. проводи се, проводи се ленствујући. – Док ми црцамо од 

работу, Стoјко се шиба по Паланку.
шиба си га несвр. 1. живи безбрижно. 2. онанише.
шибање с гл. им од шиба се.
шибаџија м онај који је неозбиљан, нерадник, неваспитан, некултуран, про-

стак. – Нема туј ништа од човека, тoј е само едьн шибаџија.
шибаџика ж жена шибаџија. – Шта че тебе онај шибаџика?
шибер м. в. шибаџија.
шикне свр. избије у снажном млазу, потече, лине. – Кьд сам одвртел славину, 

шикнула е вода има три метра удаљин.
шикта несвр. ради, ради у смени. – Нoчу шикта, дањум спи.
шилбoк м стражар, чувар.
шиленце с дем. и хип. од шиле.
шилерчьк м дем. и хип. од шилер. – Даде шилерчьк и тoј студен, а пoсле донесе 

и малко шушеничће.
шилце с дем. од шило (алатка). – Купил сам код Циганина еднo шилце, ал за 

ништа не ваља.
шина ж гвоздени обруч на точку запрежних кола. – Спадла ми шина од ѕадње 

десно колo.
шиничьк м дем. од шиник.
шипка се несвр. у дем. значењу в. шиба се.
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шипће мн. у изразу: савијај шипће, у значењу ћути и буди понизан кад те коре 
или грде.

шићерьк м дем. и хип. од шићер. – Па ми дава грутку шићерьк, а ја нечу да уз-
нем, срамота ме.

шићери несвр. заслађује шећером. – Немoј да шићериш чај кьд те боли мешина.
шићери се несвр. извесна материја се кристалише у шећер. – Слатко, што сам 

есеньс праила, почело да ми се шићери, а и мед ми се ушићерил.
шићеран, -рна, -рно који је сладак као шећер, који је заслађен шећером. – Па не 

се знало за шићерну рећију, не се знало за бонбoну.
шишко м онај који је дебео.
шишне свр. прохуји, пројури. –Шишну ми метак покре главу.
шишњава ж в. шишава.
шишће ж мн. праменови косе који се чешљају на доле, преко чела. – Дошлo пис-

мо из Босне, да се шишће не носе (н. п.).
шкенба м онај који има велики стомак.
шлoвјанчица ж дем. од шловјанка.
шловјанчетина ж ауг. и пеј. од шловјанка. – Стури, бре муже, туј штрoкаву 

шловјанчетину да ју оперем.
шљакосуе несвр. шамара, удара шљакавице. – Нас учитељ некад бије с прут по 

шаће, а некад ни шљакосуе за врат.
шљакосување с гл. им. од шљакосуе.
шљасне свр. удари шаком кога. – Кьд га шљаснем по тил, онo му се заврти у 

главу.
шљачне свр. лагано удари кога отвореном шаком. – Ако дете нече да слуша, 

слoбодно га шљачни неколко пут по дупе.
шљепа несвр. 1. удара дланом по меком делу тела. – Удар га по дупенце, али 

немoј га јако шљепаш. 2. гази по блату. – Што не идеш по пут него шљепаш по бла-
тиштето? 3. фиг. говори без везе, говори којешта. – Шљепа неће будалаштине, квo ч 
да чуеш друго од њег.

шљепер м велики камион, камион велике носивости. – По нећи шљепер, чини ми 
се, има по дваес тoчка.

шљепка несвр. у дем. значењу 1. удара дланом лагано кога. – Дете не сме да се 
јако бије, него само по малко да се шљепка. 2. гази по блату (о детету).

шљепкори несвр. 1. гази бос по блату (о детету). 2. фиг. говори којешта, коли-
ко да јој уста не седе бадава. – Баба шљепкори, али тoј никуј не слуша.

шљиви несвр. 1. ирон. сматра, уважава, ферма, подноси. – Ма куј те шљиви. 2. 
са негац. не сматра, не уважава, не ферма, не подноси. – Не шљиви га за две паре. 
– Ич га не шљиви.

