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У Другом додатку Рјечника гламочког говора има преко 2.300 по је ди-
начних ријечи и посебних израза. Тако Рјечник гламочког говора има око 
десет хиљада језичких јединица. На Другом додатку сам радио око три го-
дине. Свима онима који су ми помагали у појединим етапама овога Додатка, 
а посебно бројним информаторима са Гламочке висоравни, од којих неки 
нису данас међу живима, овим путем изражавам искрену захвалност за не-
себичну помоћ коју су ми пружили. Да није било њих, овај би Рјечник био 
сиромашнији ријечима које су биле на путу да се изгубе.1

Рјечник гламочког говора објављен је у  LXII књизи Српског дија лекто-
лошког зборника 2015, а први Додатак Рјечнику гламочког говора у LXV/1 
књизи истог часописа 2018. године.

1 У Рјечнику из 2015. године на стр. 205 налази се 28 ријечи које треба избрисати јер се 
налазе на стр. 206. То су ријечи: ћуба, ћубан, Ћубић, ћув, ћудати, ћуде, ћуза, ћукати, ћукнути, 
ћулати, ћулити, ћулумак, Ћулум, Ћулеглава, ћумез, ћунути, ћопати, Ћопо, ћора, ћоратати, 
ћорати се, ћорда, ћорнути, ћос, ћосо, ћоша, ћошак, ћошоња.





А

а, узв. што. – Што, Мијајло, данас тешеш шимлу? Знаш ли, болан, да е 
светац у црљеније словије? „А? Да Бок прости и његова милост.“

а-а, назално а у функцији негације, нећу, не могу. – О, Мијајло! Оћемо 
ли уитро у-Мркоњић на дернек по-косе и брусове? „А-а, не мугу, боли ме 
нуга, угрдијо ме паврљ па шевам.“

а воч, узв. дозивање говеда на воду. – А-воч на корито, а-воч на корито.
ај, скраћеница од иди, пођи. – Узми торбу, јање мое, па ај за овца, ено-и 

замакошe прео-Цијепаца, упашћe и масуле.
ајме, узв. чуђење, жаљење, страх. – Јеш чула, бона Аћуша, да е по-

гино Каре на-Рбини? „Ајме мени, не говори.“
ајмоте, имп. пођимо, кренимо. – Ајмоте, људи, шта чекате, уватиће-нас 

ноћ низ Рокин до. Долеко су Врбљани овдалeн.
ајс, узв. подстицање оваца да крену. – Ајс, бико, вуци-те не-ћели, што 

вазда остаеш иза оваца. Шта тражиш сама по гредару?
ајт, имп. иди, крени, губи се, бјежи. – Штош-ти, Саво, ту међу косције? 

Ајт, ајт за своије послом, не завандиши вођекаре, видиш да људи косe. Није 
њима до твоe бреспослицe.

ала и врана, -e, ж. све и свашта. – Вођекаре, на овом проклeтом 
вијогузу кад засуши и уриједи киша, на јаднок тежака навали и ала и врана. 
Џематом бетеришe оно љетинe и рашта си оро и крв своју пијо.

алај, узв. много, пуно. – Алај-ћу-се најест кукурузe, док-се моја зекуља 
помузе. н. п.

ањцук, ањцука, м. квалитетно ново одијело за свечаности. – Набавијо 
Тодорина нуво одијело доље у Каурије, ањцук ко испо чекића. Облачијо-га 
само на збору у-Рорије и кад-би ишо на-славу у кумство.

а- сец, узв. позивање говеда на со. – А-сец, а-сец, мило муе благо. Ајте 
на-со, има евта нијесте лизали соли.

аскурђел, -а, м. далеки предак. – Од-нашок аскурђела Боина до 
данашњок дана, има вишe од дванeст кољeна. Неки велe и-вишe, али мањe 
нема.

аскурђелов, -лова, -лово. оно што припада аскурђелу. – Аскурђелова-е 
жена била нека Милица и синови Марко и Лазо. Тако пишe на крсту у-нашом 
гребљу више села. Не-зна-се ко-су-му ћаћа и матeр.
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асли је сврцијо, изр. изгледа да је изгубио здрав разум. – Велe да уном 
Пајканову маграилу није сва трава на-мјесту. Асли-је сврцијо, боже-ме про-
сти и не-буди примијењено.

аха, аха, узв. одобравање, неке, нека... – Како Павлезан забрљеуши 
Цигу Дреновића отут и-отут, Гајан спика повика: „Аха, аха, требо-си-га и 
керачом претеварити да утуви у чију ливоду врндаља камeње.“

ашигџиница, -e, ж. љубавница. – Имо наш лугар едну ашигџиницу 
вође у селу и знало-сe која-е, али-га никат нико не-виђе ш њом. Ђе-се то 
крије, бога ти милостивок питај.

ашигџиничин, -чина, -чино. оно што припада ашигџиници. – Е, брале 
мој слатки, ашигџиничине тајне није муго свако дознати. Уна-е-то крила ко 
змија нуге. Не-би-је ушпијо да-су-ти четри ока у глави и едно иза-врата.

Б

багрусило, -а, м. надимак крупном и аљкавом мушкарцу. – Свако-е 
нашо село имало понекок багрусила. Али, што-е бијо едан багрусило у Вага-
ну, ви мени не-би вјеровали кат-би ја вами причо о-њем. Сапeт у све-четри.

багрусилов, -лова, -лово. оно што припада багрусилу. – Јађена-ти и 
–жалосна мајка, да ти видиш каки-је багрусилов рукорад, ти-би окрено од-
њек главу на-све четри стране свијета само да не-гледаш ругло.

бает, -а, м. задебљање на мјесту опекотине или посјекотине. – Опржијо 
се наш Пељиса па-му осто унај велики бает на руци. Није ун то кријо, вели: 
„Нијесам ја створијо бает, ово-е мени бок дао.“

баја, -e, м. надимак несташном мушкарцу у младости. – Оћемо-ли 
запјевати, баја, едну нашу из роднога краја. н. п.

бакрар, -а, м. онај који прави бакре, земљане судове. – Није било бољок 
бакрара от Лазара Инићића из Красинца. Код-њек-су сви наручивали бакре;  
Само-су у Красинцу били бакрари. Ваљда ту има добрe земљe за земљанe 
судове.

бакреница, -e, ж. бакрена жица. – |Оћемо-ли, мала моја, | У-шумицу 
под-буквицу, | Плести жицу бакреницу| н. п.

бактати се, -ам се, несв. тешко живјети, састављати крај са крајем. 
– Па, како-ми девераш, мој Савука, на овој пустој брезбрашници? „А, бактам-
се некако и дурам да прођe дан. Тешко сиромаку па-ет.“

бањгируша, -e, ж. жена која бањгира, хода упразно којекуда. – Вазда-е 
код-нас била покоја бањгируша у селије. Нит-се удае, нит узбија каки посо.

барвечe, израз. добро вече. – Барвечe, људино, јеси ли ти како сусто 
на овом звизгану? Барвечe, болан, што мучиш. Цвијуљда приђе да-га мало 
промрда, кад прет-кућом самар. Од умора није разлоково ко сједи прет-
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кућом.
бардакача, -e, ж. дрвени суд за извлачење воде из бунара. – Из бардакачe 

је вода некако слађа него из онe гвозденe кобe. Ај-ти томe уђи у-вај ако-тe 
бок створијо и мајка родила.

баркати, -ам, несвр. дирати, повремено узнемиравати кога. – Дедeре, 
дјецо, не-баркајте ствари по долапу, тамо-су-ми сврдлови и шарамани.

батрган, -а, м. луталица, онај који батрга без циља. – Лако-ти-је по-
знати батргана. Нит зна ђе-ће ни шта-ће. Вазда избеутијо ко да-га-е ошурило.

бацати конац, изр. пилати ручном тестером на терзијану дрвену да-
ску. – Кад-би-се бацило пет конаца треницe петицe на-дан на терзијану, то-
ти-је бог богова, али требају два арна момка.

бацити низ-воду, изр. заборавити нешто што је прошло и не може 
се вратити. – Едан-нам-је пласт сијена прогњијо и скрос пропо. Нема другe 
вено бацити низ-воду. Ђаво понијо, ђаво однијо.

берикати, -ам, несвр. постепено прикупљати и гомилати новац. 
– Бога-ми, ови наши друшкани полијепо берикају од државe; те плаћа, те 
одјећа, те следовање. Било-е и за Краља берикања, али ово земља није шче-
кала.

беус, парт. изражавање негације и искључивања. – Зна ли наш Лазата 
коју проговорити у-школи, шта ти велиш, Ђурага? „Ма, каки, ни беус. Није 
школа за свакок, сепаратно за уну главу.“

бецелирати, бецелирам, несвр. упорно посматрати нешто. – Унај 
Швабо Вукс поваздан бецелира ову нашу шуму више Дреновића дола. Асли-
му-се спадају унe мадре брез грана, шта-ли.

бивало-е лијепа вакта, изр. некада је било и мира и родних година. – 
Не-треба душe губити. Бивало-е лијепа вакта за краља Лесандрe. Рађала-се 
дјеца, овце-се близниле, пјесна-се пјевала, пусти миљак па-ет.

бијаде ријек, изр. било говора о нечем. – Је-ли-но јучe бијаде ријек о 
женидби нашок Нинe? „Ма, бјежи болан, ко-ће адума оженити. Ун бјежи од 
женска чељадета ко магла од-брда.“

бијаде што бијаде, изр. што је било било је, повратка му нема. – Што-
ти, Лука, толико жалиш што-е гром запалијо кошару? Мани-се жалe. Бијаде 
што бијаде. Нек-је остало благо, а направиће-се кошара, има шумe.

бијадошe ледови, изр. биле су тешке и хладне зиме. – Педесeтe 
бијадошe ледови ко-никат. Заледиле-се локве наоблац и тако оста све до-
Ђурђева.

бијела врана, -e ж. невиђена чудеса. – Што-си, Мате, убељијо у магар-
ца ко-да-си угледо бијелу врану? Вели Мате: „Није оно врана него гламочки 
зец.“
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бијели свијет, изр. бескрајни простор, човјечанство. – Не-море-се од 
нерада живити. Не губи, Ђоко, утаман дане, отисни се у-бијели свијет. Има 
крува у бијелу свијету, није сав крув вођекаре под Пандурицом.

било битисало, изр. не треба жалити за оним што је пропало. – И-ја-
сам-ти, Илија, некат бијо млат и лијеп тако ко и-ти. Имо пара, имо нувије 
опанака. Волијо и потрошити, али тога вишe нема. Било битисало.

биљчина, -e, м. аугм. од биљац. – Ка-се отка на-тари уна велика 
биљчина, трое чељади-се море покрити ш њим и не-бој-се зимe.

бир вакат, изр. вријеме које је давно било. – Е, мој брајко, за бир вакта, 
док је Бок заповиједо, било свега и свашта: кавe, ракијe, дувана. Данаске-се 
све извратило па ниђе ништа.

Бираћe коло, -ћeг, -а, с. друго гламочко коло поред чувеног глувог кола. 
– Ка-се игра Бираћe коло, ондак цура уђe у-коло и бира с ким-ће играти. Он-
дак се припјевава: „Ово двое повисоко, треба ћебе пошироко.“

биров, бирова, м. биро за запошљавање. – |Благо мени и моме шарову, 
| Он на ланцу, а ја на бирову| н.п.

бити змију по репу, изр. радити узалудан посао. – Немој ти, Стевиша, 
доводити Здравила памeти од главe већ о-табана. Не вриједи змију бити по 
репу. Утече у шушањ и ништа нијеси направијо.

бјелица, -e, ж. врста укусне јабуке. – Наша бјелица прва процвјета и 
ми дјеца раскопавамо цвијет да видимо, шта-то тамо има.

блентара, -e, ж. погрдан назив за главу. – Што-ће теби, главоња, та 
толика блентара ка-ти не-знаш мислити ш њом. О твоe блентарe се мугу 
скроити двије осредњe главе, а теби твоја ничем не-служи.

блентов, блентова, м. човјек умањених умних способности. – Виђе-ли-
ти, Јоја, шта учини унај пољаров блентов? Ено-га превалијо кола сијена на-
срет прогона па закрчијо пут, не-море се пролазити. Да-бок сачува и заклони.

богарати, -ам, несвр. често псовати бога. – Кут-ме нуге пронесошe 
и очи проведошe, не-чу глава црњeк и већeк богарања ко вођекаре код-нас. 
То-ти се богара поваздан ко-да нема другок посла.

богараш, богараша, м. онај који често псује бога. – Није било већeк 
богараша от Дуцка у-нашом крају отка-е гавран поцрнијо. Ја-млим да-е све 
богове са небеса скантаро и осово у едном дану.

богарашов, -шова, -шово. оно што припада богарашу. – Богарашове 
бесједе не вриједe пишљива боба и немаш шта слушати осим совскe.

бог богова, изр. посебна вриједност, сјајно, одлично. – Цијелу-е нућ 
падала киша и налила локве и бунаре. „Е, бог богова“, вели Лакета, „сат-ћe 
нагрнути траве ко из водe.“

бог зна, изр. само Бог зна тајне које су човјеку несхватљиве. – Ено об-
руча око Мјесeца, шта-ти, Маркане, мислиш, какво-ће бити вријеме? „Е, муј 
синко, Бог зна, не-знамо ми смртници.“
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бог милостиви, изр. оно што је највише поштовано код човјека. – 
Молте се богу милоством за-здравље, једино он море помоћи у овој несрећи. 
Бог милостиви-је створијо чоека и само-се њему молте.

бог све види, изр. ништа се не може сакрити од божије моћи. – Не-
треба узимати туђe ни-по мраку ни-по дану. Бог све види и све зна и од-њек-
се не-море ништа сакрити, таман да кријеш у-прлe јаме.

бог створијо, изр. најљепше и најбоље је оно што је створио бог. – 
Оплела тетка Драгиња бућу своме Милошу, бог створијо, ко из какe ваврикe 
у граду.

бог ће платити, изр. ако нико не плати труд и залагање, има ко ће. – 
Поправља Винко тесту испот села, а Ђурага гледа па вели, тако, тако. Додаде 
Винко: „Ово нико не-море платити.“ „Бог-ће платити“, вели Ђурага па оде 
нис-поље.

богу иза леђа, прил. скривено, забачено, далеко, неприступачно. – 
Удала се Ђурђија у-Прибељу на-крај села, скрос испод Виторогe, вели Васа-
та. „Бољe би било да-е уломила врат, удала се богу иза леђа“, кажe Цвијан.

богу плакати, изр. жалосно, сиромашно, биједно. – Кад-је умро 
покојни Ђурица, оста јадна Анђелија с трое гњачади. Вели Милекоња: 
„Браћо моја, оно-е богу плакати. Нема другe вено помаште ко колико море.“

бог убијо ко-е изумијо, стих. дио дистиха народне пјесме. – |Бог убијо 
ко-е изумијо, | На киљекар стављати пенџерак.

божија воља, изр. божијој вољи је човјек подређен. – Сништријо-
се Вид. Јучe-му крепала крава, а данас грум запалијо пласт сијена под 
Дебељаком. Тјеши-га Танасија: „Не-жали, Виде, божија воља. Гледај уно 
дјецe.“

божија капа, изр. небо, васионски простор. – Боже муј, свашта-ли 
живи под божијом капом. Ено Бајe, лежи цијели дан пјан испот кленића.

бок-ти не-до, изр. клетва де не дао бог никакве среће. – Не препадај 
дјецe, маграило едан, бок-ти не-до, што-си пограисо. Имаш ли ишта 
паметније?

бок-т убиће, изр. клетва, убио те бог. – Е, несретни Саво, бок-т убиће, 
што не-идeш у-посоду ко и-други клапци. Што отeжeш јаие по селу?

бола, -e, ж. болест. – Напала Клисару некака бола па неће да-га-се 
канe. Накe болe још није било вођека. Напо-му-се, прошћеш, некаки поганац 
на трбуву па из-дана у-дан само копни и топи-се.

бољe суво јести, изр. не треба са сваким имати посла. – Е, брате-
си-ме мој рођени, бољe суво јести нек ж ђаволом присмакати. Ено Воина 
Нинковића, ожени-се па по-цијели дан рат у-кући. Што није прогледо очије?

боровњак, боровњака, м. жбун боровнице. – Нема боровњака ко у 
Дреновића долу ниђе на свијету. То-ти-је све боровњак до боровњака.



Милош Бојиновић10

бос по-трњу, изр. тежак, трновит животни пут. – Питали Цвијуљду, 
како-му-е било на Тиролу у Врањиније солдатије. „Прово-сам-ти-се ко бос 
по-трњу“, вели Цвијуљда. „Само што-нас нијесу пекли на-ватри. Велe: – Ви-
сте криви што-е Гаврило упуцо Вердината у Сараеву.“

бота, -e, ж. лоптаста маса блата или тијеста. – Узe Каја боту врућe 
пурe и оде за говедије брез бромзања и галамe.

ботетина, -e, ж. аугм. од бота. – Покојни Илијетина Ђерман је муго 
поести по неколикe ботетине пурe па-га звали пурар.

ботица, -e, ж. дем. од бота. – Лујо-е шпатан и жгољав. Њему-е доста и 
една ботица пурe. Не-да-му-се кукавцу јести.

брадва на-лијеву, изр. ријеткост у људској пракси. – Сви-су наши 
мушкићи радили десном руком. Мало-е ко радијо лијевом, ми-би рекли шу-
вом. Тодор Копања имо брадву на-лијеву руку и ми-се дјеца зацeнeмо от 
смија.

брадвинчић, -а, дем. од брадвин. – Имо Тривуцан нешто брадвинчића 
и то-му-е бијо сав алат. Валијо-се да има и шарамане иза-кацe.

брадвица, -e, ж. дем. од брадва. – Некат су биле брадвице од еднок 
вртаља, а кат вамо у-неко доба потече уна мазија из Беча, почeшe уни Ше-
шуми у Преоцу ковати брадве от-килe.

бразданица, -e, ж. прослава прве бразде у гламочком крају. – Јучe 
Инићићи у Красинцу убраздили први у селу па-ћe у суботу славити бразда-
ницу. То-е стари адет и печe-се ован трећак, то бива, да буднe родна година.

брајкан, -а, м. аугм. и пеј. од брат. – Није-ти-то паметно брајкане, што 
крадеш богу дане. Мугла-би-те питати старост, ђе-ти-је била младост.

брајканов, -нова, -ново. оно што припада брајкану. – Објеси-ти 
брајканов посо мачку о-рeп. Тај-се неће врућ напити леденe водe.

брезакоње, -а, с. неуважавање државних прописа, закона. – Врањо-е 
бијо росно цвијеће, какво-е било брезакоње за турскога вакта. Ко-Турака-е 
било, кадија-те тужи, кадија-ти суди.

брезбожник,-а, м. онај који ништа не поштује па ни Бога, невјерник. – 
Већије брезбожника није било ко уни Титини друшкани. Уни-су-се и ћаћинe 
славe одрекли. Уни-су вјеровали само у свое положаје.

брезбожников, -кова, -ково. оно што је својство брезбожника. – Све 
баркај, само не-баркај у брезбожникову партију и столицу.

брезбожништво, -а, с. тотално непоштовање бога и природних за-
кона. – Већeк брезбожништва глава није шчекала ко овок вакта. Ни-се идe 
у-цркву, ни-се моли Богу, ни-се почитују старији. Доклeн-ће ово вако, ђаво 
зна.

брезимена, брезимена, с. презимена људи. – Ја у ово своије година не-
чу гадније безимена ко у-Алапићу, те Куробаса, те Ликокур и још штокакије.
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брез совe у-млин, изр. ићи на неки посао неприпремљен. – Ама, ђеш 
брез совe у-млин, јађена-ти мајка која-тe родила? Шта-ш ако-ти парипче 
превали самар на-Клачини, а ниђе никок близу. Понеси сову, будало.

брезув, -а, м. онај који нема ува. – Нашом брезуву-е пашче одгризло 
уво кат-је бијо мали. Али, није-то ништа, њему-е прасица одгризла прст у 
рукe.

брес-кесe у-сватове, прил. брукати се, срамотити се. – Не-идe-се 
брес-кесe у-сватове, мудрове. А, ти-би, Пељука, још ишо у опанције.

бритвале, бритвала, pl. tant. багламе. – Валијо-се Стоен доље 
у-Врбљаније да зна сковати бритвале. Ондак-му Баце донесошe некакво 
гвожђе и он-ти, удри, удри чекићом по-гвожђу и од бритвала ништа. Велe-
му Баце: „Е, мој Стоене, бритвале се правe горе у царском граду у Аустрији.“

брљати, брљам, несвр. кварити, прљати, правити неред. – Одмакни-
се од банка, не-брљај-ми по алату, скупо-е-то плаћено у Варцару.

брњетина, -е, ж. аугм. од брња. – Погледајдере унe Оћикинe, колика-
јој-је уна брњетина на-губици. Уна да продае шиљеш на пијаци, дај болан, 
прођи се.

брњкаша, -e, ж. жена задебљаних усана или са неком флеком на усни. 
– Свака-е брњкаша одбијала мумке о-себе збок унe проклeтe брњe, ђаво-е 
нуси и кат прирасте нуђе ђе-се види.

броити звијезде, изр. бавити се узалудним послом. – Само-ти, 
ћућулајкане, брои звијезде по ведрини, али о-тога нема вајдe. Привати-се 
каква посла, јадниче јадни, идe старост и гурема.

броити зубе, изр. у тучи некоме избијати зубе. – Смири-се тамо Триву-
не, да ја некоме не-би броио зубе вођека међу људије, јеш-чуо.

броити муве, изр. доколичење, безвриједан посао. – Неће Бране да учи 
школу. Ено-га брои муве и јаса по селу.

броити ребра, изр. тући некога сурово. – Миркан и Ђуро свакe годинe 
на збору у-Рорије, едан другом брои ребра. Збор не-море проћи брес-тога.

броитро, поздрав, добро јутро. – Броитро, Милошина, еси-ли ти како 
спаво нућас? Мене трго несретни ишијак посвуноћ, нијесам ока склопијо.

бромзара, -e, ж. крушка у облику звона, бромзе. – Шпиранове крушке, 
унe правe бромзаре, слатке ко мет, али не-смијеш от ћулумскије паса прићи.

бртебогме, изр. лагана тврдња, слободна процјена. – Овај-ти-је први 
брус Симица, подобар, а овај каво други, бртебогме, не-ваља. Прави цимен-
таш.

брудити, брудим, несвр. будити из сна. – Немојдeре брудити Лазe, 
бок-ти велики дао, уморан-је, бијо у-млину.

брчик, брчика, м. кратка и густа планинска трава тврда за кошевину. 
– Ја-млим, отегнућe-се Вици Стоенову јаја, прошћеш до кољена, док покоси 
унај брчик горе у Доловије. Да-му-е варцарка кованица па-ет.
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бугарке, -ки, ж. вунене чарапе плетене на једну иглу. Копчале се са 
више кукица и спона од жице. Носиле их искључиво старије жене. – Ка-се 
сукненe бугарке сковчају око нугe от кољена до петe, не-бој се зимe и цичe.

будали-је море до кољена, послов. малоумност, глупост. – Велe да-ће 
Тришо ићи пјешкe у-Бачку у курузе. О, будали-је море до кољена.

буднe-се маротан, изр. моменти нерасположења. – Има дана па-се 
буднe маротан и тежак ко туч. Ондак се исану ништа не-мили радити.

буковача, -e, ж. квалитетна печурка на буковом дрвету. – Буковача се 
ни рудњачe не стиди. Така-ти-је-то печурка, брале мој, да прсте оближeш.

булетање, -а, с. обиљежавање стабала у шуми за рушење шумарским 
чекићем. – Кат дођe прољеће и почнe булетање шумe, мени драго глети како 
чекић нешто услика на-дрвету. И-другој дјеци драго.

бунарина, -e, ж. аугм. од бунар. – Има у Пољићевој Анићeвки една 
бунарина, вазда пуна водe. Нико жив не-туви, ко-е-ту бунарину направијо.

бунарови, -рова, м. множина од бунар. – Има разније бунарова 
у-нашом крају, што калаисаније, што зиданије сувозидом. Неки стари нарот 
правијо овe са сувозидом и вазда имају водe. Ту вода стално помало пишти.

бунасање, -а, с. говор у сну при спавању. – Прелађена исана спопанe 
штокако бунасање па по ноћи прича ко-да с неким глендишe.

буника, -e, ж. отровни коров. – Свака марва зна која-е трава отровна. 
Не-би-ти овца доватила буникe да тридни није ништа окусила. Буника-ти 
расте по буњиштије ђе-се баца буњиште и штошта.

бурлаша, -e, ж. бурлава жена дебелих образа. – У-нашом селу није 
било ниеднe бурлашe, али брате, у-другије селије, свака друга.

бућ, -бућа, м. бусен земље обрастао травом. – Ако-се кртичњак не 
разгрнe по земљи, он-се стврднe и постанe бућ. Бућови освоe ледину па-се 
не-да косити.

бућа, -e, ж. мушки или женски џемпер од вуне. – Изгубијо Пери-
ца Ћулум нуву бућу от чистога власа. Бијо пјан па изгубијо. Једва-е нашо 
у-Клeњу.

бућетина, -e, ж. аугм. од бућа. – Било-е уније бућетина народу до 
кољена. Бућетина-е спас за чобана, чува-га од ледова.

бућица, -e, ж. дем. од бућа. – Матере-су дјеци плеле унe мањe бућице, а 
одраслој чељади унe великe буће. Сва-би-се вуна потрошила на-буће.

В

вадити маст, изр. доводити немирнога у ред. – Миле Видић свакок 
свакаток дана Вици вади маст и доводи-га у суру, али не користи. Заварито 
на-ујаке Ћулуме па шташ-му.
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ваздуги, -а, -о. сав, цио,цијели дуги (дан). – Ваздуги дан пада киша и не-
да ока отворити. Вако-е и јучe било, ваздуги боговетни дан падало у пували 
вјетрови, права лапавица.

вакат умирати, изр. живот је при крају. – Колико-ти-је година, Анка, 
пита Дара на едној даћи у Гламочу? „Бога-ми шездесeт, моја Даро.“ „О, вакат 
умирати“, вели Дара и додаде, „мени-је седомдесeт пета од Јовања.“

валкутeт, -ета, м. факултет, висока школа. – Причо Јоварега да-би на 
валкутeт, а има четверо дјецe и педесeт година. „За-те-е валкутeт ко и за козе 
сијено“, одбруси-му Ћурлик Ћулум.

валкутетлија, -e, м. онај који студира на факултету. – Није код-нас 
било млого валкутетлија. Текe, вамо у-неки вакат, ка-се отворишe школе, 
нагрну млађарија на валкутете, те доктури, те правњаци, те провесури.

ваља дуката, изр. нешто од велике вриједности. – Волијо-би, Никола, 
да имам ваки косни брус ко ти, не-би жалијо дати овна трећака. Ваки косни 
брус ваља дуката и-вишe.

ваља кравe, изр. нешто што има вриједност краве, највећег добра се-
оске породице. – Ка-се треви коса варцарка љута на брусу, брка-ми и образа, 
ваља кравe. Не-знате-ви шта значи оштра коса за тежака.

вамо кашњe, прил. вријеме иза неког догађаја. – Бијаде велика суша 
педесeтe. Од Илина до Преображeња, све-се скокорушило од пустe жегe. 
Вамо кашњe, почeшe помало маждити кише и ледине-се зазеленишe.

вамо по-нечем, изр. тајни знаци које издвојени појединци распознају. 
– Има-ли Стеване, миша у-твоме купјеришту? „Има, има полијепо, знам-ја 
вамо по-нечему.“

вамо у-неко доба, прил. накнадно вријеме иза неког догађаја. – Кат 
Швабо начини штреку на-Млиништије, вамо у-неко доба, отворишe и зему, 
нођека ђе-е уна чесма са-три луле.

ванђелист, -а, м. писац Јевањђеља. – Муја-е крсна слава вањђелиста 
Марко, милост-га било. То-нам-је крсно име отка-се зна за-нас.

Ванђeље, -а, с. Јеванђеље, дио Библије. – Ванђeља-ми и светитеља 
Јована, вако-е како-вам говорим и ништа не-кријем. Видијо-сам јучe пет 
међeда у-шуми у међеђације.

варакати се, -ам се, несвр. избјегавати замке и опасности. – Ми-ти-се 
цијела свога вијека варакамо с ледовије и сушама на овомe нашом вијогузу.

варен, варена, варено. готов, дошао му крај. – О Миле, ђе-е унај Раде 
што украде муја клијешта? „Варен-је. Ено-га предае богу душу. Његову-е 
лоповлуку моро доћи крај, кат-тат.“

варцарски шклопац, -ског -пца. м. нож коричњак из Мркоњића Гра-
да, бившег Варцара. – Има тетак Никола едан варцарски шклопац, оштар ко 
бритва. Купијо-га у-Мркоњићу кат-је ишо по-косу и брусове.
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васпоставити, -им, свр. успоставити, утврдити, завести ред. – Не-
би Локварије васпоставијо ред у селу нико жив. Вазда за-вратове око међа и 
локава, око прекашања у ливоди и бога-ти питај шта још.

ватати капницу, изр. сводити воду у суд при топљењу снијега. – Ко-е 
имо ајат, доносијо груде снијега на-лeђије и стављо на ајат да-се топи па вато 
капницу у корито. Тако-смо-ти деверали и муку мучили с водом.

велe мушко, изр. радосна вијест. – Није чоек имо дјецe, па пошље не-
колико година оста жена куљава. Косијо чоек у Цијепцу, кат, ево-ти Ћопe. 
Приупита чоек има ли што нуво, а Ћопо ко ис торбe: „Велe мушко.“

величачки, -а, -о. превелик, голем. – Ископо Лазурда едан величачки 
купијер доље у долици више Баришића. Већок купијера, глава не-виђе.

верија, -e, ж. ђачки љетни одмор. – Ка дођe верија прео-љета, код-нас 
све кључа от-пјеснe. Дођe млађарија кући па све кључа и гигија.

весија, -e, ж. власник, ималац. – За турскога вакта, нијесу наши стари 
били весије своe земљe вено несретни Турци, траг-им-се замео.

весија своe главe, изр. власник свога живота. – Е, неш-ми вала ни-ти, 
кривоја, одређивати, шта-ћу и како-ћу. Ја-сам весија своe главe, а не ти.

видидeре, имп., види. – Видидeре, мали, асли-се неко мута око-нашије 
купијера у-Узглавници? „Ма, није, ћаћа, то-се теби нешто причињава.“

видим ја тебе, ти видиш мене, изр. непобитна истина. – Ово што-ти 
говорим, чела-е истина, сведно, видим ја тебе, ти видиш мене.

видити змији ноге, изр. оно што је немогуће. – Лопов се крије од људи 
ко змија ноге. Ко-ће видити змији ноге и лопова у лоповлуку, мој брате?

видле ноге пута, изр. ходало се дуго и напорно без потребе. – Сма-
зо Павлезан у-Роре по јакој мећави на светок Саву. Чуо да-е Илија Штрбац 
донијо паре за његову шуму. Он доље, кад ни Илијe ни пара. Ка-сe вратијо 
и једва живу главу изнијо, вели-му Гајан: „Видле ноге пута.“ Ондак додаде 
Мрђа: „Ко нема у глави, има у ногама.“

виђу колико-е сати, изр. уочити чињеницу и избјећи опасност. – От-
ишла Стевишовка гунати врепце ис кунопљишта. Неко свезо црљену руду 
за-прошће и уна-ти-се из истије стопа врати натрак. Говорила Тосићки, ја у 
долицу, кат црљена руда свезана. Ја виђу колико-е сати, и смјеста натрак.

вижитирати, вижитирам, несвр. прегледати. – Пијан лола, пијан па 
штудира, а Милка-му шлајбак вижитира. н. п.

вијек вјекова, изр. трајање за сва времена. – Направијо Тода нува 
кола. Мугу бити вијек вјекова. Трупине буковe, а палци растови.

викати, вичeм, несвр. савјетовати некога, говорити посебно. – Вели 
Лакетовка, викала-ја дјеци да слушају, а уни окрећу главу од-мене.

вирнути, -нeм, свр. накратко погледати кроз узак отвор. – Вирнидeре, 
жено, да нијесу куњи упали у-котар, обрндаћe зимско плашће.
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вити јаблан, -тог, -а. м. љепота и младост. – Наше цуре пјевају на 
прелије и зборовије: „Мој драгане, мој вити јаблане.“

витки, -а, -о. танак, млад, здрав, савитљив. – Смирдe-се мало, деране, 
да-те не-би пегло витки прут ђе не-треба.

вицкаст, -а, -о. смијешан, сличан вицу. – Вели Кавара Стеви, ти-си 
мени мало вицкаст. Што-се не-дружиш ш људије да-се мало припитомиш.

вјетринар, -ара, м. ветеринар, марвени ећим. – Ранијe код-нас није 
било вјетринара па-нам стока липсавала листом. Вамо кашњe, ка-се појавишe 
вјетринари, спас за тежака и његову марву.

вјетринаров, -рова, -рово. оно што припада вјетринару. – Вјетринаров 
посо-е прави посо. Он лијечи марву која не-зна рећи шта-е боли. Знате-ли-ви 
шта-то значи кад вјетринар тежаку спаси краву да не крепа. То-ми-је посо.

влашац, -шца, м. младо жито које поникне на њиви послије вршид-
бе. – Не-смије-се подметник водити ђе има влашца. Чим-би окусијо зерицу 
влашца, одма-би крепо, нико-га не-би спасијо.

вод-вод, имп. води, води. – Побили-се Миркан и Ђуро на збору. Угледају 
два пајкана па уватe обоицу за-уши, па вод-вод у прдекану.

водарити се, водарим се, несвр. снабдијевати се водом. – Ми-смо-ти-
се Локвари водарили из бунара. Пили кишницу јер није било живије вода.

водити туђу бригу, изр. запоставит себе, а бринути о другом. – Свој 
крув јести и водити туђу бригу, нема ништа манитијe на бијелу свијету.

возарити, возарим, несвр. путовати на посао. – Како-ми, Максо, воза-
риш на посо, да-ти није долеко? „Устанeм рано па нуге пода-се и удри пјевe.“

возити се на туђије колије, изр. дати своју судбину другом у руке. 
– Вавијек-је глава у торби ка-се возиш на туђије колије. Немој то себи до-
зволити ни-по-коју цијену, јес чуо. Води о-себи рачуна, рашта имаш главу.

воицати, -а, -о. посве мален, ситан. – Јучe-сам видијо што видијо 
нијесам у ово свога вијека. Нуси жена у нарамку ев, воицато дијете колик 
курус.

воицни, а, -о. посве мален, ситан преко мјере. – Воицни клапчић одав-
но није узрасто код-нас ко овај Росин деран. На кога-ли-е шпатан, ђаво зна.

воишашни,-а, -о. посве мален, убог. – Од воишашнe дјецe ко ова близ-
нат, никат нећe постати крупни људи. То-е тако отка-е свијета и вијека.

воишни, -а, -о. овако ситан као овај. – Како-се само воишни чоек роди 
ко овај Кепец у Ћулумије? Али, чврст ко зрно, бок створијо, муња.

воле, -e, м. 1. чворуга на глави од ударца тврдим предметом. – Ударијо 
неко Пељису керачом по глави, ено-му на челу волe колик највећо оро. 2. 
мушко теле тек отељено. – Јучe наша зекуља отелила еднок волу.

воли, волова. нар. израз за волове. – Вавијек-је било отка-е свијета и 
вијека да воли ору, куњи зобљу.
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волишни, -а, -о. мален као овај. – Волишно-се дијете одавно није роди-
ло у-нашом селу. Нема болан, колик врбљански курушчић.

волусина, -e, м. и ж. аугм. од во. – Јој, количачку-е волусину имо Мак-
сим Чегар, јађена-ти мајка. Једва улазијо на врата у кошару. Узeшe-му-га 
друшкани.

вољ ово, вољ оно, изр. широк избор понуђене робе. – На-Млиништије у 
земи, свакe пиштe што-ти срце иштe. Одабери, вољ ово, вољ оно.

вољтати, -ам, несвр. слагати балване на лагер уз команду овољте. – 
Кад наши сјекачи стану вољтати балване на лагер горе у Палежу, одјекује 
кроза-шуму све-до Глогињe и Ревеника.

вочић, -а, м. дем. од во. – Имо Лућа Шавија два вочића па сувозијо са 
Јожом Малешевића. Оба потанки тежаци једнокравци, али у свакок пуна 
кућа дјецe ко шипак.

врагли, изр. превртљив, вјешт, весео. – Ти-си, Стево, и врагли и по-
мало вицкаст. Не-мореш-се уватити ни-за-уво, ни-за-рeп.

врати коко што-си позобала, изр. дуг се враћа, кад тад. – Побрали 
Чегари Видесилове јабуке овноћ. Крле бијо главни. Видесило тужи и стигнe 
Крли глоба. Видесило од драгости вели, а, врати коко што-си позобала.

вребање, -а, с. чобанска игра вребе. – Наши чобани-се поваздан вребају 
и кевају код оваца. Вребање-им-је некако најдража игра. Дугачак-је дан па 
имају времена гани за игру.

врепчић, -а, м. дем. од вребац (врабац). – Јадни врепчић поваздан 
кљуца на-торинама по празној слами. От чега живи, бога питај.

вријеме за бацање, изр. сувишно вријеме лијеног човјека. – Има наш 
Саво времена за бацање. По-цијели дан сједи пред Цигином каваном, цондра 
и, прошћеш, отeжe јаие.

врнтав, -тава, -таво. неразуман, малих резона, сулуд. – Врнтава исана 
ни говедије не-треба слати, а камоли у-цркву водити.

врнтаво шиљеже, -а, -ета, с. симбол изгубљеног разума. – Онај-се мали 
Мијајлов стално окрећe око-себе ко врнтаво шиљеже, боже-ме прости.

врнтови, врнтова, м. настрани људи. – Не-би овије нашије врнтовије 
сав Варцар наково коса колико уни мугу пребити. Не-знају чувати косу од 
камена старовника па навалe ко каки срмоња.

вртукати се, -ам се, несвр. лагано радити неки посао. – Кишица лагано 
мажди, а ми-ти-се полако вртукамо и косимо око сјеначишта у-Клизавицама.

вруна, -e, ж. земљана пећ у старијим кућама, симбол топлоте. – Нема 
љешвeга крува ко из врунe, слађи него посачњак. Ка-се вруна загрије па при-
слониш леђа уза-њу, не-море-ти мећава ништа.

вруњак, -ака, м. хљеб из вруне. – Принијела матeр Лакети поло вруњака 
и едну раљичицу врућe вареникe. Лакета наклапи јести и све спуца док-си 
дланом о-длан.
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вруњачић, -а, м. дем. од вруњак. – Чобану-е доста едан вруњачић кру-
ва и една букарица кисела млијека на-дан.

врућа глава, -e, ж. нагла реакција без размишљања. – Не-идe-се врућe 
главe ни у кревет, а камоли међу-људе ђе-се озбиљно еглендишe.

врућ леденe водe напити, изр. метафора лијена човјека. – Мудрови-
су ледени на раду, посебно Кавара. Тај-се неће врућ напити леденe водe.

врцнути се, -нeм се, свр. трзнути се због изненадне појаве. – Како пас 
лану, Мијо-се врцну и окрeну, па кад угледа Симатинок бјелова, зграби едан 
осредњи камeн да-га удари.

вујо, -e, м. хип. од вук. – Не примичи се, Млађо, шуми, мого-би вујо 
изненадити па зграбити јање. Тако-е зграбијо јање Марији и утеко у-шуму.

вукарлук, -а, м. олош, лоше друштво. – Отка-е свјиет посто, већек 
вукарлука није било вођека код-нас ко овога вакта. Не почитују-се стари, 
ништа-се не-ради, а сви-би ћели трошити, ко-да готовина с неба пада.

вуљати се, вуљам се, несвр. лагано се прикрадати неком циљу вукући 
по земљи. – О, Дмитре, будни на опрези, ено-се вук вуља кроз-бујад, муго-би 
напасти на-овце.

вурајт ланац, -а, -нца. м. ланац помоћу којега се извлачила шума на 
коњима. – Нема већe гуреме за штрапача ко кат-му-се прекинe вурајт ланац.

вући мачка за-рeп, изр. изазивати опасност у неозбиљној игри. – 
Остави, мали, ту косу посјећеш-се. Не вуци мачка за-рeп и не-играј се с ко-
сом.

вући реп за-собом, изр. брукати се, срамотити се. – Пази, ћери, шта 
радиш, немој вући реп за-собом и да ја гледам низ-нос.

вучки, прил. – Кад-би бирвактиле котарски ускоци слазили прео 
Старетинe у Гламочко поље да беговима назову броитро, крачу вучки, 
гледају ајдучки.

Г

галeш, -а, м. коњ изразито црне длаке. – Имо пољар у-Прибељи еднок 
галeша па на-њем облазијо поље и усјеве сваки дан по-три пута.

галоња, -e, м. крупан и миран во. – Требаш-ти бити докон, мој Пајо, 
док се Гребин галоња помакне с мјеста. Говеда одошe, а он још ладује.

гањци нов, изр. одјевни предмет тек произведен. – Купијо Мићо ћаћи 
гањци нов капут горе на граду, чисти кангар.

гиб, -а, м. прегиб ноге у кољену. – Кад-би-се играло уно Гламочко коло 
па мумци стану упадати у-коло, направe велики гиб нугом ко вук горски.

глават, -а, -о. онај који има крупну главу. – Није било главатијeк чоека 
код-нас од Ћолишана. Прошо-сам свијета скрос од Стекероваца до Преоца, 
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али главатијeк чоека не-виђо у ово година, а свашта-е глава видила и чула.
глава у торби, изр. стална опасност. – Неће Боћа Шобатов долеко 

стићи, само-ћете вићи. Њему-е вазда глава у торби отка-сe родијо.
гласоња, -e, м. човјек који има добар глас и углед. – Није било већок 

гласоњe од-нашога Чалe. За-њга-се знало и кот Краља и кот Титe.
гласоњин, -њина, -њино. оно што је својство гласоњино. – Гласоњин-

је терлук бијо варкли од гољинe торбe. Кат-је гољо имо рува и беслемe?
гленати, -ам, несвр. говорити, причати. – Глена-се по Прекраи и 

Потоције на сва уста да-би Геџо муго налапушити Турке из-Боснe.
глети низ-нос, изр. стидити се, срамити се. – Пази, ћери, шта ра-

диш, немој да-ти матeр гледа низ-нос. Ни збок-мене нијесу глели низ-нос от 
срамотe.

глети у плеће, изр. тумачити знакове на божићном плећу. – Донездe, 
жено, то божићно плеће да кум Божо погледа. Не-зна свако глети у плеће.

глибо, -e, м. прљав мушкарац. – Ка-се глибо углиби у-блато, не-море-га 
опрати сва Голубњача и њезина вода. Од глибe свак окрећe главу.

глијето, -а, с. дубач за дрво, длијето. – Наш Пандакало није муго заспа-
ти цијелу боговатну нућ. Однијо-му Криво глијето и сиврије па није вратијо.

глоговац, глоговца, м. колац или штап од глоговог дрвета. – Не-баркај, 
мали, у-тe ствари, ти не-знаш шта ту има. Немој да-те претеварим овије гло-
говцом по туру паш вићи како печe глоговац.

глот, -а, м. црно платно за шорцеве. – Дедeре, Ћусница, бок-ти велики 
дао, купи-ми два-метра глота кат одeш у-грат, сашила-би себи нешто.

глотара, -e, ж. њигава и неуредна жена. – Пази, Шпиренда, ка-се 
буднeш женијо, отвори очи. Не води какe глотарe у-кући, води ваљату цуру.

глоцукати, -ам, несвр. јести лагано и помало. – Пеко Тодорина јучe 
еднок шиљега па Живко глоцука едно плећице. Имали блага па вазда пекли.

глоцукнути, глоцукнeм, свр. загристи залогај нечега. – На-дe, Шпиро, 
глоцукни овај шпињетак, знам да волиш шпињетак.

глуву шаптати, изр. радити узалудан посао. – Глуву шаптати и ћораву 
намигивати, исто-е што и кожуном заустављати вјетар да не-пушe.

гљеташце, -ета, с. малено длијето за прецизан посао. – Имо Кавара 
едно оштро гљеташце, муго-си ш њим уграђивати броице у-прешлицу.

гмилити, -им, несвр. ићи лагано и споро уз брдо. – Упекло иза Илина, 
сажеже и травку и сламку. Гмили зека ус-Клачину, а Дуцко за-њом гења и 
рипа, сви-се врепци разбјежали са грана.

гњачад, -и, ж. зб. ситна, сиромашна дјеца. – Печe Анђелија крув на 
огњишту, а уно трое гњачади чепркају по лугу. Умро-им ћаћа има по-годинe.

говоранција, -e, ж. дуг и досадан говор. – Ја-сам-се наслушо празнe 
говоранцијe и овога главоњу нећу да слушам и његову празну мудролију, јер 
мудролија чорбe не зачиња.
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говоријо не говоријо, изр. узалудан савјет тврдоглавом. – Уномe 
Ђуђанову несрећаи, говоријо не говоријо, и не-уша. Сведно говоријо њему, 
а говоријо пању, исто-ти-се пишe.

говоркати, -ам, несвр. говорити у тишини непровјерену вијест. – 
Говоркају по селу да-сe оженијо Милош Пољића у Бијограду и дово жену с 
трое дјецe. Лажу, вели Шајко, женили-су-га досат пет пута па никат младe.

гола ледина, -e, ж. ливада без траве. – Било прољеће ледено, све до-
Видова. Није калац избијо из земљe докасно, све гола ледина.

голубити се, голубим се, несвр. намицати бјеличасте облаке по небу. 
– Ено-се голуби небо иза Градишта, биће промјена времена. Приунте, дјецо, 
и убаците пљеву у пљевару да не покиснe, ундак не-ваља ништа. Припремте 
машу и машице па избацте прет-кућу ако-би грмило.

гољо, -e, м. сиромашан, убог човјек. – Оно-ми-је рећи локва више 
Дебељака што-е Врањо направијо. Ђе-ће наш гољо направити наку локву?

гонати мише по-пољу, изр. бесмислен посао. – Знаш шта-е, Миле? 
Видијо-сам свашта и чуо. Трпати маглу у-врећу и гонати мише по-пољу, 
море само така будала ко ти. Како-те бок није окрено какву паметну послу?

гори под ногама, изр. примиче се опасност. – Небо-се облачи, спрема-
се киша. Растрложен вршај на арману, мени гори под ногама. Мој Лујо оти-
шо код Цигe Дреновића у кавану да-се карта са уније докоњације из Ремића.

горњепољски, -а, -о. нешто што је из Горњег поља. – У Гламочу има 
Горњe и Доњe поље. Горњепољски је сир бољи него у Доњачана. Доњачани 
правe добар скоруп јер нема метиља у трави, није барно ко у Горњепољаца.

горушица, -e, ж. коровска трава жутога цвијета у усјевима, веома 
медоносна. – Подај-је крагу. Горушица-е добра за челе, али није за купијере.

гра, гра, м. грах, пасуљ. – Код-нас је знао родити гра, виж-бјежи, а 
почeсто-би га знао и кљај побити па нема од-њек ништа.

грабежљив, -а, -о. онај који је склон крађи. – Мили бого, што-е код-нас 
било грабежљивије људи па ни образа, ни чоека, ет.

грабљив,-а, -о. онај који присваја туђе. – Грабљива исана лако уватe на 
празну зобницу. Подмакну-му да узмe туђe, па-га сачекају и укебају.

гракнути, гракнeм, свр. започети нагло неки посао. – Кат код-нас 
започнe орање, сав нарот акнe и гракнe да што прије узорe и посије.

грашина, -е, м. аугм. од гра. – Кат-се сељо накрка грашинe, море сер-
бес косити цијели цјелцати дан до-мрака.

гргољити, -им, несвр. тећи уз гласно клокотање. – Кат Божо Ђерман 
пије ракију, гргољи грло ко Унац низ Преодац. А, и-јест-је пијо јуначки, 
свака-му част и почитовање. Не-море-му Брка Шајкин водe полити на-руке 
у пићу.

грдан, -дна, -дно. крупан, развијен. – Бивало-е грдније људи, али ко у 
Чегарије испот Урљаја, нити-је било, нити-ће кадe бити. По метар прео леђа.
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грдило, -а, с. велико ругло, накарада. – Зачичали несретни Ково и Ла-
кета Милици перчин чичком од репува. Нема другe вено ошишати на-нулу, 
а цури шеснeст година. Кат-је Видесило угледо ћелаво женско чељаде, само 
вели: „О, какво-е оно грдило у селу?“

грдити, грдим, несвр. галамити, псовати. – Ено Блажe галами на 
Кајтезе и грди, обара све свеце са небеса. Асли-су-му потрали зоп доље у 
Ниновцу.

грднe ране, -није рана, ж. дубоке и опасне ране. – Кат-је Шајко допо 
грдније рана горе на Тиролу, сви-су мислили, нема од-њек ништа. Стадошe-
му на-рану привијати боквицу и рана затка и завари.

грдно благо, -ног, -а, с. силно, велико, бројно благо. – Имо Раде Тица из 
Малића грдно благо, прео иљаду овцe и девет црније алаша у-вршају. Наиђе 
несретни рат и позоба све.

грдосија, -e, м. веома крупан и снажан човјек или нешто друго. – Већeк 
грдосијe не-бијаде код-нас од Ђурe Чегара испот Урљаја. Метар прео леђа.

греб, греба, м. гроб, рака. – Греб мога далекок претка Боина-е у-грeбљу 
више села до Симатинe долицe. Има-му прео два и-по вијека. Тако пишe на 
крсту и само поп зна прочитати.

гребати, -eм, несвр. стругати по каквој површини. – Ено Вицо Биба-
нов гребe бакрач, пригорила вареника па гребe. Воли уну гребу посве.

грицнути, -нeм, свр. једном загристи јабуку, хљеб и сл. – Грицнидe, 
Стојо, малко овe курузe па-ми реци, је-ли како слана.

гркнути, -нeм, свр. осјетити се на благу горчину. – Асли, Босиљка, 
овај твој сир малко гркнe. Да-ти није прокисла вареника, шта-ли?

грлом у-јагоде, прил. бити неспреман, неприпремљен за неки посао. 
– Сви косци пошли на ливоду с косом на-рамену, а Саво Ђуђанов с рука у 
џеповије ко грлом у-јагоде.

грмаљ, -а, м. крупан мушкарац слабе елеганције. – Било-е код-нас 
грмаља у сваком селу, али грмаља ко Чекe Ћулума није било надалеко.

грмаљина, -e, ж. и м. аугм. од грмаљ. – Појави-се една грмаљина оздо 
от-Црнок Луга на прелу у-Алапићу, и чим уђе у-собу ђе-су цуре, ови наши 
момци умукошe с пјесном.

грмаљов, -љова, -љово, оно што је својатвено грмаљу. – Не-дај-ти 
мили боже да-те уна една грмаљова шака довати по-тијелу. Сасо-би-ти све 
кости у мјешину, вено-га-се мани ђе-гоћ мореш.

гробиште, -а, с. гробно мјесто. – Е, јади наши, наша-су гробишта 
посијана по брдије и кланције овдалeн па бога-ти питај доклeн. Гинуло-сe и 
главе се губиле и от-сабље и љута анџара, и од мећавe и од-грома.

гроктање, -а, с. соло пјевање на коњу док трчи. – Нема-ти болан ништа 
љешве од гроктања у-сватовије. Кад загрокти ујак Мића, уна његова грокта-
лица некако жавобитна, у-срце дира.
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гроктити, -им, несвр. пјевати пјесму грокталицу. – Највишe-сe грок-
тило у-сватовије на-куњије и на-слава. Јој, кат-се сјетим дида Милe кад-би 
код-нас на-Марковдан загроктијо, ух.

гром бијо и млин млијо, изр. још једино то није било, све је друге 
муке човјек издржао. – Мене-је све трало од орања и копања до кошевинe и 
рушeња букава у-шуми. Само-ме још није гром бијо и млин млијо.

гром из ведра неба, прил. неочекивано изненађење. – Одјeкну глас 
ко из ведра неба да-е погино Раде Калабушић на-Цинцару. Ондак настаде 
кукњава и жала, јађена-ти мајка, а каки делија бијо.

гром небески, грома -ког. м. изр. велика снага и енергија. – Испеко 
Родољуб ракију па-ће-ти упитати кума Лакету каква-е. Лакета испи чашу, 
малко-се стресе па додаде: „Јака ко гром небески.“

гротан, -а, м. надимак убогом и сиромашном мушкарцу. – Гриота-е гро-
тану не удијeлити, јер, не-дај боже, свак море допасти сиротињe.

гротанов, -нова, -ново. оно што припада гротану. – Гротанов конак-
је око буњишта ђе-се калајџије сакупљају и ложe ватре. Нема ун своe кућe.

грчица, -e, ж. дивља трешња горког укуса. – У Шулендићије биле двије 
трешње слаткице и една Николичина грчица. Ми дјеца слаткице поберeмо, а 
грчицу неће нико ни-да погледа.

губик, -ика, м. кубик, кубни метар. – Моја Мика вози два губика, 
обловинe самe огузинe. н. п.

гудe громови, изр. непрестелна грмљавина. – Око Петрова кад-би-се 
наоблачило и стану гудити громови, остављај косу и бјежи у долину.

гузичар, -а, м. човјек великог апетита који воли потрошити туђе. – 
Друшкани-су били гузичари какије земља није шчекала, све џабно од државe.

гузичарка, -e, ж. жена која воли потрошити туђе. – Сваку-ћеш гузи-
чарку лако познати. Идe јести и ђе-е нико не зовe. Све-јој у обрас море стати.

гузичаров, -рова, -рово. оно што припада гузичару. – И гузичаров-је 
обрас ко-и гузичаркин. Ни образа, ни чоека.

гукни голубе да-ти чујем глас, изр. проговори да знам ко си. – Вели 
учитељ Лазати: „Гукни голубе да-ти чујем глас.“ Лазата мучи, ни беус.

гуњац, -њца, м. горњи дио мушке ношње од ваљаног бијелог или црног 
сукна. – Гуњац ти је за мушко чељаде варкли от кожуна. Ун чува леђа и ребра 
од-леда, јер вуна не-да на-се.

Д

да дјевојци помажу покајци, изр. касно се кајати. – Вели наш нарот: 
„Да дјевојци помажу покајци, свака-би-се повратила мајци. А што није ми-
слила главом ранијe, кут-је срљала у-маглу.“
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да-е до кадијe ко от кадије, изр. накнадна памет мало вриједи. – 
Тужијо Тришо Максима збок међe. Говорили-му, немој, болан, скупа-е ту-
жба. Кат суд пресуди, није Тришо у праву и за глобу даде и црно испод-нок-
та. Ондак вели, да-е до кадијe колико от кадијe, сви-би били паметни.

даљ, -а, м. даљина, бескрај. – Бибан-је изатркe бацо камeн у-даљ бољe 
от свију чобана у-нашом селу. Њега нико није муго пребацити.

дан дани, прил. од давнина до данас. – И-дан дани-се код-нас прича 
како-е Рујо насуко Полијуна у-блато тамо неђе у Русији па-га налапушијо ко 
вола ис купуса. А Полијун, капу у-шаке па бјежи пустопашицe натрак.

да-е ракија мирна, изр. опрезност. – Да-е ракија мирна, не-би на-
бурету било гвозденије обручова. Марко-се, још наки Марко, празној чутури 
поклонијо, камоли неће бурету ракијe.

дан за-дан и-смрт за-врат, изр. све по реду. – Што-се-ти, болан Си-
меуне, сикираш, шта-ће бити? Биће што-ће бити, дан за-дан и-смрт за-врат.

дарежљив, -а, -о. онај ко лако дарује, даје. – Пољић-је бијо дарежљив 
ко нико у селу. Нестанe тежаку сијена прео зимe, а он: „Дођи и узми брез-
враћања.“ Дарежљив, виж-бјежи. И почитовали-га људи.

два прошца, двају проштаца, изр. танке мршаве ноге. – Насадијо-се 
Криво на уна два прошца па зјака по селу и брои свјетовско плашће.

двица, -e, ж. даска дебљине два цм. – Двицом-су-се подашивали крово-
ви, а о-трицe-се правили бардаци и вучије.

дебело море, -г, -а, с. епско море, симбол моћи. – Рашта бок није стумбо 
овe наше брдуснице доље у дебело море да и-ми имамо равнe земљe к-нако 
ко-и уни у-Бачкој?

дерала, дерала, с. мн. врлетна точила и јаруге куда дувају јаки 
вјетрови. – Има код-нас дерала колико оћеш, али дерала испод-Грава, то-
су-ми дерала.

дивизма, -e, ж. дивља трава високог стабле жутих цвјетова, 
љековита. – Има код-нас дивизмe на-сваком кораку, сепаратно ус путове.

дивљакиња, -e, ж. љута дивља јабука за туршију. – Код-нас, што 
родило, што не родило, родe дивљакиње свакe свакатe годинe. Додушe, 
окоробатe-се шипци и трњинe, али, дивљакиња никат не-море издати.

дизати њиву, изр. косити жито на њиви. – Отишо ћаћа дизати њиву 
у-Пржини. Преродила узглавница, бога-ми-ће-се напатити косeћи сам.

дјетешце, -ета, с. посве малено новорођече. – Родила Љубица Стоенова 
нешто дјетешцета, бок створијо, нема, колик клип кукуруза.

длака у јаету, изр. шкртост, тјескоба човјека. – Проћте-се људи кои 
гледају длаку у јаету. Таки ни-себи не-мислe добро камо другом.

добар и будала, два брата рођена, изр. претјерана доброта штетна 
као лудост. – Што-ти, Лакета, чашћаваш по биртија кога знаш и кога не-
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знаш? „Па, ја-сам добар.“ „Е, муј Лакета“, вели Ђурађ, „добар и будала два 
брата рођена.“

добити дрвену капу, изр. добити батине по глави. – Дедe, не-лармај 
тамо да не-би неко добијо дрвену капу. Боим-се, биће-му тијесна, вели Мир-
кан.

добити по репу, изр. добити заслужене батине. – Шапори-се у Каурије 
да-би Турци мугли добити по репу. Ускоро дође Аустрија и Турције подасу 
мува, прошћеш, и уни-ти нагаришe из-Боснe пустопашицe, не обаздирући-
се.

добости, дободем свр. побиједити у бодљавини волова. – Кад мој 
шибоња дободе Стоеновом драгоњи, сви мои другари подврискују от-среће.

добрашин, -а, м. човјек добре нарави, добричина. – У-Прибељи, мало 
кои чоек није бијо унај прави старински добрашин, а у Вагану нико.

доватити калца, изр. окусити прве траве у прољеће. – Ајде Млађо, 
ишћерај јањце у окрајак да доватe калца и мало протeгну нуге.

довршаница, -e, ж. прослава завршетка вршидбе жита. – Ми-смо 
славили довршаницу првe суботe иза вршидбe. За-двије евте овршемо и уба-
цимо сламу у поету, и ондак, прст у-уво и дирликај до зимe.

додати ватре, изр. убрзат неки посао или нешто. – Клисара турну 
врућ купијер зеки под-рeп и додаде-јој ватрe, а уна-се изјулари па стругну 
крос цијепце ко небеско вријеме, пушћајући вјетрове, да прости твој обрас.

Дојчинове боле, -вије -а, изр. дуго и тешко боловање. – Не-до-ти бок 
дочекати Дочинове боле. Њему-су мимоишле кости мимо-кости од болe.

док вуку зарасте гузица, прил. израз никад неће бити. – Тривуне, 
родићe твое урвине коe никет нијеси поторијо док вуку зарасте гузица. Нема 
рода ђе не-станe овчи папак, утуви добро.

док длан о-длан, прил. брзо, у моменту. – Наклапишe уморни косци на 
врућу јањетину, и док длан о-длан, оглодашe све и кошчицу.

док-је главе, биће капа, прил. – здрав и жив човјек све постигне. 
Немој-се-ти Симица плашити глади. Док-је главe, биће капа, нек-си-ти жив 
и-здрав.

док-је леђа, биће самара, прил. свега ће бити док је жива глава. – 
Уватијо ишијак Илију па јаучe. Вели-му син Мијо: „Ајде, болан ћаћа, што-
си-се препо, док-је леђа, биће самара.“

док клин, док маљ, прође дан, прил. вријеме пролази и не пита. – 
Муи ограђивали купусну башчу цијели дан и јопeт нијесу оградили. Не-мош 
стићи, док клин, док маљ, прође дан.

доколица, -e, ж. беспослица, нерад. – За тежака нема већe шкодe од 
доколицe. Доколица позоба и оно што-е чоек с муком сноктијо.

доколичар, -а, м. нерадник, љенчина. – Свакок-ћеш доколичара позна-
ти по рубинама. Ко-да-су-га краве сажвакале.
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доколичарка, -e, ж. лијена жена која очекује готовину. – Не-море бити 
доколичаркe ко Роркушe на све четри стране свијета и-да има пета страна.

доколичаров, -рова, -рово. оно што припада доколичару. – Доколчаров 
посо исти ко-и доколичаркин. Сједи, лези, смркни, свани, нек пролазe дани.

доколичити, -им, несвр. одмарати, красти богу дане. – Мој Никола, 
лако-е доколичити и мудровати. Ај нешто створи и остави да-те људи памтe.

до кољена, изр. мјера вриједности. – Велe да Вимија Тодићова зна 
правити желдац кат исан иструни. Ја-млим да уна није Ружи Ћерћеновића ни 
до кољена. Мени-е Ружа направила желдац прије шездесeт година.

доконовати, -нуем, несвр. беспосличити, губити вријеме. – Ено Луe 
доконуе у Цигиној кавани и отeжe јаие, да простите.

док трава нарасте, прил. издржавање глади. – Дурај, магарче, док 
трава нарасте, ундак-ће бити свега и тицама и звјерадима и марви.

долијала лија, изр. дошао крај недјелима. – Укебало Крезу у лоповлу-
ку. Укро два косна бруса у земи на штреки. Мислијо да неће долијати, али 
долијала лија. Одвели-га у пржун да лежи.

доликовање, -а, с. оно што припада заслужнима. – Треба доликовање 
зарадити па-да-те почитују. Уно-ми-е доликовање ко у-нашок солунца Ђурe.

дологијање, -а, с. чобанска пјесма у природи. – Ка-се састану чобани у 
ладовини горе испот Кука, чује-се дологијање скрос до села.

до-милe вољe, прил. свега у изобиљу. – Питали Славка, како-е Славко у 
војсци, има-ли ишта добро поести? „Хм, јести пити до-милe вољe.“

домунђавање, -а, с. улизивање, подилажење, додворавање. – Јој, пу-
сток домунђавања код овије нашије друшкана, мила мајко. Како неће, све 
џабно.

донесе-га ђаво, изр. изненадна појава. – Лежи Брка крај котла пјан. 
Упита Баја, пајдаш по ракији: „Кад Брка дође?“ „Донесе-га ђаво однеклен“, 
вели Урош.

допасти шака,изр. доживјети непријатност. – Циго допо шака Дуц-
ку ко-школe. Издеро-га Дуцко што-му-е диро дјецу. Добро-га пропуштијо 
кро-шаке.

доратова карта, -e, ж. изр. отпуст из војске или некога посла. – Што-
си-се вратијо с посла, да-те није забољело, пита Јања Осту. „Добијо-сам до-
ратову карту, добијо отказ с посла.“ „Ајме мени, чиме-ћемо плаћати порес.“

дочекати, -ам, свр. 1. добро угостити. – Долазили-нам пријатељи на 
повратак, а и дочекали-смо-и поштено. Испекли овна трећака. 2. спријечити 
неку невољу. – Вели Бибан, кад-нас-је напо Швабо код Ваљева, дочекамо-га 
мушки. Углибишe-се Швабе у уну смоницу, а ми ожежи митрољезије по-
њем.
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дочим, вез. али. – Кад бијадошмо на-Млиништије, веле-нам Баце: 
„Ајте Горњаци низ Рокин до у-Врбљане, ближe-вам-је.“ Дочим, ми окрeнeмо 
прео Бараћа, па калаузи наоколо колe. Видле нуге пута утаман.

дошла маца на вратанца, изр. грешник мора платити казну. – Дошо 
наш Јовица молити управника да-му опрости и прими-га поново за сјекача. 
Нешто Јовица ршумијо пјан и лармо. Управник зашкиљи на едно око па-ће: 
„А, дошо до-памeти, дошла маца на вратанца.“

дошла цица на колица, изр. исто што и дошла маца на вратанца.
дошљакати, -ам, свр. допутовати уз велике потешкоће. – Кат-је 

Сарија дошљако са Солуна, ни он, ни Лале, ни Милекоња не донесошe ранe 
на-себи.

дошо ђаво по свое, изр. зло је невидљиво и стално присутно. – Бијо 
едан мудрв код-нас па ћијо премудрити сав свијет. Тићијо силно благо, 
иљаду овцe. Изненада наиђе некака бола и све благо бетериса. Говоријо на-
рот да-се не-чује долеко, ма, дошо ђаво по свое.

дрвени шпарет, -ног, -а, м. бива, шпорет од дрвета. – Валијо-се наш 
Стоен да-би направијо дрвени шпарет. Одбруси-му стриц Шајко: „Не-море, 
мудрове, бити дрвени шпарет и свињац од мисирача. Ђе-си то чуо, дрвени 
шпарет?“

држати змију у-њедрије, изр. бити у сталној опасности. – Ти-се 
Живко дружиш с оније манитајом од Лијевна, а не-знаш да-би-ти крв твоју 
попијо. Што држиш змију у-њедрије, ко-да не-знаш шта-е змија.

држати на-оку, изр. бити опрезан. – Вели Милета Деспотовић Бури и 
Тркуљи: „Држите на-оку Пандурицу, јер-би могли изненадити Турци преко 
Старетинe од Лијевна и Црног Луга.“

дријемовац, -мовца, м. рано прољећно цвијеће бијеле боје. – Навалијо 
пусти дријемовац, бијели-се поље од-њек. Опија и душу и очи.

дрле, -e, м. несташан сиромашан дјечак. – Едан дрле бијо у-мом селу, 
а едан горе у-Алапићу. Дрљуцали у-дјецу, али то-е дјечијe.

дрлин, -лина, -лино. оно што припада дрли. – Дрлине-су шале биле, 
вако рећемо, за забаву оније што диринчe и краду богу дане.

друговачни, -нија, -нијe. друкчије, на други начин. – Ова Посврлина 
дуга друговачнија од Звикановe. Звиканова-се изоперила на-сунцу, а По-
сврлина правна ко пушка. Звикану не вриједи своју дугу гунити у Кауре 
продавати.

дружeван, -вна, -вно. онај ко воли друштво, весељак. – Није било чоека 
друштвенијeк од Млађe Пољића и већeк шалџијe. Он засмије исана својом 
шегом па-се исан увати за трбу от пустога смија.

дрчан, -чна, -чно. груб, осорњив, непријатан. – Било-е брате код-нас 
дрчније људи, меш чини вишe од уније питомије. Ђаво зна рашта-е то тако.
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дувакиња, -e, ж. дивља јабука. – Имали-смо дувакиња гани и правили 
туршију. Питомe јабуке-смо слабо имали. Побије мрас цвијет с прољећа.

дурашан, -шна, -шно. издржљив, отпоран, чврст. – Наши чобани 
били дурашни ко вуци. Дурају цијели дан на леду код-блага.

дур-девер, изр. животарење, истрајавање, тежак живот. – Како-
ми-се владаш, Мијајло, на овој брезбрашници? „А, некако петљам, дур-
девер од данас до уитро.“

Ђ

ђаво-е ђаво, изр. опасност је свугдје око нас. – Немој-ти тако, Неђо. 
Не-треба-ми капа, не-треба-ми капут. Прелади-се па-шташ ондак. Ђаво-е 
ђаво, нити орe, нити копа, а вазда има и дођe по свое.

ђе би би, прил. на било којем мјесту. – Ма, ја-ћу наћи посла ђе би би. 
Нећу ићи у-шуму под јелику. Има крува у бијелу свијету, вели Давид.

ђељкати, -ам, несвр. лагано обрађивати дрво ножем. – Копањчани 
вазда нешто ђељкају ножом у рука. Сви-су маири од дрвенаријe листом.

ђе играча, ту и-плача, прил. плач је саставни дио дјечије игре. – 
Оставте-ви дјецу нек-се играју, нек плачу. Ђе играча ту и-плача. Дјеца плачу 
и кат-су гладна и кат-им нешто отмeш.

ђе-е дима, има и-ватрe, прил. једно без другога не иде. – Дунијо Слајо 
лопту и села, вели, нашо. Не, не, укро, укро, знам-ја њега, вели Тривун. Ђе-е 
дима има и-ватрe.

ђе-се по реду говори, прил. у суду гдје влада ред. – Неш-ти проводти 
своју силу по селу, ја-ти вељо. Доћеш-ти тамо ђе-се по реду говори, грми 
Дуцко.

ђе-си бијо, ниђе, шта-си радијо, ништа, изр. узалуд потрошено 
вријеме. – Јучe муи цијели дан купили сијено и навиљчили доље у-Клизавица. 
Неђе иза-ужинe, пуну југовина од Голијe и испреваљива навиљке и отпури 
сијено с лединe. И, ђе-си бијо, ниђе, шта-си радијо, ништа.

ђубраш, -а, м. човјек упрљан ђубром. – Ђубраш не-ајта кат ради у ко-
шари око-говeда па-се сав закаши, да-бок сачува и заклони.

ђубрешило, -а, м. мушкарац прљан ђубром. – Није код-нас бијо само 
едан ђубрешило. Било-и-је да не-мугу стати испот-неба.

ђубрило, -а, м. мушкарац слабе хигијене. – Да наш ђубрило нема шта 
обући, па крагу. Има, али не-ајта за-тије и вазда каљав.

ђубровник, -а, м. озидан базен поред штале за ђубар. – Покојни Каре 
имо ђубровник прет кошаром. Ено-га и-сат, али нема ни народа ни говeда.

ђулаш, ђулаша, м. рубац украшен ђуловима разних боја. – У-нашом су 
крају рупце ђулаше највишe нусиле Роркуше и Прибeљке. Не-зна се шта-е 
љешвe и руменијe, или ђулаш или образ.
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Е

е, бог богова, изр. добро, повољно, добитак. – Оитрос пала добра 
киша. Ристе-се довати за браду па вели: „Е, бог богова, ора косити ливоду.“

ев, ев, узв. позив псу на храну. – Звижди Перичин Ђуле код оваца и 
вичe, бјелов, бјелов, ев, ев.

ев, на-вр језика, изр. заборављено за тренутак. – Како-но име твом 
унуку, пита Проле Перицу. Перица-се почеша по глави: „Ев, на-вр језика-ми 
стало. Остарила несретна глава па заборавна, бок-ти-је убиће.“

едном, едноч, едночке, прил. једне прилике. – Едном, сјели ћаћа и ја 
у-Анићeвки испот Трновe долинe да одушимо. Садјели пласт сијена па сеи-
римо низ Ремиће. Кат, шта имаш вићи, превали-се пласт на уну страну до-
сунца.

ејвала, узв. похвала, чуђење. – Чуло-се да-е Гавро укрко Вердината. 
„Ејвала“, вели Симушило, „и-нека-е“, па поврже лулу и довати ракију људије.

емин година, прил. далека прошлост, еон. – Туви-ли ико, отка-е овај 
бунар вођека у Пољићовој Анићовки, упита Божица Симељу? Има-му емин 
година.

ен, ен, узв. нешто паде, сруши се, разби се. – Ен, ен, паде мали Јоја, 
подигни-дe-га, Нићуша. Није дијете још чврсто стало на-нуге.

ет, узв. најава краја нечега. – Ет, попишмо, поедошмо и садe свак себи.
ето, ништа нако, изр. наговјештај краја нечему. – Печe Лакета ракију, 

кат, бану Кркача из Тулића. Малко сједе крај котла и Лакета-му ули едну 
чашу ракијe. Кркача попи двије чврсте па вели: „Ето, ништа нако, ишо-би 
кући.“

ет, ништа тако, изр. при повратку из госта. – Славили-ми Марковдан 
три-дни. Трећи дан око поднe, уста тетка Стоја па вели: „Ето, ништа тако, 
збогом-ми остајте, ишла-би и-ја својој кући, давно-сам дошла.“

Ж

жала, -e, ж. жалост, туга, бол. – Кад-је Пекезовка углeла своја три 
сина брез глава, наста пуста жала и кукњава. До-бога-се чује. Несретни Тур-
ци, траг-им-се замео ко-што-ће-се и замести.

жбацати, -ам, несвр. дирати, узнемиравати. – Немојдe, Лука, жбацати 
дјецe, пушти дјецу нек-се играју. Нађи-ти свое парњаке па жбацај.

жбацнути, -нeм, свр. једном некога дирнути изненада. – Јашe Видеси-
ло свога путаља, а Млађо Пољић враницу. Иду предвече с ливодe. Млађо-ће-
ти едним шиљком убости путаља, а ун-се ритну. Видесило-се стресе па-ће: 
„Асли-ти њега пашко, нечим жбацну?“
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жванце, -ета, с. жуманце јајета. – Нашо Драго гнијездо и пилиће. 
Уни-им кљунчићи жути ко жванце. Ишли-ми дјеца гледати.

ждребешце, -та, с. ситно ждријебе. – Ождријебила наша зека нешто 
ждребешцета па-се разиграло на арману пот поетом ко зврк.

ждрепчић, -а, м. поситан ждријебац. – Питали Мијаза у Книну, пошто 
ждрепчић, Горњаче? Мијаз-се дрну: „Какав ждрепчић, некршћена вјеро, 
ово-е парип трогодац, а није ждрепчић. Ајт мимо-ме.“

жеврити, -им, несвр. непрестано говорити без смисла. – Престани, 
болан Геазе, жеврити, тако-ти бога. Цијело јутро жевриш и торокаш ко врда-
лама.

жежe жиждитељ, изр. врућина око Илиндана. – Жежe жиждитељ Илија 
још најмањe три евте пошље збора у-Рорије. Блага-се примичу шуми у-лат.

жежен, -а, -о. чисто, сјајно, златно. – Имо Раде Тица блага и жеже-
на злата. Није-га мугло потрошити ни девeто кољено. Наиђе нека несретна 
бола и све благо бетериса џематом.

жив живцијан, изр. жив и веома здрав. – Је-ли-ти жив дит Раде, пита 
Обру Кркача Тулић. „Ко, ено-га жив живцијан, цијепа дрва на куцаници.“

жива рана, -e,  ж. опасна рак-рана. – Ка-сe Клисара разболијо, 
отворила-се жива рана, тамо-њему, на трбуву па не зараста никако.

живи ко едан по едан, прил. живи у изобиљу. – Како-ми живи 
Млађина? „Е, муј брате рођени, живи ко едан по едан. Ништа нугу прео нугe 
па дирликај.“

живо блато, -га -а, с. изр. блато кроз које се упада у земљу дубоко, 
сигурна смрт. – Има живо блато испо-Дубрава. Прича-се да-е неки ајдук 
бјежeћи о-Турака на парипу, упо у-то блато и потоно и-он и парип.

жилето, -а, с. жилет за бријање. – Дошо стриц Шајко Лакети да-га 
обрије. У Шајкe тврда брада ко пераица. Узe Лакета жилето и обрија стри-
ца, а ун пита: „Што не-бријеш?“ „Обријо-сам, готово.“ „Нико-ме лашњe не-
обрија“, вели стриц.

жицли,  љут, искричав. – Стево-е врагли, а Дуле Талић жицли. Одма 
цвркнe ко жмара на врелу сачу.

З

заарлати, -ам, свр. загаламити гласно, стварајући гужву. – Сједe 
људи и људикају, кад заарлашe Шобати нешто између-се. Ај знај рашта?

забијелишe-се стране, изр. први снијег који рано дође. – Педесeтe, 
одма иза Мијоља, забијелишe-се стране од-Луњевачe до-Виторогe и насташe 
циче и ледови па скрос вамо до-Ђурђева. Изложишe-се сва дрва из дрварe.

забрањена лармаи совска, изр. упозорење о реду. – Отворијо Кава-
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ра биртију насрет Гламоча. Врго слова от крушкова дрвета на-зид и пишe: 
Забрањена ларма и совска и сједити ништа нако.

за-бригу, изр. велика брига. – Вели Ранко, онај-ми-е мој млађи за-бригу 
у задњи вакат. Нешто-ми-е ћутљив и мучаљив пресве.

за-вакта, прил. на вријеме, прије мрака. – Гледај, кућо муја, да дођeш 
за-вакта кући, немој чекати мрака. Нућ свједока нема, мугу и звјерат напа-
сти.

заварита глава, -e,  ж. изр. љут човјек пријеке нарави. – Неће-се вишe 
никат родити заварита глава у-нашом крају ко-су били Дуцко и Миркан.

заватити, -им, свр. захватити кашиком у једном потезу. – Узмидeре, 
кућо муја, ту жлицу па завати овe врућe чорбe, озeбо-си данас код оваца.

завeзана врећа, -e,  ж. изр. тајно, непознато. – Нашо Давид некаки 
повећи смотак у-Ивовцу па-га није смијо дирати. Вели-му ћаћа Перука: „Што 
нијеси дунијо да видимо шта-е?“ „Шта-ја знам шта-е у завeзаној врећи.“

завратити очије, изр. отворити очи преко мјере у љутњи. – Завратијо 
пандур Штрбац очије па трже пендрек и стаде ударати Лазату по-лeђије.

загузатити, -им, свр. повећати запремину стажњице, угојити се. – 
Ајој, што-е Милевара загузатила, жарено-ти сунашце. Ко-ће с уније грдилом 
владати, мили мој брате, ајме.

за-дана, прил.  прије мрака. – Ми-смо за-дана искосили Мукиње па 
сишли у-Клизавице сносити навиљке и дјети пласт.

задњица, -e, ж. стражњица, гузица, ж. – У Радмилe затeгла задњица 
ко подгорска мисирача из Врбљани.

задригнути, -нeм, свр. удебљати врат и тијело. – Задриго пајкан Пе-
тар, завратијо очије на збору у Вагану па стриже по народу, кога-би првок 
претеваријо пендреком. Попијо прео-мјерe џабалука па задриго.

зазимити, зазимим, свр. рано отпочети са снијегом. – Рано зазимило, 
одма иза-Дмитрова. Заледиле локве наоблац, цича, срце пуца от-студени.

заимаљка, -e, ж. жена која помаже другоју у предењу предива. – 
Састану-се по три-четри заимаљке код-матерe па преду пртенину до поноћи.

зајазити, зајазим, свр. затворити, напунити. – Ко-ће нолика гладна 
уста зајасти, мој Илија. Не-би ни царска трапеза, камоли тежачка тањеж.

зајапурити се, зајапурим се, свр. зацрвенити се од умора. – Зајапуриле-
се Радине купилице на овом петровском звизгану, једва дишу.

за-јутра, прил. рано, док је јутро. – Треба изјавити овце на-пашу за-
јутра јер рано пригрије сунце па-се овце позбоe.

закаледати, -дам, свр. започети неозбиљну игру. – Ко-е закаледо игру 
на ливоди? Знате-ли-ви дерани да-су ливоде забрањене иза-Ђурђева?

закевелати, -лам, свр. засвирати на дрвеном инструменту. – Узe Бо-
жица Шулендић свирале па закевела. Свира, у-срце дира. Свирка пирлија 
крос Шулендиће па-се разлијежe прео Курјаковца.
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закевтати, закевћeм, свр. залајати (о псу). – Пролети зец испо села, а 
пси закевташe и нададошe-се за-њим низ окрајке.

закопитити, -им, свр. заштедити, нагомилати. – Закопитили Вуштићи 
силно благо, имају прео иљаду овцe и козe.

закопрцати се, -ам се, свр. закотрљати се по земљи. – Закопрца-се 
Зора по-ледини на арману па-се увати за трбу, ајој, забоље-ме трбу.

залагумати, -ам, свр. започети са експлозијама. – Кат-је Врањо зала-
гумо на Србију, није ни слутијо да-ће добити по репу.

залeћи, залежем свр. појавити се из легла. – Немојте, дјецо, прилазити 
пашчари, тамо-су-се залeгле буве, морете-се забувати и ошугати.

заљољати се, заљољам се и заљољкачити се, заљољкачим се, свр. 
замазати се блатом. – Ама, ђе-си-се-то заљољо, кукавче едан? Ето-си-се 
закашијо до-врата, очи-ти-се не-видe од-блата.

замакнути у-године, изр. остарити, заћи у дубоку старост. – Не 
шкопте ждријепце, јадна-вам и-жалосна мајка. Ђе-ће-вам душа кад замакнeте 
у-године? Ондак-ћете вићи шта значи бити ушкопљен.

замамити-се, замамим се, свр. привидно утолити глад. – Узми, Слојо, 
овај едан колачић и замами се док стигнe ручак.

замаћи, замакнeм, свр. отићи далеко, изгубити се у даљини. – Куруза-
ри још нећe замаћи прео Пролина брда у-шуму. Има до-Млиништа полијепо.

замач, -а, м. далеко, на хладном терену. – |Ој, Гламочу, ти-си у замачу, 
| Ка-се коси, рукавице носи, | Купилице двое рукавице…| н. п.

замeсти, заметем, свр. спремити храну свињама. – Ајде жено, замети 
прасције па иди у-башчу плијевити лук, отравијо-сe.

за не-дај боже, изр. предострожност. – Спрема Тешо говор за 
сједницу па-му-се не-да. Не-да-се пантити, сав-се презноијо. Принесе чашу 
водe зашећеренe за не-дај боже јер-му-е слабо срце.

занећкати-се, занeћкам-се, свр. заузети став да нешто нећу. – Занећко-
се Дмитар да неће јести купуса. Вели, боли-ме трбу. Еднe нући наклапијо на 
бакрач купуса кад-га нико не-види и надерe-се до-милe вољe.

заокренути, заокрeнeм, свр. окренути у супротну страну. – Брали 
Млађо и Мијо јагоде испот-грeбља па углeли змију. Нама заокренушe иза 
громилe, па бјежи кући главом брез обзира. Просули и оно што-су убрали.

заокруглити, заокруглим, свр. ограничити као своје. – Наш-је Павле-
зан заокруглијо поло Ђерманскије пољана горе испот-шумe и реко, ово-е 
мое.

заоперити, -им, свр. погледати у страну разроким очима. – Стани, 
ћоро, ку-си заоперијо, стаде-ми на куријe око, у-шта гледаш, обе-ти испале.

заотровити се, -им се, свр. завадити се, замрити се. – Оно-се двое 
нашије нешто заотровило између-се, вићете, неће изићи на добро.
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запалијо-се перчин, изр. припекла врућина током рада. – Ужего илин-
ски звизган са небеса, мувају-се куњи у-вршају. Запалијо-се перчин исану на 
глави, оћe оба ока да искочe од-мукe.

запарити, -им, свр. саставити расушене даске врућом паром. – 
Расушиле-се Милатине каце, па-и јучe запаријо. Родиле-му шљиве па спре-
ма каце за кома.

запарложити се, -им се, свр. запустити хигијену, мизерно изгледати. 
– Запарложила-се Сема Маукова, бок-ти-је прокло, прави покарет.

запердати, -ам, свр. затворити пердама. – Запердо Симо собу за уно 
двое младијоца да мугу мирно спавати.

запeти за ребро, изр. сметња, препрека, проблем. – Несратна-би глава 
све некако раскрстила, али-ми-је унај мали несрећаја запо за ребро. Нит-што 
слуша, нит-што привиђа кући. Жив не-знам шта-ћу о-себе.

заповрзивати, заповрзујем, несвр. започињати непријатан посао. – 
Не заповрзуј свађу међу дјецом, абезијо-се дабогда.

зарано, прил. на вријеме. – Зарано-смо сишли низ Рокин до и стигли на 
конак у-Врбљане. Уитро-ћемо у-Кључ на дернек.

зарезивати, зарезујем, несвр. уважавати (или не уважавати) неку 
вриједност. – Немаш-ти, Тоде, о Савуки шта говорити. Њега ни његова жена 
не зарезује ни-за суву шљиву, камоли ко други.

заризикати, -ам, свр. одлучити се. – Свјетује Проле Момчила: „Ајде, 
болан Момо, заризикај па-се ожени, нијеси-ти мачи кашаљ.“

за росe, прил. (радити) док има росе. – Мој Лукенда, за росe-се коси 
ливода, а-не кат упечe божија звијезда. Ушта остари.

за руком, прил. успјешно, корисно. – Унај Јоин Милош, џакман за све. 
Све-му идe за руком чега-се гоћице привати.

засвирати и за-пас задјети, изр. знати кад је чему крај. – Стани, Сте-
ване, ку-си навро ко прасе у-сурутку. Торокаш све-јутро. Зна-се засвирати и 
за-пас задјети.

засјајтити-се, засјајтим-се, свр. угријати се до усијања. – Уведрало, 
стегла зима. Буковина-се разбјеснила у шпарету. Засјајтила-се плоча, не-
мош глети у-њу. Дерe врућина у-соби, а мећава бјесни напољу.

заćести, -ćeдeм, свр. засјести. – Заćели Локвари па мудрују, оће-ли 
ускоро бити кишe. Неки велe, оће, неки, јопeт, неће.

заćећи, заćечем, свр. насјећи дрво са једне стране. – Требало-би овај 
рожник мало заćећи при вру, не налијежу жијаке добро.

застругати, застружeм, свр. пирити, дувати као јак вјетар. – Кад за-
стружу мећаве низ јасике, чоек облачи по двое бреневреке и јопeт ледено.

за-сунца, прил. прије заласка сунца. – Гледај, кућо муја, да за-сунца 
стигнeш у-млин у Преодац. По мраку-се не-море прео-Клачинe.
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затаити, затаим, свр. умирити се, утишати се. – Запјевашe Подгор-
ци на-Млиништије код Неђе у кавани. Заракијали-се па гигијају. Отисну-се 
пјесна низ Рокин до и затаи у оније рупа.

затeгнута ледина, -e, ж. равна ливада без камења. – Ка-се Ћорић до-
копа затeгнутe лединe, раскоси мав, мугла-би натоварена кола пролазити.

заткати, -ам, свр. попунити, надомјестити, затворити пукотину. – 
Расушила-се Стоенова плоска па-е налијо врућe водe. Тако стајало два-дни 
и ундак заткале све пукотине.

за трен ока, прил. у моменту, за тренутак. – Мићи Шијановића не-
море нико утећи у цијелом селу. Унај суваја кат пружи гњате, за трен ока 
утече ко горски вук. Бијо брз ко вјетар.

затривити, затривим, свр. зазимити око светога Триве. – Кат отeгнe 
зима иза Тривe, ундак-би јачи тежаци говорили, затриви Триво, зацини сино.

затурити-се, -им се, свр. изгубити се, нестати. – Тикнуло-ми запали-
ти, а неђе-ми-се затурила лула па-е не мугу абатити.

за у-годину, изр. намијењено за товљење преко године. – Свакe јесени, 
наши иду у-Кључ на дернек да набавe прасад за у-годину.

зауздати, -ам, свр. укротити, свезати, спријечити. – Да Рус не-заузда 
Итлера, тај-би цијелу земљанску куглу врго под-нуге. Али, не-да Рујо.

за уитро, прил. за сјутра, идући дан. – Узe Стана комадину питe 
полагушe па поврже на полицу за уитро дјеци.

зачичати, -ам, свр. замрсити косу чичцима од репува. – Зачичо Ково 
Аћушића Милицу чичције. Замрсијо-се перчин, не-би-га сви ђавли размрси-
ли. Није мугло вено ошишати на-нулу, а Милица цура. Ругло па-ет.

заџабe, прил. без плаћања. – Имо Мијајло чудо дјецe па-му давали 
кранe и робe заџабe. Шта-ће кукавац, бијо пресве сиромашан.

збацити јарам, изр. ослободити се ропства. – Млого-смо крви про-
лили и поели гркије залогаја да збацимо јарам с врата, што-под несретније 
Турције, што-под проклетије Швабом, за-траг-му-се не-знало.

збијати шалу, изр. причати празне приче. – Киша-се спрема, а 
Шмијајлови откоси суви. Син-му Јовица у биртији збија шалу и засмијава 
луторане.

збипчити, -им, свр. ударити, забити. – Ако-те збипчим шаком у леђа, 
чешаћеш-се док-си жив. Што не мирујеш, несрећо една?

зборити, -им, несвр. говорити, причати. – Је-ли, Остоја, шта зборe 
Баце по Бараћије? Јесу-ли како родиле шљиве и мисираче овe годинe?