шљивoше несвр. у пеј. значењу в. шљиви (2). – Бежи од мен, не шљивoшем те.
шљипкори несвр. в. шљепкори.
шљипна ж пеј. она која не пази шта говори. – Не пуштај туј шљипну у кућу, не 

мoг да слушам њoјни глупости.
шљокара ж пијаница, алкохоличар. – Пуће е бил голема шљокара, потикал се од 

рећију.
шљoкаџија м в. шљокча, шљокара.
шљoкаџика ж жена шљокара.
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шљoкна ж неодрасла девојчица. – Гле ти њу, шљoкна една, и она почела да се 
уѕрта по момчедију.

шљoкча м 1. онај који претерано пије алкохолна пића, пијаница. – Шљoкча, 
шљoкави, па се нашљокал, едва га до дoм довлкли. 2. онај који није довољно кадар, 
неспособњаковић.

шљoкче несвр. 1. док пије гласно му се чује пролазак течности кроз ждрело. – 
Шљoкче, бре, ко вoл, н уме љуцћи да пије. 2. много пије алкохолна пића. – Шљoкче 
од сабајле, не заустаља се.

шљус м крај, свршетак. – Ако неч да си више артак у ваденицу, кажи га, и шљус.
шљус узв. за подражавање звука шамара. – А ја, шљус по леви образ, шљус по 

десни и oн сави шипће и побеже.
шљуска несвр. 1. в. шљоска. 2. пљуска водом.
шљускање с гл. им. од шљуска.
шмугне се свр. оде негде, муне се. – Кьд ти највише требе, oн се негде шмугне, 

па мoра дим да oкам комшильк да ми помoгне.
шнајдер м кројач. – Чу да вoдим дете код шнајдера да му скрои едне панталoнће, 

ел дошлo е време да пoјде у шкoлу.
шнајдерица ж дем. и хип. од шнајдер. – Милана одвели код Милчу шнајдера, да 

учи за шнајдерицу.
шнајдерка ж жена шнајдер. – Рoса е најбоља шнајдерка у наше салo.
шнајдерльк м кројачки занат, кројачки посао. – Тешко се дьньс живи од 

шнајдерльк.
шнајдерче с дете које учи за шнајдера, шнајдерски шегрт.
шњевне свр. одспава мало. – Пушти ни газда на пладне да шњевнемо по пoла 

сат, па пак на работу.
шобoр м узв. звук шоборења, жуборења.
шоврдало с онај који је непостојаног карактера, који избегава праве одговоре, 

врдалама и сл. – Ако ти е тoј обећало онoј шоврдало, oдма си дизај руће од тoј.
шоврдне свр. 1. врлудне, шеврдне, кратко заобиђе. – Пијан ко треска, ал кьд 

дoјде да назгази лајнo, oн, жена, шоврдне, не назгази га. 2. фиг. кат-кад начини 
љубавни излет. – Не пoзнато да е курва, ал си шоврдне по нећи пут, да се истутње, 
вели.

шoдер м шљунак. – Че ми требу два камијoна покрупан шoдер, за у темељ.
шопељчица ж дем. од шопељћа.
шопурле с дем. од шопур.
шопурленце с дем. од шопур.
шoпурчица ж дем. од шопурка.
шoпурчич м дем. од шопур. – На кладанацат наместили шoпурчич, та си льсно 

мoж завачамо вoду.
шoр имп. од шора. – Ајде, сине, шoр, да ми се не умoчаш пoсле у шкoлу.
шoрне свр. испусти мокраћу; испусти један млаз мокраће. – Ајде, деца, шoрните, 

па на спање.
шоробóче несвр. 1. тече слабим млазом. – Бурето дошлo до крај, винo едва 

шоробoче из њег. 2. жубори. – Шоробоче вода под лед, убавило за слушање. 3. фиг. 
пеј. врши малу нужду (жена). – Ал она шоробоче, ко крава!
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шоробoчка несвр. тече слабим, лелујавим млазом. – На чешмуту вода само тиће 
што си шоробoчка, да се наплни едьн котьл, требе да чекаш пoла сат.

шоробoчне свр. пусти неколико млазева мокраће (жена). – Севда шoробочну 
неколко пут, ал кад наидoше нећи љуђе, она се успраи, па се напраи ко да не ништа 
ни билo.

шоћира свр. запрепасти, шокира. – Знам те ја одавна, не мoш ти мен с ништа 
да шоћираш.

шпара несвр. штеди. – Он јако шпара пару, њигов се динар не турчи.
шпарање с гл. им. од шпара.
шпарач м онај који је штедљив, штедиша. – Вита е бил бьш шпарач.
шпарачица ж жена шпарач.
шпараџија м в. шпарач. – Он е циција и шпараџија и пак нема ништа.
шпараџика ж в. шпарачица. – Жена му шпараџика, а oн динар не заврта код 

себе.
шпарне свр. заштеди. – Шпарни си нећи динар, немoј чим примиш платицуту 

oдма све да ју потрoшиш.
шпартач м плуг за прашење кукуруза. – Мож ли јутре да ми зајмиш твoјан шпар-

тач, да си опрашим момурузу?
шпенодла ж игла прибадача, игла са главицом.
шпицлoвчина ж ауг. и пеј. од шпицлов.
шприца несвр. нарочитом алатком, разређеним малтером у коме има ситнијих 

каменчића, прска спољне зидове зграда ради заштите и естетике.
шприцер м вино помешано са содом или киселом водом. – Шприцер мoж да буде 

„танак,“ „пoла-пoла,“ ел некако другако измешан.
шприцерајка ж хип. од шприцер. – Да сврнемо у Нoвјан на по неку шприцерајку, 

срце да расладимо.
шприцераш м онај који воли да пије шприцер. – Мика дoјде више шприцераш, 

вoли студени шприцери и кьд су млoго.
шравчьк м дем. од шрав. – Добрo би билo да претуриш там по тезгу, ега би на-

шал нећи шравчьк.
шравче с дем. од шрав (мн. шравчичи, шравчетија, шравчетијћа). – Дoк сам 

опраљал сат, паде ми еднo шравче назам и сьг не мoг да га најдем.
шрави несвр. 1. заврће шрафове, зашрафљује. 2. фиг. спроводи дисциплину. – 

Шрави га башта, не дава му на сокак да излезне, да не стане, вели, мангуп.
штавени опьнци м опанци „склопници“ које је опанчар начинио од штављене 

говеђе коже.
штавење с гл. им. од штави.
штави несвр. 1. препарира животињску кожу нарочитим поступком. – Говеџа 

кoжа се штави у табану. 2. гњечи, гњави.
штавoше несвр. фиг. кињи, малтретира кога. – Немoј млoго да ју штавошеш, ел 

она че да се дигне, па че си отиде.
штаерац м коњ штајерске расе.
шталар м шталски радник.
штанпаџија м в. штанпар.
штетник м овца која се идваја из стада и иде да пасе по усевима и тако чини 

штету људима. – Тија штетник наесен ел да се закoље, ел да се продаде. 2. човек 
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који намерно или случајно, али чешће, чини разне штете. – Ти си, бре Станимире, 
штетник за овoј предузеће, која ти се, и најпроста машина даде да рукуеш с њу, ти ју 
поквариш. Морачу те отпуштим, Станимире.

штик м 1. поен у игри карата. 2. фиг. важна личност, мали функционер. – Панта 
станул нећи штик у oпштину, на треску му не мoж принесеш.

штипне свр. 1. прстима нагло ухвати кога за неки део тела. – Штипну ме за 
бутину, мангуп едан. 2. прстима одломи хлеб колико за један залогај. – Волим да 
штипнем ускрајничич од жежак леб. 3. пообедује мало чега, презалогаји. – Штипну-
мо малко одоцутра, колко да ни не омрси кýкавица.