збориште, -а, с. мјесто обичајног збора. – Наше-е старо збориште било 
испо-Травара у гају. Тамо некат била црква па-е срушили Турци.

зборовати, -ујем, несвр. боравити на збору. – |Ој, Јелена, што-те на-
збор нема, | Мени мати не-да зборовати| н. п.
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з брда, з дола, прил. без реда, накарадно. – Млађо, ти-си овај оклинчић 
покосијо з брда з дола, ко ни-себи ни-свом.

збрусати, -ам, свр. потрошити клеп косе оштрим брусом. – Купијо 
Чедо нуву косу у Варцару, изглeда мекана. Нагло-е збруса па мора клепати 
три-пут на-дан. Још-му Зонић дао под гаранцију.

звати пиће, изр. частити друштво. – Ајмо у биртију код Глишe, велe 
Рорчани, ето Ђурe Буквe, зваће пиће. Ун-је добричина, а има и-пара.

звиждило, -а, м. онај који звижди док хода. – Ђе-ти-је Јоја, унај звиж-
дило што поваздан звижди код оваца доље у-пољу?

звиждилов, -лова, -лово. оно што припада звиждилу. – Звиждилов-
је посо у звиждању и бацању камeња на сеоскe псе. Нема пса да-га није 
погодијо и пребијо-му барем едну нугу.

звиждити у-вјетар, изр. радити узалудан посао. – Наш Звизго није 
никат ништа паметно радијо под милије богом. Ун-је само звиждијо у-вјетар 
и ено-га садe, ниђе ништа, ни у-лијевој, ни у десној.

звизгин, -гина, -гино. оно што припада звизги. – Сав-је звизгин посо у 
бреспослици и нераду. Ниједан-се звизго није врућ напијо леденe водe.

звизго, -e, м. лакомисен човјек. – Да-е код-нас само еан звизго, ми-би 
били сербес. Али, има-и ко златицe на купијерије.

звијерац, -рца, м. унезвијерен човјек. – Већeк звијерца нијесам видијо 
од Милана Анђелинок. Тај-сe плашијо и тицe у грму.

звјериње, -а, с. звјерад. – Ја-млим да нема ниђе звјериња ко код-нас. 
Кат одeш у Градинско поље брати јагоде, пусто звјериње само тка горидоље.

зврчити, -им, несвр. зврком стварати продоран звук. – Зврчи тобус 
испре-старога отела и отпраши, а Никоја утаман голами, устави, устави.

згвоздити, -им, свр. отврднути од мраза као гвожђе. – Утeго-е мраз, 
све-е згвоздило. Бетерисаћe воћке, страдаће цвијет.

зглаизати, -жeм, свр. скренути са правога пута. – Немој-ти, Којо, 
Кљуцу ништа питати. Ун ништа не-зна. Одавно-е ун зглаизо и џабе-ти-је.

згодан, -дна, -дно. богат, наперан, јак. – Није било згоднијек тежака у 
селу од Максима Чегара. Имо по-шест волова посаваца.

згоданција, -е, ж. згодна прилика. – Јој, јуче пусте згоданције на дерне-
ку, јађена ти мајка. Сваке пиште што-ти душа иште.

згрнути у-море, изр. уништити све што не ваља. – Нарот-се покваријо. 
Ово не-води добру. Да мене питају, ја-би све ово згрно у-море да ваки по-
карети не одају по-црној земљи.

згромити, згромим, свр. уништити попут грома. – Вели Пандакало 
да-би згромијо онок ко-му-е укро клијешта и сиврије. Само да знам ко-е.

згрувати, згрувам, свр. стрпати неку робу без реда. – Чањго згруво 
у-вреће и купијере, и репу, и купус па оћеро продавати.
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здрав ко дрењина, изр. потпуно здрав. – Гледам Вицу Жижића како 
коси на арману. Одвали откос дваест метара. Здрав ко дрењина, зато море 
нако косити. Не-море-то неки предвостручени криво.

здрав ко парип, изр. има коњску снагу и здравље. – Сачуво-сe наш Пе-
тар, ено-га здрав ко парип. Није бијо под-буквом ни покисо код-блага.

здрав ко срча, изр. као стакло. – Никола Перукин здрав ко срча. Да-га 
по едном образу удариш, пуко-би унај други.

здраво свано, изр. јутарњи поздрав умјесто добро јутро. – Здраво 
свано, Јоване. Јеси-ли-се како наспаво?

зејо, -е, м.хип. од зец.  –  Ај-ти знај у коем-је грму зејо, брајкане мој.
зека, -е, ж ситна зелена трава.  – Подјесен  навали она зека по-пољу па 

се овце размирују пасући. Чобан само пирлија на-диплама и сеири по-пољу.
земља није шчекала, изр. ријетка појава, изузетак. – Окренуло-сe 

вријеме скрос наобратно. Овe данашњe презобраштинe и неваљоштинe, још 
земља није шчекала. На-шта-ће ово изаћи, сами ђаво зна кои-е ово и заповр-
зо.

земљана лула, -e,  ж. лула од печене глине. – Дунијо дит Миле едну 
земљану лулу ис талијанскок ропства, станe у-њу покe дувана.

земљанe књиге, -није, -књига, ж. катастар, подаци о земљи. – Док 
Врањо не-дође у-Босну, земља била турска. Бегови давали како-су коме 
ћели. Ондак Врањо уведе земљане књиге да-се зна шта-е чијe. – И-он узe 
себи највишe.

земљани шпарет, -ог, -а, м. шпорет од глине, звани вруна. – Ка-се 
угрије земљани шпарет, до поноћи не-море изладити. То-е нами главу спа-
сило.

земљанска кугла, -e,  ж. планета Земља. – Нема лашњeк живота на 
земљанској кугли ко у попа. Он има, па-ко имо, ко немо.

зерка, -e, ж. прил. мало, мрву, зерицу. – Дајдe-ми, Мига, зерку масти да 
подмажeм тевсију, немам ни шкрамицe.

зец у грму, изр. скривено мјесто. – Зеца у грму не-мореш видити да-
су-ти четри ока у глави и још една тако толика глава. Крије-се ко змија нуге.

зијевају пролисине, изр. окопњела мјеста у раном прољећу. – Чим 
прођe Васкрс, зијевају пролисине од југова и благо море у-брст и у-пашу.

зимовњак, зимовњака, м. зимски пласт сијена. – Наши сељани деђу 
пластове зимовњаке у-котару. Не-море-им све сијено стати у поету па деђу.

злоба, -е, ж. пакост, мржња, нетрпељивост. – Веће злобе није било у 
народу ко овога вакта откако-е гавран поцрнијо.

злобан, -бна, -бно, пакостан, злонамјеран.  – Немој-се дружити са сва-
ким. Не-знаш-ти ко-е какав. Има злобније људи на-сваком кораку.

злобници, -ка, м. зли људи са опасним намјерама. – Чувај-се, кућо муја, 
злобници вребају поштен нарот кад-гоћ имају прилику.
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змија у-њедрије, изр. опасност у близини. – Не дружи-се с лоповије, 
кукавче сињи, не-држи змију у-њедрије. На крају, покрашћe и-тебе.

змиче, -ета, с. млада змија тек дошла на свијет. – Видијо-сам јучe 
едно змиче у конопљишту. Ту има и змија док има змичади.

знаднути, -нeм, свр. сазнати. – Ај знадни шта-е у завeзаној врећи, ево-
ти све на бијелу свијету. Још ако-е чоек мало попијо.

зобови, -бова, м. разне врсте зоби. – Овe годинe родили зобови ко ни-
кат, а раж издала. Ај-ти томe уђи у-крај.

зовнути ракију, изр. наручити пиће. – Ајде, болан Кудре, и-ти зовни 
ракију људије, што-си-се стиско ко куга у-кокоши. Зар добити толикe паре 
па мучати и глети низ-нос.

зора међа, торба на леђа, прил. вријеме за покрет. – Ка-се наши стари 
спремају у-Бачку у курузе, рекли-би, зора међа, торба на лeђа.

зрекаша, e, ж. крупна зрела пољска јагода. – У-нашије Клизавица има 
јагода гани. Све-унe зрекаше ко мет.

зрна, -e, ж. овца са шарама по глави у облику зрна пасуља. – Продо 
ћаћа едну зрну јаловицу. Ми-се прлабући расплакали да-е врати.

зрно живо, -а, -га, с. изр. чврсто, здраво, разиграно. – Галушуља-е 
била зрно живо у сваком послу. Ваљатија Роркуша није дошла у-нашо село.

зуб кољац, -а, -љца, м. зуб очњак у звијери и паса. – У-моме крају има 
отровније змија, шаркe и поскока. У поскока на-вр главe рог ко зуб кољац.

зубени, -а, -о. зубни. – Није било зубеније доктура па народу зубе вадијо 
лугар Томаш. Имо некака клијешта па вадијо народу кат зуп заболи.

зубља, -е ж. дрвце за потпљивање ватре. – Дајде-ми неколике зубље 
да подложим ватру, вакат спремати вечеру тежације.

зулумћар, -а м насилник, тиранин, пријек човјек.  – И пошље Турака 
бивало-е у-нашије крајовије зулумћара људи, па-и нијеси смијо поглети.

зупа, e, ж. супа, врућа чорба. – Дунијела Босиљка тежације врелу зупу 
на-њиву. Орали па-им дунијела ручак. Видесило бијо облапоран па сркну из 
унe кутлачe и смаштри сва уста. Стаде-се пјетлати, али-не помажe.

И

иверање, -а, с. врста ткања на тари са извођењем разних шара и фи-
гура. – Није свака ткаља знала иверати. То-ти-је Калабушама и Чегарушама 
ишло од рукe. Иверање је дар од-бога и мудролија ко и свака љепота.

игла у пласту, изр. ситница иза које се крије нешто крупно. – Јеси-ти 
видијо Пролe и његовe мудролијe? Види иглу у пласту, а не-види уно што-е 
укро у-шуми под Ревеником.

игленe уши, -није ушију, ж. тјеснац, узак пролаз. – Ено Лукe, вија-се 
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ко ражена сламка. Утањијо-се, провуко-би-га кроз игленe уши.
иглењача, -e, ж. специјални дрвени судић за чување плетећих игала. – 

Да није било уније иглењача, плетећe би се игле лако погубиле штокут.
и-дан дани, прил. све до данас. – Приповиједа-се и-дан дани у-нашије 

крајовије како-е стари Вујадин подносијо муке у проклeтом Лијевну.
ижeго, -гли, ж. опечено мјесто на тијелу. – Ништа горe не боли исана 

ко ижeго од врелe вареникe. Останe унај бает цијела живота.
ижљубити се, ижљубим се, свр. завршити са љубљењем. – Јучe дође 

тетка Анђелија па-се ижљуби с матером ко-да-се нијесу видиле сто година.
иза-Дмитрова, прил. вријеме послије Дмитровдана. – Иза-Дмитрова 

су-се ајдуци у-нашије крајовије склањали кот своије јатака да презимe. Тако 
и Јован Калаба, стара ајдучина ис Прекрајe. Нијесу-га мугли уватити никако.

иза Дова, прил. вријеме послије Духова. – Вођекаре код-нас Вроваца-се 
постило иза Дова па-све вамо до Петрова.

иза-Ђурђева, прил. вријеме иза Ђурђевдана. – Окрајци-се код-нас 
забрањују иза-Ђурђева, а двије евте кашњe и пољскe ливоде.

иза Илина, прил. вријеме иза Илиндана. – Жита-су-се дизала код-нас 
нама иза Илина. Оврше-се за-дви евте на арману и слави-се довршаница.

иза Јовања, прил. вријеме послије Јовањдана. – Најжешћe-су мећаве 
код-нас иза Јовања па вамо до-иза Тривe. Буднe намeта прео два-метра.

иза-кацe, прил. тајно и сигурно мјесто. – Не-баркајте дјецо тамо иза-
кацe. Тамо-су-ми блање и шарамани. Скупо-е-то плаћено.

иза-кишe, прил. вријеме иза кише погодно за земљорадњу. – Најбољe-е 
иза-кишe пресађивати купус. Одма-се прими и не-треба-га залијевати.

иза Лучина, прил. вријеме иза Светога Луке. – Нама иза Лучина-су 
падавине и јесeн-је увелико. Ко није спремијо меремат, за-бригу-му-е.

иза-Маркова, прил. вријеме послије Марковдана. – Чим-се земља 
прициједи и угрије иза-Маркова, сију-се купијери у долине и узглавнице.

иза Мијоља, прил. вријеме иза Мијољдана. – Нема љешвeк времена 
код-нас ко иза Мијоља. Сазрију љешници, ужутe дивијe крушке, отeгнe-се 
право Мијољско љето полијепо. Нанесу челе меда, мајко божија.

иза Никоља, прил. вријеме послије Никољдана. – Почињу мећаве нама 
иза Никоља и малко ублажe неђе пред Благовијести. Млого-е-то зимe, али 
шташ, тако-нас запало на овомe вијогузу.

иза Петрова, прил. вријеме иза Петровдана. – Текe, иза Петрова, код-
нас почињу унe старинскe петровскe врућине. Липти зној ш чела од жегe.

иза Тривe, прил. вријеме послије Светога Триве. – Иза Тривe-се мал-
ко осјећа да-се нешто збива на-небу. Иду Сретеније ка-се зима поклања 
прољећу и предае-му дужност од-бога.

изашло на-нос, изр. тешко поднесен неки терет. – Школо едан по-
штар ис-Прибељe сина доље у Гламочу. Неће несрећа да учи да-си бок. Про-
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пани едноч, пропани још едноч, а јадни ћаћа, подмажи вође, подмажи нође. 
Заврши мали за лимара, а ћаћа вели: „Његова-ми-е школа изашла на-нос. 
Нек-сам скино и-тај терет с врата, не-жалим умријети.“

избити из маглe, изр. појавити се изненада. – Избишe из маглe Под-
горци више Палежа неђе предвечe. Басали цијели дан по-шуми.

избрусати, -ам, свр. потрошити косни брус. – Имо-сам добар косни 
брус из Италијe, ваљо кравe. Бијаде жесток па-се сав избрусо.

извала, -e, ж. изваљено ддрво од вјетра. – С прољећа пунe југовина од 
Голијe, извали висока стабла шумe и поваља. Ондак сјекачи имају посла до-
милe вољe и прелијепо зараде.

извалити, извалим, свр. 1. извалити дрво из земље. – Извале вјетрови 
нашу шуму с прољећа и поваљају ко мртаце. Настану пролисине и голијети 
па садe саднице смрчe и јеликe. Али, ка-ће-то нарасти, бога-ти питај. 2. из-
валити глупост, рећи нешто што није логично. – Вали-се Винчило да-е 
видијо аждају са-три главе доље у Данића долу. Људи-се смију, а он-се удара 
у-главу шаком, јест оба-ми ока у глави. Људи-се још вишe смију.

извалити се, извалим се, свр. лећи на леђа у хладовини. – Извалијо се 
Ђене у ладовини пот кленићом и рчe. Турпија-ли, турпија. Јадни-се врепци 
поплашили па нијесу смјели ни поглeти на-ту страну.

извикати, извикам /извичeм/, свр. оптужити некога, слагати. – Изви-
кало Ћору да-е укро Перичина два јаворова тељига и бућу од чистога власа.

изврнђалити-се, -им се, свр. фиг. пустити бригу на весеље. – 
Изврнђалијо-се Тришо испот-крушкe па пјева. Око-њега муве зучe, он пјева, 
не сикира-се.

изврнут народ, -а,  изр. м. необичан народ. – Мој бого, овок Швабe 
изврнута народа. Док ун не-дође у-Босну, ми у лисицу нијесмо бендали. Кат 
Швабо дође, почe куповати лишчије коже и правити госпојама некакe кожу-
не горе у-царском граду, како велe.

изврнути табане, изр. умријети. – Велe да-е Шпиран изврно табане, 
вели Баја. „Ај, ђаволе, не говори, кадe? Је-ли имо прео деведесeт?“

изврнути чашу, изр. попити удушак. – Трнапи Брка врућ у биртију ко-
Цигe и нако с нугу изврну чашу ракије. Цвркну ко жмара на врућу сачу па 
вели, ули-дe још едну кат вако добро сједа.

издобрати, -ам, свр. изаћи на добро, за руком. – Зауело-се уно нашије 
двое између-се, вићете, неће издобрати. Жа-ми-но дјецe.

изилазити, -им, несвр. излазити узастопно некуда. – Ја одо у-башчу 
донијети лука, вели матeр. „Немојте, дјецо, изилазити ис-кућe, однијећe-вас 
Цигани. Будните добри својој матери.“

из истије стопа, прил. истога момента. – Како Момо рече да-е Блаже 
добијо абер да идe у-војску, Ћопо из истије стопа скочи и отклипса кући.
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излепунути, излепунeм, свр. нестати, издувати, пропасти. – Косe 
косци код-Роћка под Челопеком и Вид ш њима. Вида освоијо кашаљ усрет-
љета па излепуно до поднe. Вели Роћко, ај-ти Виде, одмори у ладу.

измеђусе, прил. међу собом. – Омразили-се нешто измеђусе 
Старосељани и Зајаружани па шкрипe зубије едни на-другe. Асли-је ријек 
о међама.

измјерити прутом, изр. истући прутом. – Немојдeре, Миле, да-те ја 
измјерим прутом, боим-се да-ти мјера неће бити по-вољи.

изнабијати, изнабијам, свр. довршити набијање конопаља. – Дошла 
сестра Винка па с матером изнабијала све конопље на-ступи за два-дни.

из-неба, из земљe, прил. изр. пада густа киша. – Очепила киша из-
неба, из земљe, не-види-се прст пред-оком. Зачас-се прелишe жљебе па сва 
вода отече у-креч испод ајата.

икет, прил. икада. – Је-ли икет ико утувијо да-е жена издерала свога 
чоека пред људије? Вели Ика јест, али ја нећу рећи која-е.

иљаду душe, прил. хиљаду људи. – На-нашије зборовије зна бити по-
иљаду душe, сепаратно на Врби код намастира. Дођe владика, дођу попови.

иљаду овцe, изр.  хиљаду оваца. – Раде Тица имо по иљаду овцe и девет 
црније алаша у-вршају. Ишо нарот глети на ибрет и чудеса.

има пара и пара, изр. богат, имућан. – Не-треба душe губити, бивало-е 
код-нас гласоња и кољеновића па имали пара и пара.

имати кувета, изр. способност, храброст, одлучност. – Није свак 
имо кувета уватити-се у-кости јуначкe са ајдуком Јованом Калабом из овије 
нашије крајова. Да њега није било, и-нас-би вође мањe било.

имати петљу, изр. бити храбар и одлучан. – Ко-е имо петљу сићи низ 
Рокин до, стиго-е у-Врбљане на конак, ко није, калаузијо-е прео Бараћа па-
кат стигнe. А, уитро, нуге пода-се па у-Кључ на дернек.

искаљан, -а, -о. упрљан блатом. – Јадни Мејмен сваки дан искаљан од 
главe до петe. Живи кукавац од онок што-му други да.

искаљати, искаљам, свр. испрљати свим и свачим. – Најлашњe-сe 
искаљати око-блага. Ако-е благо у кошари или тору, а пада киша, ето врага.

искок, -а, м. резервна рупа куда искаче миш у опасности. – Свако надо 
има искок. Кат чобан копа надо, миши насучу на искок у шушањ.

исколијенчити, -им, свр. скинути коњу окове са предњих ногу. – Ајде, 
Дуле, исколијенчи кулаша па-га доведи. Треба у Преодац у-млин.

испарцалити, -им, свр. поцијепати, испарати. – Илица испарцалијо 
уно лачица ко вук кожу. Јучe-му Милица окрпила, и џабe, јопeт испарцалијо.

исперати смрад, изр. изазивати свађу. – Кљако ништа не-ради вено 
лажe и испeра смрат по селу. Нарот зна ко-е ун па-га нико и не-слуша.

исплета, -e, ж. украс на предњој страни кошуље од лана од црвеног, 
плавог и бијелог конца. – Муј бого, кад-би Прибeљке сишле озго ис-Прибељe 
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у Гламоч на-збор на-Малу Госпоину у уније кошуља са уном исплетом на 
прсије, не-мош от пустe љепотe глети лијепије цура.

испот чекића, изр. ново, чисто, здраво. – Набавијо Тривуцан у-Бачкој 
неку капутину, ко-испот чекића. Ваља штаречeш, дугачак до земљe.

испочитовати се, -ујем се, свр. испоштовати се. – Сједe Баце у 
Бараћије и пиу шљиву ракију. Потeгли коју вишe, пјевају и ударају-се 
длановије по-лeђије: „Е, свака-ти част, права-си она старинска добричина.“ 
Ка-се тако испочитовашe, окренушe низ Бараће кући на конак.

испратити светитеља, изр. прославити крсну славу. – Бијаде лијепо 
вријеме од-бога. Прославили-смо поштено и испратили светитеља Марка, 
милост-га било. Вала великом богу.

ићи грлом у-јагоде, прил. неспреман, слободан. – Пошли Лакетини 
косци у-Пландиште косити ливоду и понијели косе и алат. Пошо и Лујо брес 
косe с рука у џеповије. „Асли-си-ти, Лујо, пошо грлом у-јагоде“, вели Лаке-
та, „Чим-ш косити? Не-треба трави мудролија вено коса.“

ићи уз-нос, изр. пркосити, изазивати, провоцирати. – Лијепо-ти мали 
ш људије, немој ићи уз-нос ником. Будни паметан и слушај.

ишакати, -ам, несвр. тјерати кокоши узвиком „иш.“ – Сава поваздан 
по-башчи ишака кокоши и гуна из-лука: „Иш, лова-те однијела, иш туђа.“ 
Не-мош убранити гредицe од-њи да-е трњом оградиш.

ишаликати се, -ам се, свр. задовољити се шалом. – Пушти дјецу маго, 
нека-се ишаликају. И-ти-си бијо дијете па заборавијо.

ишапорити се, -им се, свр. нашаптати се. – Ишапоришe-се уно двое 
на прелу горе у Илијетиновој кући. О-чем-ли-су глендисали, бога-ти питај.

ишврљати, ишврљам, свр. ишарати, нашкрабати, неуредно написа-
ти. – Ишврљала мала Ана своју теку, нико жив не-би прочито шта пишe.

ишколати, ишколам, свр. завршити са школовањем. – Ишколо Ђојмо 
све-трое дјецe. Завршила дјеца валкутете и запослила-се ко кака господа.

ишмањичавити се, -им се, свр. покварити се као љешник. – Бијаде 
кишно прољеће па-се сви љешници ишмањичавишe. Не-бијаде ни еднок за-
лијека.

ишољгати, -ам, свр. грубо исплести. – Ђурђија ишољга по двое терлу-
ке на-дан код оваца. Вјешта била у шољгању, виж-бјежи.

ишудлити се, -им се, свр. напутовати се напразно. – Ишудлили-су-се 
данас Ђермани тражeћи Илијетинову кошуту по међеђације. Нашли-је текe 
за-два дана, закопо-е међет у гранату.

ишурити, -им, свр. завршити са шурењем свиња. – Скапали-смо јучe 
док-смо ишурили осмеро прасади. Било ледено па-смо-се посмрзавали.
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ишчупати кобили реп, изр. бити здрав и јак. – О, Здравкане, је-ли-ти 
жив стриц? „У, ено-га ишчупо-би кобили реп. Цијепа дрва на куцаници.“

Ј

ја, ја, парт. потврдна рјечца за слагање и потврђивање. – Ваља-ли ово 
што ја радим, шта-ти мислиш Столе? „Ја, ја, ваља, ваља, само ради и сади 
шљиве. Вићеш кат почну рађати берићета и ракијe.“

јадно неупeрно, изр. неупућено, наивно. – Посјеко-се Бране по нуги 
у-шуми. Шта-ће јадно неупeрно и сапeто и у-лијеву и у десну.

јадови, јадова, м. несреће које прате живот. – Наиђу гладнe године и 
суше и ледови па чоека скљештају јадови, оће сам себи да киндишe.

јађен, -а, -о. ожалошћен, сиромашан. – Ћини нема никаква примања. 
Ено-га јађен, сваки дан кот Шпицка гледа, ко-ће-му дати коју пару да-што 
поие.

јазо, -e, м. хип. од јазавац. – Нема вишe Давида да увати јазу. Ено јазe, 
шервањи по-нашије њива и тови-се ко каки велики гасподин.

јазовчије јаме, -чи, јама, ж, изр. рупе гдје бораве јазавци. – У 
Брањешције у-крај свјетовскије њива, све-су јазовчијe јаме една до-другe. 
Јазавци пред-вечe само ткају там-и-амо, тара-мара, тара-мара.

јајакати, -ам, несвр. говорити стално, ја, ја. – Идe Ристе сам, карта 
рука и говори ја, ја. Упита-га Маркица: „Шта-то велиш, Ристе“, а он оде и 
само карта рука и говори ја, ја.

јакати се, -ам се, несвр. носити се са животним невољама. – Ја-ти-се, 
муј Јоја, цијела вијека јакам с овом својом болесном нугом. Рани-ме Врањо 
на Тиролу и ево, та-ће-ме рана доћи главe несретнe.

јаловој крави мазати сисе, изр. радити узалудан посао. – Ђуле Чавић 
орe урвине испот Чегарскије кошара. „Какe урвине“, упита Перука, „Јаловој 
крави мазати сисе. Нођека ништа не-рађа вено кукуријек и липица.“

јањешце, -та, с. младо, ситно јагње. – Остала бика брез-јањета па-јој 
Дмитар подбацијо нешто јањешцета близнета да приљуби.

јањчић, -а, м. осредње мушко јагње. – Добар овај јањчић за ражња, шта 
ти велиш Стевиша? „Па, није лош, муго-би-се окренути“, вели Стевиша.

јачи кобачи, изр. јачи брже обавља послове. – Шест Пољићовије 
синова и стари Пољић косe ливоду у-Пландишту. Оде ливода за два-дни. 
Вели Ђурађ: „Вазда-е било да јачи кобачи. Ово-би Шмијајло покосијо за 
петнeст дана.“

језик за-зубе, изр. не говори свагдје свашта. – Јој, мили ћаћа, преби-ме 
јучe пандур Штрбац на збору у-Рорије. „А, јесам-ли-ти, бено една, говоријо, 
језик за-зубе, а-ти неш, вено вазда лапрндаш штокојешта.“



41Други додатак Рјечнику гламочког говора

јек, -а, м. вријеме рада. – У-нашом крају-е највећи јек рада бијо од-
Видова до Илина. Сви-су глели да искосe ливоде прије Илина.

је ли, парт. упитна партикула. – Идe Марко у-Роре и води натоварена 
дората. Упита-га Глишо: „Је ли-то парип Душана Чегара?“ Марко-се дрну, 
што Глишо не-пита чи-је он.

је ли, Але, јесте, капетане, изр. безусловна покорност. – Ћеде капетан 
упитати Алу па изусти: „Је ли, Але“, а Але ко-ис топа: „Јесте, капетане.“

јермари, -а, м. људи који вуку јармове дрва. – Договорили-се јермари да 
удовици Анђелији довуку меремат и-шумe прет-кућу у прву суботу.

јест врага, изр. лаж, није тако. Прочуло-се да-сe оженијо Милош 
Пољић у Бијограду и узо жену с троe дјецe. „Јест врага“, вели Шајко. „Женили-
су-га досат девет пута, па никат младe. Лажу докоњаци, немају другок посла.“

јопeт, и јопeтке, прил. опет, поново, још једном. – Ја трубим уномe 
мом тутумраку, жени-се ко и-други мумци. Ун јопeт неће ни-да чује, сведно, 
говоријо њему, а говоријо пању.

још-је било вукова дугачкије репова, изр. било је и бољих од тебе. – 
Валијо-се Мазало да море попити литар ракијe удушак. Додаде-му Кавара: 
„Још-је било вукова дугачкје репова.“

К
кава брез ракијe удовица, изр. не иде једно без другога. – Ајмо, Ића, 

на каву. „Мани-ти каву, кава брез ракијe удовица“, вели Ића.
кад буднe стани пани, изр. посљедња ситуација. – Ја теби, синко, нећу 

давати пара садe ка-ти мореш зарадити. Али, кад буднe стани пани и сунe 
мећава за-врат, ондак-ћу-ја поглeти на-те, јеш чуо.

кад вуку зарасте гузица, прил. изр. никад. – Ожениће-се Млађо кад 
вуку зарасте гузица. Саде-му-е осамдесeта, а он још момкује, ет.

кадгоћ, прил. изр. кад год хоћеш. – Дођи, болан Стеване, кадгоћ на 
ракију да малко проеглендишeмо. Што-си тако отпрђен?

кад на врби роди грожђе, прил. никад. – Престаће Веле пити кад на 
врби роди грожђе. Говорили-му: „Остави-се, Веле, ракијe“, али, не-уша.

кадли, тадли, прил. изр. ништа не застаријева. – Доће вријеме, ло-
пове едан, укебаћe тебе друшкани кадли, тадли. Мислиш лагати и красти 
државно.

кад-се коси, нек-се мрси, прил изр. кад нечему дође вријеме. – Оћемо-ли, 
Слајо, убити оба јаја за ручак? „Даштаћеш, жено, кад-се коси, нек-се мрси.“

казмак, -а м прљав терен пун блата. – По овоме пустом казмаку се 
чоек мора заказмачити таман да-му-е бок ћаћа.

каишити, -им, несвр. парати, резати. – Сложијо стриц Шајко нув 
плуг, каиши бразде ко теркије.
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какав такав, изр. било какав. – Овe годинe немам чиме косити. 
Потрошила-ми-се коса скрос до-руба. Да-ми-је какав такав скосак, јопeт-би 
некако.

каквуш, изр. какву ћеш, какву хоћеш. – Каквуш-ти цуру, мој сине, кат 
неш накe Копањушe? Јеси-ли-ти при-себи. Пробирач, отирач.

каки, парт. негација, игнорисање. – Заврши-ли унај Ковчинов што 
школe, пита Симеун учитељ. „Ма, каки, ђе-ће уна глава завршити. Море у 
затвору завршити. Што маца коти, миша лови.“

какогоћице, прил. изр. како год хоћеш. – Шта-ти мислиш Чјоја, како-
ћемо-ми овe извале испререзивати? „Какогоћице оћеш, Осте, само-ти реци.“

калаисати, -ишeм, несвр. поцинчавати или малтерисати. – Није свак 
знао калаисати бунар. Вамо у-неко доба ка-се појави цимeнта, нагрну нарот 
калаисати бунаре. Само-е Звикан бијо калај-маир.

каласан, -а, м. мушкарац обучен у старо поцијепано одијело. – Каласан 
не-смје на-вјетар, отргнуће-му бура рукаве.

каласара, -e, ж. жена у старој и подераној одјећи. – Ма, да-е код-нас 
била само една каласара па и-некако. Али брате, било-и-је чудо.

калаш, калаша, м. онај који дуго и напорно путује по беспућу. – Ми-
смо-ти Подгорце звали, те Баце, те Калаши, све како-кадe, а највишe Баце.

калашов, -шова, -шово. оно што припада калашу. – Мој мили брате, 
калашови-су опанци вазда у-блату и глибу.

калеж, -а м. блатњав терен. – Чим пане малко кише, у-нашије селије 
се створи силни калеж. Блато се лијепи за обућу па се исан сав закаши и 
укаља.

калија, -e, ж. мала лимена посуда. – Идe Лала кро село па ћуну нугом 
едну калију, а уна-се откотрља звечeћи. Поплашишe-се пси па залајашe.

камијун, -уна, м. камион. – Шпиро-е Гаичића цијела живота возо 
камијун штицар натоварен балваније у-нашој шуми изнат села.

камсула, -e, ж. каписла. – Тривун Матин зидо нуву кућу. Узмe едну 
камсулу и нешто чачко око-њe и уна-ти грунe ко грум и оп, одби три прста 
деснe рукe.

канити се, каним се, свр. проћи се, оставити, заборавити. – Кани-
се-ти, болан Миле, луторана и полежака. Ради нешто корисно, свак-ће-те 
вољети.

кантарало, -а, м. човјек који много псује, кантара. – Што-е покојни 
Дуцко бијо кантарало, јамлим да-се таки вишe никат неће родити вођека.

канчелање, -а, с. прављење канчела од неке пређе. – Канчелање није 
тежак посо ко гребенање. Канчелање-е госпоски посо за гребенање.

капу доље, изр. поздрав, поштовање. – Ја-се валијо да добро косим. 
Ка-сам видијо како коси кум Родољуб, ондак брате, капу доље.
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кар, кара, м. отров, горчина, терет, бол. – Шта-е теби, Милица, па-си-
се тако сплакала? „Не-питај-ме, мили Јоване, пуна-сам-ти кара и бола. Ено 
твој Млађо ударијо мок Јошу керачом по глави, надула-се глава ко вучија.“

карабола, -e, ж. црна болест. – Напала Клисару некака карабола, коп-
ни из-дана у-дан и нестае-га. Изглeда да-ће-га карабола сатрати.

карцукало, -а, м. дјечија игра скривања. – Ајмоте-се играти карцукала. 
Ја-ћу броити до дваест, а ви-се сакривајте.

касало, -а, м. човјек чији је ход сличан коњском касању. – Бијо едан 
касало у Дубрава па није знао одати. Вазда касо ко парипче, прошћеш.

касалов, -лова, -лово. оно што припада касалу. – Касалову одању-сe 
свак смијо. И дјеца-се смију па-и уна касају за-њим.

каткад, прил. понекад. – Налети, болан Рајкане, каткад код-мене да-се 
малко изеглендишeмо и попијемо по-коју, немој да-се заборавимо.

каћу, изр. када ћу. – Јој, каћу ја нарeсти нолики ко стриц Ранко?
каш, изр. када ћеш. – Каш ти, Јоја, дизати жито у-Пржини? „За кои дан 

док узглавница сазрије“, вели Јоја.
кврчити, -им несвр. говорити стално ван теме. –  Наша Јела поваздан 

кврчи и нико-е не-слуша. Како-ли-јој само не досади стално кврчити?
керање, -а, с. шутирање, ћудање. – Керање-е чобанима била најдража 

игра код оваца. Кевају-се па керају крму кевама.
керачић, -а, м. дем. од керач. – Најлашњe-е керачићом изгунити овце 

ис-котара. Кат кренe една, одошe све за-њом.
кесати се, -ам се, несвр. надметати се у новцу. – Не мугу-се ја кесати 

с гласоњама и кољеновићије. Ја-сам сирома чоeк једнокравац.
кесоња, -e, м. онај који се кеси, смије без разлога. – Ништа гаднијe 

нема ко ка-се какав блентави кесоња кеси на све што види.
киљерак, -рка, м. хип. од киљер. – |Бок убијо ко-е изумијо | На киљерак 

стављати пенџерак.| н. п.
кинути, кинeм, свр. кихнути, накашљати се. – Кат Мијо кинe у лову, 

неће лисица на-ту страну сигурно. И врепци-се поплашe са грана.
кинути, -нeм, свр. отићи у моменту, удаљити се. – Слушај-ти, деране, 

кини-се оталeн да не-би добијо дрвену капу. Боим-се биће-ти тијесна.
китити туђије перјем, изр. приписивати туђе себи. – Валe-се 

Вагањани да-су направили локву више Поповића. Лажу, уни-се вазда китe 
туђије перјем.

кишан, -шна, -шно. кишовит, мокар. – Јучe цебала киша ваздан. Бијаде 
кишан дан па косац није муго ни манути косом на ливоди.

кишити, -им, несвр. учестало падати киша. – Кат-је код-нас суша, 
све-се скокоруши, и травка и сламка. Кат под-јесeн станe кишити, освои мо-
крач на све стране па не-мош од-блата макнути.
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кишица, -e, ж. дем. од киша. – С прољећа кишица помало роси, а 
швраке-се разлетe правити гнијезда по кленићије и глогићије.

клапати, -ам, несвр. путовати дуго по врлети. – Наши момци свако 
вечe клапају на прело у Ћулуме и Срдиће, ко-да вођекаре нема цура.

клапнути, -нeм, свр. 1. отићи далеко узалуд. – Тетак Никола свакe ве-
чери клапне у-поље тражeћи путаља. Навадијо-се па неће кући никако. 2. 
ударити некога по глави. – Посврлија клапну Раина по глави и-свe снагe.

клеба, -e, ж. сјечиво ножа коричњака. – Дајдере-ми, Никола, унај твој 
брус да наоштрим клебу. Неђе-се иступила, ђаво-е нуси.

клебетина, -e, ж. аугм. од клеба. – Нашо Кавара некаку клебетину у 
подруму, сва зарђала. Вели да-му-е-то от Курељова коричњака.

клебица, -e, ж. дем. од клеба. – Има Жаре нешто клебицe, тупа ко му-
тика. Ун-се квали да бољe нема нико.

клепач, -ача, м. мајстор који клепће косу. – Није било бољок клепача 
од Лакетe Пољића отка-се код-нас косe ливоде. Клепач, само таки.

клети, -а, -о. бивши, прошли, покојни. – Клети Врањо направи локву 
више Дебељака. Служила-би и-дан дани да-е не обаталишe несретни Шоба-
ти.

кликнути, -нeм, свр. запјевати гласно. – Узмидe, Милошу, те гусле па 
кликни уну о Врањи и Гаврилу, тако-ти великога бога.

клипица, -e, ж. дем. од клипа. – Довадe-ми, Бране, ту клипицу да под-
бочим карлицу. Разлила-би варенику да-се вата скоруп.

клип-клап, узв. брзина вршења радње. – Нагну Божо политрe ракијe, 
и док клип-клап, испи надушак све до-дна. Само-се малко стресе, и ништа 
вишe.

кличак, -чка, м. краћи клин у малим ојама. – Направијо Шајко плуг и 
кличке од растовинe за-мала оја. То море бити емин година.

кмезав, -зава, -заво. плачљив. – Мали Бране посве кмезав. Стално кме-
зи и плаче, излудише носајући га по ноћи.

ко блата, изр. много у изобиљу. – Прољеће добро кренуло. Има сунца и 
влагe баш како ваља. Ако вако останe, биће травe ко блата.

ко бор зелени, изр. витак, танак, здрав, млад, лијеп. – Предин Јово 
аран ко бор зелени у гори зеленој. Лијеп ко уписан.

ко бубрек у лоју, изр. добро да не може боље. – Како-ти-је, болан Све-
то, у Војводини, како живиш? „Ко бубрек у лоју, не-море бољe, јести, пити.“

кованица, -e, ж. коса кована у Мркоњићу. – Нема бољe косe от кованицe 
из-Мркоњића. Она-јој лепара није ни до кољена, вјеруј-ми.

ковачија, -e, ж. ковачница у предуећу. – У-нашој ковачији горе у Пале-
жу, муго-си наручити свашта, сикире, цапине, куке, ланце и још штокојешта.

ко вечера ракијe, доручкује водe, изр. мора тако бити. – Напијем-ти-
се-ја у Бараћије уне њијевe шишe ракијe. Била зима и ја нућијо код Гребића. 
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Кад, уитро, дај водe, црче-се. Дадоше-ми и ја-ти едан пискар леденe водe 
смаштрим. Чим отворишe врата, из-мене бљуну све. Едни-се смију па велe, 
ко вечера ракијe, доручкује водe.

ковитлац, ковитлаца, м. гламочки вјетар који током јула преврће 
навиљке сијена. – Ми Горњаци имамо дванeст вјетрова у-години. Али, што-е 
ковитлац вјетар, поганијeк нема. Преврну навиљке и опири сијено с ливодe.

ко вола у купусу, прил. сурово, жестоко. – Уватили Ћулуми Лалу у 
Милатиније шљива. Издерали-га ко вола у купусу.

ковчаница, -e, ж. шара на домаћим умјетнинама. – Направијо Симо 
Жижин прешлицу и на-њој ковчанице, само-се пресијавају.

когоћ и когоћице, изр. ко год било. – Когоћ наиђe испрет Каваринe 
каванe, сврати да види аждаје о-дрвета што-е Кавара направијо. Ибрет и чу-
деса.

ко гром, изр. јако као гром. – Испеко Милош ракију од дивије крушака. 
Ја јачe и љешвe нијесам пијо у ово своије година. Ракија ко гром.

ко дрвени чешаљ, изр. превазиђен, заостао. – Шта-то радиш, 
Лајкмете? „Ево зиђeм вруну.“ „Што-ће-ти вруна, бок с тобом? Сат-се крув 
печe на струју. Вруна-е заостала ко дрвени чешаљ.“

ко дрењина, изр. потпуно здрав. – Савку Урљајкину није никат ништа 
забољало. Уна-ти-је здрава ко дрењина.

ко една по една, прил. посебно, богато, издвојено. – Добра уна 
Шијановка за-Бајом, вели Видоја. Мрђа-се мисли па вели: „Добра, а добро-
јој. Живи ко една по една. Ништа нугу прео нугe па лули.“

кожни броцак, -ног, -а, м. мања торба од коже. – Купијо Бибан едан 
кожни броцак доље у Книну кат-је продаво волове. У-њем држо лулу.

ко зец, изр. брз, опрезан, пажљив. – Бржeк мушкок тура не-бијаде од-
Мићe Шијановића. Ун-ти-је брз ко зец. Нико-га није муго уватити.

ко змија, изр. оштар, љут. – Не-панти-се љући чоек у-нашом селу од 
Тодe Бјељкушина. Бијо љут ко змија, уна шарка пот-каменом.

ко змија ноге, прил. добро сакривено. – Не-би Душко пуштијо своју 
жену саму у-грат ни-за живу главу. Ун њу чува и крије ко змија ноге.

ко из водe, прил. нагло, брзо. – Наши купијери замодрили, гиљтају ко 
из водe. Добро погноени напором.

ко из мочила, изр. мокар. – Покисо Чедо код оваца, сав од главe до 
петe. Ко из мочила да-га-е извадило. Бљечка и пот-пазувом.

ко из рукавицe, прил. сипа густо и брзо. – Пада снијек ко из рукавицe.
ко из топа, прил. брзо, гласно. – Кат-је Мијо полаго за ловца, добијо да 

прича о лисици. Он започe ко из топа, те лисица ово, те лисица оно.
коимш, изр. којим ћеш. – Коимш путом, Дмитре, у Кауре, преко-Униш-

та или низ Дерала? „Нећу низ Дерала има ђендара, идeм преко-Уништа.“
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ко јае јаету, изр. сличо, налик, идентично. – Боже мој, што-ти-је вајта 
људи. Она два Шобатова близанца налик едан другом ко јае јаету.

којуш, изр. коју ћеш. – Којуш ти њиву, Јоја, оставити овe годинe да 
лежи? „Ја нешто мислим да одморим Анићeвку, шта ти мислиш, Божица?“

кокнути, -нeм, свр. погодити, убити. – Кокнуло еднок лугара у-нашој 
шуми горе у Рогуљиној долини за Аустријe и никат-се не дознаде ко-е.

ко конопља, прил. танка, висока. – Она мала Јованова висока на-
матeр. Кат ода, вија-се ко конопља. Одавно није било љешвe цурe.

кокошијак, -а, м. кокошији измет. – Ни-за живу главу не бацајте 
кокошијаке по-луку. Све-ће изгорати и осушити-се. Кокошијак-је жесток.

коле, -e, м. хип. од колач, хљеб. – Биће колe, биће колe, задовољно те-
жаци трљају руке. Кишно прољеће, нагрнула жита ко из водe.

колибаша, -e, м. први косац у косцима. – Није свак муго бити колибаша 
прет косције. Требало-е имати кувета и бити маир коси.

ко-ли-је, он-ли-је, изр. самоистицање. – Идe Петар, диго главу ко не-
слан ован. Ко-ли-је, он-ли-је. Би реко, покупијо сву памeт по граду.

колико око море преглeти, прил. бескрај. – Страјо-е прошо свијета и 
свијета колико око море преглeти, и никет до-памeти доћи.

колико толико, прил. барем мало. – Узми, Ђуко, грабље па купи, немој 
да-те нарот гледа како ладујеш. Купи колико толико, само да-не сједиш на 
ливоди.

коликош, изр. колико ћеш. – Коликош, Страјо, оваца пуштити у-зиму 
овe годинe? „Ја млим, едно сто педесeт, није мало.“

ко лисица, изр. мудар, лукав, довитљив. – Није Раду лако преварити. 
Он-ти-је мудар ко лисица. Још тога није нико насуко на танак лед.

колицати се, -ам се, несвр. играти се колицем. – Направијо Стоен 
Вици и Циги по едно колице па-се поваздан колицају у-Клeњу испот поетe.

колице, -а, с. мало дрвено коло којим се играју дјеца. – Ми-се такмичи-
ли ка-смо били мали, чијe-ће-се колице најдаљe отколицати.

колоња, -e, м. во са круговима по тијелу. – Симин колоња није муго 
улазити на врата кошарe наормално. Били-му дугачки рози па накриви главу 
кат улази у кошару.

колчeње, -а, с. обиљежавање темеља краћим кољем. – Прво-се одра-
ди колчeње па-се ондак копа и излијева темељ за-зградe.

ко међет, изр. снага, моћ. – Ково Аћушин јак ко међет. Увати јунца за-
роге, заврнe-му врат и обори на-земљу. Не-море-то свак ко Ково.

комеш, изр. коме ћеш. – Комеш, Саво, ту бућицу тако малену? „Е, 
имам коме, вала милом богу, моме Драгану, мојој срећи.“

ком-је бок отац, лако-е бити светац, изр. јака родбина, заштита. – 
Лако-е управникову сину возати нуво бацикло. Ком-је бок отац, лако-е бити 
светац.
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комотна нуга, -e,  изр. просто, слободно, копно. – Лако-е Каурије. 
Код-њи вазда комотна нуга и копно бре-снијега. Код-нас Горњака по-шeст 
мјесеци мећава, па удри прти снијек и газај торине за метала.

ко на-ватру, прил. брзо, зачас, у моменту. – Доћеро Далматинац вели-
ко буре ракијe у село. Кат-је нарот сазно, оде ракија ко на-ватру.

ко на-длану, прил. јасно, видљиво, чисто. – Буднe ведрије дана па ви-
диш све нашо поље ко на-длану. Будну и магле па не-видиш јуне прет-собом.

ко нико, прил. веома добро или веома лоше. – Пита лугар Чедо, како 
овај мој деран слуша у-школи? „Ко нико“, одговори учитељ Јевто.

ко ни-себи ни-свом, прил. лоше, неодговорно. – Почо-ми-е Саво ра-
дити у-шуми, вели Ђуђан. „Бољe да није“, кажe управник, „ради ко ни-себи 
ни-свом.“

кончати, -ам, несвр. обиљежавати правац куда се реже даска. – Ено 
Шкрбићи кончају балване па-ћe резати треницу на терзијану.

коњуждрина, -e, м. аугм. и пеј. од коњ. – Имо Јован Пољић коњуждрину 
ко брдо. Звали-га банте. Лажно-е говорити, али ко два осредња парипа.

ко-о чему, оно њему, изр. зле намјере се враћају. – Пајкан-је бога 
молијо да пропанe свак ко има. Вели Књаз: „Ко-о чему, оно њему.“

копан, -пни, ж. копно мјесто у току зиме. – Текe, кат југови почну 
пувати вамо пред Благовијести, код-нас-се укажу копни и прошарице по 
брдије, па благо изилази у-пашу и у-брст.

ко-по лоју, изр. лагано без сметње. – О, Јоја, како идe нуви плуг? „Не-
питај, никат бољe. Ко-по лоју. Подесијо Шајко плуг ко сат.“

копрцати се, -ам се, несвр. вртити се, отимати се. – Не-да-се Дми-
тров гриво уватити за копурицу, вуци-га изјели, стално-се копрца и отима.

ко ражена сламка, изр. танко, витко. – Нарасла Милка и утањила-се 
па-се вија ко ражена сламка на-вјетру.

корица крува, -e, ж. сиромаштво. – Ко-би уном сиромаку пружијо 
корицу крува, осевапијо-би-се пред-богом. Не-би требо ићи у-цркву.

ко саливен, изр. по мјери. – Скроио Ђурага нув кожун до земљe, ко 
саливен. Неш-се у-њем шалe преладити.

ко срна, прил. опрезан, будан. – Пољића ништа не-море преварити и 
изнебушити. Тај-ти-је сваки дан ко срна.

ко срча, изр. здрав, способан. – Гледам Млађу Јоваовок како коси. Ама, 
људи, здрав мумак ко срча. Грћe унe откосе ко булдождeр.

ко теле у шарена врата, прил. глуп, незналица. – Дошо Вицука у-грат 
па блено у тобус ко теле у шарена врата. Вели: „Јој камијуна количачки-е.“

котробан, котробана, м. општа пропаст. – Осула крупа колик јаја, 
прошћеш. Оде сва љетина у котробан.

ко туч, изр. тежак. – Узe-ја малог Филипа па подиго, кад дијете тешко 
ко туч. Баш-ми бијаде предраго, а тек-му четри мјесeца.
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ко-ће-ти бити, изр. изненађење. – Сједим-ти-ја са Слађом Кукобатом 
у биртији у-Рорије код Глишe и пијемо ракију. Попишмо по едну, кат неко 
рупи на врата. Ко-ће-ти бити, Миркан сишо из Балаћа па сједе с нами.

ко у-мало гледа, мало-му и-треба, изр. шкртом је увијек мало. – Про-
до Павлезан кола сијена чоеку у Ремићије. Остале двое-трое виле сијена. 
Чоек плати кола сијена, а Павлезан: „А унe двое виле?“ Дрну-се чоек па 
вели: „Ко у-мало гледа, мало-му и-треба.“

ко уписан, изр. изразито лијеп. – Мили бого, кршан-ли-је Славко. Ко 
уписан, вини ујак Пепија.

ко цванцика, изр. чврсто, здраво, једро. – Гледам Стоју Рачукину јучe 
на збору, игра у-колу. Здрава и чврста ко цванцика.

ко-чеп, изр. посве мокар. – Бијо Гајан у-млину у Преоцу па-га уватила 
киша у-Рорије. Изби кући мокар ко чеп. Бљечка и пот-пазувом.

крава, e, ж. женско теле. – Отелила наша зекуља краву, а лани волу.
краварина, -е ж. надокнада за чување крава. – У-некије селије код-

нас, давала се краварина чобаније. Било чудо крава у тежака па имали свога 
кравара. Престала-се држати говеда па остале само краве.

крак, -а, м. нога, уд. – Није било крака ко-у Милекоњe Шулендића у 
цијелу нашом крају. Кат идe пјешe, не-мош-га стићи никако.

кракат, -а, -о. онај који има дуге ноге. – Кракатије људи ко Чегара ис-
пот Урљаја, земља није шчекала. Упути-се ш-њима ићи, паш вићи ђе-си.

кракати, кракам и крачeм. ходати крупним корацима. – Није згодно 
кракати с Црновршчаније. Њијев едан корак, твоја два.

крана, -e, ж. храна. – Није, брате, код-нас мањкало кранe никет, ни-кат-
је највећа суша. Било меса и купијера гани, само ракијe мањкало.

крес па-ни варницe, изр. промашај, ћорак. – Узe Бибан чакмак и 
кремeн да припали лулу. Кресну промаши. Отe-му-се из уста: „Крес па-ни 
варницe.“

кречити небеса, изр. лагати, врати. – Ено Ђуле кречи небеса. Сучe 
како-е едан прескочијо долину ка-сe затрко и-свe снагe.

кречи-се шума, изр. пада снијег. – Сједи лугар Чедо у биртији код 
Каварe, кад трнапи управник: „Штош-ти, Чедо, у биртији, што-ти не-чуваш 
шуму?“ Чедо мирно вели: „Тлузе уплавнице, пада снијек, клеци-се сума.“

крештав, -тава, -таво. глас који крешти. – Само-е Кречкуша била 
крештава и Бјељкуша малко.

криваљ, -а, м. искривљен предмет. – Бијо крив јавор у Тетреикама па-
га чобани крстили криваљ. Испот-криваља-су пландовале овце.

кривица, -е ж. крива воћка. – Била трешња кривица у Шулендићије, 
слатка ко шећер. Ка-смо били мали, ишли красти па-се заказмачимо по гла-
ви.
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кривуица, -е ж. вијугава шара на одјећи или резбареном дрвету. – 
Најљевше-су кривуице изводили Копањчани на-прешлици. Њијева-е пре-
шлица била ко ис каке ваврике.

крилава,-e, ж. име краве. – Наша крилава има четри године и ово-јој-је 
друго теле. Нема бољe кравe у селу од-њe.

крилоња, -e, м. име вола. – Имо Максим крилоњу и зекоњу. Дођу 
друшкани и велe: „Дај крилоњу, не-мореш бити кулак у селу“, и моро дати.

криснути, криснeм, свр. вриснути храпавим гласом. – Кад Дуцко 
криснe у-задруги кот Панe, сви-се прену и укочe о-стра. Знају уни Дуцка 
ко-е.

криштити, -им, несвр. говорити криштавим гласом. – Ка-се Тоде 
Бјељкушин наљути и набруси, ун само кришти на свакок.

кркнути, -нeм, свр. пасти изненада. – Кркну Ђуђин Радован с Трава-
рова ора на-ледину и на лицу мјеста замрије. Порени доктуру, умрије чоек.

крља, -е ж. она која нема све зубе. – Свако-е друго женско чељаде код-
нас било уна права крља па нема по-поло зуба.

крљица, -е ж. дјевојчица којој су почели падати први зуби. – Код-нас 
је свака цурица от-седам година била крљица. Почну дјеци падати први 
зубићи.

крозашта, прил. због чега, ради чега. – Нешто-су-се Ћужићи поперчи-
нали доље код Тосића кошарe, а крозашта, сами ђаво зна.

кроити капу, изр. доводити у ред. – Немојдe мали, да-ти ја кроим капу. 
Боим-се да-ти не-буднe потијесна, па што-сам-се паштријо.

крпигуз, -а, м. сиромашна особа са одјећом од крпа. – Било-е код-нас 
крпигуза у сваком селу. Пошље свакок рата останe пуста сиротиња.

крпоња, -e, м. сиромашан дјечак. – Остави-се, крпоња, не-баркај 
у-дјецу.

крпоњин, -њина, -њино. оно што припада крпоњи. – Крпоњини опан-
ци шупљи, па чим панe малко кишe, њему кукавцу мокре нуге па рипа.

крсно име, -ног, имена, с. крсна слава. – Наше-е крсно име Марковдан, 
милост-га било. Имамо и двије завјетнe славе, Илиндан, свету Богородицу.

крувови, крувова, м. разне врсте хљеба. – Ијо-сам разније крувова 
одајући по свијету. Љешвeк крува нема од-нашок вруњака, па-нек прича ко-
шта оће.

крушац, -шца, м. хип. од крув. – Арлај, арлај маграло, али-би-ти муго 
присјести крушац кои-си поио ако-те претеварим овије штапарцом.

крушити, -им, несвр. хранити се крувом. – Дрежди-ти, Ђоко, и отежи 
јаие, али неш код-мене крушити, ја-ти вељо. Мени нерадини нијесу драги.

крушна мрва, -e,  ж. дјелић хљеба. – Тешко оном ко нема своe крушнe 
мрве. Такије данас има напретек, све јад и голотиња.
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кудгоћице, прил. куд год, куда било. – Кудгоћице буднeш ишо, кућо 
муја, будни паметан и не дрљуцај у-другога. Држи језик за зубије.

кудра, -e, ж. жена фрчкаве косе. – Била една кудра у Ћослија па није 
мугла чешљати перчина чешљом. Имала посве кудрав перчин.

кудре, -e, м. мушкарац фрчкаве косе. – Едан кудре бијо у Ћослија, а 
едан у-Рудићие. Нијесу мугли перчин чешљати чешљом, нама скршe чешаљ.

кудрин, -рина, -рино. оно што припада кудри. Кудрин-се перчин 
и-муго подносити јер мушку све море стати у обрас, али женску не-море.

кудров, кудрова, м. кудрав пас. – Свака-е друга кућа код-нас имала по-
некок кудрова. Није мугла кућа брес-пса никако. Однесошe лисице кокоши.

кукило, -а, м. мушкарац кукастог носа. – Видијо-сам, људи, јучe на дер-
неку еднок кукила, завилашијо-му-се нос ко рок овна вилаша. Гадно, брате.

кукови и урвине, -кова, урвина, изр. врлетна земља лошег квалите-
та. – Код-нас-је било кукова и урвина двапут вишe него равније ливода.

куком по леду, изр. није могуће. – Договорили-се Шобати и Кајтези 
ићи у-Бачку у курузе. Вели Ћурлик: „То запиши куком по леду. Уни не-мугу 
заедно ни-до Пролина брда, камоли до-Бачкe.“

кулати, кулам, несвр. зидати, низати. – Покојни Гудан цијела живота 
куло зид око Долицe више Баришића и никат-га није докуло.

кунагџија, -e, м. онај који је дошао на конак. – Имамо кунагџију вече-
рас у-кући. Дошо тетак Деспо из Врбљани.

кунак, -а, м. конак, преноћиште. – Ка-смо пошли прео Урала на-исток, 
ишли што пјевe, што возовије. И, удри скрос на-исток Русијe, Јапану више 
главe. Има ићи стотине кунака. Ундак на бродове па оплети испот Кинe и 
Индијe према грчкије вода до Солунскок врунта.

куњска мува, e, ж. коњска мува, веома досадна. – Кат навалe куњскe 
муве на куње у-вршају, мурају-се куњи изводити у-лат. Не-мош владати ш 
њима.

куњче, -та, с. појединачни примјерак коња. – Ка-се куњче наврањи 
у-зоп, тешко-га-е одвикнути. Нема вено притварати у кошару.

купрешак, купрешака, м. гламочки суви вјетар који током јула дува 
од Купреса. – Е, не-до-ти бок вјетра купрешака и бурe з Дебељака. Купрешак 
за три-дни исуши влагу и скокоруши и травку и сламку.

купус дијете, изр. стално, редовно, непрекидно. – Наши-су стари има-
ли по деветеро-десетеро дјецe. Биле жене здраве и младе, па свакe јесени, 
купус дијете, купус дијете. Сва дјеца здрава ко дрењине.

купуси, купуса, м. разне врсте купуса. – Што родило, што не родило, 
код-нас родe купуси свакe свакатe годинe.

курлатати, -ам, несвр. превртати у нереду. – Немојдe, болан, те куру-
зе курлатати. Лијепо слажи у черен да-се сушe. То-е крана, божи чоече.
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курушчић, -а, м. дем. од куруз. – Кадгоћице долази тетка Стеванија из 
Врбљани, дунесe-нам уније врбљанскије курушчића да печeмо.

кусица, -e, ж. ниска и дебела жена, дем. од куса. – Окретнија-е наша 
кусица от свакe младe која-е дошла у село. Уна-ти-е ко зрно на раду.

кусоња, -e, м. онај који алапљиво једе, куса храну. – Е, колико-ми-е 
година бок-и убиће, али већок кусоњe и погузијe не-виђе глава од-нашок 
Видесила.

кусоња, -e, м. во краткога репа. – Бијо едан кусоња у Јована Пољића. 
Бијо најтежи во у селу и миран ко јање. Муго поести за-двое говeда.

кућаница, e, ж. вриједна жена у кући. – Не-бијаде кућаницe ко 
Галушуљe овдалeн до Ликe и Грбавe. Та идe и плетe.

кућу, изр. куда ћу. – Превалила-се кола сијена нашом Илији насрет 
пута. Сломијо-се рукавац и отпало коло. Илија-се увати за-главу: „Кућу садe 
с овије воликије трлогом, кукав-ти-сам.“

Л

лагашак и лагашан, -шка, -шко, -шна, -шно лакши од обичног. – Ве-
лиш Осте, да-е овај јањчић лагашак. „Јес бога-ми. То-е уно близне што-сe 
окопељало.“

лажа, -e. ж. лаж, неистина. – Циелу-сам нућ сањатала штошта и није-
ми драго. „Ајде, бона, моли-се богу, сан-је лажа, а бок-је истина.“

лажно-е говорити, изр. потврда истине. – Видијо-сам некидан Ђуру 
Чегара на збору у-Рорије. Ама људи, лажно-е говорити, има метар прео леђа.

лајати на звијeзде, изр. ван људског разума. – Момо сваком соли памeт. 
Али, то није ништа. Тај и-на звијезде лае, колико-е паметан.

лајо, -e, м. онај који налагује, олајава, шири лаж. – Издерало еднога 
лају у Бараћије на сточној пијаци. Нит-се зна, ко-га издера, ни рашта.

ландарати, -ам, несвр. ударати, завијати, омотавати. – Обукла Сема 
некакве рке на-се, само ландарају око-њe. Нема сиротиња шта.

лапати, лапам, несвр. присвајати, красти обилно. – Слобо ради у ма-
гацину и, лапа-ли, лапа. Не-мугу-га никако уватити у лапању.

лапати, -пам, несвр. обилно падати, густ снијег. – Лапа влажан снијек 
ко из рукавицe, али-се неће дуго задржати. Влажан, брзо-се истопи.

ласно, прил. лагано, безбрижно. – |Ласно-ти-је Салапура Симо | Пити 
рујно на Краини вино | Док-је мене Калабe Јована | У Прекраи покрај водe 
Унца| н. п.
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латити се за шлајбак, изр. почастити, платити. – Ево-ти, Маркица, 
дошли унуци. Дедeре-се лати за шлајбак па почасти дјецу. Таки-је адет код-нас.

лаћати се, лаћам се несвр. хватати се за новчаник и плаћати дуг. – 
Не-сједај с Рорчаније у биртију. Слабо се лаћају за шлајбок.

лашњe, прил. лакше. – Лашњe-е сићи низ Урљај него-низ Рокин до.
лашчина, -e, м. велики лажов. – Није било већe лашчинe од Ђулe 

Чавића на четри стране свијета. Не-знам на кога-е бијо нака лашчина.
легло небо на-земљу, изр. јака киша из мрка облака. – Јучe очепила 

киша из-неба из земљe. Легло небо на-земљу, не-види-се прст пред-оком.
леда, -e, ж. ожалошћена жена. – Умро Лујо, остала Даница сама 

самцијата. Шта-ће леда сама, није имала о-срца порода. Така-јој судба од-
бога.

ледан зној, -дана зноја, м. зној од страха. – Ка-сам угледо међеда на 
Скоковије, одједноч-ме проби ледан зној. Обледенијо-се и укочијо ко прут.

ледан на раду, изр. спор, не мари за рад. – Прњо-е ледан на раду, гори 
од Видесила. Отрбо рано нако ко и Видесило, а потрошити ко мећава.

ледара, -e, ж. хладна просторија; хладњак, фрижидер. – Набавили 
Мићини уну ледару што печe лед усрет љета. Да-ми-е ко причо да пеку лед, 
не-би вјерово, али видијо-сам своије очије.

леденица, -e, ж. лед од капнице с крова. – Код-нас-су-се знале уватити 
леденице испот-крова дугачке и по-два метра.

ледика, -e, ж. ожалошћена жена. – Остала Анђелија иза-чоека, леди-
ка ледена са унe три гњаке. Скапала-би ледика да није села.

лећи на-постељу, изр. разбољети се. – Има три-године како-е Јела лег-
ла на-постељу. Ни живити, ни умријети. Не-до бок ником.

линути, линeм, свр. нагло потећи (о води). – Нагло лину киша и по-
купи сву пилоту око цокова и куцаницe.

липтити, -им, несвр. падати дуго у јаким млазевима. – Три-дни липти 
киша ко-ис кабла. Не-мош од-мокрачи макнути ис-кућe.

липо, прил. тачно, у то вријеме. – Дођошe Баце липо на Преображeње 
и одведошe нашу Марију за некаква Ћојдера доље у Бараћије.

лиса, -e, ж. флека на лицу. – У-нашe Девурe лиса на образу колик под-
логач.

лисац, -сца, м. лисаст коњ. – Имо Паница еднок лисца, брз ко муња. 
Није било парипа кои-би-му утеко у-сватовије.

лисичарка, -е ж. врста укусне печурке. – У-нашоме крају има разније 
печурака. Али, што-су лисичарке и рудњаче, такије нема надалеко.

лишаив, -а, -о онај који је оболио од лишаја. – Некат је било поло ли-
шаиве дјеце код-нас. Вамо у-неко доба, појавише се доктури и донесоше 
некакве мазе и нестаде лишајова. Спас па-ет.
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лишче, -та, с. млада лисица.  – Видијо-сам јуче едно лишче горе на 
Скоковије, жуто ко Бјељкушине крушке. И не бјежи бок-ти-га убиће.

ложница, -e, ж. мјесто гдје се лежи. – Има црнe биједe па нема ни 
кућe ни ложницe. Ђе-му глава, ту-му крана.

локво, -e, м. хип. од локвар. – Локве-су тамо иза Оџака ђе нема живe 
водe. Уни имају само локве ђе поe благо. Код локва нема метиља, нема барe.

локвин, -вина, -вино. оно што припада локви. – Локвино-е благо здра-
во. Кад засуши, локвино благо идe у Бјељавине и Понорце ђе има водe гани.

ломe-се лемеши, изр. врлетне њиве. – Било-е скрпатака врлeтније, 
ломe-се лемеши. А, било-е и лијепије равније њива, бразда-се не прекида.

лопарак, -рка, м. мањи лопар. – Довадe-ми Дуле, лопарак иза кашуна, 
вргла-би кои вруњак у вруну да-се печe.

лопарић, -а, м дем. од лопар. – Распуко-нам лопарић, ајде замоли Сто-
ена да-нам направи други. Чуваћемо-му куње кат-га дођe ред.

луда, -e, ж. млада, наивна женска особа. – Не иди, лудо една, сама на-
збор. Иди са своие другарица. Шта-ти знаш на-шташ наићи на путу.

лудијак, -а, м. наиван млад мушкарац. – Па, куш низ Рокиндо, јадни 
лудијаче, кори Јања Осту. Знаш-ли да-се туда брез-великe потребe не-идe.

лудињати, -ам несвр. понашати се неозбиљно.  – Каш, Саво, престати 
лудињати? Ти си одрасто клапац, поднашај се озбиљно, гледа те нарот.

лужара, -е ж. метална посуда за луг испод шпорета.  – Шта-ћемо, 
чељади, прогорела-нам лужара, испада лук на-све стране. Нема вено нусити 
Стоену да окрпи, ун-то најбоље ради.

лујка, -e, ж. луцкаста жена. – Една лујка чувала свјетовска говеда и 
вазда-се смијала. Жене бугарe на-грeбљу, уна-се смије. Шташ, лудо па-ет.

Љ

љесковак, -ака, м. штап од љесковог дрвета. – Сваки чобан код-нас 
нуси љесковак уза-се. Мало-се подбочи ш њим, мало гуни овце.

љешва нек с цуром, изр. прољепшала се послије удаје. – Удала-се 
наша Симеуна доље у Подгорију испод-Млиништа. Родила трое дјецe и 
ено-е љешва нек с цуром.

љубава, -e, ж. крава са бијелим флекама на глави. – Имо Лакета едну 
љубаву, мугло-сe ш њом глендисати. Била разумна ко исан.

љуснути, -нeм, свр. нагло пасти са неке висине. – Љусну Боћа с круш-
ке Видесиловe и скрши обе руке. И одо-е на глави све доедноч.

љутнути, -нeм, свр. осјетити се на љутину. – Асли-ти, Маро, овај сир 
малко љутнe. Да-ти није варенка прокисла?
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М

магаш, -а, м. малоуман мушкарац. – Прођи-се магаша ако икако мо-
реш. Кат-је каки магаш на едној страни, ти пређи на-другу.

магашов, -шова, -шово. оно што припада магашу. – Магашове 
мудролије не-би ни пас с маслом полизо. Не-зна-се ђе дријеши ђе вежe.

мазгов, мазгова, м. грубијан, сличан мазги, глупан. – Мили боже, да-е 
овe пустe мазгове стрпати у каки котар да не изилазe међу поштене људе.

маја, -e, ж. главна домаћица у кући. – Није свака жена у-кући мугла 
бити маја. Маја-е држала пот кључом и мљечар, и кашун и долап и све, све.

мајање, -а, с. управљање храном у кући. – Мајање-е одговоран посо. 
Не- смије-се расипати и трошити прео-мјерe.

мајати, мајам, несвр. управљати храном у породици. – Покојна-е Нева, 
ми-је звали Инићуша, знала мајати ко-ни една жена у селу. Само-е чобан 
муго ручати ван сопрe, остали-су морали бити за-сопром.

мајевица, -e, ж. лош косни брус од камена са Мајевице. – Мајевица-ти-
је спрам бруса талијанца обична белегија. То и-није прави брус.

маји, -а, -о. мали, тепање малом дјетету. – Чи-је унај маји што стално 
плачe? Уно-е Ђуле нашок Пуздрe Баришића.

мала печа, -e,  ж. изр. омалено, чврсто, непокорно. – Крпија-е мала 
печа, али чврст ко кремeн. Ејвала-му ко-ће-га с нугу оборити.

малешак, -шка, -шко. низак, ситан човјек. – Немој, Стојо, за унок 
Ћотановок, малешак пресве. Мани-се чоека кои није прео метар и-по.

малишан, -а, м. дјечак. – Унај Јованов малишан расте ко из-воде. 
Премашијо свое парнике за читаву рогушицу.

малкице, прил. посве мало. – Дајдере-ми малкице тога младок сира. 
Нијесам овок прољећа окусијо ни шкрамице, вели Кавара.

мало је рећи, изр. посебна похвала. – Пију људи Пољићову ракију и квале-
је. Вели Ћопо: „Добра.“ Вели Видесило: „Мало-е рећи добра. Ваља дуката.“

мал по-мал, прил. лагано, разложно, без журбе. – Марија Девина ку-
пила сијено у Јовановом Пландишту. Није итила и мал по-мал, покупи сву 
ливоду.

малоприје, прил. недавно, прије овога момента. – Куд Мију ђаво од-
несе, упита Криво. „Шта-ја знам“, вели Блаже, „малоприје бијаде вођекаре“.

малочас, прил. прије овога момента. – Малочас прелетише глогоњаче 
прео-нашок гребља, навила-е јесен. Чим-се глогоњаче појаве, ето-ти јесени 
и суше код-нас вођека.

мандура, -e, ж. стар одјевни предмет, капут, кабаница. – Носа Ћини 
некакву мандуру до пета, сва искрпљена. Бога-ти, питај оклeн-му оно.

манитовштина, -e, ж. лудост, будалаштина. – Ја у ово свога вијека 
већe манитовштинe не-виђу ко-у уније Ивића. Натоварили кола сијена па 
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поћерали низ-брдо, а премзe немају. Ај, будни паметан.
мањит, -а, -о. луд, сулуд, без резона. – Ун-је мањит на-ујаке, бјежи од-

њек што-даљe. Дружи-се с паметније људије.
Мара и сватови, -e, -това, изр. проблем који слиједи. – Гуни Ћешо кола 

сијена низ Јунчикраве. Кола се превалишe, а Ћешо ко-ис топа: „Сат-је Мара 
и сватови.“

марвени дернек, -ног, -а, изр. сточна пијаца у Гламочу. – Највећи-е 
марвени дернек код-нас на-Дмитровдан. Има купити шта-оћеш: дебелије 
прасаца, јаловица ко кладе, овнова петака, ждријебаца и алаша и другe разнe 
пиштe што-ти срце иштe, само пара.

марвени ећим, -ног, -а, м. ветеринар. – Све доскоро, код-нас није 
било марвенок ећима па-нам прасат шкопијо Урош Симиџија, а овнове туко 
Ниџeла из-Рора. Уни-су били маири тога посла.

марисање, -а, с. општа туча шакама. – Нема марисања док-се не по-
маришу Рорчани на збору у-Рорије. То треба стати па гледати.

маротан, -тна, -тно. нерасположен, невесео, тмуран. – Нешто-сам ои-
трос маротан, не-знам кои-ми-е ђаво ако није од ракијe јучe кот Глишe.

мачак у џаку, изр. тајна, непознаница. – Дајдe, људино, да проубам 
ту твоју ракију, купијо-би ако ваља. „Шташ-је проубати, добра-е ко свака 
ракија.“ „О, нећу-ја узимати мачка у џаку.“

мачи кашаљ, -чијeг кашља, изр. слабост, немоћ. – Видeре, Ђуђо, како 
мој Тришо добро коси. „То није ни-видило кошевинe. То-е мачи кашаљ.“

мачијак, -а, м. мачји измет. – Од мачијака-се исан море овранцати.
мачка за-реп вући, изр. изазивати опасност. – Не-баркај, Здравко, 

пса на кориту, не вуци мачка за-рeп. Ујешће-те пас, па-шташ ондак.
машинаус, -а, м. рад помоћу машине. – Шта-ти Лакета, мислиш да-ми 

вођека отворимо едан машинаус па-да народу режeмо грађу?
менђуле, -ђула, pl. tant. менгеле, стеге. – Направијо Клисара некакe 

менђуле. Исправља упарени рог да прави корице за шклопац.
мерати, мерам, несвр. тући некога, мекшати му ребра. – Вицо свакога 

дана мера Јошу по-ребрије и не-море-га довести у суру.
месен, -а, -о. оно што је од меса. – Мани-ти Досто, ову чорбу, има-ли 

што месено поести. Чорба не-коси ливоду и не обара откосе.
метанисање, -а, с клањање на кољенима уз молитву. – У-нашој-је кући 

било редовно метанисање и није се смјело никако прескакати.
метеније, -нија, ж. клањање при метанисању.  – Наш би Илија свако 

јутро метно по-девет  метенија и помолијо се богу.
метиљав, -љава, -љаво. слаб, болешљив, нејачак. – Унај мали Перо До-

стин, некако мрљав и метиљав и на раду и на крани.
мећава звижди, изр. пуше, замотава, руши стабла. – Зна код-нас 

мећава звиждити и пред-Ђурђевдан. Кад зазвижди низ Долове, бјеж у-кућу.
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мијеви, -јeва, м. мијехови у ковачници. – У-Пријаније било мијeва и ко-
вача. Не-зна-се кои-е Пријанчанин имо бољe мијеве. Јопeт Голићи претeгли.

мијур, -а, м. свињски мјехур који је дјеци служио мјесто лопте. – Кад 
закољу рањскок прасца у селу, ондак дадну дјеци мијур да-се играју.

мила мајка, -e,  ж. изр. доброта, срећа, љубав. – Покојни Руле бијо у 
ракији мила мајка, каки-му-е бијо син Ратко. Попити сичана, па-ет.

младијак, -а, м. млад мјесец. – По младијаку-су људи толковали какво-
ће бити вријеме. Кат-је младијак окрeнут у-море, биће промјена времена.

млатити празну сламу, изр. радити узалудан посао. – Забадијава-е 
млатити празну сламу. Неће зрно испасти да млатиш три-дни.

млачити, млачим, несвр.  лагано гријати воду. – Убациде коју цјепану 
у шпарет да крене ватра, споро се млачи ова вода. Итим на-збор, опро би ово 
перчина, не мугу ваки у нарот.

млачкаст, -а, -о слабо угријан.  – Овај ти крув млачкаст, нијеси-га тре-
бала још начимати, повратиће се.

млин млијо, изр. још само то није било. – Надуро-сам-се ледова и на-
гладово глади, наратово-се и наробијо. Још-ме само није млин млијо и гром 
бијо, а све-сам прео главe пребацијо.

мљети, мељeм, несвр. фиг. дуго причати напразно. – Престани, Стева-
не, вишe мљети. Цијело јутро само мељeш и тандрљаш језичином ко-да нико 
други нема шта рећи. Ти сву памeт покупијо по свијету и све знаш.

модра, -e, ж. врста прве женске сукње од вуне. – Није се модра нусила 
свакок дана, једино чобаница кад-би било пресве ледено.

мокрач, -и, ж. кишовито вријеме, блатњав терен. – Отка учесташe 
кише, освои пуста мокрач па-се од-блата не-море ис-кућe изилазити.

мокром крпом по глави, изр. настран, луд, будала. – Шта-е данас, 
Вицуки? Што одједноч побјесни ко-да-га-е ударило мокром крпом по глави?

момковање, -а, с. провођење момачког живота. – Брате Момо, и твое-
се момковање одуљи мимо сваку мјеру. Заризикај једночке и ожени-се.

момковати, -ујем, несвр. живјети момачким животом. – Ја вако не-
што рачам да-се ниђе на свијету не-момкује дуљe него вођекаре код нас. Има 
мумака и прео шездесeт година и не-мислe-се женити.

морем, през. могу. – Јошо ова дрва морем исцијепати за-сат, а Ђуша 
не-море ни за-дан. Ет, снагe и разликe.

морија, -е ж. ноћна мора у сну. – Не-знам, јунаци, шта-ћу о-себе. Сатра 
ме некака морија по нући па устанем ко-да-ме самљело.

мотати питу, изр. јести питу халапљиво. – Дошла ужина. Донијела 
Босиљка питу косције на ливоду. Угријани косци мотају питу ко крава отову, 
и не-мрдају ушије.

мрачаја, -e, ж. дубодолина са мало сунца. – Ја у животу не-виђу већe 
мрачајe од Рокина дола испод-Млиништа. Ту ријетко слази сунце.
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мрачило, -а, с. мрак, тама, невидљивост. – Отпоче киша нагло и 
спушти-се мрачило на-земљу. Не-види-се прст пред-оком от пусток мрачила.

мрђелашица, -e, ж. тканица са подлогом од црног ваљаног сукна и 
мрђелама разних боја. – Ка-се Мрђенуше ис-Пријана спремe на-збор у Ва-
ган на Петровдан па-се опашу и утeгну уније тканица мрђелашица, на-њима 
звекећу цванцике ко тетреике.

мрк каурин, мрка -а, м. љут хајдук пријека погледа, брз на оружју. – 
Муалими-се страшe мрка каурина ко присојкињe гујe. Уни-се не-смију при-
мицати шуми. Мислe да-и вреба око мрка каурина.

мркоблак, -а, м. градоносни мрки облак. – Кат пролију мркоблаци и 
навалe магле, не-деђу-се зимска сијена. То треба урадити око Госпоинe.

мркочела, -е, ж-  дјевојка мркога чела и погледа. – Сјетићеш се, мрко-
чела, с ким си љубав започела. н. п.

мрмеукати, мрмеучем несвр. тихо плакати у великој жалости. – Ено 
јадне Стане поваздан мрмеуче за покојном Борком.

мрмљање, -а, с. мутан, неразуман говор. – Чим-се дјеца пуштe на ли-
воду, само чујеш грају и мрмљање. Жгеврe ко пашчат.

мртац, мрца, м. људски леш, умрли човјек. – Дајте људи, спремајте сан-
дук, видите-ли да-е у-кући мртац. Нема садe отезања јаја, вено рате како бок 
заповиједа. Не-море мртац чекати у-кући.

мртвати, -ам, несвр. таворити са лошим здрављем. – Јадни Милан 
цијела живота мртва и превија-се. Вазда-га боли трбу. Не-море сланинe.

мртвица, -e, ж. длака која се најежи на хладнћи. – Озeбо Млађо код 
оваца, смрзо-се. Најежила-му-се уна мртвица по образије, само цвокоћe.

мршаван, -вна, -вно. неухрањен, посве мршав. – Мршавно ово 
шиљежешцета, нема-се шта натакнути на ражањ.

муватор, -а, м. лажов, варалица, дволичњак. – Не-море бити муватор 
ко Турчин да-га четри бога стварају и пети надглeда посо.

муверина, -e, ж. аугм. од мува. – Нема код-нас гаднијe муверинe од 
обада, бок-ти-га убиће. Ка-се наврањи на куње и говеда, не-мош владати ш 
њима.

мугу, 1. л. през. од моћи. – Ја-ти, брале, мугу свашта радити само не 
мугу красти и петљаисати штокојешта. Не подноси-ми обрас.

мудролија, -e, ж. лаж, празна прича. – Имамо мудрова, моремо-и про-
давати да оће ко да купи. Њијева мудролија чорбу не зачиња.

музгали, прид. паметан, бистар. – Унај мали Пољићов музгали мимо 
сву дјецу у селу. Вазда-му књига у руци кудгоћ пође.

музгати, -ам, несвр.  мислити, резоновати. – Не-море свак музгати. 
Није бок сваком дијелијо истом мјером, неком више, неком мање.

музике, музика, ж. pl. tant. усна хармоника. – Имо Млађо Пољић музи-
ке, дунијо-и из војске па стално музико на прелије и зборовије.
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муи, муије, замј. моји. – Муи свакe јесени одилазe у-Бачку у курузе.
мукар, мукра, мукро. мокар. – Дошо Млађо од оваца, сав мукар ко-

да-га-е из мучила извадило. Велим ја: „Бјежи, јадниче, суши-се крај-ватрe.“
мукљив,-а, -о. пљесњив, гљивичав. – Асли-ти-е, Ђуко, овај скоруп 

мукљив. Осјећа-се мало на љутину, а ево-е и малко полисијо.
мукрач, -и, ж. мокрач, влажан терен од кише. – Цебала киша евту 

дана. Не-море-се от пустe мукрачи и блата одати по селу.
мумак, -мка, м. момак. – Ка-сам ја бијо мумак бирвактила, млађарија-е 

почитовала свое старијe. Није било ко данаске.
мумчић, -а, м. дем. од мумак. – Има Перо два мумчића ко двије слике.
муња па-ет, изр. муњевит, резак, искричав. – Радослав-је Ћорић у по-

слу муња па-ет. Неки велe спор, неки ваки, неки наки, али, муња па-ет.
мутан, -а, м. човјек који има неразговијетан говор. – Само-е бијо едан 

мутан у-нашом селу и његов говор су знали ријетки људи. Ни укућани-га 
нијесу добро разумијевали.

мутати, -ам, несвр. мотати, савијати. – Купијо Блаже нуву варцарку 
и добро платијо, али-се мута ко теркија. Асли-е посве мекана.

мутивода, -е, м. лажов, преврант, интригант. – Нема већије мути-
вода од препродаваца ракије на земљанској кугли и-даље. Продае-ти ракију 
дрењу, а нема ни вртаљ дренова кома.

мутити, мутим, несвр. лагати, варати, прикривати истину. – Не-зна 
нико мутити и заводити устрану ко ови наши муалими. Уни-ће-те навести на 
танак лед, таман да издрељип четри ока у глави.

мутка, -e, ж. мотка. – Сваки чобан мура имати уза-се мутку кад гуни 
овце на-пашу. Брез-муткe-се не-идe за-благом.

мутљавина, -е ж  лагање, варање, поткрадање. – Нема веће мутљавине 
ко на марвеније дернеције. Да отвориш четри ока, превариће те.

мутљаг, -ага, м.  лажно приказивање истине. – Док су били некадашњи 
друшкани, било мутљага прео главе. Поло-и имали ћагета да су, бива, писме-
ни, а поло-и није знало сва слова.

мутљажа, -е, ж.  лагање, варање, завођење. – Не-би било волике 
мутљаже да уни горе нијесу мутни. Њима мутљажа највише пунира.

мућнути, -нeм, свр. размислити, промислити. – Шта-си, Миле, 
убељијо у-та слова? Мућни мало главом па прочитај шта пишe.

муч, имп. гл. од мучити, ћутати. – Муч, језик за-зубе. Што-си видијо, 
нијеси видијо, што-си чуо, нијеси чуо. Не бијели зуба ниђе о-том.

мучаљив, -а, -о. ћутљив. – Немојте Брану ништа питати. Ун-је 
мучаљив.

мучаљивост, -вости, ж. склоност ћутању. – Нема ништа гаднијe од 
мучаљивости. Није лијепо мучати међу људије.



59Други додатак Рјечнику гламочког говора

мучица, -e, ж. дем. од мутка. – Узe пољар Илија едну мучицу па 
припријети чобанчади да не пушћају јањце у масуле.

мушки тур, -ога, -а. изр. способан мушкарац. – Не-бијаде мушкога 
тура да надвлада Јована Калабу у каквом надметању.

Н

набацити готовe, изр. наваљивати на косца испред себе. – Немој, 
Млађо, набацивати траву чоеку на-косу, направићеш белај. Ако мислиш да 
мореш бољe, пријеђи испред-њега па-нек теби набацују готовe.

набијати огњишта, изр. правити огњишта од специјалне гњиле. – 
Покојни Звикан-је свога цијела вијека набијо народу огњишта у селу. То-е 
мајсторлук.

набирикати, -ам. свр. умножити, нагомилати. – Наш поштар Ђуро 
себи набирика дневница вишe него има дана у-мјесeцу. Ај, реци како?

набрзити, набрзим, свр. пожурити, убрзати, натјерати. – Јучe Јово 
навалијо на косце у Челопеку па-и набрзијо преко унe лазинe ђе има печура-
ка. Виду Спасанову стала душа у-грлу.

навалила потреба, изр. неимаштина и сиротиња. – Бијаде сушна го-
дина па навалила потреба на-јаднок тежака. Велика-е гурема ђе-су-се про-
сула ситна дјеца, а ни у-лијевој, ни-у десној.

навика зла-мука, изр. зло је имати лошу навику. – Пушијо-сам ду-
ван педесeт година и то-е била навика зла-мука. Али, ајдe-се одвикни ако-тe 
мајка родила. Одвика зло и-мука.

навирати, -eм, несвр. наваљивати, убрзавати. – Ка-су радници помак-
ли едну плочетину на Рорском врелу, стаде вода навирати ко из бадња.

на-врат, на-нос, изр. убрзати рад у нереду. – Ја не-знам жив куда уда-
рам от пусток посла. Полети вазда, на-врат, на-нос, полети ово, полети оно.

нагазити, -им, свр. заразити се, отровати се. – Крезо нагазијо на паси 
пигер па-се сав излшаивијо. Напали-га лишајови свега од главe до петe.

нагнута делија, -e, м. и ж. пијан човјек попут Краљевића Марка. – Ево 
Ристe, нагнутe делијe, налијо-се код Каварe. Само што-му ракија не-идe на-
уши.

нагрижен, -а, -о. оштећен нагризањем. – Нагрижени купијер у 
купјеришту е сладак и не-треба-се шешити што-га-е миш нагризо. Ун зна 
шта ваља.

нагристи, нагризем, свр. загристи зубима тврду храну. – Немојте, 
дјецо, нагризати крува вено одломте комад па ијете. Не-ваља се нагристи 
крув па оставити, то добро утувте.

нагрно влашац, изр. поникло жито на арману послије вршидбе. – 
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Била довршаница код Симатe, има една евта дана. Ено, нагрно влашац на 
арману ко-из водe, сав-се арман зелени ко ијет.

на-дан, прил. за један дан. – Кат-се на-дан баци шест конаца на 
терзијану, то-ти-је шест дасака треницe петицe. Ако-би кои конац вишe, то-
би било бог богова.

надми, надми, изр. лажи, лажи, измишљај. – Вали-се Никица: 
„Имали-смо најбољу земљу у Ћослија, бољу од Алапићана.“ Гледа Слобо па 
подбоде: „Надми, надми.“

надо, -а, с. зимска храна за миша у земљи. – Нашо Мијо надо у Перу-
кину Ивовцу и ископо пуну торбу љешника. Одавно није тревијо бољe надо.

нађикати, -ам, свр. израсти нагло. – Нађикали наши купијери ко-из-
воде. Ако вако наставе, биће цима за метар.

назабадати се, назабадам се, свр. закачити се убадањем. – Љосно Ви-
цука са-шљивe у шипињак. Назабадало-му-се трње по-стражњици, прошћеш, 
једва стражњицу курталисо.

назвати самару барвечe, изр. уморити се претјерано радећи. – 
Навалијо Вицо на косце и галами, ил-се склони, или-се поклони. „Лашњe, 
Вицо“, кори-га Ћорић. „Муго-би назвати самару барвечe. Један мислијо од 
самара да-е чоек“.

назeпсти, назебем, свр. прехладити се, повући влаге. – Назeбо Чањго 
код оваца, рипа, не увлачи језика у уста.

назобати се леда, изр. озепсти преко мјере. – Бијо Симатин Обре код 
оваца цијели дан. Пувала ледена бура и Обре-се назобо леда ко никат.

назобати се стравe, изр. испрепадати се, бити изложен страху. 
– Бијо-ја у лову и увати-ме мрак у-шуми. Није-ми драго и о-стра почнeм 
пјевати. Увати-ме стра јож-горe. Док-сам изишо и-шумe, назобо-се стравe 
до-грла.

накалаузити се, -им се, свр. напутовати се по врлетном терену. – За-
басо тетак Деспо у-шуми. Била магла па забасо код Бјељавина. Накалаузијо 
се док-је стиго у Палеж. Сусто ко-да-е товаријо метарице.

накаледати се, -ам се, свр. навадити се на нешто. – Накаледали-се 
Главичани па свако вечe у Брањeшце на прело.