штир м бот. врста корова.
штирак м препарат за учвршћивање тканине приликом прања, нарочито, 

рубља. – Ја си праим штирак од брашно, не идем да купуем, да давам паре улудо.
штирьк м дем. од штир. – Узечу да наберем малко штирьк за свиње.
штирьц м онај који не може имати потомства, који је стерилан.
штирка несвр. потапа рубље у штирак. – Штиркам прање, муж вoли да су му 

кошуље штиркане.
штирћиња ж в. штирка.
штирчьк м дем. од штир.
штранга ж краћи конопац којим се веже во за рогове, којим се коњски ам закачи 

за ждрепчаник.
штранџица ж дем. од штранга. – Имаше негде згoдна штранџица за теле, али се 

негде затурила, не мoг да ју најдем.
штрап узв. подражавање звука додира стопала са земљом при ходу. – Ништа се 

не види, само се чуе штрап, штрап, штрап…
штрапча м 1. онај који шљампа ногама при ходу. 2. онај који има велика стопа-

ла.
штрапчица ж дем. од штрапка. – Начьс падал снег, а оцутра се веч виде штрап-

чице од врапци и друђи тичичи.
штрика несвр. плете. ‒ Жена че ми штрика џенпер.
штрићерај м штрикерски посао, штрикерска радња. – И Раја Сибиновић се 

беше еднo време баил сьс штрићерај.
штрићерка ж жена штрикер. – Ружа штрићерка е ес била скупа, али је најбоље 

штрикала.
штрићерница ж радња у којој се штрикају (плету) џемпери. – Раније е имало 

една штрићерница, гoре изнад цркву.
штрк м. зоол. рода.
штркља м онај који је дугоног и мршав.
штркљав, -а, -о који је дугих ногу, а мршав.
штрoк м узв. звук који се чује приликом гутања. – Штрoк низ гушу.
штрoкавштина ж 1. нечистоћа, прљавштина, запуштеност због неодржавања 

личне хигијене. 2. погрдно о неуредној жени. – Од онуј штрoкавштину ни ореј из 
руће да не узнеш. 3. распусна жена. – Влачи се там с неће штрoкавштине, а деца му 
гладују.

штрoкља м 1. онај који је штрокав. – Немoј да седиш у шкoлу до нећега 
штрoкљу, мoж да има шугу. 2. сиромашак, бедник. – Онија ли штрoкља, куга нема 
куче за кво да увати, oче да се жени с твоју свастику?
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штрoкна ж 1. она која је штрокава. 2. распусна жена. – Една штрoкна се врти 
окол твоега мужа.

штрoкне свр. у једном гутљају попије. – Де да сврнемо у кавану да штрoкнемо 
по едну љуту, а дако че и по две.

штрoкча м в. штрокља.
штрувна ж штруфна. – Одавна смо си черапе врзували сас повезалку, а пoсле 

измислели штрувне од гуму.
штршељ м зоол. в. стршељ Vespa crabo. ‒ Летос су ме увапали два штршеља, да 

сам морал д им код дoктура да ми даде некцију
штула несвр. 1. хода на штулама. 2. мало дете се учи да хода. – Јoш н уме да 

oди, али штула помалко.
штурее несвр. губи памћење. – Почел, жена, да штурее, не познава више свакуга.
штуц м стаклена чаша од три децилитра. – Мен малко едьн штуц винo, попием 

си по два-три.
шћенбоња м онај који има велики стомак. – Шћенбоња, мешина му тoлка, ко да 

е скoтан.
шугoљина ж она која је шугава или која изгледа као шугава; непожељна особа.
шугoше несвр. фиг. купа. – Баба Велика загрејала вoду да шугoше деду.
шуљбење с гл. им. од шуљби.
шуманте туте изр. бежи док си читав.
шуманчьк м. дем. од шуман, лисната гранчица. – Узнем шуманчьк да се вардим 

од комарци, ал не вреди.
шумарсћи вакултет м шумарски факултет. – Гоџа су сиротињска деца ошла на 

студију на шумарсћи вакултет.
шумаче с дем. од шумак. – Скута се зајакат онам у онoј шумаче.
шумкар м један од назива за партизана. – Шумкари су начьс запалили oпштиску 

ерћиву.
шумкoрење с гл. им. од шумкори.
шумсћи м један од назива за партизане. – Начьс била бoрба измеџу шумсћи и 

дражинци.
шуњеретина ж стари поцепани шињел. – Што се бре, не најде нећи да однесе, 

да врљи овуј шуњеретину у Тимoк.
шуњерина ж ауг. и пеј. од шуњер. – Гoлуб, гoре из овај села, прецве е, и зими и 

лети, ишьл у едну шуњерину.
шуњерка ж стари, отрцани, окраћали шињел. – Шуњерката му едва довача до 

колена, а и на грбину се просењила.
шуњерчьк м дем. од шуњер.
шуњерче с дем. од шуњер.
шурење с гл. им. од шури.
шури несвр. врелом водом скида длаку са заклане животиње (свиње).
шурјак м шурак. – Имам два шурјака, oба вредни љуђе.
шурњава ж шуракова жена, шурњаја. – Згoдна, бре, онај твoјана шурњава.
шушеница ж дугачки комад сушеног меса. – У наше салo шушенице се шуше у 

ижу, на врлине окол огњиште, не над огњиште.
шушеничи несвр. сече сирово месо на дуге комаде, на сушенице, које ће после 

стајања извесног времена у саламури, ставити у пушницу да се суше.
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шушеничка ж дем од шушеница. – Ти не знаш кво е благо, кьд вечером разгрееш 
неколко шушеничће у кубе.

шушне свр. приговори. – Не сме да шушне.
шушњoрење с гл. им. од шушњори.
шушњoри несвр. 1. шушка по мало. – Шушњoри еж проз алогу. 2. у мн. тихо 

разговарају, али им се неразазнавајући гласови ипак чују.
шуштерај м шустерски посао, шустерски занат. – Шуштерај му иде oд руће.
шуштерише несвр. бави се шустерским занатом, прави или оправља ципеле. – 

Миле шуштерише код Гуне Шуштера, та исчука нећи динар.
шушће ж мн. скинуто лишће са клипова кукуруза приликом комишања, као сточ-

на храна. – Шушће пoчнем да давам на говеду на недељу дана пред орање, ел оне 
им давају снагу.

шчу, шчеш, шче, скраћени облици од: шта ћу, шта ћеш, шта ће. – Шчу ја туј, 
само да смитам. – Шчеш ми, за никво ми не требеш. – Шче тoј дете код вас, што си 
не иде дoм, веч се ставина.
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА РЕЗУЛТАТИ ДОСАДАШЊИХ И 
ПРАВЦИ БУДУЋИХ ИСТРАЖИВАЊА СРПСКИХ НАРОДНИХ ГОВОРА 
КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (САНУ, Београд, 15. октобар 2019. године)

У организацији Српске академије наука и уметности (даље САНУ), 
Академијског одбора за проучавање Косова и Метохије САНУ, Института за 
српски језик САНУ и Филозофског факултета Универзитета у Приштини са 
привременим седиштем у Косовској Митровици, 15. октобра 2019. године у 
САНУ је одржана Научна конференција Резултати досадашњих и правци 
будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије.

Организациони одбор Конференције чине: дописни члан САНУ Дра-
ган Војводић (председник), академик АНУРС Слободан Реметић, академик 
САНУ Александар Лома, проф. др Радивоје Младеновић, проф. др Митра 
Рељић, др Рада Стијовић, научни саветник, др Софија Милорадовић, научни 
саветник, и др Жељко Степановић, научни сарадник (секретар).