накостријешити се, накостријешим се, свр. узнемирити се од страха. 
– Лујо-се сав накостријешијо ко јеж. Препо-се у Тулићије, напали-га пси. 
Диго-му-се перчин увис ко бодље у-јeжа.

накривити капу, изр. постићи добар успјех, бити задовољан. – Продо 
Капоња купијере и насо-се пара. Ено-га накривијо капу па гигија.

накриво насађен, изр.  стално нерасположен, нервозан, недруштвен. 
– Не-мош-ти с Мирканом никако улијепо. Ун је накриво насађен отка се 
родијо. Најбоље-ти-је мимо-њга ако икако мореш.
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накркати, накркам, свр. натоварити, натрпати много. – Накркали 
Прибeљци кола сијена, теглe четри вола. Реко-би гмили брод прео-поља.

налетан народ, изр. необичан, чудан. – Били код-нас и Турци и Швабе. 
Не-зна-се кои-су били гори. Налетан нарот и едни и-други.

налет га било, изр. срам га било. – Реци-му да-се склони из народа, 
налет-га било. Што-ће пјан међу људије налет налетни.

налијевати, налијевам, несвр. једрити, попуњавати. – Пала-е добра 
киша и жита су почела налијевати. Да не-бијаде кише, суша-би оштурила 
зрно.

налик, изр. сличан. – Видијо-сам јучe чоека у Бараћије, налик нашом 
Триши. Слични едан другом, ко-да-им-је едан ћаћа.

наликовати, -ујем, несвр. сличити, бити сличан. – Унај мали Ђулин 
наликује на-ујаке. Мушка-се дјеца бацају на-ујаке, а женска на-матeр.

налити, налијем, свр. попунити, наједрати. – Шеница је добро нали-
ла, а за-зоп има још времена. Уна кашње дозријева.

намакнути, намакнeм, свр. олакшати, дати прилику. – Ко оће да ради, 
њему-ћe људи намакнути посла. Ваљату исану-ћe вазда намакнути.

намечити се, намeчим се, свр. навадити се, уобичајити. – Испеко 
Шпиро Дреновић ракију од дивије крушака. Намечијо-се Марко, ето-ти-га 
свако јутро код Шпирe на ракију.

намјешћај, -а, м. намјештај, кућне ствари. – Кат-је Пељуш направијо 
нуву кућу, намјешћај градијо код Николe Париповића, Тежака.

намћор, -а, м. човјек љут, пријеке нарави. – Неће се родити намћор 
чоек ко унај цајош ис Преоца за емин година. Ун иш-чиста мира претевари 
чоека пендреком прео леђа и ником ништа.

на-надницу, прил. зарада за један дан. – Неће Кикаш да ради у-вирми. 
Ун заради на-надницу купeћи купијере и доста-му за три-дни.

нанијела срећа, изр. изненађење. – Печe Маркан ракију, кад однеклeн 
бану Гаре па вели: „Виђу-ја да-е-мене нанијела срећа код добра чоека.“

нанијеле виле, изр. изненадна појава. – Откут Миркан ранијe у биртији, 
људи муи, оклeн-су-га нанијеле виле?

нанијо ме пут, изр. пријатан догађај у путовању. – Упаде Рајко Радоја 
у Каварину биртију ко-ис торбe. Ловијо рибу, сав мокар. Питали-га: „Оклeн 
ти, Рале, у ово доба?“ „Нанијо-ме пут,“ кресну Рале.

нанијо прео-поља, изр. кренути преко поља. – Пошо едан Курељов из-
Рудића у Брањeшце на-славу. Неће бријегом кут-је суво, нанијо прео-поља 
кут-је мокрач и сав-се сквасијо.

нањувати, -ам, свр. пронаћи случајно. – Наш Бранко вазда нањува уно 
што не ваља. Како неће кат-је вазда мимо-људе.

наоколо колe, прил. (ићи) лошијим путем. – Неће Стевило право својој 
кући из биртијe већ-све наоколо колe по-блату и келекешу.
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наоколо колe па на-мала врата, изр. пречим путем. – Неће Миле до-
ктуру да-му извади паврљ ис петe. Ка-сe пета затровала, ун код Ружe да-му 
направи мелем. Причали у селу, мудров, наоколо колe па на-мала врата.

на-постељи, изр. болесник. – Покојна Ђуја била на-постељи пуније де-
вет година. Једва јада испуштила душу.

напочек, прил. одгођено плаћање. – Добијо Мијајло џачић брашна на-
почек кот Панe. Вели Пане: „Нуси па-кат платиш.“

на-правди бога, изр. невин, недужан. – Наш Перица настрадо на-
правди бога, само што-е реко да нема пса. Одведошe-га друшкани три-дни 
у затвор.

на празну зобницу, прил. на превару. – Уватило Тривуна на праз-
ну зобницу и одвело у кавану. Наручили свима пиће. Напијо-се Тривун и 
платијо све.

напремасе, прил. испред себе. – Иду Ђока и Лоша напремасе, ка-се 
зачу кекаква ларма. Шта-ће-ти бити, поматерали-се око нечега.

напречац, прил. на брзину, упријеко. – Мој Илија, у-школу-се идe ре-
довно акош нешто научити. Ти-би напречац да дођeш до-памeти. То не-идe.

наприлику, парт. изгледа, вјероватно. – Пошла Нева наприлику у 
Тулиће код Вимијe Тодићовe, па узгрeд свратила у конопљиште.

напутити, напутим, свр. направити сјекиром правац како ће се 
цијепати дрво. – Узe Шајко сикиру и два букова клина па напути на едној 
четврти како-ће цијепати дугу.

напуцати се, -цам се, свр. – Напуца-се Циго жмара па-се оде играти с 
Мићатом и Лазом у-Ђeрмане.

нарно ко прасе у-сурутку, изр. навалити свом силом. – Одмакни-се 
Баја от котла. Шта-си нарно ко прасе у-сурутку.

народ-је јака кобила. изр. што уради маса не може један. – Вели 
Ћопо: „Не-да народ да Анђелина дјеца гладују. Народ-је јака кобила.“

на сва уста, прил. израз. огласити јавно да свако зна. – Говори народ 
на сва уста да-е одвело Лајкмета у прдекану. Ваљда нешто укро, шта-ли.

наćести, -дeм, свр. насјести, лећи, приљубити се. – Ове-су летве лијепо 
наćеле на рожнике. Вићете да-ће-се шимла лијепо слагати кат буднeмо по-
кривати поету.

наćећи, наćечем, свр. насјећи у довољној мјери. – Наćеко Стоен прућа у 
Пољићову Пландишту, море заплести сву башчу по Дебељаком.

наспрам, прил. насупрот, један испред другога. – Васо и Маркан никад 
у животу нијесу сјели едан наспрам другок. Васо-се дрно на Маркана.

насулити се, насулим се, свр. договорити се. – Купово Живко вуну од 
Ковчина па-се нијесу мугли насулити око цијенe.

насути-се пара, изр. доћи до великог новца. – Продо Миркан Калаба 
грађу и насо-се пара и пара. Частијо сву биртију у Прекраи.



63Други додатак Рјечнику гламочког говора

насучe-се бура, изр. учеста јака бура која омета рад. – Ка-се насучe 
бура низ Вјетрени до, не-мош нусити навиљака камоли дјети плашће.

натрајбати се, -ам се, свр. нарадити се тешка посла.– Е, Блаже-се 
натрајбо у оно свога вијека косећи сам доље у Ниновцу. Није-му ћаћа имо 
едне нуге па-му није муго ништа помоћи.

натрунити, натруним, свр. посути труњем. – Кои-е ђаво вако натруни-
јо ову варенику па-е вако труњава?

натрусити, натрусим, свр. засути овлаш снијегом или нечим другим. 
– Натрусило-е мало снијешка на-подину, морамо скинути неколике виле 
сијена па ундак дјети пласт.

натуљити, натуљим, свр. натрпати до врха. – Натуљили Вунићи пуну 
поету сијена ко шипак. Родиле траве па накосили ко никат.

наћи се, нађем се, свр. 1. родити се. – У-нашок-се Лукенде нашло и 
девето женско дијете. Не-иду сиромаку мушка дјеца никако. 2. срести се 
по договору. – Пецка, Медна и село Бараћи, мала моја, ту-ћемо се наћи. н. п.  

нау, изр. на ум, на памет. – Не-паде-ми јучe нау да купим едан кил 
брокава гора на граду. Да-не имадо времена, не-би жалијо.

наузнак, прил. (лећи) на леђа. – Има људи кад легну наузнак, рчу ко-да 
трлицаш тестером по буковије свраза.

нацијепити, нацијепим, свр. направити пукотину у дрвету. – Прво-се 
клада нацијепи па-се ондак одбија дуга. Брес-тога не-море.

начинити, начиним, свр. направити. – Кум Симо-ће о-дрвета скаква 
ђавла начинити: плоску, дипле, гусле, бардак и још штокоешта.

наши кукавци, -шије, -ваца. м. наша сиротиња. – Ка-смо били у Грацу, 
стрпашe-нас у едан камијун ђе бијаде још некакије људи. Чим проговоришe, 
виђешмо да-су-то наши кукавци Личани.

нашки, прил. на наш начин, по нашем обичају. – Уватишe-се у-Бачкој 
наш Ково и едан Маџар у-кости, ваљда збок некe Маџарицe, па-се понесошe. 
Ми на Кову: „Притегни-га нашки, шта-га жалиш.“

нашла крпа закрпу, изр. сличност по свему. – Неће Ћосо на ливоду. 
Така-му-е и жена. Шташ, нашла крпа закрпу.

нашла слика прилику, изр. сличност по изгледу. – Ика ћорав у-лијево, 
а жена-му у десно. Нашла слика прилику.

не бери бригe, изр. буди сигуран, не скирај се. – Отишо Нине у-војску, а 
Нећко-се забрино. Вели-му Ћусница: „Не бери бригe, Нине-се чува ко вук.“

небеска звијезда, -e,  ж. енергија сунца. – Упекла небеска звјезда, 
запалијо-се перчин на глави. Липти зној ш чела, испадошe очи.

не-бијаде никок, изр. никога није било у помоћи. – Чувала Јелица Не-
вина овце под Окретавцом. Била боса и цопи-је змија. Не-бијаде нико ш њом 
и црче цура док-би дланом о-длан.
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не бијели зуба, изр. не отвара уста, не говори. – Мара не-бијели зуба 
док-је што не упиташ. Некако брескарна прековишe.

не-буди примијењено, изр. да се теби не деси. – Напо-се некакав по-
ганац Ђули на трбуву, не-буди примијењено, и горе доље, умрије млат чоек.

не-буди-ти заповиђено, изр. заповијест са негацијом. – Не-буди-ти 
заповиђено, притвордe-та врата, нешто-ми ледено.

неваљоштина, -e, ж. изопаченост, поквареност. – Није код-нас само 
нерад и презобразлук вено и преголема неваљоштина. Нико никок не-види.

не-вјеруј псу и Турчуну, изр. доказано невјерство. – Ти-си, Миле, бу-
дала над будалама. Сваком вјеруеш кок први пут у животу видиш. Не-вјеруј 
псу и Турчину. Пас-ће-те уести кат-се не-надаш, а Турчин-ће-ти главу от-
кинути.

негдашњи, -а, -e. онај који је био. – Мој бого, негдашњeк миљка и 
љепотe док-сe било младо. Остари-се, стегошe несретнe године.

него, парт. потврдна партикула. – Оћеш-ли ти, Богдане, уитро с нами 
на дернек у Кауре? „Него. Јесам-ли-ти јучe реко да оћу.“

не-да буковина на-се, изр. ватри зима не смета. – Сједи Бибан крај 
шпарета и пуши лулу, мећава завијава око-кућe. Разбјеснила-се ватра у шпа-
рету од сувe буковинe. „Не-да буковина на-се,“ вели Бибан.

не-да ђаво свое, изр. човјек је увијек на искушењу. – Пропаде-ми пу-
сто сијено у поети, вели Ђурага. Убачено сирово. Кажe-му Симан: „Е, муј 
Ђурага, не-да ђаво свое.“

неком рат, неком брат, изр. у рату су људске судбине различите. – 
Дођe несретни рат. Паметни ућутe, будале проговорe, а вукара-се обогати. 
Тако-е неком рат, неком брат.

некршћеник, -ика, м. онај који није крштен. – Ја не мугу бити паметан 
откут волико некршћеника у-нашом народу.

некршћеница, -e, ж. жена која није крштена. – Данас-је у-нашом на-
роду некршћеница ко на гори листа. Утркују-се да-се не крстe. Да-бок сачу-
ва.

не-лези враже, изр. опасност је кад се не надаш. – Накосили муи 
сијена доље у-Пландишту, све навиљак до навиљка. Не-лези враже, пуну 
вјетар с југа и испреваљива све навиљке и отпири поло сијена по грмовије.

не липши магарче, изр. сачекај, издурај. – Вели Родољуб: „Људи, не-
стало зоби куњије, стрпите-се мало.“ Заграјашe Подгорци: „О, не липши ма-
гарче док трава нарасте. Како-ћe куњи радити гладни?“

нељуди, нељуди, м. појединци лошег карактера. – Видијо-сам у 
Врањиној војски како изгледају нељуди. Сједe Швабе и пушe, а на-нас 
обичнe солдате и не-гледају, нити-нас нудe дуваном.

нема говора, изр. негацја свега. – Оћемо-ли овe годинe заедно у-Бачку 
у курузе, пита Павлезан Гајана. „Нема говора, никет вишe“, вели Гајан.
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нема па нема, изр. изгубљено. – Ђе-ти-е, чоече, лула, упита Драгиња 
Николу? „Нестала неђе. Сврго-сам-се тражeћи, али нема па нема.“

не манишe пиће, изр. велики алкохоличар. – Навијо Рајко боцу па пије. 
„Остави, то-е петреуље“, загалами жена. Вели Чедо: „Рајко не манишe пиће.“

нема тицe брез прасицe, изр. свињско месо је обилато. – У-зиму-се 
не-идe брез дебела прасца. Дуга-е зима. Нема тицe брез прасицe.

нема шта нема, изр. има свега и свачега. – У Голића ис-Пријана, нема 
шта нема. Уни-су вазда имали и били газде.

не могошe-се утукати, изр. велика разлика. – Прибeљци-се цијели дан 
цергали око цијенe вунe и не могошe-се утукати никако.

не-мораш у-цркву, изр. урадити добро дјело. – Није Љаља запалијо 
има евта дана. Пружи-му Шарпељаш едну лулу дувана и Љаља-се разбркну. 
„Е, вала-ти ко правом чоеку. Не-мораш у-цркву ићи молити-се Богу.“

не-мош преглeти, изр. бескрајна ширина. – Прекрилиле овце поље ко 
облаци небо. Не-мош преглeти пустога блага.

не-нађе-се јачи, изр. најбољи. – Построи Швабо нас и Личане на едну 
ледину горе код Граца. Бира најбољок. Не-нађе-се јачи од-нашок Саријe у 
толико мумака, сви ко аждаје.

не-пије водe, изр. не може, нема вриједности. – Доћеро Никола про-
давати шипе. Вели Ловрица: „То не-пије водe. Данас-се тражe купијери.“

непрестанцe, прил. стално, непрекидно. – Мажди киша непрестанцe 
па косац не-море узeти косу у-руке и косити.

неродица, -e, ж. неродна година. – Ево, неколикe године, ударила пуста 
неродица. Суша даде крагу траве и усјеве. Нарот реполовијо благо.

неслан, -а, -о. фиг. недозван, туп, груб, некултуран. – Нема ништа 
стражње од неслана исана. Ш-њим ништа не-мош постићи под милим богом.

нетијак, -а, м. нећак, сестрин син. – Састали-се ко-црквe на Врби на 
збору три ујака и три нетијака. Пију, пјевају и лијепо-и вићи.

нетијаков, -кова, -ково. оно што припада нетијаку. – Нетијакова пјесна 
ујаку најбољe пунира. Нетијак запјева: „Ој, кат ујаку нећу, да коме-ћу.“

не трепећe, изр. упорно гледа. – Запјева Милош Пољић уз-гусле уну 
пјесну о Гаврилу и Вердинату. Солунац Милекоња слуша и не трепећe очије.

неће гром у коприве, изр. сигурно мјесто. – Ишо-би у Тулиће, а не-
смијем от паса. „Ај-ти, болан“, вели Блаже, „Неће гром у коприве.“

неће карта поштена чоека, изр. крађа, лоповлук, превара. – Играју 
два лопова карата. Едан губи, љути-се па вели: „Неће карта поштена чоека.“

неће ни-да чује, изр. одбија све, не прихвата ништа. – Продо-би Сто-
ен своју грађу уном Шваби Вуксу, али ун неће ни-да чује.

не-ћешe, изр. не хтједоше. – Нађошe еднок сиротана у-задруги краде 
штошта и не-ћешe-му ништа. Бијо мало настран.
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нећкати се, -ам се, несвр. суздржавати се, одбијати понуђено. – Е, 
мој Дуле, од нећкања нема никаке вајде. Мал-мал па неш јести ш-људије. 
Мани се нећкања, биће-ти боље, ја-ти кажем. Ко-се нећко, пропо-е.

не увлачи језик, изр. говори стално. – Уна Пеуљкина намигуша по-
цијели дан не увлачи језик у уста. Како-јој само не дојади стално торокати.

не удае-се свака ишчешљана, изр. изглед вара. – Обукла Цвајка нуву 
царзу па отишла на-збор. Вели Клисара, не удае-се свака ишчешљана.

неуљудан, -дна, -дно. слаба карактера. – Чини-ми-се да данаске има 
вишe неуљудније људи него ранијe. У мое-е доба риједак-је бијо неуљудан 
чоек.

неупeран, -рна, -рно. неупућен, незналица. – Клепо-е неупeран прео-
мјерe. Ун јадник не-зна сам са-собом уперати.

не-уша, изр. не уважава ништа. – Бори говоријо, не говоријо, не-уша. 
Сведно, говоријо њему, а говоријо пању.

не-чешe-се по гузици, изр. не занима га ништа. – Киша пада, покисну 
вршај, а Тришо-се не-чешe по гузици. Туп, диби-дус.

нечоек, -а, м. појединац слаба карактера. – Најлашњe-е бити нечоек; 
кради, петљај, лажи. Такије-е данас на-сваком кораку.

не шљиви-га, изр. не цијени га. – Наша Бацуља не шљиви свок чоека 
ни-за суву шљиву. Уна проводи свое, па ком-се свидило, ком не-свидило.

ни ватрe, ни ватришта, изр. бескућник, самац. – Ено јаднок Мацe, ни 
ватрe ни ватришта, ни женe, ни дјецe, ниђе ништа.

ни гром бијо, ни млин млијо, изр. све осим грома и млина. – Јеси-
ли-се ти, Јоја, како истеретово са нолико дјецe? „Још само ни гром бијо, ни 
млин млијо.“

ни-до кољена, изр. није му раван. – Ти велиш да Штујо бољe прави 
самаре о-Тривуцана. Није ун Тривуцану у самарије ни-до кољена.

ни-за живу главу, изр. ни по коју цијену. – Би-ли-ти, Мијо, овe годинe у 
курузе са Шобатије? „Не, не, ни-за живу главу. Доста-ми-е Шобата.“

ни-за суву шљиву, изр. мизерна вриједност. – Јокара Цвију не зарезује 
ни-за суву шљиву. Ун-се оптрза око-њe, а уна окрећe главу од-њек.

није за-причу, изр. лош примјер. – Ама, причо-би-ти, Симо, нешто, 
али није за-причу. Утекла уна Сиђанова снаја от-чоека.

није земља шчекала, изр. није било досад. – Овок јада и нерада није 
земља шчекала. Доклeн-ће ово вако, ђаво црни зна.

није сваком пјевати испот села, изр. потребан је углед. – Оће и Кли-
сара да прави тару ко и Раде Пандакало. „Није сваком пјевати испот села,“ 
вели Шајко.

нијесам-се ја јучe родијо, изр. велико животно искуство. – Немој-ти 
мени, мудрове, ово било, оно савило. Нијесам-се ја јучe родијо.
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никат чуо, изр. не знам. – Знаш-ли-ти, Лука, да-сe Риља трипут женијо? 
„Ај, ђаволе, никат чуо. Ђе-ћу знати?“

ни камо ђе-си, изр. ни налик. – Унај Тривунов вини ујак. „Ма, каки, ни 
камо ђе-си. Исти ћаћа ко да-си-му главу скино.“

никоговић, -а, м. човјек без угледа. – Гледај, ћери, да нађeш правок 
мумка, немој каква никоговића једнокравца.

ни коца зашиљити, изр. неспретан, незналица. – Дајдe Ћутану да про-
чита ову депешу. „О, до-чек-је теби, Јоја, ун не-зна ни коца зашиљити камо 
читати.“

никрозашта, изр. без разлога. – Заујела-се уна два Павлезанова, а кро-
зашта, никрозашта. Оба цвркљива и заварита на Павлезана.

ни лук ијо, ни њим мирисо, изр. лажна оптужба. – Една главешина 
нарнула на Воина да сује државу. Устаде Челоња па вели да-е то лаж. Он ни 
лук ијо ни њим мирисо.

ни макац, изр. укочен, непокретан, лијен. – Стао Ћоричин магарац на 
Башића мосту и ни макац. Дерали-га прутом, ама јок, ни макац с мјеста.

ни нанеси, изр. никакве сличности. – Давид вини дит Лужија. „Ма, 
каки, ни нанеси, вели Јорган. Исти ћаћа Луципер.“

ниокошта, изр. безвриједан разлог. – Јучe-се Шобати поперчинашe ни-
окошта доље испод-Грудина. Ваљда око међe, шта-ли.

ниоткуд, прил. ни са које стране. – Нестало тежације соли за-блага. 
Нијеси едно вријеме муго ниоткуд набавити соли, да дукат даеш.

ни пера одбити, изр. нејач, мала снага. – Валијо-се Чупо да бољe коси 
од Роћка, Лакетина кума. Вели Лакета: „Не-мош-ти њему ни пера одбити.“

ни-пeт, ни-шeст, прил. брзо, у моменту. – Слаго Драган да-е искосијо 
Провалију. Мијо, ни-пeт, ни-шeст, па двије уз-уши, пљас: „Што лажeш, 
нијеси ни ушо у ливоду.“

ни-прстом макнути, изр. миран без снаге. – Сусто Лазар идући из По-
нораца. Лего и не-дишe, ни-прстом макнути.

ниске гране, -кије, грана, ж. мизеран полжај. – Узe беговије мјеру 
неки Микаило што-сe потурчијо и уни падошe на ниске гране.

нит старо кашљe, нит нејачко плаче, изр. слободан без ичега. – Лако-е 
Пери. Море ко едан по едан. Кот-кућe, нит старо кашљe, нит нејачко плаче.

ни тренути, изр. без сна, не да се заспати. – Пале крсти нашом Илији, 
а и несретни ишијак притeго. Цијелу боговeтну нућ, ни тренути.

нићи, никнeм, свр. избити из земље, појавити се клица. – Док-је гоћ 
подланица снијега на Шатору, не убацуј ништа у-земљу. Земља ледена, неће 
ништа нићи. Ако никнe, побиће све мраз.

ни-у роду род, ни помози бог, изр. нису у сродству. – Божо, је ли уно 
Шпиран, твој ујак? „Ма, каки, ни у роду род, ни помози бог.“
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нов новцијан, изр. потпуно нов. – Купијо Мијо нов новцијан капут па-
га нусијо само на прело да цуре видe.

новакали тежак, изр. богат, има увијек хране колико треба. – Било-е 
код-нас новакали тежака па помагали уне тање једнокравце са чудо дјеце. И 
то-е ваљало цијелу селу штаречеш.

ногара, -e, ж. жена дебелих ногу. – Била една ногара у-Пријаније па 
имала ноге дебеле ко двије најдебљe свразе. Мурало-е мушко чељаде поглeти 
за-њом, ет кака-е била.

ногу за ногом, прил. лагано, без журбе. – Пошо Мијаџа Матић у-град 
на некакву сједницу. Од Врбe до Гламоча, ногу за ногом и стигнe на вријеме.

ноктити, -им, несвр. стварати уз потешкоће. – Блаже нокти од-јутра 
до-мрака доље у Ниновцу. Коси јадник сам. Ћаћа-му није имо еднe нугe па 
није муго косити. Одрезали-му нугу, ујела-га змија кат-је бијо мали.

нокци, ноката, м.  нокти. – У Звикана нарасту нокци ко канџе. Зиђe 
вруне и набија огњишта народу па-и не-режe по-по годинe.

нос-нос, имп. носи, носи. – Лежи Гудан пјан испод Гајановe кућe. Узe-
га Гајан па нос-нос под Видесилову крушку.

ноћ свједока нема, изр. опасност, тајанственост. – Не иди у-ноћ 
никад. Ноћ свједока нема, свјетује Стоен Вицу.

нув, -а, -о. нов. – Обо наш Мијо нуве ципале па отишо на-збор у-Роре 
на Илиндан. Ципале тијесне па нажуљале обе нуге на уном илинском звиз-
гану. Сово Мијо и нуве ципале, и збор и светитеља Илију.

нугоступ, а, м. ногоступ, уска планинска стаза. – Низ-Врлу страну се 
у Преодац море сићи само нугоступом, никако друговачнијe.

нуђе, прил. ондје. – На-Млиништије има стара лугарница у ладовини. 
Нуђе има цријемушe брати на товаре. Нуђе има и живe водe.

нуђека, нуђекаре и нуђекарце, прил. ондје, на оном мјесту. – Нуђека 
више-нашe тестe, одма до Малића, има јама тобалка. Причали стари људи да 
нема дна никако и да у-њој живe некакви троглави змајови.

нукат, -кта, м. нокат. – Не-знате ви какe муке спопану чоека ка-се 
чекићом дернe у-нукат. Ни ижeго не боли жешћe.

нуктити, -тим, несвр. ноктити, тешко стварати имовину, 
преживљавати. – Тришо-е цијела вијека нуктијо и теко и никат није имо 
вишe од еднe кравe. Звали-га једнокравац.

нукци, нуката, м. нокти. – У Звикана били нукци тврди па-и није муго 
резати ничим осим куњскије клијештије. Ун-би-то чинијо у-три мјесeца.

нућ, нући, ж. ноћ. – По нући-е тешко одати брез луча. Смркнe-се ко у 
рогу па исан батрга по-кући ко-брез очију.

нућивање, -а, с. ноћивање, коначење. – Потeшко-е било нућивање 
у-Бачкој на курузовини. Знали-су-се курузи брати и по нући кат-је мјесечина.
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нућивати, нућивам, несвр. ноћивати, коначити. – Ми-смо знали 
нућивати и на ливоди кад-би остали до-касно косeћи. Лежимо у навиљције 
сијена и није ледено.

нућити, -им, свр. ноћити, преконачити. – Знали-смо нућити и под го-
лом јеликом кад-би забасали у-шуми прео Бјељавина.

нућиште, -а, с. ноћиште, коначиште. – Кад-би ишли на дернек у-Кључ, 
најчешћe нам-је нућиште било у-Врбљаније код Деспe Јокића и брата-му 
Ђуђe.

нућник, -ика, м. ноћник, лагани вјетар у току љета. – От свију вјетрова 
што код-нас пушу прео-љета, најљешви-е нућник. Ун некако одмори чоека 
па буднe одморан ко срндаћ и не-море-му додијати кошевина.

нушња, -e, ж. ношња, гардероба. – Кут-ме нуге пронесошe и очи 
проведошe, не-виђу љешвe нушњe ко доље у Каурије. Па-им-то лијепо пашe, 
муј премили бого.

Њ

њијев, -а, -о. њихов. – Нијесу њијеве беćеде за бацање. Све-е њијево 
бољо од-нашок, вјеруј-ми брку и образу. Боље њиве, бољо благо, ет.

О

о, узв. – О, зар-ти нијеси отишо на тобус, рече Драгиња кад угледа Ни-
колу.

обает, -а, м. дебљи ожиљак на мјесту гдје је била рана. – Посјеко-се 
Ранко косом по руци па-му осто обает црљен ко гујана.

обалити, обалим, свр. срушити, оборити. – Кад у-нашој шуми сјекач 
обали три мадре на-дан, ништан прст у-уво и пјевај.

обаљен, -а, -о. оборен, срушен, посјечен. – Обаљене мадре гњију поред 
пута. Друшкани не-дају да-и гољо гуни кући за дрва.

обаћи, -ђeм, свр. обићи, посјетити. – Цвијуљда свакe суботe обађe 
свое стричевиће, Бибана у-Ђeрманије и Јована Пољића у Панићије.

обаћи се, -ђем се, свр. доћи себи, освијестити се, схватити. – Асли-се 
унај пољаров мало обашо. Видим-га, одлази свако јутро за говедије, не-зјака 
више по селу ко досат.

обашка, прил. посебно, издвојено. – Ову-ми ракију одвои обашка за 
кума Божу, вели Пољић кад-је испеко први кото. Та-е најбоља, вели Пољић.

обе лијевe, изр. неспретност, спетљаност. – Не-дај Моми косу 
у-руке, јадна-те родила, посјеће-се. У-њек-су обе лијевe.
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обећати куле и градове, изр. пружати лажну наду. – Ови-ћe-ти 
обећати куле и градове да гласаш за-њи. Ондаш вићи шта-си направијо.

објесити мачку о-рeп, изр. одбацити као неважно. – Перо, ту 
мудролију објеси мачку о-рeп. То-е кречeње небеса.

објесити нос, изр. стидити се. – Родила Шаиновкина цура копиле. 
Ено Шаиновкe, објесила нос до трбува од пустe срамотe. Не излази ис-кућe.

обљуштрити, обљуштрим, свр. огладнити. – Дајдe-ми, Десо, тај 
колачић, нешто-сам обљуштријо. Попи оитрос ракију, а требо-сам што у 
уста.

оборити пјесну, изр. запјевати завичајну пјесму. – Дедeре, момци, обо-
рте пјесну нашу: „Ој, Краино, не-би-те волијо, да-се нисам у-теби родијо.“

обранити се, -им се, свр. ранити се. – Обранијо-се Веле тестером по 
нуги. Пао на тестеру и добро прокрваријо па моро доктуру.

обрати бостан, изр. настрадати. – Бога-ми-ћеш, Крле, обрати бостан 
ка-дођeш ђе-се по реду говори. Вићеш пошто-су туђe јабуке.

обујкати, -ам, свр.  обићи, облетјети, обигрти. – Никола-е обујко све 
поље и није ниђе нашо путаља. Има неко доба навадијо-се, не долази кући.

овдашњи, -а, -e. оно што је из овога времена. – Крви моја, овдашња 
млађарија није ко ка-смо ми били млади. Нема почитовања старијeк.

овнић, -а, м. дем. од ован. – Имам еднок овнића, мислијо-сам-га оста-
вити за напретка. Од добрe-е вајтe оваца па тако мислим учинити.

овноћке, прил. по ноћи, у току ноћи. – Да-ли-се теби, Јоја, овноћке 
спавати? Ја не мугу издурати от пустије ишијака и грчова у нуга.

овнусина, -e, м. и ж. аугм. од ован. – Продо Танасија ону своју овнуси-
ну. Шта-ће, седма-му година, а има-и још от-пeт, о-шeст година.

ово-е твое масло, изр. оптужба другога. – Навео Стеван Кавару на-
осове у лову. Кад-су Кавару напали осови, вели Стевану: „Ово-е твое масло.“

о-главу, изр. није тако важно као глава, живот. – Смирте се, момци, 
у-кући, не идите на прело, видите ли да-е мећава и да-се гине. Није о-главу, 
биће још прела ако-сте-ви прави момци. Тако вели Бибан момције и бога-ми, 
послушаше.

огледати се, огледам се, несвр. гледати се у огледалу.  – Наша Стоица 
ништа не-ради по-цијели дан. Само се огледа у огледалу.

оглети се, огледам се, свр. видјети се у цицвари или води. – Сви-смо-се 
оглели у-цицвари и видили се ко на-длану.

оглоцати, оглоцам, свр. оглодати све до кости. – Лакета оглоцо 
божићно плеће, није остало ни трунке меса. Види-се у плећу све-што има.

оглунути, -нeм, свр. накратко оглувити. – Мало-сам-се наладијо па 
оглуно. Слабо чуем на-лијево уво и тутњи у-њем.
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оглушити се, оглушим се, свр. погријешити према неком, заборавити 
на обавезу. – Ја-сам-ти-се оглушијо о покојнок Бају, не донесо-му дувана кат-
ме замолијо. А волијо запалити, мили муј бого.

огуглати, -ам, свр. постати неосјетљив на све, отупити.  – Гверин 
огугло и оглувијо, не-мош-му никако алаисати шта оће. Само млати главом.

одадимају лагуми, изр. пробија се пут, користи се динамит. – Кат-је 
Врањо правијо штреку прео-Млиништа, поваздан одадимају лагуми.

одати на глави, изр. излагати се опасности. – Моро-е Миле награиса-
ти. Одавно он ода на глави. Свјетовали-су-га људи, али не вриједи, манито.

одати по вру, прил. ходати по снијегу који се не проваљује. – Стего 
снијек и замрзо. Море-се одати по вру, не проваљује-се.

одбијати дугу, изр. цијепати дугу. – Шајко и Сарија свакe суботe одбијају 
дугу у Рогуљиној долини. Продају у Книну за добре паре Далматинције.

од бирвакта, прил. од старих времена. – Вођека није бијо вако 
извраћен нарот још од бирвакта и земана. Не-мош абатити на добра чоека.

одвалашити, одвалашим, свр. одсјећи, одрезати. – Спрема матeр ку-
пус за вечеру. Препира-га у-двије воде. Ондак-се ћаћа попe на таван и одва-
лаши клип сланинe да матeр метнe пот купус.

одгрљати, -ам, свр. отићи по лошем путу. – Одгрљашe наши курузари 
прео Пролина брда. Одошe у-Бачку у бербу куруза.

одгрмити, одгрмим, свр. отићи уз велику буку. – Кат-је Лазар одгрмијо 
на-Косово равно, није знао шта Вук смјера у глави и да-ће-га издати.

оде ко на-ватру, изр. отићи брзо, муњевито. – Чим шљегошe у-Книн, 
растоваришe дугу. Док дланом о-длан, оде дуга ко на-ватру.

оде маст у-пропаст, изр. пропаде, велика штета. – Не-дај, не-дај, пре-
вали зека самар. Оп-оп-оп, превали, просу-се жито. Оде маст у-пропаст.

оде-ти долеко, изр. претјерати, пренаглити. – Ајде Савука, да-се на-
сулимо. Ти мени дугуеш још пара. „О, оде-ти долеко“, дрну се Прибељац.

оди-ми, дођи-ми, изр. како када, и овако и онако. – Што-ми, Маркане, 
не-вратиш паре одједноч? Ти-то, оди-ми, дођи-ми, како кадe.

одимити, -им, свр. изложити се дуго диму. – Пекли-ми браве за Божић 
у Шајкиној брвнарици. Пувала југовина па свраћала дим. Иле одимијо по-
све.

одјездити, одјeздим, свр. отићи на коњу на далек пут. – Одјездишe 
Драгини сватови у Преодац по-младу на дваест седланика.

од-јутра до-мрака, изр. цијели дан. – Треба косити од-јутра до-мрака 
сваки дан прије вјетрова палца и купрешака. Уни-ћe покосити брес косe.

одлежати, одлежeм, свр. 1. провести неко вријеме у затвору. – Побили-
се Прекрајци између-се на збору па одлежали у прдекани по евту дана у 
Дрвару. 2. сазрети ком за ракију. – Одлежо-е ком добро, преврно-се колач 
у-каци, вакат-је пећи ракију док-је лијепо вријеме.
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одлијевати пиће, изр. набављати ракију за славу. – Чим-се примакнe 
Јовањдан, спартијају-се Чегари ићи одлијевати пиће за-славу у-Книн.

одличник, -а, м. онај који је најбољи. – Ка-се одборник Тешо обуче и 
утeгнe и још свежe црљену широку машњу, вини унај општински одличник.

одложити, одложим, свр. 1. наложити ватру. – Одлождe Ћика ватру 
па-ћемо пећи купијере. Вакат-је јести. 2. оставити оружје. – Одложи лугар 
пушку па сједе јести с косције врућу јањетину. Таки-су лугари.

одљаушити, -им свр. ударити некога дланом по образу. – Одљауши 
Вицо Здравилу едну уз образ, ништан тандркну глава.

одмак, прил. одма, истог момента. – Чим Дмитар дође прозeбо од 
оваца, одмак сједе крај врунe да-се огрије.

одмјер поље, -а, с. рука од шаке до лакта. – Нема врлетнијeк поља од 
одмјер поља. Ту-се одмијера от-шакe до-лакта још одавно.

однеклeн, прил. од неког мјеста. – Нанесе ђаво однеклeн Ковчалију 
у-Роре на-збор, пјан ко чтура. Свеза зекицу за ћулумак па извади литар 
ракијe.

од немила до нердага, изр.  на разне начине. – Шта-ће јадни самац 
ледичњак? Пребија-се од немила до недрага. Сам-је себи крив.

однијела вода, изр. пропало, изгубљено. – Ђе-су-ти, Славко, нуви 
опанци? „Нема-и, укро неко. Однијела вода.“

однијети гаће на штапу, изр. настрадати, побјећи. – Нарно Швабо 
на Геџу четрнeстe. Геџо-га дочека и налапуши прео Дринe, а Швабо-ће-ти 
главом брез обзира однијети гаће на штапу. Бјежи док-је жива глава.

однијо ђаво шалу, изр. опасна ситуација. – Проријечишe-се манитови 
у биртији па полетишe боце. Однијо ђаво шалу, гледај глави мјеста.

одовуда, прил. од ове стране. – Навали киша одовуда, почe пуцанија, 
ми-ти одбацимо косе па бјеж у-драгу под грмове.

одо-ја долеко, изр. удаљити се од теме, застранити. – Причам-ја 
Проли о лову па-се нешто забенето и реко, о, одо-ја долеко оно бијаде ријек 
о лову.

одријешијо-се језик, изр. неконтролисан говор. – Напијо-се Рајко 
код Бубулејe па-му-се одријешијо језик. Пита дјецу: „Знате-ли-ви ђе-е моја 
кућа?“ Велe дјеца: „Ето-е ту, видиш-ли?“

одријешити кесу, изр. даривати, частити. – Дедe, Жоле, одријеши 
кесу па почасти овe момке. Што-си-се стиско ко куга у-кокоши?

од рукe, прил. лако успјешно. – Лако-е Милошу. Све-му идe од рукe, а 
ја што гоћице узмeм у-руке, све однесе ђаво.

од-Унца до Доца, прил. израз. цијелом дужином Гламочког поља. – 
Муго-е мачак пријећи с крова на-кров од-Унца до Доца. Толико-е било мло-
го народа. Дођошe несретни Турци и куга позоба сав нарот.
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од-шакe до-лакта, изр. игнорисати, одбити. – Одмјери Нацестар Чали 
од-шакe до-лакта. „Ево-ти на, неће вишe бити како ти кажeш.“

оитрос, прил. јутрос. – Оитрос бијаде мраза ко-да-си просо со по-
ледини.

окалаисати, -шем, свр. завршити са калаисањем суда. – Јуче-нам Ци-
гани окалаисали све котлове у-кући. Били-се испрошупљивали.

окаљати, окаљам, свр. морално посрнути, упрљати образ. – Ка-се об-
раз окаља, ни девето кољено-га не-море опрати.

оклен, прил. одакле, од којега мјеста. – Оклeн Кезало изби вако рано?
оклинчић, -а, м. дем. од оклинак. – Имо Пољић едан оклинчић испот 

Пакларица, између убавскије њива. То-е ун задњe искашо.
око-Дмитрова, прил. вријеме око Дмитровдна. – Око-Дмитрова зна 

код-нас бити доброк снијега. Мећава звижди низ Вјетрени до, црче-се 
о-студени.

око Дова, прил. вријеме око Духова. – Често-се код-нас угали вријеме 
око Дова па-ти-се свака длака на глави смије.

око-Ђурђева, прил. вријеме око Ђурђевдана. – Око-Ђурђева зна по-
некат бити ледено па застану и жита и траве.

око Илина, прил. вријеме око Илиндана. – О, јађена-ти мајка, какe 
врућине знају бити око Илина. Упечe звизган, а косац на ливоди брез грма 
и лада.

око Јовања, прил. вријеме око Јовањдана. – Око Јовања зна бити 
жешћа мећава него око Тривe. Бура са Урљаја зна кровове разваљивати.

около колe, прил. наоколо, обилазећи главно. – Отишо Саво испот 
јеликe, бива, учити школу. Ништа не-заврши па-се врати кући јопeт под 
јелику. Вели Варалица: „Около колe па на-мала врата.“

око Лучина, прил. вријеме око Светог Луке. – Око Лучина-се лучe 
празови од оваца. Говори-се: „Свети Лука у каблове лупа.“

око-Маркова, прил. вријеме око Марковдана. – Како-е око-Ђурђева, 
тако-е и око-Маркова. Свеци едан до-другок ко рођена браћа.

око Мијоља, прил. вријеме окоМијољдана. – Око Мијоља ужутe дивијe 
крушке па-ти-се топe у устије са грана. Ундак наступи Мијољско љето.

око Никоља, прил. вријеме око Никољдана. – Око Никоља-е месо по-
доро суво. Буднe и-снијега, али поријетко.

окопељати се, -ам се, свр. опоравити се, оздравити. – Јожини били 
потанки једнокравци. Кад одрастошe, стадошe зидати подруме народу и 
добро-се окопељашe и стадошe на свое нуге.

окопина, -e, ж. мањи дио земље на присојима без снијега. – Чим-се 
појавe окопине и прошарице на присоима, знај да-е зима отпјевала свое.

око Преображeња, рил. вријеме око Преображења. – Око Преображe-
ња престае мрезга на-дрвету. Не улази у-воду која течe, не-ваља-се.
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око Тривe, прил. вријеме око Светог Триве. – Вели-се код-нас, усред 
зимe око Светог Тривe. Чим прођe Триво, зима спласнe.

окрезубити, -им, свр. изгубити више зуба. – Окрезубила наша Слава па 
само шушлијеће кад говори.

огруглаш, -аша, м. квалитетан округао кромпир. – Код-нас има разније 
купијера: црљеније, бијелије, оландијe, дугуљастије. Мени-су најљешви уни 
округлаши од едно по-килe.

омалити, -им, свр. дати мало. – Вели Видесило: „Кад-ми буднeш до-
носити вишања, немој омалити. Донеси едно три-кила.“

омраза, -е, ж. мржња, презир, неподношење. – Велика-е омраза међу 
нашије комшија, а рашта, бога-ти великок питај.

ондашњи, -а, -e. из онога времена. – Мили бого, ондашњок времена 
кат-је исан бијо млат па-ти и вода слатка. А, садe, увукла-се старост у-кости.

оно срамотe, изр. мушки полни уд. – Има код-нас брдо курозeб. Неки 
питали шта-е-то. Вели Дуцко: „Мора да-е тамо неком кукавцу озeбло оно 
срамотe код оваца, нема шта друго бити.“

опањкати, -ам, свр. налагати, оклеветати. – Опањкало нашок Страју 
да-е укро државнe балване, а ун ни лук ијо ни њим мирисо.

оперица, -e, ж. изоперена даска. – Није Прњо знао сушити сирову да-
ску па-му-се сва изоперла. Оперицу неће нико да-му-е џабe даеш.

опкосити, опкосим, свр. покосити траву око нечега. – Ко не-зна оп-
косити кртину у косције, тај-ће набелаисати. Кртина иступи горe от-камена.

опремити зему, изр. набавити артикле за продавницу. – Кад Врањо 
направи штреку, отворишe зему на-Млиништије. Опремишe зему свим и 
свачим. Било соли, опанака, брокава, петреуља и још штошта.

оп, оп, толико ока, изр. мјерење на кантару. – Ижињали Турци кан-
тар. Уно гвоздено пуце клизнe по уном керачу и станe. Вели Тоде: „Оп, оп, 
толико ока.“

орало горало, изр. равнодшност. – Сведно-е Прњи, говоријо, не 
говоријо. То-е њему, пукни прстом за Мијатом, орало горало. Не занима-га.

орина, -e, ж. узорана земља подјесен да измрзне. – Варклијe-е земљу 
узорати подјесeн него погноити у прољеће. Боља орина него торина.

орлова вијека, изр. дуг живот око сто година. – Ја-млим да-ће Мар-
кан живити орлова вијека. Ни-се насикирати ни врућ леденe водe напити.

орце, орцета, с. хип. од орах. – Поникло едно орце у-нашој башчи иза 
челињака. Требало-би-га оградити да-га што не сатаре.

ос вос, изр. радити лагано, разложно. – Натоваријо Симата пуна кола 
сијена доље у Ниновцу па ос вос кошари на сјеначиште.

осипљивити, -им, свр. обољети од астме. – Осипљивијо наш Лужија 
па поваздан рипа и пуше ко гусак. Не оставља дуван никако.
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оćеменити, -им, свр. осјеменити, оплодити. – Оćеменијо Лужија све 
овце меринке, још остале неколикe прамeнке.

осолити чорбу, изр. наплатити скупо, казнити, оглобити. – Тужијо 
Видесило Крлу и његове пајдаше што-су-му покрали јабуке. Вели Тривун: 
„Бога-ми-ће-вам Видесило осолити чорбу.“

оставити кости, изр. погинути, изгубити живот. – Мој-је стриц Тоде 
оставијо кости неђе више Солуна, а брат-му Ђуро изгрљо некако кући.

остати брез-гаћа, изр. настрадати у бјежању. – Ка-су Геџе налапу-
шиле Швабе на Церу, поло-и-је остало брез-гаћа бјежeћи прео Дринe.

отањити, отањим, свр. ослабити, осиромашити, опасти. – Уљезовићи-
су били јаки у селу. Имали благо големо и њиве подворнице. У задњи вакат, 
отањишe и смањишe-се бројом и радном снагом.

отворило-се небо, изр. навалила обилна киша. – Липти киша ко-ис каб-
ла. Отворило-се небо, не-море-се ис-кућe изаћи. Прелијевају-се жљебе.

отeгла-се зима, изр. дуга зима. – Отeгла-се зима све-до Благовијести. 
Потрошила-се пића за ситно благо, а ми у-шуму по четину јањције.

отeгле-се године, изр. одужила се старост. – Ево, кућо муја, мени-е 
деведесeт пета. Отeгле-се године, изнемогло-се, али јопeт драго живити.

отeгли свима, изр. надмашили све. – Вуштићи-су отeгли свима у селу 
у благу и свему. Прео песто овцe и пара вавијек при-себи.

отегнути јаја, изр. уморити се радећи по врућини. – Петровљани-ћe 
данас отегнути јаја косeћи на овом звизгану горе у Матрације.

отегнути папке, изр. умријети. – Велe да-е Божурда отeго папке. Неки 
говорe да-е прешо прео-стотинe.

отимарити, отимарим, свр. нахранити, углањцати коња. – Отимаријо 
Широња алата, ко горска вила. Накок парипа нема надалеко.

отискивати благо, изр. изгонити ове и говеда из штала у поље. – Чим 
сванe, Шулендићи отискују благо нис прогон доље у Ашчинице. Звекећу 
клепке и циличу бромзе, разлијежe-се испот села.

отискују-се облаци, изр. спуштају се облаци ниско изнад земље. – Кад 
ојесени и окиша-се, отискују-се облаци с Виторогe прео-Прибељe и Рбинe.

отка, прил. откада, од којег времена. – Отка-се отвори зема у селу, 
набавишe правe кавe и дувана и беза. Престашe-се сијати кунопље.

отперати, отпeрам, несвр. одгађати, остављати за сјутра. – Не 
отпeрајте вршидбу док-је лијепо вријеме. Биће промјена времена и окишаће-
се.

отпјевати свое, изр. скончати, пропасти. – Ове-е годинe гра отпјево 
свое. Убијо-га мраз чим-је понико. Нема вишe грашовe чорбe.

отпозади, прил. иза леђа. – Покри-де-ме, жено, нечим отпозади, нешто-
ми лед залијева леђа. Прокашљаћу па шта-ћу.
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отпушћен, -а, -о. удаљен с посла. – Отпуштило Јовицу с посла, а каки 
пусти посо имо. Бијо текничар у-шуми. Нешто згријешијо и садe отпушћен.

отравити се, отравим се, свр. зарасти у траву. – Отравили-се купијери, 
морамо-и плијевити па окопавати. Оно не-море нако даљe.

отрага, прил. са задње стране, иза леђа. – Приђе Стана Жељку отрага 
па-му приузe упрте на торби. Биле-се отпуштиле.

отријебити, отријебим, свр. очистити, пробрати, одстранити су-
вишно. – Требало би жито отријебити от кукоља и припремити за-млина. 

отупити, отупим, свр. фиг.  постати неосјетљив за све. – Отупијо 
Кркача о-старости па нит говори, нит ромори. 

отући, отучем, свр. одвојити сјеме конопље или зрно ражи и пасуља. 
– Требало-би отући уно ражи па однијети сламу Тивуцану да прави самар.

оћ,-и, ж. воља, жеља, прохтјев. – Да-е моћ колика-е оћ, богати-би про-
пали, сиромашни-се обогатили, а удовице-се поудале.

оће-му-се, море-му-се, изр. сила, моћ, велики прохтјев. – Идe Трунте, 
диго главу, ко-ли-е, он-ли-е. На државније јасла, оће-му-се, море-му-се.

оћера-и снијек, изр. неподношљиве јаке зиме. – Били Чегари изнад 
Урљаја, имали куће, кошаре и ливоде. Искрчили полијепо земљe, али не 
мугошe остати од мећавe. Оћера-и снијек доље испод Урљаја у унe кљештине.

оћерати, -ам, свр. отјерати, удаљити. – Лако-ти-је пјану запјевати и 
будали жену оћерати, младу зету у тазбину поћи.

очепи говорити, изр. нагло поче говорити. – Укебало Шоцу у-крађи. 
„Јеси-ли укро?“ „Нијесам“, вели Шоца. Одведошe-га у ћузу па прислонишe 
неколикe уз-уши. Шоца очепи говорити: „Јесам, јесам, не ударај вишe.“

очепишe кише, изр. отпочеше падавине. – Искосили Пољићи План-
диште и ћели купити сијено, кат очепишe кише. Цебале евту дана ко ис ка-
бле и све сијено однесе ђаво. Утаман косили и мучили-се.

очи навр главe, изр. немиран, вртљив. – Самош вићи шта-ће бити од 
унe Цвајкинe. У-њe-су очи навр главe, само сијева ш њима. Неће издобрати.

ош, изр. хоћеш ли. – Ош-ли с нами на прело у Ћулуме? Вели Перо: „Не-
мугу, нешто-ме боли нуга има евта дана.“

ошалe, прил. лако, без тешкоће. – Дуцан-се сатра теглeћи, а Ранко 
Пољин све ради ошалe. Још помало пјевуши.

ошкопрц, -а, м. укољица, непокоран, окретан мушкарац. – Ама, јеси-
ли-ти видијо, Пане, унок Шоинок ошкопрца што-се-ун не-да. Вртљив ко 
зрно.

ошњежити, ошњежим, свр. засути првим снијегом. – Рано-е ошњежило. 
Ено-се забијелила брда изнад Окретавца до Ревеника.

ошта-е, изр. од чега је. – Мили бого, ошта-е Ковчалија па цијела живо-
та живи брес-кућe. Нућива ђе стигнe и живи од ракијe.
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оштруљ, -уља, м. нервозан човјек пријеке нарави. – Знате-ли-ви каки-е 
оштруљ бијо Јован Николин? Ви-би бјежали куда-кои, ка-се ун спомeнe.

П

павунов, -нова, -ново. оно што припада павуну. – Павунов-је реп 
љешви от репова свију тица на свијету. Какав ђетлић, какав пијето, ни-
нанеси.

падају димњаци, изр. јаки вјетрови који руше димњаке. – Кад запушe 
југовина са Шатора, ломe-се јелике и падају димњаци са-кућа.

падају лемеши, изр. крупан прољећни град. – Кад окрeнe град прео-
љета, ко-да падају лемеши са небеса. Поби све и у-земљу заби.

падуцкати, -ам, несвр. лагано и повремено падати. – Чим-се површи 
зимско плашће, заотовe-се ливоде и пашњаци. Падуцка лагана кишица, а 
јесeњe печурке нагрну ко из водe.

паковати-се, -ујем се, несвр. спремати се на пут. – Пакуј-се, момче, 
вакат путовати на-воз на-Млиништа. Долеко-е до-Млиништа.

палац, палца, м. дрвени дио сеоских кола између гобеље и трупи-
не. – Покојни Тода правијо гобеље от кривe квргавe буковинe, а палце од 
растовинe. То-е мугло издурати орлова вијека.

палитика, -e, ж. политика, мудролија. – Мани-се Локвара и њевe 
палитикe. Сви људи постадошe од мајмуна, а Локвари од лисицe, вели Лука 
Радоја.

пао мраз по глави, изр. посиједио рано. – У Милоша Пољића рано пао 
мраз по глави. Како неће кат с књигом и лијежe и устае.

папричити, -им, несвр. трошити паприку. – Мене прија на паприке 
звала, вала, пријо, ја-сам папричијо. н. п.

пара на пару, изр. ко има, срећа му доноси. – Вавијек-је било отка-е 
свијета да идe пара на пару, гњида на вукару.

паре на-сриједу, изр. изричит захтјев. – Дедeре, Сава, паре на-сриједу 
или оде глава. Шта-ти мислиш, узeти вола чоеку, а не платити.

пасијак, -а, м. измет пса. – Не примичи-се пасијаку, мореш-се овран-
цати.

пас на буњишту, изр. прил. лоше да не-може горе. – Лежали наши на 
курузовини у-Бачкој. Пито Баја Дреновића: „Како-си спаво нућас?“ „Ко пас 
на буњишту“, кресну Дреновић.

пасти на-постељу, изр. разбољети-се тешко. – Слобо пао на-постељу 
има два-мјесeца. Бога-ми, нема ништа од-њек. Осушијо-се ко грана.

патека, -e, ж. апотека. – Није било патекe у доба нашије старије. Пра-
вили мелеме народни љекари. Данас купиш лијек у патеки.
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па-ти ведри, изр. гледај како ћеш. – Однијели-су Цигани опанке, па-ти 
ведри, мудрове. У-шта-си гледо, што нијеси ајто?

паш, изр. па ћеш. – Кат буднeш прео Скокова, скрени десно паш изби-
ти на-Лалинац. Ту-е најбоља вода у-нашом крају. Ту-сe некат мљело.

пашчад, -и, с. млади пси. – Немој ни за живу главу кроз Ремиће. 
Напашћe-те Кајтезова пашчад паш набелаисати.

пеглати главу, изр. правити ране на глави. – Ко-ти-је-то Ђуро, пегло 
главу? Ето-ти парница на глави ко у вола бодача.

пенџерак, -рка, м. хип. од пенџер. – Бок убијо ко-е изумијо, на киљерак 
стављати пенџерак. н. п.

пенџерчић, -а, м. дем. од пенџер. – Направијо Танасија на киљеру 
пенџерчић, не-би-се мачка мугла провући.

пењe-се пут, изр. напредује изградња пута. – Ка-су Швабе правиле 
пут, застадошe изнад пљевскe долинe едан мјесeц дана. Ондак-се виђе како-
се пењe пут прео Пљевскије подова. Велe, туда-ће ићи штрека.

перјање, -а, с. обрачун, туча, свађа. Испот Голубњачe-се сваки дан 
чује галама и жгевра. Почнe перјање и матерање међу Кајтезије око међа.

петица, -e, ж. даска дебљине пет центиметара. – Аћушин Ково и 
Пољића Лакета на-дан одрежу по-десет комада треницe петицe на терзијану.

петљаисати, -шeм, несвр. лагати, варати, крити. – Није нико вјештијe 
петљаисо од Ђулe Чавинок отка-е Стекероваца и Баришића вођекаре.

печени лед, -ног леда, м. лед из фрижидера. – Врше-се жито у 
Чегарије под Урљајем. Донесе Момо пискер леденe водe па даде Саветини 
да-се напије. Саветина угледа у води лед, изненади-се па-ће: „Откут лед око 
Илина?“ Вели Момо: „То-е, диде, печени лед. Има шпарет што печe лед.“

печетлија, -e, ж. запечаћена ракија из фабрике. – Ули-дe-ми Пане, ту 
едну печетлију. Немој-ми-тe прашкуљe, кољe-ме за-грло.

пивкан, -а, м. пеј. од пиво. – Има-ли, Пане, пивкана, пита Лала. Понеси 
три боце одједноч, ожеднијо-сам идући ис-поља по овој врућини.

пијуцкати, -ам, несвр. пити лагано и помало. – Упекло око поднe. 
Сједe у ладовини Иле и Пољић, пушe шкију и помало пијуцкају ракију.

пиладија, -e, ж. зб. ситна, нејачка дјеца. – Просула-се пуста пиладија 
у-нашок Илијe о-три жене. Њи седмеро, едно другом до-увета.

пирлијање и пирлитање, -а, с. свирање на фрули, диплама или свира-
лама. – От пирлијања дипала нема љешвe даворијe. Кат Лућа Шавија запир-
лита на-дипла, миљак-ти-се разлијева у трбуву.

пирлит, -а, м. звук дрвеног инструмента. – Ђе-се-но чује пирлит сви-
рала? Асли Божица Шулендић пирлита пот Курјаковцом код оваца.

пирлитанка, -e, ж. мелодија дрвеног инструмента. – Чује-се милоз-
вучна пирлитанка испод Окретавца. Оно Млађо Пољића пирлита на-дипла.
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пишати уз-вјетар, прил. изр.  радити на своју штету. – Ти, Саво, 
цијела живота пишаш уз-вјетар. Зар не-видиш да-то не-ваља? Ради нешто 
корисно.

пишта, -e, м. разна роба, храна и остало. – Мили бого, у Гламочу на 
дернеку свега и свашта, поести, попити. Свакe пиштe што-ти срце иштe.

пјевачица, -e, ж. збирка епских пјесама. – Купијо дит Миле у Кни-
ну гусле и едну пјевачицу. Било разније пјесана. Научим-ти-ја уну о старом 
Вујадину.

пјевнути, -нeм, свр. запјевати на слави. – На Светок Стевана, ко-теткe 
Стојe будну сви њезини гости. Син Ранко започнe: „Пјевни, пјевни мој по-
бриша, није кући ићи приша.“

пјесна, -e, ж. пјесма. – Најљешвe-е пјесне спјеваво Ђугум Аћић из 
Убовића Долинe. За његове-сe пјесне чуло надалеко у Подгорију и Шипово.

пламењача, -e, ж. гљива која напада усјеве. – Кад-је кишно прољеће, 
навали пламењача на купијере и сажежe сав лист. Купијери даљe не расту.

платити главом, изр. настрадати, погинути. – Не иди у мећаву сам, 
јадна-те родила, муго-би платити главом. Иди на прело ка-се прољешва.

плашити вука овчијом мјешином, изр. пријетити јачем од себе. – 
Немој-ти, Симица, говорити мени како-ћеш избити Чусту. Реци-ти-то њему. 
Тебе Чусте море у зубије нусти. Ти плашити вука овчијом мјешином.

плећан, -а, м. човјек широких леђа. – Арнијeк плећана није било нити-
ће бити од Јована Широњића из Малића. То-е била аждаја от-чоека.

плинути, плинeм, свр. нагло потећи и разлити се као вода. – Проли 
киша, прави пролом облака. Плину вода испрет-кућe и сапра треске и пило-
ту.

плојање, -а, с. игра плојама. – Од плојања чобаније није било дражe 
игрe.

плошка, -e, ж. тањи плосни одрезак кромпира. – Ка-се от плошака на-
прави покрижа и испечe на масти, прсте поести па-ет.

пљева мрав, -e, -а. изр. много, бројно. – Родили љешници, пљева мрав. 
Огубале-се гране ко Бјељкушине крушке, само да-се не помањичавe.

пљоснат, -а, -о. оно што је спљоштено. – У-нашок Плоскана спљоштена 
глава ко-да-му-е натакло плоску на-врат.

по-богу брате, изр. припадник исте вјере. – Ама, Нине, по-богу брате, 
ђе си-ти мени досат? Нијесмо-се видили има три-мјесeца. Ајмо на ракију.

по Божићу, прил.  послије Божића. – Код-нас-ти-је највећи јек прела 
по Божићу. Долазe момци са странe па-се цуре посебно наперају.

побрашин, -а, м. хип. од побратим. – О Јоване, побрашине драги, ђе-
си досад куда-ли-се скиташ, је-ли мирна Краина и Лика?
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поваракати се, -ам се, свр. почети се надмудривати, такмичити. – 
Бога-ми-ћемо-се данаске поваракати око цијене купијера. Неће више бити ко 
досада па ништан отарамента.

повелик, -а, -о. уочљиво велик. – Повелик унај Тодин унук. Има и на 
кога бити. И-ћаћа-му-е нако аран ко он.

повиленити, -им, свр. добити велику снагу и вољу. – Повиленили Лок-
вари, добили струју. Нећe вишe месо у бунаре, имају ледаре.

повући дебљи крај, изр. проћи лоше. – Немој-се-ти, Вицо, јарачити с 
Рорчаније. Муго-би повући дебљи крај па-ш вићи ко-су Рорчани.

повући пјесму, изр. запјевати завичајну пјесму. – Ајде, Милоше, по-
вуци пјесму из роднога краја да-те чују земљаци. Ти имаш лијепо грло.

погана звјерад, -e, -и, ж. зб. дивље животиње које се не једу. – Чим 
Швабо дође у-Босну, почe узимати коже од поганe звјеради. Правe госпојама 
кожуне од лисичијe кожe, а куну дукатом плаћају. Ко изврнут нарот.

погладан, -дна, -дно. просјечно гладан. – Дајдe-ми, Драгиња, едан 
колачић да-се замамим до ручка, нешто-сам погладан.

поглeти, погледам, свр. погледати у моменту. – Ишо-би поглeти челу 
како ради. Нијесам одлазијо челињаку има евта дана.

поглeти у леђа, изр. испратити погледом нежељеног госта. – 
Мислијо-е Врањо проводити своју силу вођека код-нас, али-смо-му поглeли 
у леђа.

подадути, подадмeм, свр. надути се од болести. – Ош, шарове, 
дабогда-те поганац подадо, што не-идeш за овца?

подај крагу, изр. прођи, се, занемари, заборави. – Немој, Лазо, косити 
Пуздрине урвине. Подај крагу оно. Оно-е све дивијачно.

подапети, подапнeм, свр. затегнути. – Кажe Јела не-ваља-јој прело, 
па-јој пело трбу подапeло. н. п.

подасипати, -ам, несвр. посипати по мокром да се присуши. – Ка-се 
окиша, ундак овце улазе мокре на-награду. Узме-се прашине па-се подасипа 
да-се овце не каљају.

подасути мува, изр. натјерати некога на журбу, убрзати. – Асли-е 
Паји подасуло мува док нако крешe прео-поља. Ити због-нечега.

податан, -тна, -тно. онај који даје, помаже другога. – Микаило-е по-
датан чоек. Даће-ти крви ако затреба, камоли неће дати пара.

подбијелити, подбијелим, свр. скинути кору са дрвета у прољеће да 
се дрво осуши. – Ка-се и најдебље дрво подбијели, уно се осуши и временом 
се само сруши.

подбјељивати, подбјељујем, несвр. скидати кору са дрвета у 
прољеће да се дрво осуши ради искрчивања земљишта. – Чегари-би некада 
подбјељивали шуму и правили велике површине ливода и њива.
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подбурити, -им, свр. окренути дувати с југа на сјевер. – Ништа горe 
нема ко-кад подбури. Надај-се мећави и цичи, примакни дрва вруни.

подварити, подварим, свр. подгријати хладно јело. – Подвардe, жено, 
тај купус, баш-сам огладнијо идући из-млина.

подвезати, подвeжeм, свр. одлучити се на нешто изазовно. – Дедeре, 
Дмитре, сат подвежи па-се увати са Здравилом у-кости ако-си јунак.

подврискивати, подврискујем, несвр.  вриштати од задовољства. – 
Говедари подврискују кад  њијев бодач дободе па-се све поље разлијеже од 
пустога подврискивања.

подвриснути, подвриснем, свр. једном се огласити вриском.  – Кад 
Јован одбаци камена с рамена на збору, Перука подврисну и-све снаге. 
Одјекну све до-Ушића драге и Момчилове куле.

подгузач, -ача, м. оно што се ставља на столицу гдје се сједи. – Наше-
би жене прео зиме ткале вунене подгузаче разније боја.

подигнути реп, изр. прохтјети се, пожељети. – Подиго-се Аустрији 
реп да наређује и распоређује вођека код-нас, каво да-ми не умијемо. Ка-се 
Геџо рашчарапи испред-њe, Аустрија доби по репу и утече натрак.

подићи, -ђeм, свр. 1. додворити се, испољити лажну љубав. – Нико 
не-зна вјештијe подићи власти ко ови наши муалими. Уни вазда свој товар 
набацe другом на леђа. 2. надути се од болести. – Да-те, Слаине, није по-
дишо какав поганац? Што-си пограисо цијело јутро?

подјарити, подјарим, свр. 1. побунити, заталасати народ. – Дође не-
каки Подгорац Перо од Варцара код-нас па подјари нарот да-се дижe на-
Турке. 2. распламсати ватру. – Подјардe, Осте, ту ватру, нешто-сe здимила, 
асли-су дрва потeгла влагe па слабо горe.

подмазати, -жeм, свр. фиг. потплатити. – Ако неш подмазати лугару, 
не-надај-се добру меремату. Таки-е и лугар, и поштар, и рубач, и сви, сви.

подмакнути, подмакнем, свр. ставити нешто испод нечега.  – До-
незде тај ћутак па-га подмакни испод овога рукавца док-ја поправим тулију 
на трупини.

подметнути, -нем, свр. подвалити, преварити. – Подметнуло Саве-
тини смицалицу па-се насуко и укро брусове у-Мркоњићу. Није знао да-га 
ђендари прате, а уни-ти Саветину вод-вод па у прдекану.

подмијурити, подмијурим, свр. подигнути се под неким притиском. – 
Ка-сe стриц Шајко вратијо са Тирола рањен, подмијурила-му-се рана па-се 
провалила. Изађе гној и оток спласну.

подмитити, подмитим, свр. потплатити, дати дар. – Ако не подми-
тиш, не иди на парницу. Сиромака нико не-гледа.

по-Дмитрову, прил. вријеме послије Дмитровдана. – До-Дмитрова 
и-некако. По-Дмитрову, надај-се снијегу до-врата. Ајдуци одлазe јатације, и 
међет-је направијо себи логу.
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подмићивати, подмићивам и подмићујем, несвр. плаћати са намјером 
придобијања наклоности. – Лако-е било подмићивати наше друшкане. Ако 
имаш пара, пружи-му коју банку и придобијо-си га.

поднашати се, поднашам се, несвр. понашати се, држати се. – Немој-
се-ти, Јоја, сикирати за Нину. Он-се зна добро поднашати у сваком селу.

подновити се, подновим се, свр. набавити нову гардеробу и сл.  – Бога-
ми-се наш Тривун подновијо. Скроио нув кожун и набавијо бреневреке у 
Кињу.

подобар, -бра, -бро. добар више од обичног. – Мугу-ти рећи, Перане, 
подобар овај клапац Обрадов. Послушан и ваљаница.

подрепашица, -e, ж. жена улизица која подилази власти. – Не-зна-се 
шта-е већа накарада, жена подрепашица или жена луторан.

подригивати, подригујем, несвр. испуштати ваздух из желуца на 
уста. – Ка-се Лазурда напије ледене варенике, да простиш, подригује по-
цијели дан.

подругивати се, подругујем се, несвр. ругати се некоме, исмијавати. 
– У Ћослија-се сваком подругују и уноме кога знају и кога не-знају. Вале се 
да имају најбољу земљу па-се подругују Прибељције.

подугачак, -чка, -чко. превише дугачак. – Подугачке-ми, жено, овe 
нувe гаће. Би-ли-и мугла некако поткратити?

пођеки, -а, -о. риједак, понеки. – Кат ојесени и окиша-се, опанe и лишће 
и каснe воћке. Само-се треви пођеки љешник и мукиња на грана.

по-Ђурђеву, прил. вријеме послије Ђурђевдана. – По-Ђурђеву почнe 
пригријавати па букве пролистају првe. Ајдуци-се ватају шумe.

пођутурумити се, -им се, свр. остарити, онемоћати. – Саво се 
пођутурумијо ко-да-му-е стотину година. Осушијо-се ко сува грана на путу.

поела пртокулу, изр. затруднила. – Наша-се Совија зблебала ко буре. 
Асли-е поела пртокулу неђе на прелу па-е поболијева трбу.

позаборављати, -ам, свр. заборавити све по реду. – Мој Ћане, овe 
наше жене позаборављале да-су биле младе. Чим угледају куљаво женско 
чељаде, одма: „Видeре роспијe, пете-јој-се натрак окретале.“

позадијевати, позадијевам, свр. завршити задијевање. – Јеси-ли, Неђо, 
позадијево тркље за-гра? Немој да гра плази по земљи.

позајмица,-e, ж. оно што је узето у зајам. – Позајмица-е рђав друг. Не 
заимај брез великe потребe јер позајмица баци исана у-бриге.

позамашан, -шна, -шно. обилан, кабаст, силан. – Позамашан унај зим-
ски Симатин пласт прет поетом. Море му дотећи сијена до прољећа.

позатварати, -ам, свр. затворити све редом. – Све нераднике што 
дреждe по биртија треба позатварати у прдекану и добро излиштерити.
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позобо мрак, изр. нестало у ноћи. – Нестало-е нашок путаља. Не до-
лази кући има три-дни, асли-га-е неђе позобо мрак.

пои, попи, имп. поједи, попи(ј). – Е, мој Кале, кат-чоек зађe у-године 
вако ко ја, ондак-ти-је остало само пои, попи и то-е све.

поизбацивати, поизбацивам, свр. избацити све по реду. – Поизбаци-
вали Долачани купијере ис-подрума прет-кућу. Бијаде јака смрзо па-им сви 
купијери смрзли и не вриједe ничем.

поизбијати, поизбијам, свр. избити све по реду из нечега. – Нашом 
Миркану поизбијало поло зуба у некаквој варатутми у Прекраи.

поизваљивати, поизваљујем, свр. извалити све што је прибијено 
или у земљи. – Удавала-се Марија Тодина па неко поизваљиво Клисарину и 
Гајанову ограду. То-е стари обичај да-се рушe ограде ка-се цуре удају.

поизвраћати, -ам, свр. извратити наобратно све по реду. – Вратили-
се наши момци из војскe. То-е поизвраћало језик да-те бок сачува. Вође-сe 
наормално говорило, а њи нико не алаишe.

поизвртати, -ћeм, свр. изврнути наопако све. – Наишле некакe несрећае 
нућас кро село па поизвртали сва корита око бунарова.

поизмицати се, -чeм се, свр. измакнути се устрану сви редом. – 
Построи-нас Швабо горе код Граца, Личане, Далматинце и нас Вровце. Вели 
едан, ко зна писати нек останe у строју. Ми-се Вровци поизмицашмо устра-
ну, мислимо да-е-то нека Швабина превара.

поизувати се, поизувам се, свр. изути се сви редом. – Ка-смо били у 
војски, поизувашe-нас па-велe, дедe, нуге на преглет. Ми нијесмо резали 
нукте одавно, а едан узe керач па-по нуга оплети: „Дедeре, режи нукте.“

по Илину, прил. вријеме послије Илиндана. – Највећe-су врућине 
код-нас Вроваца по Илину. Не-панe кишe ни капеља па нарот ишо з благом 
у-шуму.

поискакати, поискачeм, свр. искочити редом из нечега. – Како Мијо 
барну мотком у гнијездо, голубови поискакашe и утекошe на-гране.

поиспијати, поиспијамо, свр. попити све у суду. – Ка-сe женијо Марко 
Сребро, било ића, било пића, све заџабe. Поиспијало све из-боца, не оста 
ништа.

поисправљати, -ам, свр. исправити све што је срушено. – Порушијо 
вјетар ограде око-плашћа. Ондак-је Богдан поисправљо све ограде више 
поетe, а доље у арману само по ђеку.

поистија, прил. лагано, полако. – Печеница-е при крају. Окрећте ражањ 
поистија и не примичте посве ватри.

појeсан, -сна, -сно. сладокусан, воли добро појести. – Кавара-е бијо 
појeсан, али-е Видесило бијо још жешћи. Поести букову кору.

по-Јовању, прил. вријеме послије Јовањдана. – По Јовању зна зима 
ошалити, али док не-прођe Триво, зима-се не предае лако.
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по-Јуреву, прил. вријеме послије Ђурђевдана. – Турци-би рекли по-
Јуреву, а ми Србови по-Ђурђеву. То-ти-је болан исти светитељ, само Турци 
закерају.

покајац, -кајца, м. дан кајања. – Чувај-се ножа потајца и дана покајца 
и биће добро, говорили-би наши стари.

покалаисати, -шем, свр. завршити са калаисањем. – Налетише калај-
џије кро село и покалаисаше народу уно шупљије суда. И добро зарадише.

покасно, прил. прилично касно. – Дуцко-сe покасно оженијо, вамо иза 
четерестe и јопeт стеко седмеро дјецe.

покe ракијe, изр. пола литра, полувока ракије. – Имаш-ли-ми, Симо, 
позајмити покe ракијe, доће-ми данас куме Мијајло.

покесати се, -ам се, свр. започети такмичење у новцу. – Покесашe-
се јучe кољеновићи на дернеку око еднок ждријепца, ко вила. Бога-ми, 
претегошe Турци. Уни волe добре куње.

поколико, изр. питање у игри коликања у значењу, пар или непар. – 
Поколико, Стојо? „Полијево“, одговори Милица. „Е, није вено потако.“

покорити се, покорим се, свр. признати нечију супериорност. – 
Вицило-се није покоријо живу робу у кошевини. Вјешт бијо штаречeш.

покос, -а, -о, искошен. – Поправдe, Стево, овај рожник, мало-е покос. 
Нећe мући жијаке добро налећи па неће ваљати кров.

пократак, -тка, -тко. уочљиво кратак. – Пократко-ми, Стоене, ово ко-
сиште. Би-ли-ми направијо мало дужe, ја, брате, нећу џабe?

покрижа, -e, ж. укусно јело од тањих плошки кромпира и риже. – Ко 
није ијо гламочкe покрижe, тај не-зна шта-е добро јело.

покупити се, -им се, свр. спремити се и отићи. – Дошла-е субота. 
Покупишe-се радници, узeшe свое ствари и одошe кућама.

пола-пола, прил. половину овога, половину онога. – Помијешала жена 
пола-пола јечменок и шеничнок брашна па испекла крув, дишe ко душа.

полагати благу, изр. давати овцама сијено на ледини или торини. – 
Ћаћа свако јутро полажe благу сијено испот поетe.

полашњe, прил. још лакше. – Немој мали брзати у косције. Док-се унај 
испре-тебе не одмакнe, ти замауј полашњe.

полежак, -ака, м. лијен човјек који ништа не ради. – Пун-је наш крај 
полежака и луторана. Мислe надмудрити свијет и живити од туђeк рада.

полијево, изр. израз у игри коликања. – Узe Мара шаку љешника па 
упита Стоју: „Поколико, Стојо?“ Стоја вели: „Потако.“ „Није вено полијево.“

полијегати, полијeжем, свр. фиг. поумирати редом. – Ено нашок 
гребља више села ђе-су-нам полијегали наши стари. И-ми-ћемо тамо кат 
дођe вријеме.
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полијен, -а, -о. пр. уочљиво лијен, нерадник, спор. – Бранко-е полијен и 
ледан на раду. Неће-се врућ напити леденe водe.

полијетале главе, изр. гинуло се и губиле се главе. – Збок Петрова Вре-
ла су полијетале главе док стари Петар није налапушијо Турке и села.

полити водe на-руке, изр. неупоредиве разлике. – Рајко Радоја сви-
ро румунику провект, али није муго сину Милораду полити водe на-руке у 
свирању румуникe.

полити пазар, изр. почастити за успјешну трговину. – Продали наши 
волове у Книну. Ка-су-се враћали прео-Грава, вели Раде Ћулум: „Ајмоте, 
људи, полити пазар, имамо пара за ракију.“

политрењак, -ака, м. флаша од половине литра. – Узe Ристе едан 
политрењак коњака и попи све удушак и не-трепну очије.

по-Лучину, прил. вријеме послије Светога Луке. – Код-нас-би-се по 
Лучину говорило, Свети Лука у каблове лупа. То, бива, засушиле овце.

помален, -а, -о. уочљиво мален. – Кавара Курељов бијо помален, али 
чврст ко кремeн. Није-га мугло шалe оборити с нугу.

помаман, -мна, -мно. вилован, чио, расположен. – Јашe Стоен помам-
на кулаша, па-се спушти у Гламочко поље, тражи бега и његове Турке. н. п.

поманитати, поманитам, свр. изгубити здрав разум. – Асли-су Ћулуми 
поманитали па правe локву у гредару ђе има пржинe.

по-Мијољу, прил. вријеме послије Мијољдана. – По Мијољу зна бити 
лијепо вријеме, право Мијољско љето. Све-се жути от пуста рода, крушке, 
мед.

понадимати се, понадимам се, свр. надути се, набречати све редом. 
– Чим угрије иза-Ђурђева, понадимају-се репуви око-кућа и гиљтају ко из 
водe.

по-Никољу, прил. вријеме послије Никољдана. – По Никољу стегнe 
зима и тако гура све до Сретенија. Знају локве замрзнути наоблац.

понићи, -кнeм, свр. избити клица усјева из земље. – Не-си купијере 
доклeн-гоћ има подланица снијега на Шатору. Ледено, нећe понићи.

поносати се, поносам се, свр. ухватити се у кости јуначке. – Ка-се 
Миркан и Ђуро уватишe у-кости на збору у-Рорије, поносашe-се ко Муса и 
Марко на-Косову равном.

поперјати се, -ам се, свр. посвађати се и потући. – Поперјашe-се 
Илија и Миле на арману, и бога-ми, Илија потeгну дебљи крај.

по-Петрову, прил. вријеме послије Петровдана. – Код-нас-је јек правe 
кошевинe по Петрову. Велe, усрет љета око светок Петра.

попијевати, попијевам, несвр. пјевати на посебан начин. – Чим 
проврију котлови и потечe прва ракија, код Подгораца-се само пјева и 
попијева.
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попити удушак, изр. попити без предаха. – Узe Божо литар коњака и 
попи удушак по-литрe. Мало-се стресе па јопeт нагну литар.

попрдљив, -а, -о. склон испуштању гасова. – Не-бијаде попрдљивијeк 
исана от Каварe Курељовок од-Унца до Доца.

попрекушицe, прил. попријеко. – Најлашњe-е до Преоца попрекушицe 
прео-Клачинe. Чим превалиш Клачину, ево-те у Преодац у-млин.

поприлично, прил. у доброј мјери. – Има од-Млиништа до Бараћа по-
прилично ићи пјевe. Док превалиш Подгорију, па Потоке, охо, има.

поприпазити, -им, свр. пазити мало боље. – Дедe, Јоја, бок-ти дао, по-
припази мало овок мок дерана да-се не-би изгубијо неђе у-гужви.

попритегнути, попритeгнeм, свр. пооштрити мјере. – Јасај-ти, јасај, 
Лука. Доћеш-ти тамо ђе-се дијели памeт о-табана. Попритегнућe људи 
и-тебе.

порано, прил. раније него обично. – Пошо Неђо Матин на тобус пора-
но, ка-тамо, нема тобуса. Отишо тобус ранијe и ун-ти-се врати кући.

по реду говорити, изр. суд гдје се добија ријеч. – Лако-е вође ршумити, 
мој Саване. Доћеш-ти ђе-се по реду говори. Вићеш тамо ка-се језик убруси.

поружан, -жна, -жно. уочљиво ружан. – Бога-ми, овај Марин ђувегија 
поружан. Ја-сам мислијо да-сe уна бољe удала.

посавијати се, посавијам се, свр. савити све гране до земље од рода. 
– Онe годинe ка-ће-се наш Милош оженити, родиле шљиве, посавијале-се 
гране до-црнe земљe. Напекло-се ракијe ко никат.

посамарити, посамарим, свр. завршити са самарењем коња. – Поса-
марили Ћулуми куње па одоше у Кауре одлијевати пиће за-славу.

посветио се, посвeтим се, свр. изр.  умро па изгледа као светац. – Умро 
Млађо, жене плачу и понеки мушкић. Неко рече, шта цмолите, мора-се уми-
рати. Видите-ли да-сe посветио.

постарински, прил. на стари начин. – Повуцдe, Млађо, уну едну 
пјесну постарински како-су-нам и-наши стари пјевали.

потаица, -e, ж. тајно, скривено мјесто. – Порошкали-се Милош и Три-
во на прелу. Милош потeже шклопац из потаицe па пореза Триви образ.

потегнути, потегнем, свр. наслиједити гене сродника. – Нас три брата 
ликом потегли на-ћаћу Јована, а три старија брата потегли на-ујаке.

потегнути влагe, изр. покиснути, овлажити. – Спопала Крлу некаква 
кијавица па-ће-ти: „Ама потeго-сам мало влагe на голој ледини.“

потегнути за језик, изр. изазвати, испровоцирати. – Не-море чоек шу-
тити кад-га нешто потeгнe за језик. Не-ваља у љутњи говорити, али, шташ.

потегнути ис-плоскe, изр. попити ракију из сватовске плоске. – На-дe 
Илија, потегни ис-плоскe едан гутљај овe сватовскe ракијe.
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поткитица, -e, ж. украс на мушким гаћама на дну ногавица. – Кои 
мушкић није имо поткитице на-гаћа, сматрало-сe да-му нешто вали. Таки 
није ишо на-збор вено говедије.

поткресати брке, изр. скратити, штуцовати бркове. – Дајдe-ми 
Момо, унe твое нужице, поткресо-би брке, израсли-ми пресве.

потпала, -е, ж дрвцад за подлагање ватре. – Дунезде-ми мало потпале, 
тако-ти бога, да имам ш чим подложити ватру.

потпрашити, потпрашим, свр. натјерати некога на журбу. – Јучe 
Урош и Дреновић потпрашишe Цигане ко-задругe, а Цигани, нуге пода-се 
па бјежи.

потрага, -е, ж. потјера за неким, истрага, тражење. – Голема-е по-
трага за лоповије, не-мугу се сакрити ни у мишијој рупи.

потрати, потарем, свр. поваљати, поразити, изобарати. – Потро-е 
вјетар жита и поваљо, биће штета преголема; Потро-е Геџо Швабе на Церу, 
једва живе главе изнијели.

потрепштина, -e, ж. велика потреба. – Навалила потрепштина на си-
ромака, па ни-гаћа ни опанака. Ни у-лијевој, ни у десној.

потријебити, потријебим, свр. уништити, искоријенити. – Потрије-
би ли-смо златицу џематом, а била навалила на купијере ко никат.

потурити, -им, свр. подвалити, преварити. – Бијо Перица Галешић 
пјан па купово от-Кајтeза мушко штене. Уни-му потурe куицу да-се мало 
нашалe.

потушити, потушим, свр. погушити, уништити све до краја. – Нава-
лила киша и цебала цијелу евту дана. Налиле-се долине и вода потушила све 
мише по купјериштије.

поћера, -е, ж. потјера, истрага. – Код-нас је сваке јесени велика 
поћера за-вуком, али, ко-ће вука стићи, мој мили брате? Вука само мореш 
чекати и тако преварити, али-је и-то посве тешко.

поћерати, -ам, свр. потјерати, најурити. – Кат је нас поћерало горе на 
Тиролу да бацамо бумбе на Талијане, почешмо падати прео уније урвина, а 
Талијан стаде по-нами лужити ис-пушака.

поћерати се по судовије, изр. тражити правду на суду. – Поћерали 
се по судовије наши тежаци да, бива, ишћерају правду па дадоше све и црно 
испод-ноката и не нађоше правде.

поћорати се, поћорам се, свр.  започети некакав сукоб. – Поћорала се 
два брата око-ћаћине куће. Едан вели мени припада више, други не-да. И, 
гуни, гуни, нема вено на-суд.

поћукати, -ам, свр. појести све халапљиво. – Док-си дланом о-длан, 
поћукаше косци уну Босиљкину питу и облизаше прсте.

почитовање, -а, с. поштовање, уважавање. – Нема вишe старок 
почитовања. Све-се изгојатило, нико никок не-гледа. Режи едно на-друго.
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празна зобница, -e, ж. превара, обмана. – Јаднок тежака вазда уватe 
на празну зобницу ко парипче на ливоди. Иљада-сам пута себи реко, ама, 
чуваћу-се, али не вриједи. Преварe, подвалe.

празна слама, -e, ж. узалудан посао. – Не-вриједи млатити празну сла-
му, нема зрна жита. Ни вребац не-море ништа кљуцнути.

празнати, -ам, несвр. радити узалудан посао. – Стеван-је цијела вијека 
празно и свјетово другок па осто несвјетован. Причо празне приче.

празна торба, -e,  ж. огољелост, сиромаштво. – Привати-се, Јошо, 
каква посла. Нема ручка ис празнe торбe. Празна торба никок не-нарани.

празни бисази, -није бисага, pl. tant. изр. љутња не води ничем. – 
Љути-се-ти, Дуле, и окрећи главу од људи. У попа срдe, празни бисази прдe.

праица, -e, ж. хип. од прасица. – О, Стеване, јеси-ли-то купијо праицу 
за Божић? „Јесам доље у Бараћије на пијаци, има евта дана.“

прајац, -јца, м. хип. од прасац. – Оћеш-ли, Здравко, овок прајца за 
у-годину или за Божић? Повелик-је муго-би за Божић.

прасенце и прасешце, -ета. дем. од прасе. – Купијо Блаже едно пра-
сенце да-га мало прирани за-Марковдан. То-му-е слава.

прашкуља, -e, ж. вјештачка ракија од прашка. – Улидe-ми, Лазо, ту 
едну печетлију. Немој-ми те прашкуљe, кољe-ме за-грло.

прашчина, -е, м. и ж. аугм. од прасац. – Да видиш количачку-е пра-
шчину купијо Цвијан на пијаци. Има прео два-метра у-њем.

прашчић, -а, м. дем. од прасац. – Узо Нине два прашчића на пијаци.
пребацити прео главe, изр. доживјети свашта у животу. – Ја-сам-

ти, Ристе, свашта пребацијо прео главe: и глади, и жеђи, и ратова и терета.
пребацити сан, изр. накратко заспати. – Ајте-се-ви, дерани, малко 

прошаликајте док-ја пребацим едан сан. Нешто-ме спопо дријем.
превалити Преодац, изр. пријећи ријеку Унац Преоцу. – Кат превалиш 

Преодац, ондак-ти-е лашњe за-Граво. Унац запнe за ребро кат надођe.
превалити прео језика, изр. рећи нешто што не би требало. – Тешко-

ми-е, Милица, превалити прео језика, али морам. Укро твој Јошо муе бисаге.
преврнути језик, изр. изопачити говор. – Ка-се наши клапци отисну 

у-свијет, брзо преврну језик па-и не-мош никако алаисати шта глендишу.
прегрешеније, а, с. велики гријех. – Чини-се велико прегрешеније код-

нас свакок дана. И старо и младо сује Бога, да-бок сачува.
прегријешити, прегријешим, свр. направити велику грешку. – Ми-смо 

прегријешили према нашије старије. Слали-и по-старост да чувају овце.
прегршт мува, изр. рој пчела. – Ишла-би поглeти уну прегршт мува у 

челињаку. Нешто-су-ми замртвале.
пред-зору мрзнe, изр. прил. најхладније је пред зору. – Ако-ш нућити 

на ливоди, обуци-се добро јер пред-зору мрзнe, то знаш.
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предушити, предушим, свр. накратко одморити. – Вођекаре-ћемо 
малко сјести да предушим. Нешто-сам сусто уз ову плећину.

прежалостан, -сна, -сно. превише ожалошћен. – Е, прежалостан-сам-
ти ја с тобом, муј несретни сине. Сви-се мумци поженишe, а ти оста сам.

презбожништво, а, с. непоштовање Бога. – Наста големо презбо-
жништво, мој Раде. Не-радe млади, не почитују старe, дјеца сују Бога, жене 
пушe дуван.

прекјучe, прил. прије два дана. – Прекјучe бијаде лијепо вријеме, муго-
си у кошуљи. Данас окрeну ледена бура, треба кожун на-се.