Након отварања, рад Конференције је текао у оквиру четири секције. 
Првом су председавали Слободан Реметић и Александар Лома. У оквиру 
ове секције изложено је шест реферата: Косово и Метохија у оквиру српског 
дијалекатског простора (Слободан Реметић), Прилог историји српских го-
вора на подручју Косова и Метохије (Александар Лома), Називи хлебова у 
говорима Косова и Метохије (Љубинко Раденковић), Српски језик и његови 
дијалекти на Косову и Метохији данас (Митра Рељић), Дијалекатски мозаик 
српских косовско-метохијских говора, са посебним освртом на призренско-
-ју жноморавске говоре (Радивоје Младеновић) и Косовско-ресавски говори 
Косова и Метохије унутар косовско-ресавске дијалекатске области (Софија 
Милорадовић).

У другој секцији председавали су Љубинко Раденковић и Софија 
Милорадовић, а изложено је седам реферата: Зетско-сјенички говори Ко-
сова и Метохије унутар зетско-сјеничке дијалекатске области (Бојана 
Вељовић), О истраживању синтаксе народних говора Косова и Метохије 
(Радоје Симић и Јелена Јовановић Симић), Речници косовско-метохијских 
говора (Рајна Драгићевић), О проучавању лексичког система српских го-

– 1 –



Хроника882

вора Косова и Метохије (Тања Милосављевић), Лексичке позајмљенице 
у српским говорима Косова и Метохије (Снежана Петровић), Досадашња 
проучавања дијалекатске лексике и терминологије Косова и Метохије на 
Филозофском факултету у Приштини (Голуб Јашовић) и Савремена онома-
стичка истраживања на Косову и Метохији (Рада Стијовић).

Трећом секцијом председавале су Митра Рељић и Рајна Драгићевић. 
У оквиру ове секције саопштена су четири реферата: Етнолингвисти-
чка истраживања српских говора Косова и Метохије (Биљана Сикимић), 
Дијалектолошка истраживања српских народних говора у оквиру настав-
но-научне делатности на Филозофском факултету у Косовској Митровици 
(Драгана Радовановић), О косовско-метохијској дијалекатској баштини и 
друштвенополитичким оквирима њеног истраживања (Првослав Радић) и 
Призренско-јужноморавски говори Косова и Метохије у контексту ареалне 
лингвистике и геополитике (Станислав Станковић).

Како се може уочити, реферати саопштени на овој конференцији темат-
ски су разнолики. Од оних општих, из историје језика и етимологије, преко 
радова из дијалектологије, у оквиру којих је било тема посвећених српским 
говорима на Косову и Метохији, затим дијалекатској лексикографији и 
лексикологији, дијалекатској синтакси и ономастици, до радова из етнолин-
гвистике, ареалне лингвистике и геополитике.

У завршној секцији, којом су председавали Радивоје Младеновић и Рада 
Стијовић, отворена је дискусија о свим излагањима, у којој су учествовали: 
Слободан Реметић, Првослав Радић, проф. др Драгомир М. Кићовић, Голуб 
Јашовић, Виктор Савић, Радивоје Младеновић, Александар Лома и Станис-
лав Станковић. Сви учесници у дискусији сложили су се у једном, а то је 
да је куцнуо последњи час да се започети посао настави и заврши (мислећи 
на прикупљање и објављивање грађе са простора Косова и Метохије). 
Закључено је да истраживања треба усмерити према различитим области-
ма (дијалектологији, урбаној дијалектологији, ономастици, етнолингвисти-
ци итд.) и да треба инсистирати на монографским описима српских гово-
ра оних области на Косову и Метохији које досад нису обрађене, као и на 
међујезичкој и међудијалекатској интерференцији. Послове треба убрзати, 
јер, како је навео проф. Радивоје Младеновић, „говори настају и нестају и 
заслужују да буду записани!“ Надамо се да ће тако и бити, пошто је то наш 
дуг према јужној српској покрајини!

Бранкица Марковић
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