прекјучошњи, -а, -e. онај од прије два дана. – Јес видијо прекјучошњeк 
дана и љепотe? А, види овe салауковинe и јада од времена.

преклепати, -ам, свр. превише отањити оштрицу косе клепањем. – 
Асли-си, мали, преклепо ову косу па-јој-се клеп мута ко теркија.

прековишe, прил. више од обичног. – Добар-ти ручак, Мијољка. Ово-е 
прековишe, таман да-е цар на ручку.

прекрилити, прекрилим, свр. раширити се цијелом површином. – 
Цијело поље прекрилиле овце. Бијелe-се ко печурке око сјеначишта.

прексиноћ, прил.  прије двије вечери. – Прексиноћ дођошe некакви 
Подгорци и одведошe нашу Марију за некаквок Ћојдера у Бараћије.

прексиноћни, -а, -о. оно од прије двије ноћи. – Прексиноћно прело-ће 
утувити добро Камењани. Играло-се каиша па-и добро издерало.

премаљеће, -а, с. прољеће. – Ка-дођe премаљеће, разлетe-се швраке 
правити гнијезда по глогићије и кленићије. Понадимају-се репуви и прорадe 
мравињаци, све цврчи и зуи.

премјешћај, -а, м. премјештај, промјена радног мјеста. – Кат-је лугар 
Рајо добијо премјешћај из Шкадима на-Млиништа, копунијо-се па-га оста-
вили.

пренути се, -нeм се, свр. трзнути се, пробудити се нагло. – Заспо 
Вид ко клада више Тулића. Узe Мијо некакву стару канту па-е врндаљи по 
камeњу. Вид-се прену иза-сна па јопeт леже спавати.

преоблачило, -а, с. чист веш. Дајдe, жено, то преоблачило да обучем, 
ишо-би на-сједницу. Не мугу међу-људе ваки.

препасан, -сна, -сно. плашљив, страшљив. – Не-бој-се-ти, Симо, за 
Слаина. Ун није препасан ко поједини. Ун-ће брес штапа проћи кро-село 
ђе-су пси.

препланути, препланeм, свр. претјерано се осунчати. – Лего Гајан 
на ливоди го на трбу. Упекло сунце и то-му пунирало. Кад-је предвечe 
освјежило, осјетијо да-е преплано. Трљали-га по-лeђије киселије млијеком 
да-га ватра прођe. Пошље-се сав огулијо ко варен купијер.

препрати, -перeм, свр. опрати у двије воде. – Кисели купус-се мора 
препрати у-двије воде да не-буднe љут.
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препурити, препурим, свр. изравнати пртину снијегом. – Јучe-смо 
угазили пртину дјеци до-школe, кад оитрос, препурила мећава и не-зна-се 
за-њу.

пресука, -e, ж. врнчанице опанка опутњаша повезане попречном опу-
том. – Ништа љешвe нема ко-кат Божица Шулендић скрои опутњаше па-им 
врнчанице испријеча уније усуканије пресука. Не-мош од љепотe глети.

пресукати се, пресучeм се, свр. омршавити, искривити се. – Наш-се 
Криво пресуко ко јулар. Ко да-га-е кроз камиш провукло.

претил, -а, -о. хитар, брз, стреловит. – Узјо ујак Душан претила алата 
па оде нетијаку Милошу у-сватове. Барјак-му-се вија нис-Кућишта.

претресати, претрeсам, несвр. анализирати, бирати. – Мудрови вазда 
претресају, оће-ли Мерика заратити с Русијом. Едни велe – само што није, 
други велe – не-смије Мерика на Русију да не-би прошла ко Итлер.

претрeсти самар, изр. замијенити стељу самару. – Није знао свак 
претрeсти самар. Само-е Тривуцан бијо маир самару.

претржен, -а, -о. развучен, прегуљен. – Лукица цијела вијека думагија 
лулу и пушe ко да-е претржен. Боже-ме прости, ђаво зна како-се-ун оженијо.

претумбавати, претумбавам, несвр. превртати у нереду. – Не 
претумбавај сијено. Бацај љиљком, видиш да ђедeм пласт.

пржун, -уна, м. апсана, затвор, прдекана. – Оћерало Вицуку у пржун 
да-му угонe памeт у-главу о-табана. Не-море друговачнијe.

прибрајати, прибрајам, несвр.  додавати себи мимо реда. – Кад Мијо 
и Млађо брое Бјељкушине крушке, Мијо кријући прибраја себи више.

приброити, приброим, свр.  – додати више мимо реда. – Неш шале с 
трговције подијелити паре. Приброиће себи више, таман да-су-ти четри ока 
у глави и још едно иза главе.

приватити се шумe, изр. склонити се у шуму ради сигурности. – 
Што-ш у селу, јађена-ти мајка? Привати-се шумe, знаш да-те тражe ђендари.

привести памeти, изр. научити, опаметити. – Тешко-е будалу при-
вести памeти. Проубали су Кереува привести памeти па не-идe никако.

пригати се на звизгану, изр. радити по јаком сунцу. – Милош и Мића 
Ђојмин цијели дан косe у Шајкиној Циганки и пригају-се на илинском звиз-
гану. Ниђе грма, ниђе лада.

приклијештити, приклијештим, свр. стиснути, углавити, примак-
нути при нечем. – Приклијешти влака Остоји нугу ус-пањ, умало чоек не-
страда.

прикричити, прикричим, свр. рећи добар савјет, упутити. – Вели 
Јован, отишо мој Дуле у-војску па-му-ја мало прикричијо да-се чува.

прикучити, прикучим, свр. примакнути себи нешто. – Кад Марку 
намакошe меса дебелога и прикучишe вина руменога, поврати-се Марку 
снага за-мјесeц дана. „Е, сад-је Марко за мегдана“, рекошe цару. 
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приљадити, приљадим, свр. ошамарити отвореним дланом по обра-
зу. – Приљади Савка ћери двије уз-уши па вели, долази кући на вријеме. 
Нијеси ти родила мене, вено ја тебе, јеш-чула.

приљољати, приљољам, свр. приписати, прилијепити, прикачити. – 
Ако-ти злобници не-мугу наћи никаку ману, приљољаће-ти некаку лаж.

приљубити, приљубим, свр. завољети друго јагње кад овца изгуби 
своје. – Јучe-ми подбацили под лису уно близне и ено-га данас приљубила.

примигољити се, -им се, свр. примакнути се лагано, непримијетно. – 
Примигољишe-се два лопова котлу и нико-и не-виђа одаклeн дођошe.

примити се брду, изр. кренути уз брдо. – Одошe курузари у-Бачку и 
ено-и примишe-се брду више Ремића. Још-се чује пјесна како пјевају.

примутавати, примутавам, несвр. омотавати ланац око стуба у 
вршају да се коњи могу окренути у супротном ходу. – Примутавај, Лазо, 
чешће, вршај се примиче крају. Још мало па-ћемо изводити куње из-вршаја.

приникнути, -нeм, свр. пити воду са ледине послије кише. – Пала киша 
па-се уватиле локвице по-ледини. Дмитар приникну пити и добро-се напи 
водe.

прионити, прионим, свр. пожурити, убрзати рад. – Прионте, чељади, 
купити сијено, отeће-нам киша. Само-што није пролила.

приорати, -приорeм, свр. припојити бразду од туђе земље. – Лука 
свакe годинe приорe по едну бразду од међe. Међа-се готово изгубила.

при памети, изр. имати здрав разум. – Припаздe, жено, уну нашу 
шишкавицу. Придођe-јој понекат неки ђаво, па ко-да није при памети.

при парама, изр. имати новаца уза се. – Вели Ристе: „Крви моја, каки-
си при парама?“ Ја, ни-пeт ни-шeст за црвендаћа па у-руку. Знам да нема.

припасати, -шем свр. привезати уз пас оружје и сл. – Припасаше Си-
нобади криве  коврдане па одоше на Гламочко поље да-се крве с Турције.

припланути, припланeм, свр. пожутити  од јаког сунца (о усјеву). – 
Ево три-дни угрија и жита одма припланушe ђе-е тања земља.

приповидити, -им, свр. испричати нешто из прошлости. – Дедe-нам, 
Симо, приповиди нешто и-свога времена, ти-си стари чоек.

приповијест-и, ж. приповијетка, прича. – Одидeре, Јоле, да-ти ста-
ри Симо приповиди едну приповијест како-су наши стари избјегли у 
Далманцију.

при-себи, изр. миран, сталожен, здрава разума. – Ај-ти, мој Мијане, 
остани при-себи кат видиш како-сe нарот зауијо и заотровијо.

прислонити уз-уши, изр. опалити јак шамар по лицу. – Кат Вицо Јоши 
прислони уз-уши неколикe, Јошо смјеста завeза и ни еднe вишe.

присукати, присучeм, свр. заћи у дубоку старост. – Раде-е Ћулум 
присуко близу стотину година, ако није и коју вишe.
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присушити, присушим, свр. изгубити влагу. – Присушило-е посве. 
Бога-ми-ћe бетерисати жита и траве. Не-панe-ли киша за кои дан, џаба-смо 
сијали.

притакнути, притакнeм, свр. ставити уз ватру да се пече. – Притако 
Тодорина брава па печe. Ај, Стево, ије меса.

притегнути око, изр. привући пажњу, запазити. – Наша шума притeгну 
око Шваби и ун-ти стаде све џематом рушити и гунити горе Бечу и Грацу.

притегнути узду, изр. умирити, привести памети. – Дође Швабо и 
притeгну Турције узду па-и налапуши из овије крајова. Уни-ти нуге пода-се 
па бјеж у Турску.

притезати млинове, изр. поправљати кавене млинове да ситно мељу. 
– Нико код-нас није умијо притезати млинове вено Стоен Звикановић.

приупитати, приупитам, свр. упитати ради сигурности. – Кат одeш у 
Варцар, приупитај ђе има купити брокава па узми два-кила шипкарицe.

приушити, -им, свр. замолити, затражити, рећи. – Приуждe, Јоја, 
Млађи бок-ти дао да-ми пришпија ово оваца данас.

прицврљити, прицврљим, свр. угријати преко мјере. – Упекло илин-
ско сунце и прицврљило, не-да-се дијати. Запалијо-се перчин на глави исану.

пркосити бури, изр. храбрити се, изигравати јунака. – Немој-ти, 
Неђо, пркосити бури, јака-е бура. Обуци-се добро, бури није нико доако.

прлe јаме, прлије јама. тајно мјесто у шуми. – Сакријо Дреновић ли-
тар ракијe у Марканову долу ко у-прлe јаме да-му-се разлади прео-ноћи.

прлутати, прлућeм, несвр. летјети на крилима у сну. – Вели Миле: 
„Ка-сам-се вратијо ис талијанскок ропства и дошо на-Клачину и угледо 
Урљај и Чегаре и Срдиће, ја-ти ко-да прлућeм по небесије од драгости.“

проблиједити, проблиједим, свр. постати блијед у лицу због страха 
или малокрвности. – Препо се Бране па проблиједијо и вазда дркће.

пробркљачити, -им, свр. проговорити као дијете. – Чим-је Милош 
нако рано пробркљачијо, видило-сe нама да-ће нешто бити од-њега.

пробрудити, пробрудим, свр. пробудити. – Не галами, пробрудићеш 
дијете. Шта-ти-е оитрос, што-си пограисо?

пробуразити, пробуразим, свр. пробити утробу. – Причају, кат-је Ми-
лош пробуразијо Мурата на равноме Косову да-су Мурату сва цријева изле-
тила на голу ледину и да-му није било спаса.

провати, провам, свр. пробати, провјерити. – Ајдe, Алекса, провај ову 
мују ракију да видиш је-ли чему.

провријо мозак, изр. неподношљива љетна врућина. – Упекло илин-
ско сунце, провријо мозак у глави, не-да-се исану дијати.

провуљати се, провуљам се, свр. проћи крадом, непримијетно, – 
Провуљаше се лопуже кроз нарот и примакоше ђе-се дијели џабна беслема.
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провући кроз-уши. изр. рећи неком тихим гласом. – Провуцдe, 
Урљајка, Видоји кроз-уши да пришпија данас овe мује неколикe овчице.

прогамизати, -жeм, свр. проходати, стати на ноге. – Прогамизо Анин 
Павле, не-мош-га стићи, а још-му нема ни-година.

прогризити, прогризим, свр. просјећи цријева при вађењу изнутрице. – 
Лашњe, Симата, прогризићеш цријева прасцу па-ш укаљати месо.

продуванити, продуваним, свр. пропушити се. – Наш Мијо кашљe и 
рипа ко парип од дувана. Продуванијо давно, али неће да-га-се канe никако.

прођа, -e, ж. добра прилика, продаја и сл. – Овок-ће љета благо имати 
добру прођу у Далманцији. Навалили странци на-море, треба кранe.

прожижати, прожижам, несвр. бушити дрво ужареним жигом. – 
Цијели-е дан Јово Божичин прожижо едну кленову цјепану да направи ди-
пле.

проклeт, -а, -о. несрећа, без карактера. – Бранковић-сe проклeт и 
родијо. Проклeто-му сјеме и кољено, издаде Лазара на-Косову Турције.

проклeти, проклетем, свр. одредити неком лошу судбину клетвом. – 
Цигане-е нека божија сила казнила и проклeла да лутају по свијету.

проклетиња, -e, ж. људи на лошем гласу. – Ова гладеж и проклетиња 
нијесу добре за-нашо село. Неш од-њи остати кат одрасту.

прокопина, -e, ж. прошарица, мањи дио земље без снијега. – Текe вамо 
иза Ускрса, код-нас Вроваца се указују прокопине по присоима.

прокрадати се, прокрадам се, несвр. пролазити крадом, кријући се. 
– Јазавци се предвече прокрадају низа-стране док је сумрак и траже крану.

прокулање, -а, с. цијепање крупних дрва. – Мани, Млађо, то прокулање. 
Не-море-то ући у шпорет. Цијепај дрва ситнијe како бок заповиједа.

пролајати, -јем, свр. фиг. проговорити као дијете. – Унај мали Девин, 
само што није пролајо. Нема-му још ни-година пуна, а већ бркљачи помало.

пролуптирати се, пролуптирам се, свр. провјетрити се, прозрачити 
се. – Отвори, Миле, врата да-се соба мало пролуптира, загушљиво-е.

пролуторанити се, пролутораним се, свр. разлијенити се. – Наша-се 
снаја нешто пролуторанила оскоро. Била ваљата кат-је дошла.

промакнути, промакнeм, свр. проћи у моменту непримијетно. – Буд-
ните, чобани, на опрези, промакошe вуци испот Окретавца, мугли би изне-
надити.

промерати, промeрам, свр. пропустити кроз шаке. – Асли-е Пају неко 
промеро па-не излази ис-кућe има евта дана.

промрмљати, -ам, свр. проговорити као дијете. – Ено-е и-мали Јоцо 
промрмљо. Чује-му-се покоја ријеч, текe-се разазнае.

промувати се, -ам се, свр. прошетати се непримијетно. – Вагањани-
се промувашe по збору и одошe некут. Нико не-виђе куда.
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пропадљив, -а, -о. оно што нема чврсту површину. – Уваљо-е ситан 
пропадљив снијек, пропада нуга до земљe. Тешко-га газити.

пропити-се, пропијем се, свр. постати алкохоличар. – Пропијо-се 
Веле има една година дана. Не заобилази биртију на путу никако па никако.

пропува, -e, ж. пропух. – Не-творизај, мали, тије вратије, уби-ме про-
пува.

пропува у глави, изр. малоумност, слабо резоновање. – Ко-ће Толу 
привести памeти кат-ун има пропуву у глави отка-сe родијо.

пропуштити кро-шаке, изр. добро истући шакама. – Пропуштили 
пајкани Лајкмета кро-шаке, ено-га јечи ко болани Дојчин. Сово државу и 
власт.

прорешетати, -ам, свр. пропитати од почетка до краја. – Полаго 
Мијо за ловца па-га прорешетало све од лисицe и зеца до вука и међеда.

просвирати кроз-главу, изр. проћи кроз главу, погинути. – Бијо Раде 
Калабушић у рату на-Цинцару. Ћијо-се премјестити иза-буквe па-му просви-
ро кроз-главу метак и осто мртав на лицу мјеста.

просијерити, просијерим, свр. указати се мало сунца кроз облаке. – 
Данас мало просијерило сунце, и одма прокапале стреве.

прословити, прословим, свр. проговорити, рећи. – Озeбо Ђуле код 
оваца па не-море прословити ни еднe. Укочиле-му-се вилице од-леда.

простругати, простружeм, свр. продувати, провући се. – Простругала 
бура Лазурду код-говeда. Ено-га једе ко мећава. Све опири испре-себе.

протутњити, протутњим, свр. проћи уз велику буку. – Протутњишe сва-
тови испот села и одошe по-младу у Прекрају. Ори пјесна, све гори.

проћерати, -ам, свр. протјерати испод нечега или кроз нешто. – |Про-
летила тица кос, мала моја дигла нос, | Проћеро-би кола сјена испод носа 
њена| н. п.

проћи сито и решето, изр. доживјети у животу најтежа искушења. 
– Мој-е стриц Ђуро прошо сито и решето од Беча прео Карпата и Русијe па 
испот Кинe и Индијe до грчкије вода и Солунскок врунта.

прошкрапати, -ам, свр.  пасти (ријетке капи кише). – Прошкрапа 
киша од Градишта, све унe крупнe капи колик љешници. Биће крупe.

прошћавати, прошћавам, несвр. праштати. – Пошо наш Славко 
у-војску па вели свима: „Прошћавајте, мила браћо, немојте-се што дрнути 
на-ме.“

прсан, -а, м. човјек развијених груди, прса. – Није било већок прсана 
у-нашом крају од Николe Перукинок. Није-му свак смијо у-кости.

прскуља, -e, ж. ситна округла шљива, ринглов, џанарика. – Код-нас 
прскуље родe свакe свакатe годинe. Њима мраз не-море ништа.
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пружити паре, изр. дати паре, исплатити дугове. – Бијо Пољић ду-
жан Аћуши некакве паре. Кад-је продо теле на пијаци у Оџаку, смјеста оде и 
пружи паре, све и-динар и однесе вртаљ кавe Аћуши.

 пуздров, пуздрова, м. слободан неожењен мушкарац веселе природе. – 
Имају у-Алапићу неколика пуздрова, не-мош живити од-њи. Ниедан-се није 
оженијо нити-се мисли женити.

пука истина, -e,  ж. потпуна истина. – Велe да-сe оженијо Баћа. „Јесте, 
брате, пука истина“, вели Гаре, „дово младу са странe, млада ко вила.“

пукло под-рeпом, изр. готова ствар, учињено дјело. – Изглeда да-е 
и Толи пукло под-рeпом. Отпуштило-га с посла. Крао дрва па препродаво.

пукни прстом за Мијатом, изр. учињено дјело које се не може вра-
тити. – „Ђе-е муја брадва?“ пита Тежак. „Укро неко, нема-е“, вели Млађо. 
„Пукни прстом за Мијатом. Што не-чуваш свое ствари?“

пуна уста, -није, -а, ж. много, обилно, богато. – Голема-е ријеч 
Васкрсија. Није-то прцмољак од имена. Ту-су пуна уста слова, мој Јованда.

пуна шака брадe, изр. успјешно, богато, добро. – Пала киша, наква-
сила земљу и налила локве и бунаре. Вели Прибељац: „Ев вако, пуна шака 
брадe.“

пун пунцијат, -а, -о. изр. напуњен до краја. – Све-су наше локве пуне 
пунцијате водe, ништа-се прелијевају. Вака киша није одавно пала.

пуно баба, изр. у стручне послове се не мијеша свако. – Немој-ти, Јоја, 
да-ти свак Милошу прави желдац, страдаће дијете. Ђе-е пуно баба, килава 
дјеца.

пургара и пургаша, -e, ж. халапљива жена која много једе. – Нема 
већe пургарe од унe нашe Преочкe. Крка и пурга ко мећава. Све опири ис-
пре-себа.

пургаш, пургаша, м. мушкарац који халапљиво једе. – Од Видесила и 
Каварe није било већије пургаша отка-е гавран поцрнијо. Неће-и ни-бити.

пургашица, -e, ж. млађа жена која халапљиво једе. – Пургашица-се 
малко суздржава пред људије, али море полијепо поести.

пургашов, -шова, -шово. оно што припада пургашу. – Пургашово јело 
треба спремити. Ако рачунаш еднок чоека, ондак пургашу спреми три јела.

пурљавина, -e, ж. дубоко дисање од терета. – Изиђошмо навр Чело-
пека у лову, Кавару спопаде нека пурљавина па вели: „Станте мало да пред-
ушим, стала душа у-грлу, не-море-се даљe.“

пусула, -e, ж. потврда, доказ, увјерење. – Ко има пусулу, нек улази на 
врата, ко нема, нек-се врати натраг.

пут се помичe, изр. видљиво напредовање радова на путу. – Ми мис-
лили да од Врањина пута нема ништа. Одједноч углeшмо, пут се помичe 
према Чардаку. Велe, туда-ће ићи штрека од Дрвара до Јајца.
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пуцалиште, -а, с. мјесто гдје се пуца и изводе вјежбе. – Има едно пу-
цалиште испот-Прибељe ђе поваздан одадимају некакви лагуми и пуца-се.

пуцати ис-пунe, изр. имати свега и свашта. – Вели Иле: „Лако-е пу-
цати ис-пунe. Ти имаш пара и нијеси бијо гладан. Вићеш кад изгладниш.“

пуцњава, -e, ж. учестано пуцање. – Каква-е-но пуцњава горе испот-
Прибељe? Ил-су ловци, ил-је неки други ђаво?

пуче глас, изр. прочу се нека вијест. – Пуче глас да-е Никола погино на 
Бијаћу. У прву руку нарот не-вјерује, али стиже абер, истина.

Р

радијо не радијо, изр. све је исто, ништа се не мијења. – Радијо не 
радијо, биће по божијој вољи, нако како-е одрeђено па-ти ведри.

ражђелдумити, -им, свр. развући радити или одмарати. – Киша-се 
спрема, слама није убачена у поету, а Саво ражђелдумијо причу како-е Јела 
утекла от-чоека. Каки утекла, оћеро-е чоек.

ражљешвати се, -ам се, свр. прољепшати се.  – Ражљешвала се наша 
Јокица ко-да-е јуче доведена, а има дваест година како-е дошла.

ражњежити се, ражњeжим се, свр. омекшати, емотивно се узбудити. 
– Довела Ана малога Павла баби, а баба-се ражњежила око унучета па плачe 
о-драгости.

разабрати се, -берeм се, свр. разбистрити се, отријезнити се. – 
Оставте Живка да-се мало разаберe и дођe себи. Помијешо-е вино и ракију.

разазнавати, разазнавам, несвр. распознавати, разликовати. – Блаже-
се први вратијо у село са Микаилом послијe рата. Није-се мугло разазнавати 
ђе-су били темељи зграда. Све попалиле усташе и порушиле.

разбркнути се, разбркнeм се, свр. разведрити се, отријезнити се. – 
Јучe-сам-ти потeго прео-мјерe у биртији, једва-се оитрос мало разбркно.

разбрудити се, разбрудим се, свр.  расанити се послије спавања. – 
Видeре је-ли-се Дуле разбрудијо па-му реци да-га чека Мијо да иду у печурке.

разбубати, разбубам, свр. разгласити лажне вијести. – Разбубало по 
селу да-се оженијо Васо. То-му-е пети пут како га село жени.

разбугарити се, -им се, свр. отегнути се бугарењем. – Разбугарише се 
жене ка-се прочу да-е погино Николетина на-Рбини.

разглавити се, разглавим се, свр. разгаламити се, истицати се. – Утр-
ни, Стеване, шта-си-се разглавијо, ко-да нико други нема шта рећи.

раздати, -ам, свр. подијелити, дати све другом. – Испеко Јован ракију па 
оставијо едно буренце за-Марковдан. Поло-се попило, поло раздали људије.

размрсити, размрсим, свр. расплести, раздвојити. – Зачичали Лакета и 
Ково Милици перчин уније чичције од репува. Не-би сви богови размрсили.
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разузбити, разузбијем, свр. зауставити овце да мирују. – Разузбиде, 
Јово, овце да мирују, одоше у туђе жито. Ако-се наваде, имаћеш муке ш 
њима.

разумитити се, разумитим се, свр. мимоићи се.  – Наши-су прогони у 
селије  уски, не-мугу-се никако разумитити два млинара на-њима.

рано обосијо, изр.  рано изгубио косу, оћејавио. – Наш-је Лука рано 
обосијо по глави. Зграбиш-ли-му капу са главe, добијо си брљеушку уз-уши.

раскевелати, -ам, свр. појачано запјевати или засвирати. – Узо Сто-
ле дипле па раскевело испот-крушкe. Пирлијају дипле, Столе развуко да-се 
бољe чује.

раскрилити, раскрилим, свр. раширити се по широком простору. – 
Раскрилиле-се овце по-пољу ко облаци по-небу. Гледа Дмитар, свака-му-се 
длака смије на глави. Вели, ово-е све мое благо.

расоња, -e, м. човјек који воли купусни расо. – Ко-е имо расола, тај-сe и 
беслеисо. Није било већок расоњe од-нашок Тосијe.

распалити, распалим, свр. осути ватру по непријатељу. – Наиђе-нам 
Швабо на мушицу на Бијаћу, а ми-ти распалимо ис-пушака по-њем. Оно што 
остаде живо, утече главом брез обзира, вели Саветина.

распалити се, распалим се, свр. разљутити се, разгаламити се. – Јој, 
распалијо-се Дуцко, неко-му укро опанке, оће све да сатарe под-нуге.

располити, располим, свр. раставити на двије половине. – Располила 
Лакетовка тевсију купијера па вргла у пекару да-се печe.

расуло, -а, с. неред, празнина, пропаст. – Чим дође уна пустаија за-
брата, у-нашој кући наста расуло ко-кад међет разбуца мравињак. Осташе 
ћаћа и матер сами ко грана окресана.

рате, имп. радите. – Рате, чељади, шта чекате? Пријунте, киша-ће.
раузовање, -а, с. команда при лагеровању балвана у шуми. – Кад дођeш 

у радилиште Палеж у-нашој шуми ђе-се лагерују балвани, чућеш раузовање: 
овољтe, цапин, цапин, подбаци легу, овољтe, овољтe.

раузовати, -ујем, несвр. командовати при лагеровању балвана. – Ти-
ћеш, Ристе, данас раузовати, вели управник Драго, Мијо брза, боим-се зла.

рашталовати, -ујем, свр. развалити, разбуцати, пореметити. – На-
штимо Раде тару, само сјести и ткати. Дође несретни Посврлија и поче  не-
што чачкати око-таре и сву-е рашталова.

рашчеврљити се, рашчеврљим се, свр. раставити, размакнути. – Не 
гунте говеда на-локву Перчинушу, заледила-е наоблац, рашчеврљићe-се кра-
ве.

рашчупати, -ам, свр. разриједити густо посијано поврће. – Прегусто-е 
поникла мрква, треба-е мало рашчупати, јер буднe ситна.
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режество, -а, с. рођендан Исуса Христа. – Режество-се код-нас није 
смјело совати ни-за живу главу. Бољe-ти-е у-јаму скочити него осовати ре-
жество.

рећемо, парт. да кажемо. – Кад-би-се што, рећемо, радило свецом, 
ондак-би-се тежак прекрстијо и реко, прости Боже, потреба гуни сиромака.

рибати, рибам, несвр. доводити у ред, приводити закону. – Пајкани сва-
ке године доводе бојџије пјане са збора у прдекану па-и рибају пендреције.

риђило, -а, м. мушкарац риђе косе. – Бијо едан риђило горе у-Рбини па 
чуво овце. Перчин-му оштар ко у брица пса и поваздан пјево.

риђилов, -а, -о. оно што припада риђилу. – Не-би-ти муго прићи 
риђиловије овца од његовије паса да имаш крила вилe са небеса.

рикало, -а, м. човјек који опонаша рикање говеда. – Бијо едан рикало у 
Преоцу па-кат рикнe, реко-би исан да-е неђе говече.

рикно магарац, изр. предодређена пропаст, лоша судбина. – Кад 
Пељиса плати што-е поијо и попијо, завири у-шлајбак па вели: „Изглeда да-е 
рикно магарац на-мој шлајбак данас.“

рикнути, -рикнeм, свр. фиг. скончати живот, умријети. – Изглeда 
да-е и Петрусило рикно, проноси-се по селу. Неки велe да-е превалијо стоту.

риктати, -ам, несвр. поправљати, доводити у ред. – Јасај-ти, звизго, 
али има кућа ђе-се риктају лажови и доводe памeти. И-ти-ћеш доћи на-рeд.

римити се, римим се, несвр. примати католичку вјеру. – Прича муј 
дит Миле: „Ка-сам бијо у талијанском ропству, ћели-ме поримити. Велим ја 
њима: – Ја имам своју вјеру и нећу-се римити, па-нек идe глава са-рамена.“

ритљив, -а, -о. онај који је склон ритању. – Имо Пољић еднок кулаша 
ко горска вила, али ритљив и усован да-те бок сачува. Моро-га продати.

рогушити се, рогушим се, несвр. љутити се, свађати се. – Мани-се 
чоека кои-се рогуши и свађа ш људије. Тај није присто ниђе и бјежи од-њега.

родијак, -а, м. рођак. – Ама, ђе-си-ти мени, драги родијаче, па-те нема 
за волико времена. Ајмо попити ка-смо-се нашли.

родовина, -e, ж. родбина, род. – Имам-ти-ја, болан Славко, родовинe 
колико оћеш. Нас шест браћe, па још толико о-тетака и ујака.

рокан, -а, м. човјек разроких очију. – Није било села да у-њем није бијо 
понеки рокан. Или-му-е заоперило десно или лијево или оба ока.

роканов, -нова, -ново. оно што припада рокану. – Роканову послу 
нијеси муго ући у-вај. Дај-му да задара брокве, вазда смјери чекићом у-нукат.

рошкати се, -ам се, несвр. свађати се, сукобљавати се. – Ови-се Пре-
очани вазда нешто рошкају с Рорчаније око међа и још штошта.

рубинче, -та, с. појединачни дио одјеће. – Ријетко-се мугло кое рубинче 
купити у земи јер-су земе биле долеко. Уно-се цаветина кроило от кетана и 
кунопаља.
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рудаст, -а, -о. онај који је црвенкасте боје. – На кога-е Јокара нако ру-
даста, ђаво зна. И-ћаћа и-матeр-јој црни, а уна рудаста.

рудица, -e, ж. дем. од руда, обојена пређа за посебне намјене. – Имаш-
ли-ми, Јело, дати мало рудицe. Правим едан ђул на тканици па-ми мало за-
валило. Ја-ћу теби вратити.

рука руци, изр. потврда договора, споразума. – Е, ка-смо-се вако 
лијепо договорили, онда рука руци, нијесмо Турци. Ајмо поквасити договор.

руку под-руку, прил. лагано, разложно. – Оно двое младијоца одошe 
руку под-руку доље у-Пландиште загртати купијере.

рупчага, -е, ж. пеј. од рупа. – Ти нијеси муго наормално пролазити 
кроз-наша села от пустије рупчага. Никоме не-пада нау да-то поравна.

рупчагетина, -е, ж. аугм. и пеј. од рупа. – Низ Рокин до не-мош ни на 
парипу проћи от пустије рупчагетина. То-е да-бок сачува и заклони.

рура, -е, ж. хип. од рука. – Пружи руру својој мами, мило дијете. Још 
само малко па-ћеш-ти мени проодати.

руска сила, -e,  ж. војна и економска моћ Русије. – Ћијо Швабо освоити 
сав свијет себи. Не-би руска сила, камоли Швабине бале.

руски дом, -ког, дома, м. већа грађевина у руском стилу прављена 
послије II свјетског рата. – По-нашије селије било рускије домова све 
до задњок рата. Порушиле-и усташе. Обновили-смо едан у Оџаку испот-
Пријана.

ручерина, -e, ж. аугм. од рука. – Јој, количачкe-е ручерине имо Чеко 
Ћулум, жарено-ти сунашце. Нико-му жив није смијо у-руке.

ручурда, -e, ж. аугм. и пеј. од рука. – Нијесу у Чекe Ћулума биле руке 
вено ручурде. Ко двије свразе, а шаке ко два маља.

С

садак, -а, м. горњи дио женске ношње од ваљаног црног или тегет 
сукна. – Рађe су Купрешке и Прибeљке нусиле садак него јелек, таман да-е 
купљен у граду. Још ка-се утeгну, јађена-ти мајка, ништа прси бију.

сад је гур гузици, изр. шкрипац, тежак проблем. – Пењали-се-ми уз 
Шатор изнад језера. Ка-смо били при вру, дочекашe стијене, не-би дивија 
коза изашла. Вели Ђуренда: „Сад-је гур гузици.“

сажећи, сажежeм, свр. спалити ватром. – Само-што три-дни пригрија 
иза Петрова, пуну вјетар палац и сажеже траву ко живом ватром.

сажижати, сажижам, несвр. пржити, сушити, исушивати. – Ништа 
горe не сажижа траву ко вјетар купрешак и вјетар палац. То-су два најгора.

самарика, -e, ж. цвијет боквице сличан класу. – Кат израсту самарике, 
дјеца-се играју и правe самаре од-њи.
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сам самцијан, изр. усамљен без игдје икога. – Оде Перо на прело у 
Срдиће сам самцијан. Како смије испот Урљаја, вучарно-е?

самару барвечe, изр. од великог умора назвати самару добарвече. – 
Гунало Цвијуљду у косције цијели-дан. Ун-се крабријо да-е добар косац. 
Предвечe види неко сједи прет-кућом, а ун-ће: „Баљвечe, добљи дљуже.“ 
Овај ћути. Цвијуљда приђе ближe, кад самар прет-кућом.

само по коју, изр. риједак разговор. – Ишли у-млин Дреновић и Три-
вуцан па-се успут нешто порошкали. До Преоца само по коју, од Преоца ни 
еднe.

сапeт, -а, -о. спор, несналажљив. – Како-е унај лугаров нако сапeт, 
боже муј? Ни коца не-зна зашиљити, камоли што друго.

сарадити, сарадим, свр. урадити послове на вријеме. – Муи сарадили 
љетину прије Илина па сербес отишли на-збор у-Роре.

састави гром, изр. пуче гром. – Узјарцашe-се облаци изнад Ремића. 
Састави гром у Ремића склоп и запали Максимову кућу.

сасути се, саспeм се, свр. оронути од старости. – Ено Радe, гази сто-
ту. Сасо-се ко стара зграда, а жив-му чоек није смијо у-шаке.

свадљив, -а, -о. склон свађи и сукобу. – Прођи-се свадљива исана и 
бјежи од-њек што-даљe. Свадљив чоек доведe до гадније ствари и тучe.

свака ишчешљана, -e, ж. изр. није изглед главна ствар. – Обукла Јока 
нуву царзу па отишла на-збор. Вели Симица: „Не удае-се свака ишчешљана.“

свака му златна, изр. паметан говор. – Е, муј Глишо, муко муја, није 
свак Јован Златоуст. Ти бргљаш ко покварен млин. Види Тодe, свака-му 
златна.

сваком лонцу поклопац, изр. завршна ријеч свему. – Вели Чале: 
„Добро-е.“ Вели Милекоња: „Јож-бољe.“ Ондак вели Шавија: „Ништа-то не-
ваља.“ Загрми Дуцко: „Завежи, ти-си сваком лонцу поклопац.“

сваштарити, сваштарим, несвр. радити сваке послове. – Има чудо 
људи кои сваштарe да-се прекранe. Не-рађа свачија њива подједнако.

сведно, видиш ти мене, ја видим тебе, изр. права истина. – Вели 
Триша: „Направијо Врањо гвоздени пут прео-Млиништа.“ Забезeкну-се 
Симеља, а Триша додаде: „Истина-е сведно, видиш ти мене, ја видим тебе.“

све едну по едну, прил. ред мимо којег се не може. – Ево, Лале, колико-
ми-е година, вода-и ладна однијела све едну по едну, али јадни Симо ништа 
лијепо не-дочека у ово вијека. Заотровијо-се нарот, оде све у пропунтију.

свејутро, прил. цијело јутро. – Свејутро пада киша, не-да ока отво-
рити.

све како ко, прил. изр. свак на свој начин. – Долачани ору земљу 
тракторије, а Прибeљци на-куњије, све како ко. У-Прибељаца има запона па 
не-море трактор, а ко Долачана-се пара бразда брес прекида.
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свељето, прил. током цијелог љета. – Џабe што освои пусти рад и 
исан панe ко убијеница, али млађарија по свељето гигија и шалика-се.

све под милим богом, изр. све испод неба. – Милоша за свашта створијо 
бок. Умије радити све под милим богом, косити, купити, пјевати, свирати.

свијетла круна, -e, ж. владар поштован у народу. – Краље Петре, наша 
свијетла круно, имам-ти-се жаловати пуно. н. п.

свијетла образа, прил. изр. поштено са великим угледом. – Поштени 
људи умиру свијетла образа, а не-ти, вртоглаја едан. Тиш у пако, а не-у рај.

свијетли цар, -лог, -а, м. владар који се памти по добру. – О, Лаза-
ре, наш свијетли царе, Бранковић-те изда на-Косову, проклeто-му племе и 
кољено.

свијет узe на-се, изр. разгласи се брзо и далеко. – Чуло-се да-се Васо 
жени. Свијет узe на-се и цура олади и оде маст у-пропаст.

свирац, -рца, м. свирач на неком инструменту. – Неће-се родити сви-
рац ко Милош Пољића док-је нашога краја. Дај-му лист репува, свира.

свирити, -рим, несвр. свирати на неком инструменту. – Нико није 
љешвe свиријо на-дипла от Стоена Бошњака. Кад засвири, у-срце дира.

свјетљаја, -e, ж. мјесто у кући гдје се ставља неколико зубаља луча да 
освијетли просторије јутром рано и навече касно док домаћица спрема хра-
ну за косце, купилице и чобане. – Код-нас Горњака није било другок свјетла 
по мраку осим луча. Биле свјетљаје па свијетлило док домаћица спрема јело. 
Кашњe потече стијење и веларић.

свјетовати будалу, изр. радити узалудан посао. – Цијело-е село 
свјетовало унок магу иш-Ћулума, али узалуд-је свјетовати будалу. Свјетовати 
будалу и устављати капутом вјетар, исти-е посо.

својбина и својта, -e, ж. родбина. – Знаш-ли-ти Ика да-смо-ми својбина 
от старина? То-сe ранијe почитовало, сат млади заборавили и не-ајтају за-то.

сврдлати, -ам, несвр. производити непријатан звук. – Набавијо Мићо 
своме сину некаку моторину па син по-цијели дан гуна око-кућа. То сврдла 
у мозгу, не-море јадни исан остати на миру.

сврчити, -им, свр. схватити, разумјети. – Бијо едан бистров у-мом 
селу па некако сврчијо два разреда школe. Није било другe вено говедије.

сву-вечe, прил. цијелу вече. – Чим код-нас зазими, по сву-вечe-се прели 
и игра поткапицe. Игра-се и каиша, а понеки-се и козају.

сву-зиму, прил. током цијеле зиме. – По сву-зиму-се у-Прибељи газају 
торине и полажу благу метала. То-се отeгнe до прољећа.

сву-јесeн, прил. током цијеле јесени. – Често код-нас засуши иза-Малe 
Госпe па-по сву-јесeн не-панe ни капеља кишe. Ондак з благом у Понорце.

себи киндисати, изр. одузети себи живот. – Било-ми-е дојадило у 
курузије, ћијо-сам себи киндисати. Срећом, свјетова-ме Павлезан.
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севкоња, -e, м. крупан и тежак во. – Имо наш Уљез еднок севкоњу, 
једва улазијо у кошару. Ја-млим да-е имо око десет метери.

сељаст, -а, -о. човјек превазиђених погледа на свијет. – Наш-је Лака 
сељаст да сељастијeк нема на бијелу свијету. Ун још печe крув у вруни.

сиктити, -им, несвр. галамити на некога оштро. – Ка-се Илица наљути 
и подоштри, сикти на-чоека ко шарка гуја пот-каменом.

сићи с ума, изр. изгубити здрав разум, полудјети. – Што, Давиде, ба-
цаш камeње у ливоду? Да нијеси сишо с ума? Јучe-си бијо здрав.

сјаши с врата, изр. окани се, прођи се, не досађуј. – Свако јутро Миле 
ћаћи: „Дај пара, дај пара.“ Ћаћа кресну: „Ама сјаши с врата, доста-ми-е 
и-мене.“

скакати у-маглу, изр. радити узалудан посао. – Ти, Ристе, сваки дан 
дреждиш у кавани и испијаш чаше. То-ти-е исто што и скакати у-маглу.

сканчелати, -ам, свр. направити канчела од пређе. – Тетка Стоја скан-
челала с матером пређу па-ћe у-ните уводити.

скапати, -ам, свр. претјерано се уморити радећи. – Данас-сам-ти ска-
по косeћи доље у Мукиња. Упеко звизган, не-да-се дијати од врућинe.

скнађавати се, скнађавам се, несвр. снабдијевати се намирницама. – 
Едно вријеме-смо-се тешко скнађавали петреуљом и соли. Ка-се отвори зема 
на-Млиништије, набавишe свега и свашта, само пара.

сколити, сколим, свр. напасти, освојити, опколити. – Ама, какав-тe 
бијес сколијо манитаја едан? Шта-ти-е, што гунаш псе по селу све-јутро?

скомсати, -ам, свр. појести, смрвити, сатрати, уситнити. – Док дла-
ном о-длан, чобани скомсаше кукурузу и одоше кретати овце из-лада на-пашу.

с коња на магарца, изр. опала моћ и углед. – Спадоше бегови 
Вилиповићи с коња на магарца. Узe-им некаки Микаило мјеру што-сe 
потурчијо.

скочити на полицу, изр. доћи на ред. – Не-мош-се-ти, Стано, удати 
прије Стојe, уна-е старија. Ка-се уна уда, ундак-ћеш ти скочити на полицу.

скраити, -им, свр. завршити, привести крају, скончати. – Бога-ми-е и 
Стевило скраио. Осушијо-се ко грана окресана. Гази деведесeту.

скроити тијесно, изр. казнити, узети мјеру. – Немојдe, деране, да-ти 
ја кроим капу. Муго-би-ти скроити тијесно. Доста-е вишe твок врлетања.

скрпити уџерицу, изр. направити малу сиромашну кућу. – Била буна у 
Краини па наши избјегли у Кауре. Ка-се повратишe у село, поново скрпишe 
уџерице да некако презимe и докопају-се прољећа.

скрушити, -им, свр. ојачати и имати свој хљеб. – Ка-се наши 
повратишe ис-Каура, поново скрушишe и отпочe нув живот у селу.

слабашан, -шна, -шно посве слаб, мршав, малокрван. – Ја у ово свога 
вијека не-виђо слабашније чељаде од-нашок Пере. Вија се тамиамо ко раже-
на сламка, да бок прости.
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сладнути, -нем свр. осјетити се на слатко. – Асли ови врбљански 
курушчићи малко сладну, шта-ти велиш, Стоене?

слазити, -им, несвр. силазити са вишег на нижи терен. – Слази с те 
трешњe, Раине, јадан-ли-си. Пашћеш па-ш уломити врат.

слаткица,-e, ж. слатка и укусна трешња. – Биле у Шулендићије 
трешње, слаткице и грчице. Нинину грчицу није ћијо нико поглeти, а Дми-
трову слаткицу дјеца оберу све до еднe.

следити се, следим се, свр. озепсти посве. – Не-питај-ме, Столе, јуче-
сам-се следијо код оваца горе у Градинском пољу. Пувала бура, срце пуца.

слећи се, слегнем се, свр. смањити се, спустити се ниже. – Слего-
нам-се унај зимски пласт прет поетом, мора да-е било влажно сијено. Не-
море друговачије вено све претресати да сијено малко прозукне.

слимити, слимим, свр. скинути, снимити са вишег на нижи терен. – 
Мијо слимијо шврачијe гнијездо с кленића и у-њем трое јаја.

смјерити, -им, свр. ударити некога јако. – Кад Раде смјери Рогуша 
шаком у чело, паде Рогуш ко свијећа на-ледину.

смлавити, -им, свр. сатрати, измлатити, добро истући. – Јучe Вицо 
смлави Здравила и испребија ко вола у купусу. Сово Вици матeр.

смлацати, -ам свр. помлатити, истући мотком. – Смлацаше Рорчани 
Баришића чобане код-локве Перјануше ко какву вукару. 

смрдљика, -е ж врста листопадног дрвета у шуми. – Смрдљика ни-
чем не-служи вено направити добру мотку за оваца.

смрдљиковина, -е ж  смрдљиково дрво. – Смрдљиковина не-мере бити 
дебља од тањок коца. Уна ничем не-служи вено за-мотака.

смрека, -e, ж. ниско зимзелено растиње са бобичавим плодом. – Нема 
бољe смрекe на свијету ко са-Омара више Петрова Врела.

смрековача, -e, ж. веома квалитетна ракија у којој има бобица смре-
ке. – Пијо-сам разније ракија, али бољe ракијe нема од гламочкe смрековачe.

смрзо, смрзли, ж. велика хладноћа кад све смрзне. – Код-нас Локвара-
су највећe смрзли око Светок Тривe. Замрзну локве наоблац.

смрзотина, -e, ж. премрзли дио тијела на човјеку. – Бивало-е и умрла 
от смрзотина. Тако-е едан млинар премрзо у Грлије и умро.

смрскати, смрскам, свр. сасути, разбити у ситне комаде. – Стетура се 
Божо пјан прет-кућом и смрска све цакло на-вратије.

смрснути око-врата, изр. стегнути око врата, објесити. – Уватили 
несретни Турци Мијата и смрсли око-врата. Мијат испушти душу чим-га 
објесишe. Све нарот гледа, али нико ни препелити о-стра.

смунђати, -ам, свр. слагати, преварити. – Укро Лаут јање. Смунђа не-
што ђендарије и оде ко-да није ништа ни било.

сорити, сорим, свр. запјевати гласно завичајну пјесму. – Дедe, ка-смо-
се вако састали да соримо едну пјесну из-нашок краја.
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спартијати се, -ам се, свр. груписати се, удружити се. – Спартијашe-
се курузари па одошe у-Бачку у бербу куруза.

спашити, -им, несвр. спавати. – Оћеш-ли ти жено ићи спашити ил-
ћеш још цондрати на скемлији?

сперати, сперам, несвр. измишљати лажи о неком.  – Луторани и не-
радини ништа не-раде вено сперају лажи о поштену народу. То-им је крана.

сплакати се, -чeм се, свр. готово з аплакати. – Сплакашe-се жене кат 
чушe да-е погино Милош Дреновић на Мањачи.

сплитвина, -e, ж. плитка долина гдје се слијева вода. – Има една сплит-
вина код Вагана ђе-е погино Јован Синобад са синовије у борби с Турције.

спопасти, -нем, свр. зграбити, узети набрзину. – Јуче лопови спопадо-
ше Лазукине опанке и отперјаше некут, нико не-виђе куда одоше.

спрањгати, -ам, свр. халапљиво појести. – Дуниела Босиљка косције 
питу и уни-ти-е спрањгашe док-би дланом о-длан.

спрашити, спрашим, свр. рећи оштро у лице. – Приђе Нацестар Чали 
и спраши-му у обрас: „Е, неће бити како ти кажeш.“ Одмјери и вели: „Ево-
ти на.“

спрећушан, -шна, -шно. погодан, спретан, вјешт. – Унај мали Ћорин 
спрећушан у кошевини. Добро клепћe косу и чува од запона.

срамежљив, -а, -о. стидљив. – Наша Стоја посве срамежљива. Остаће 
гладна, неће заискати јести. И-матeр-јој-је така била.

срчаник, -ика, м. риједак алпски цвијет дубоког коријена. – Има срча-
ника на Шатору око-језера колико оћеш. Мећe-се у ракију и љековит-је.

стао слон на-уво, изр. недостатак слуха. – Немојте-ви тражити да-
вам Циго пјева. Њему-е стао слон на-уво. Ун никат није пјево.

стати на-жуљ, изр. направити неком проблем. – Припаздe мало шта 
говориш, мудрове, одавно-си-ти мени стао на-жуљ.

стражњи, -а, -e. задњи, посљедњи, на лошем гласу. – Од лажова и лопо-
ва нема стражњије људи међу људије. Не-буди стражњи, бољe-ти-е у-јаму.

стрампутица, -e, ж. стаза ван главног пута, погрешна страна. – Клеут 
никат не-идe ш људије путом како бок заповиједа вено вазда странпутицом.

стревити, -им, свр. задесити, догодити се, стићи. – Чоека у животу 
вазда стреви уно што-е зарадијо, па било вако, било нако. То-ти-е судба.

стрикан, -а, м. хип. од стриц. – Жељкан свок стрица Милоша редовно 
поздравља: „Ђе-си, стрикане, шта има ново?“

стрићи, стрижем, несвр. шишати овце, скидати вуну са оваца. – Ка-
дођe на-рeт стрижа оваца, Вунићи стригу по-три дана. Имају чудо оваца.

стрмац, -мца, м. велики нагиб, косина, врлетна страна. – Нема црњок 
стрмца ко у-Сланије доловије испот Кујачe на земљанској кугли.

стурати, -ам, свр. свезати, склупчити, прикупити, смотати. – Ајде, 
Лазо, стурај кунопце па-ћемо ићи у-Врањак по-сијено, вели Јован.
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стуршијати, -ам, свр. скалабурати, измијешати. – Кад Маркан печe 
ракију, ун стуршија свашта у-ком, крушке, шљиве, јабуке, дрењине и још.

стући, стучем, свр. уситнити добро. – Узо Миле мац па стуко уно 
камење доље у Мукињама код бунара. Сад је лашње прилазити бунару.

суваљ, -аља, м. бунар који често пресуши. – Нема већeк суваља од-
нашок Смрдеља. Чим малко присуши, у-њем нема водe. И, шта-ш-ти томe?

сукати, сучем, несвр. фиг. уочљиво лагати, варати. – Е, брале, није 
знао нико сукати ко наш Јожа, што-е људи под небеском звијездом.

сунашце, -ца и -цета. дем. од сунце. – Што дираш у-дјецу вртоглаја? 
Немој да-ти пришијем неколикe уз-уши, сунашце-ти жарено.

сушити, сушим, несвр. цијели дан ништа ни јести ни пити. – Ајде, 
Ђоко, да попијемо по коју код Неђe. „Немојдe-ме, крви моја, ја данас сушим.“

Т

тајо, -е, м. хип. од тата. – Мене мој тајо највише воли.
тако тако, прил. потврда нечијег рада. – Кречи Иле собу, а Ана гледа 

задовољно па вели: „Тако, тако, кућо моја, помогни матери.“
талијанац, -нца, м. косни брус из Италије. – Донијо Шарпељаш два 

бруса талијанца ка-се вратијо ис талијанскок ропства. Донијо и земљану 
лулу.

там и-амо, прил. на разне стране. – Ка-смо-се враћали из-Врбљана 
прео Бјељавина, забасамо у-шуми, па удри басај там и-амо док не избишмо 
некако на Пецалиште. Познаде Пољић Сарин пањ па вели: „Ево-нас.“

тамошњи, -а, -е. онај који је негдје тамо. – Бијо ја у Италији у ропству 
и радијо каво башчован. Тамошњи људи нијесу ко ми вођека. Уни пуше и 
не-нуде мене каво да-сам диви чоек. Тога код-нас нема.

танак лед, танка леда, м. изр.  несигурно тло под ногама. – Бере Мијо 
малине у-шуми више Палежа па нагази на-осове. Видим ја, он се прндеца и 
брани рука па вели мени: „Ај вамо има малина гани.“ Е, неш-ме на танак лед.

танка беслема, -е, ж. изр. слаба храна. – Потанко-ти-се Ћужићи бесле-
ишу. Код-њи је танка беслема, побро мој. Нијесу они ко Вуштићи из Долине.

тањгел, -а, м. танка челична нерђајућа жица. – Срушијо се иглески 
вијун на-Врањаку четерест четврте и сав-се распо. Налазили ми тањгела па 
свирили на Видесиловије тамбура.

тањи џеп, тањега џепа, м. изр. сиромаштво, џеп без новца. – Било-е 
људи кољеновића, али бога-ми више оније тањега џепа.

теглећи, -а, -е. онај који вуче терет. – Имо Миланџија Травар два 
теглећа парипа. Ја-млим да није било тежије надалеко.
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тежак једнокравац, тежака једнокравца, м. сиромашан човјек који има 
много дјеце и једну краву. – Било-е код-нас више тежака једнокравацаца са 
деветеро дјеце и једном кравом. Шта-ћу-ти више говорити, све знаш.

тежак купикласовић, м. изр. сељак који купи клас са покошене њиве. 
– Ми-смо Рудићани за-вас Локваре купикласовиће праве газде. Наша-е една 
њива варклија од свију вашије скрпатака и прдалежница.

текно, -а, с. мање корито за малтер. – Ајде, Лазо, донеси текно от 
Стоена да мијешамо малтер. Требало-би забацити гањак.

телешце, -ета, с. младо, малено теле. – Отелила Бибанова малава не-
што телешцета. Шпатнијек телета још нијесам видијо у ово свога вијека.

тес, -а, м. затесано мјесто на дрвету. – Вели лугар Шолак: „Ајмо 
у-приму биљежити стабла за рушење. Ти, Давиде, сикиром прави тес, а ти, 
Милораде, ударај чекићом по тесу.“

тесани камен, -ног камена, м. специјално обрађен камен за зидање. – 
Бијо голем намастир у Радаслијама код Гламоча од тесанок камена. Срушили-
га Турци па озидали џамију на табији. Ено и-сат тога камена тамо.

теснути, -нем, свр. овлаш отесати дрво. – Тесниде, Јоја, мало ову дугу 
па-ћемо гунити у Кауре продавати. То Каури добро плаћају.

ти видиш мене, ја видим тебе, изр. права истина. – Ово што-ти при-
чам права-е истина, сведно, ти видиш мене, ја видим тебе.

тикне исану попити, изр. прохтије се попити. – Не-мош ти, мој Ристе, 
проћи биртију кад тикне исану попити, таман да чека сто послова,

титићи, титића, м. мн. Титини сљедбеници. – Од титића није било 
већије подрепаша отка-е гавран поцрнијо. Однесе-и вакат ко вода треске.

тјескоба, -е, ж. узак животни простор. – Причали наши стари да-е 
доље у Каурије око Книна била велика тјескоба, а млого народа. Ондак се 
ми покупимо па ос вос за Гламоч на ове ледине. Није ни-то свакок запало.

ткало, -а, с. оно што се тка на тари. – Било ткала по сву-зиму. Кат 
чељад оду спавати, ткаља тка до пред-зору. Шта-ш, уно-се цаветина кроило 
од пртенок беза от кунопаља и кетана.

тљозгача, -е, ж. неуредна жена. – Боље-ти-се, Веле, објесити него до-
вести какву тљозгачу да-ти цијела живота таври за-вратом.

тоближе, прил. све ближе. – Ćједим-ти ја под-Ивовцом Перукиније 
код оваца, кад ево-ти Маре. Уна-ти се мени све тоближе примиче, а ја велим: 
„Ај крагу до чега-ти је. Одмакни се, видиће ко.“

тобоље, прил. све боље и боље. – Виђу ја да Лујо све тобоље коси. 
Лијепо узимље ис траве и добро поткаша.

товећи, -а, -е. све већи. – Овај твој деран из-године у-годину све товећи. 
Ако настави вако, премашиће стрица.

товећма, прил. све више, јаче. – Стевиша, овај твој Здравило све товећма 
наваљује на косце. Реци-му да то не чини, направиће белај, посјеће кога.
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товише, прил. све више, јаче. – Вели ћаћа: „Мали, киша све товише пада, 
нема от кошевине ништа. Ајмо-ми косе на-раме па кући, ово неће стати.“

тогоре, прил. све горе и горе. – Забадијава-е тебе, Тодоре, ćетоват. Ти 
чиниш све тогоре. Што-ти чоек више труби, ти радиш све тогоре.

тодаље, прил. све даље. – Ено курузара одмичу све тодаље уз Пролино 
брдо и вазда пјевају.

тодебљи, -а, -е. све дебљи. – Уна Бабићка, боже ме прости, из-године 
у-годину све тодебља. Чиме се крани, бога ти питај.

тодубљи, -а, -е.  све дубљи. – Иле Пољић свакок свакаток дана копа 
бунар у Мукињама. Бунар из-дана у-дан све тодубљи.

тодуже, прил. све дуже. – Наша Стоица све тодуже остае на прелу. 
Припази ти, жено, рашта уна толико остае тамо да не-би глела низ-нус.

тојачи, -а, -е. све јачи. – Мали Гојко-е из-године у-годину све тојачи. 
Вићеш ти Ђурђу вођекаре момка кад порасте.

токраћи, -а, -е. све краћи. – Видиш-ли-ти, Марко, да су Аци лаче све 
токраће. „Ма, нијесу, болан, уне су вазда исте, само Ацо расте из-дана у-дан.“

толашњи, -а, -е. све лашњи, лакши. – Мени је муј посо све толашњи. 
Вавијек-ме запане да дежурам на Пилани прео-дана.

тољешви, -а, -е. све љешви, љепши. – Микица-е све тољешва. Вићете 
ка-се мумци шчорокају око-ње. Биће љепотица на-тетку Стоју.

тољући, -а, -е. све љући. – Каква-ти-је ово сорта купуса, Јоване? Сваке 
године, све тољући. Промијени сјеме, ово-е љуто посве.

томањи, -а, -е. све мањи. – Боже, мој што-ти-је старост. Наша Марица, 
како која година, уна све томања. Савила се до земље.

тонижи, -а, -е. све нижи. – Отка-е наш Симица перисан, некако-ми све 
тонижи, боже-ме прости.

топлићи, -а, -е. све плићи. – Асли је наша локва Перчинуша све топлића. 
Заплила-се посве, мораћемо-е чистити.

торокало, -а, м. онај који торока, стално говори. – Није било већега 
торокала од-нашога Стевана. Тај није увлачијо језика у уста.

торокалов, -лова, -о. оно што припада торокалу. – Торокалов је посо у 
губљењу времена и причању празније прича за мудрове и нераднике.

торокан, -а, м. онај који стално говори изван теме. – Кад торокан 
стане тороати, реко-би чоек, тај зна на чему Земља стои.

тороканов, -нова, -о. оно што припада торокану. – Сав тороканов 
посо-е смућај па проли. Само, жали боже, изгубљенок времена.

торокање, -а, с. гл. им. бескорисно причање. – Нема ништа стражње од 
торокања. Торокање није никат ником спремило ручак.

торокуља, -е, ж. жена дуга језика која шири лаж о другом. – Она 
Маћина торокуља само ларма и испера смрад о поштену народу.
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тотањи, -а, -е. све тањи. – Суша-е па оштуријо клас. Гледам у-Пржини, 
зрно све тотање, ко тичи језик, боже-ме прости.

тотежи, -а, -е. све тежи. – Ја не-знам чиме се Здравко Бабић крани. 
Сваки дан све тотежи. Ено-му трбува до зуба ко у куљаве жене.

тотупљи, -а, -е. све тупљи. – Не-знам шта-е овој мојој коси, све 
тотупља. Или није добро поклепана или не ваљају брусови.

трава на-мјесту, изр. бити нормалан. – Ја рачам да Јоши није сва тра-
ва на-мјесту док нако манита сваки дан по селу.

тражиће зец матер, изр. ведра и хладна зимска ноћ. – Изведрало-е и 
ујаило ко цако. Смрзнуће све на облац. Тражиће зец матер, колико ја виђу.

трази, трагова, м. мн. отисци звјерињих стопа. – Усто ја оитрос рано 
да обађем сијена у-котару, кат пусти трази, што зеца, што срне. Ја-се чисто 
забезекно од великок чуда. Тражи звјерат кране.

трбу до зуба, изр. трудна жена пред порођајем. – Боже мој, данашњок 
свијета и чудеса. Цајка-се није ни-удала, а трбу до зуба. Да-бок сачува.

тргнути, -нем, свр. нагло потећи (сузе, крв, вода). – Како-се чу да-е по-
гино Столе Перанов, Перану тргоше сузе и сав-се изнесвијести.

треба, -е, ж. вулагарни назив за жену сумњивог морала. – Каже наш 
Лука да-е нашо некаку требу доље у Бараћије па зове и Саву да иде ш њим 
на прело.

тревити, -им, свр. наћи изненада. – Да-ти, Дмитре, нијеси неђе тревијо 
мују лулу? Малоприје бијаде вођека и ко да у-јаму пропаде.

тревити се, -им се, свр. 1. догодити се случајно. – Јуче се тревијо гадан 
случај код-нас. Паде Ђука с крова и скрши уну нугу што-е едноч кршијо. 2. 
наћи се случајно. – Клепћемо косе Лакета, Млађо и ја испот кленића доље у 
Цијепцу. Тревијо се ту и Милекоња па вели, добре-вам косе варцарке.

трепетати, трепећем, несвр. подрхтавати грлом. – Пјева Осте код 
Неђе у биртији на-Млиништије. Трепеће-му грло ко тетреика. Вели лугар 
Ђоко: „Улиде-му, Неђо, едну ракију од-мене кад тако лијепо пјева.“

трептати, трепћем, несвр. покретати очне капке. – Пјева Милош уз-
гусле, а Милекоња слуша и не-трепће очије. Клизе-му двије сузе из-два ока.

трести шљиве, тресем, несвр. спремати шљиве за ком. – Наиђемо-
ти ми Горњаци кроз-Врбљане па-ћемо у-Кључ на дернек. Едан Бацо тресе 
шљиве па вели: „Ајте, Горњаци, на ракију.“

тридни, прил. три дана. – Код-нас је Борка Ђурагина тридни купила 
сијено у-Пландишту и покупила што-е покосило седам косаца.

тркаћи, -а, -е.  који је за трку (о коњу). – Нико није имо бољек тркаћек 
коња од стрица Шајке. Имо дората ко горска вила. Бијо најбржи у селу.

трн у-оку, изр. сметња, препрека. – Вала милом богу, све-ми-је у-кући 
здраво и уперно, само-ми-је Нада трн у-оку.
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тромбасати, -ам, несвр. свирати на труби од коре дрвета. – Чим код-
нас пролиста љесковина, праве-се трубе от-по метра и-више. Кад трубе ста-
ну тромбасати, гуди у-пољу са свију страна. То само тромбаса ко-да грми. 
Ст.

тротавар, -а, м. тротоар. – Била поледица па-се Видесило изврно на-
сред тротавара. Загледо-се у-нешто и није ајто па-се изврно.

трошарина, -е, ж. трошкови око нечега. – Немој-ти, Иле, цијелој 
биртији звати пиће. Биће велика трошарина, ко-ће то све џевапити?

трсла, -е, ж. жена која има говорну ману. – Да-е у-нашом крају само 
една трсла, ни-по муке. Било-и-је више, у сваком селу по една.

трслање, -а, с. гл. им. од трслати, неразумно говорење. – Реко-сам-ти, 
доста-ми-је твога трслања. Прекини више, ако бога знаш.

трслати, -ам, несвр. неразумно говорити. – Ако не умијеш говорити 
наормално, немој брате, ни трслати. Боље-ти-је ћути.

трт Милојка, изр. нема ништа, пропало. – Заказала Јокара састанак с 
момком пред отелом да се види да и она има момка. Момак преваријо, а Гара 
сва задовољна одапе: „Аха, трт, Милојка.“

трутан, -а, м онај који је тежак и спорих покрета. – Имали ми еднок 
вола трутана, једва-се крето по земљи од тежине. Продо га ћаћа Каурије.

туба, -е, ж. равни дио љешника који је био у комуши. – Не тако, Лујо, 
не-море-се љешник расцијепити о-тубе вено од-врте. Ђе-си то видијо?

тумбасови, -сова, м. мн.  гомиле облака или магле. – Кад зајесени вамо 
нђе иза Мијоља, сваљују-се тумбасови магле у-драге и долине. Тада-е за-
вука прилика, а за чобана велика мука. Вук вазда уграби свое и џабе-ти-је.

туркалук, -а, м. погрдан назив за Муслимане у Гламочу. – Овај садашњи 
туркалук није ко уни ранији што су били. Саде-и не-мош разликовати од-нас. 
Не носају на-себи уне прње ко раније.

туркање, -а, с. гл. им.од туркати, гурање. – У-нашије тобусије за-Роре 
и Прибељу, вазда-е нека гужва и туркање. Едни на-друге срњкају и галаме.

туркати, -ам, несвр. гуркати. – Немојдере-ме, Пељука, туркати, пашћу 
у ово блато па ку-сам ондак присто.

туркесање, -а, с. говор са примјесом турских израза. – Срепиле се 
двије туркеснице око некаква дувана па стадоше туркесати да свак чује. Јој, 
да чуеш тога туркесања, јађена-ти мајка. Умало-се не изгрдише.

турпијати, -ам, несвр. дисати уз хркање. – Кад Дуцко заспе наузнак 
испо-шљиве па стане турпијати, кррр, кррр, препану се и врепци на грана.

турћијат, турћијата, м. погрдан назив за Муслимане. – Овај наш 
турћијат само сеири у ладовини , чибучи дуван и срче каве. Посрчу по ибрик 
каве.

туте и туде, прил. ту, на том мјесту. – Не остављај андрмољу туте на-
пут. Видиш да се овуда пролази, имаш-ли очи.
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тутекаре и тутекарце, прил. ту, на томе мјесту. – Што завируеш 
у-трап? Тутекаре нема ништа, есам-ли-ти едноч реко.

туру, узв. скретање пажње глувом човјеку. – Приђе Родољуб Жижин 
иза леђа Гудану па и-све снаге подвикну: „Туру!“ Гудан осјети па-се окрену 
и вели на-свом језику: „Першт пиду матару.“

Ћ

ћораву намигивати, изр. узалудан посао. – Ћораву намигивати и глуву 
шаптати, исто-е што и устављати вјетар капутом.

У

убет, -а, м. сиромаштво, животне невоље. – Јаднок Клепу убијо убет. 
Ено-га осушијо-се ко грана окресана, нема што-е жив. Ал.

убијо-га мраз, изр. рано посиједио. – Милоша рано убијо мраз по гла-
ви. Кад зађе у-године, посиједиће ко и-ћаћа-му Јован Пољић.

убрајати, убрајам, несвр. урачунавати у неку заједницу или цјелину. – 
Немој, Симо, јелске купијере убрајати у сјеменске. То не-иде.

убрендити се, -им се, свр. умирити се, укочити се. – Тамо-се помакни 
овдален, шта-си-се убрендијо ко стеуна крава.

уброити, уброим, свр. придодати, урачунати. – Асли-си-ти, Божо, и 
ову оперу дугу уброио у прву класу? Ово-ти Далматинци неће примити.

уватити на-лијевој, изр. наћи слабу тачку. – Јуче-ме Рорчани уватише 
на-лијевој нуги. Вели едан: „Дајде, Мијо, да запалим.“ Дадо-му-ја едну ци-
гару, кад, ето-ти њи још пет.

уватити на празну зобницу, прил. преварити, слагати. – Преварило 
Перицу да-му-е Стевило укро јаворове тељиге. Вели Перица: „Лако-е стара 
уватити на празну зобницу.“

увијати у кучине, изр. вјешто крити, тајити. – Дедере, говори ис-
тину, ко-е укро мое сиврије, немој-ми увијати у кучине.

уврат, -и, ж. уски продужетак њиве. – Дуге бразде, широке оплазе, а 
уврати, не-мош догледати. н. п.

угазити торину, изр. смањити висину снијега гажењем. – Ајде, 
Млађо, угази торину па-ћемо полагати овцама сијено, вакат-је.

угристи, угризем, свр. стиснути зубима, ујести. – Смалије-ме јутрос 
не-угризе Симатин бјелов на куцаници.

угрувати се, угрувам се, свр. пасти на тврд терен и повриједити се. – 
Јуче-сам-ти-се угруво ко никат у животу. Мало-е рећи, сасо кости у мјешину. 
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Нанесе-ме ђаво на-шљиву па-се скондрља на оне шишове испо-шљиве.
ударити на образ, изр. насрнути на женску част. – Едној код-нас 

ударило на образ и никат-се не сазнаде ко-е. И она-е-то крила.
ударити на тврдо, изр. наићи на јак отпор. – Пошо Швабо на Геџу па 

ударијо на тврдо. Налапушијо-га Геџо прео Дрине, а Швабо, капу у-шаке па 
бјежи док-је живе главе на-рамену.

ударити у-главу, изр. напити се ракије. – Попијо Осте неколике под-
горске шљиве у Бараћије, а бијо погладан. Кад она шиша удари у-главу, 
тутњи глава ко празан бардак.

ударити руком по кољену, изр. изразити пријем неке вијести. – 
Удари-се руком по кољену, нова чоја на кољену пуче. н. п.

удобричас, прил. у право вријеме. – Косимо-ти ми горе у Доловије, кад, 
ево-ти ујака Душана с косом на-рамену. Вели Лакета, таман удобричас.

удушак, прил. наискап (попити без прекидања дисања). – Узе Божо 
Ћубић литар коњака код Пане у-задрузи и испи удушак поло литра.

уђубрити се, -им се, свр. упрљати се ђубром. – Одмакни-се овдален, 
шта-си-се ту уђубријо. Ај тамо па ćеди испот кленића, шта-ш вођекаре.

ужећи, ужежем, свр. упалити (лампу, свијећу и сл.).  – Ужежде, жено, 
лампу, не-види-се одати по мраку.

ужутити, ужутим, свр. добити жуту боју. – Ужутиле Бјељкушине 
крушке па-се гране посавијале до земље. Рај за-ме и мое пајдаше.

узаврети, узаврем, свр. узбудити се, узнемирити се. – Некакав Пеција 
подиже Краину на-нуге против Турака. Узавре Краина све до-Црније По-
тока.

у запади, прил. у хладовини на осојној страни. – У запади је трава по-
ладуша. Њу мореш косити лепаром. У Доловије расте брчик и ту-се брез 
варцарке не улази у ливоду.

узвијерити се, узвијерим се, свр. узнемирити се као звијер. – Овце су 
се нешто узвијериле, асли-су опазиле вука.

узети мјеру, изр. казнити према тежини прекршаја. – Лако-ти-је 
грајати у селу. Узеће теби мјеру у војсци, али се боим, неће-ти бити по-мјери.

узети на-зуб, изр. разгласити вијест. – Скудило Јелку и то нарот узе 
на-зуб. Оста цура неудата, а кака пуста цура била.

узети на-потпрт, изр. изругивати се с неким. – Едан се наш пајкан бијо 
поасијо па мало и будалесо. То нарот узе на-потпрт, и сведно, он говоријо, а 
пас лајо.

узети на-се, изр. порасти, оснажити. – Лазу Пеćинок баркали док је 
бијо мали. Али, кат одрасте и узе на-се, сви мало устукнуше.

узјарцати се, -ам се, свр. узнемирити се. – Испаде однеклен јеж и овце 
се узјарцаше у-Дмитрову тору, ко да-и нападоше вуци.
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узмак, -а, м. мјесто на Скоковима код Гламоча гдје је застао Мали 
Радојица бјежећи од Турака. – Има и-сат камeн ђе-е узмако Радоица бјежeћи 
о-Турака. Ту долазe жене коима-е узмакло млијеко и тражe лијека с ток ка-
мена.

узмакнути, узмакнeм, свр. стати, престати. – Кат узмакнe жени 
млијеко и не-море доити дијете, одe на узмак и стружe камена па пије да по-
врати млијеко дјетету.

указмачити се, -им се, свр. испрљати се посве. – Ђе-си-се тако 
указмачијо, несрећо една несретна? Јесам-ли-ти јутрос дала чисте рубине?

укипити, укипим, свр.  запјенити на ватри. – Не одмичи се, жено, од 
шпарета, укипиће вареника па ку-си пристала?

укипити се, укипим се, свр.  стајати дуго, укочити се. – Одмакни се, 
Лазета, от котла, шта-си-се укипијо ко проштац? Неће ракија још протећи.

уклет, -а, -о. изложен клетви, несретан. – Овај-је крај скрос уклет 
отка-су несретни Турци дошли вођекаре. Нема никаква напретка.

уклети, уклетем, свр. проклети, оставити клетву на некоме. – Слушај 
родитеље и почитуј ко свеце. Немој да-те материна суза уклете јер неш има-
ти никада среће. Нема теже клетве од-материне.

укокати, укокам, свр. убити, лишити живота. – Наврањила-се лиси-
ца у Мијине кокоши. Није-јој муго ништа. Ондак разапне гвожђа и укока-е.

укомити, укомим, свр. ставити зрело воће у кацу за ракију. – Подгор-
ци почесто укоме по неколико каца шљива кад роде, а будне година па не 
укоме ни едне шљиве. Побије мраз цвијет и ни едне да дукат даеш.

у крајовије, прил. изр. у крајевима. – У-нашије крајовије најбоље 
успијевају купијери. Воћка слабо рађа, побију мразови цвијет у прољеће.

укресати, укрешем, свр. запалити ватру шибицом.  – Ама, Нине, не-
да-ми-се укресати ватра никако. Добри шеверини, али изгледа влажне тре-
ске.

улити ракију, изр. почастити пићем. – Јуче-ми Саветина ули ракију 
горе у Кавариној кавани, а Ћане још едну. Свака-им част.

уљетити се, -им се, свр. обући лагану одјећу по хладном времену. – 
Уваљо снијег око Јовања, цича, срце пуца. Наш-се Мијо уцибријо ко око 
Петрова и уљетијо, мисли пркосити мећави. Не-да мећава на-се.

умаћи, умакнем, свр. побјећи, сакрити се. – Тешко чоек море умаћи 
властије кат направи неку државну пачарист. Перица-е одрапијо тридни у 
затвору што није пелцово пса на вријеме. Нема ту трта мрта.

умацкати се, умацкам се, свр. умазати се, испрљати се. – Чим-си-се-
то умацко, јадна-те родила, ко да-си спаво у кокошињцу.

умрло, -а, с. смртни случај. – Није раније било умрла ко овок вакта. 
Боже ме прости, умире млат нарот.
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умро лед, прил. изр. – Немој пити леденe водe ни-за живу главу док не-
умрe лед у-њој, преладићеш желдац. О-ток-је умро покојни Муцо.

унакарадити се, унакарадим се, свр. обући се неуобичајено. – Што-си-
се ти, Славкане, тако унакарадијо? Имаш-ли ишта обући осим тије рка?

ундак, прил. онда. – Кад бијадошмо прео-Трлице, ундак поче помало 
маждити киша. Док сађошмо доље на-Млиништа, сви мокри ко чеп.

уневријеме, прил. током лошег времена. – Несретнок чоека вавијек за-
пане неки посо уневријеме. Почни косити, очепи киша, почни купити сијено, 
покисоше откоси. Кад треба косити, ундак засуши. Ај будни паметан.

уњкати, -ам, несвр. загледати у све и свашта лутајући. – Ћаћини си-
нови уњкају и троше ћаћевину. Питаће-и старост ђе-им је била младост.

упасти сикира у-мет, изр. имати среће и добар добитак. – Јовуки-е 
упала сикира у-мет. Оженијо-се из богате вамилије, а бијо гољо.

упећи, упечем, свр. угријати у току љета. – Упекла божија звијезда са 
небеса, не-да дијати. Липти зној ш чела, све гори, мора-се у ладовину.

упитан, -тна, -тно. радознао. – Упитан Момо виж-бјежи. Неће проћи 
да-се не упита ш чоеком. Одма: „Како-е ујак, како-е ујна?“ Права добричина.

уплећ, прил. при брду, у плећини. – Сједимо-ми у-Пландишту и пуши-
мо. Поклепали косе па одмарамо. „Видиш-ли ти, ћаћа, ишта уплећ Окретав-
ца“, упита Лакета. „Виђу, ено куња и говеда.“

управо тако, изр. истина е, тако је. – Реци Лука, ти-си старински 
чоек, је-ли вако како ја кажем? „Управо тако“, вели Лука.

у прву руку, прил. изр. у почетку, за почетак. – У прву руку бијаде-ми 
предраго кад виђу да-су купијери добро понијели. Мало се окрену око-себе, 
кад напала златица са свију страна.

упрекодан, прил. сваки други дан. – Милош би са братом Илом обишо 
ћаћу Јована упрекодан. Јован зашо у-године па-га облазили. Неће Лакетовка.

у-прле јаме, изр. добро сакривен. – Нокташ-се кријо у-прле јаме док-га 
не открише код Понораца. Имо буњкер и било њи још неколико.

упртити торбу, изр. спремити се за пута. – Слушај, Станкела, уитро 
упрти торбу и правац у-Мркоњић. Купи два клепца и бабицу.

упсинити се, -им се, свр. улијенити се. – Ено Каваре, упсинијо-се па 
поваздан цондра испот-крушке. Понекат зијевне да рашћера муве око-себе.

уредити, уредим, свр. направити редове кромпира. – Ове-смо-ти го-
дине уредили пуну долину купијера доље у-Пландишту и едну у Мукиња.

уредовати, -ујем свр. завести ред у неком послу. – Уредовали Чегари 
ред говедије па уни иду едну евту, а Шобати другу. И паметно.

уриктати, -ам, свр. уредити добро, привести некога памети. – Зјакај-
ти, несрећаја, по селу и дангуби, али, уриктаће тебе друшкани кат одеш 
у-војску. 
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урод, -а, м. принос, летина. – Добар урод жита ове године, а и траве 
понијеле ко никат. Било, брате, кишно прољеће, а рано-се узорало.

уродити, уродим, свр.  добро родити. – Уродиле жуте љеље, ој, дјевојко, 
нема љеље ко-да бере, ој, дјевојко, само момче и ђевојче, ој, дјевојко. н. п.

усјести, -дем, свр. поставити, заузети неко мјесто. – Усјело еднок 
Масларовића за пољара па облазијо уćеве на едном парипчету.

ускопунити се, ускопуним се, свр. узнемирити се. – Што-се наш Скале 
нако ускопунијо на вако лијепу дану? Асли-му није сва трава на-мјесту?

ускорупити се, ускорупим се, свр. претворити се скоруп. – Ускорупи-
ла се вареника у ајату у уније карлица, дебо скоруп поло цента.

ускувати, -ам, свр. прокувати прокључати на ватри. – Јеси-ли, жено, 
ускувала варенику да доручкујемо па-да идемо плијевити купијере.

успаљеник, -ика, м. млад помаман удовац. – Онај Владин успаљеник 
диго главу ко неслан ован. Вели да-би-се женијо, а прешо педесету одавно. 
Ко да нека гледа у-њга.

успаљеница, -е, ж. млада распуштеница. – Распушћеница-е, мој Сло-
бо, најврлетније женско. Још ако се треви кака успаљеница, бјежи од-ње.

успанџати се, -ам се, свр. попети се уз дрво помоћу канџи. – Кад пас на-
лапуши мачку, уна-се успанџа уз-дрво и озго-се искези на-њга и пркоси-му.

усркнути, усркнем, свр. упити, увући. – Нека киша цеба по-мјесец 
дана, чим престане, наша земља усркне сву воду док-би дланом о-длан.

устављати вјетар, изр. радити узалудан посао. – Стево, шта ради наш 
Саво овије дана? „Ено-га уставља вјетар капутом, шта-би друго.“

устотинати, -ам, свр. намножити у стотинама. – Устотинаше 
Галешићи овце и престигоше Вуштиће и Максима Чегара.

устријелити се, устријелим се, свр. усмјерити се. – Устријелише се 
пси за-вуком у-Врањаку и да-и чобан не-вабну, гунили-би-га до Поповића.

усукаја, -е, м. танак мршав мушкарац. – Не-би вала ни за унок усукају 
Патушића, па таман остала код-матере.

усукана вела, -е, ж. пријек импулсиван мушкарац. – Куд-ме нуге про-
несоше и очи проведоше, не-виђо усукане веле људи ко у Балаћу.

усукати се, усучем се, свр. утањити се, омршавити, искривити се. – 
Наш-се Криво усуко ко товарни конопац. Нема у-њем триест кила.

утаман вјеровати, изр. узалудно се надати. – Немој-ти, Саво бона, 
утаман вјеровати Ристи и губити дане. Оставиће-те ко крпу на путу. Он је 
на-ујаке, а њима нарот није вјерово никат.

утањити, утањим, свр. смршати видљиво. – Симо-е утањијо ко тичи 
језик. Провуко-би-га кроз камиш. Како неће, сам-се беслеише.

утемељити, -им, свр. направити кућу, населити се. – Одавно-су наши 
стари утемељили вођека испот Окретавца и никака-и сила није мугла оћерати 
овдален. Палило, глобило, гунило на Тирол, али џабе.
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утрнути, -нем, свр. престати говорити. – Дедере, утрни тамо и језик 
за-зубе да ја не-би неком кроио дрвену капу, припријети Миркан у биртији.

утрнути, утрнем, свр. укочити се. – Ова-ми лијева нуга нешто утрнула, 
не-знам кои-јој-је ђаво. Пребијо-сам-је трипут, можда с тога.

утукати се, -ам се, свр. споразумјети се. – Јесте-ли-се утукали око 
цијене купијера? Манте рука, шта-се цергате више, не купуете волове.

утупити у-главу, изр. научити некога. – Лашње-је магарца научити да 
не-риче него нашом Кратељу утупити едну у-главу.

уцаварити се, -им се, свр. разголишити се. – Помакни-се овдален, 
шта-си-се уцаваријо вођекаре цијело јутро. Не-море-се о-тебе пролазити.

ушетати, ушетам, свр. ући у коло играти, једна команда у Гламочком 
колу. – Ушетај, и јопет, и јопет, окрени, свак себи. Гл.

ушкоприц, прил. из каприца, у каприц. – Прекосијо-ми Миланџија 
међу, тужијо-би-га. Би-ли-ми, Мијајло, бијо ćедок? „Нећу теби ушкоприц.“

ушутити, ушутим, свр. престати говорити. – Ама, ушути едноч, пете-
ти-се натрак окретале. Нико не-море доћи до-ријечи о-тебе.

уćајтити се, уćајтим се, свр. усјајити се од топлоте. – Изведрило па-
се шпорет уćајтијо од суве буковине. Сигурно-ће подбурити.

уćеви, -ćeва, м. усјеви, љетина. – Уćеви-су добро понијели. Пала добра 
ђурђевска киша, натопи земљу и нали локве и бунаре. Ако останe вако, биће 
жита и травe, а и купијера богме; Чини-ми-се да-су уćеви добро понијели, 
шта ти велиш Лужија, ти-си стари чоек?

уćећи, уćечем, свр. усјећи. – Уćеко Шајко гредељ у Шантиније коса па-
ће слагати плуг. Нико не умије сложити плуг ко Шајко.

Уćечeње, -а, с. Усјечење, празник у црвеним словима, дан усјековања 
главе Јована Крститеља. – На Уćечeње-се ништа не-ради ни за живу гла-
ву. То-е дан великe жалe кад-је усјечена глава Јована Крститеља, Кристовок 
кума.

Ц

цакум-пакум, прил. све заједно, комплет. – Јеси-ли, жено, спремила 
брашненицу, ишо-би у-Мркоњић по-косу? „Јесам све, цакум-пакум.“

царски град,  м. Беч. – Вођека-се насулте између-се, не траште правде 
на суду. Није ни Давид нашо правде у царском граду, кукавци едни.

цимента, -е, ж. цемент. – Ми-ти вођека нијесмо имали бунарова док 
вамо у-неко доба не-потече цимента. Ондак, копај бунарове и калаиши ци-
ментом.

цименташ, -аша, м. лош косни брус од цименте. – Нема коснок бруса 
брес талијанца. Ови цименташи нијесу ни налик брусу.
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ципел-цуг, прил. около, заобилазно. – Не-би Лукенда ишо попреку-
шице с ливоде кут-је ближе за мила бога. Он ошипучи ципел-цуг коловозом 
около.

цјепало, -а, с. мјесто гдје се цијепају дрва. – Око Симатинок цјепала 
прет-кућом, растрложене цјепане и свразе, нема шта нема. Не-мош проћи.

цоњати, цоњам, несвр. лешкарити у ладовини. – Дође исану пођекат 
па-би сам себе крагу дао. Улијени-се и упсини па цоња ко пашче у ладу.

цопити, -им, свр. ујести муњевито (о змији). – Нашок Ћопу-е у Бачу-
шама цопила змија за-нугу кат-је имо седам година. Одрезало кукавцу десну 
нугу до кука у Лијевну и тако бијо брез нуге цијела живота.

црљени камен, -ног камена, м. убојни камен црвене боје. – Ударило 
нешто едну нашу овцу па јадна бортала едну евту дана. Давали-јој воде от 
црљенок камена и некако се окопељала и остала жива.

црно испод-нокта, изр. посљедње, крајње. – Пребијо Лакета Чтевило-
вом јунцу нугу неоте. Тривуцан ćетово Чтевила: „Гуни-га до суда и тражи-
му и црно испод-нокта. Награбијо-се и накро ко нико жив.“

црно трње вријећи, изр. радити тежак посао као ходати по трњу. – 
Боље-ти-је црно трње вријећи нег слазити пјешке низ Рокин до.

цурадија, -e, ж. зб. од цура, младе дјевојке, цуре. – Ништа мени 
не-додија, ко прибељска цурадија, крос-Прибељу пролазeћи, куковима 
заносeћи. н. п.

цуровање, -а, с. провођење дјевојачког живота. – Е, јађена-сам-ти 
и-жалосна. Ка-се сјетим свога цуровања и младости и пустe љепотe, ништан-
ми дођe да киндишeм сама себи.

цуровати, -ујем, несвр. проводити дјевојачки живот. – Цуруј, цуро, 
док-си код-матерe, јер код-мене не-цурују жене. н. п.

Ч

чакара, -е, ж. жена крупних очију. – Већа-се чакара у-нашом крају није 
родила од Мијине Јагоде. Два ока ко два вилџана.

чакарин, -рина, -рино. оно што припада чакари. – Чакарине очи знају 
препасти исана, сепаратно онок ко-е први пут види.

часни оци, -ије отаца, м. свештена лица високог ранга. – Наш-је Симо 
бијо, вако рећемо, мозгали чоек. Знао-е еглендисати са часније оцима ко-
цркве.

чекићак, -ћка, м. дем. од чекић. – Однијо Криво Пандакалу нешто 
чекићка па није вратијо. Пандакало-се насикиро, није муго заспати свуноћ.

чоко, -е, м. хип. и дем. од човјек. – Није било бољок чоека од унок 
Цвијана Субашића ис-Прибеље. Оно-ми-је бијо прави чоко старињски, по-
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штени.
чувавати се, чувавам се, несвр. чути се често. – И досат-се чувавало 

гадније беćеда, али вакије ко саде није откако-е гавран поцрнијо.
чудо нада чудо, изр. чудеса, изненађење. – Гледа Стоен Милоша 

Пољића како свири румунику. Погађа Милош уне пулије прстије и уна сви-
ри. Вели Стоен: „Ама људи, ово-е чудо нада чудо.“

чупати зуп, изр. вадити зуб. – Није било код-нас зубеније доктура па 
народу чупо зубе некаки Томаш. Бијо вјешт шта-речеш.

Џ

џевер, џевера, м. густ акустичан јавор. – Није добар сваки џевер јавор. 
Најбољи-је џевер са камењара на осунченој страни брда. Од-њега-се праве 
јасне гусле јаворове.

џевераст, -а, -о. дрво које има густину џевера. – Мало-е џевераста 
јавора у-нашом крају. Додуше, има-га на јужној страни Старетине планине.

џеверли, изр. дрво са особинама џевера, усукано и густо. – Има 
и-другок џеверли дрвета, али рјеђе. Море и клен бити џеверли и бољи од 
јавора.

џоњало, -а, м. онај који чекајући дријема. – Сваки џоњало ништа не-
ради вено џоња и проси милостињу. Неће-се џоњало врућ напити ледене 
воде.

џоњалов, -лова, -лово. оно што припада џоњалу. – Џоњалову сиротињу 
нико жив не-море поправити. Све-му дај, јопет сиротиња.

џоњати, џоњам, несвр. дуго чекати дријемајући. – Тешко оном ко спа-
не на ниске гране да мора џоњати и тражити милостињу.

џулов, џулова, м. стар пас који лежи око зграда. – Имо Лужија еднок 
џулова, једва-се вуко по земљи. Није-му било ни до-њега камоли до оваца.

Ш

шалабајзер, -а, м. неодговоран мушкарац који све олако схвата. – Што-
ти, Славко, слушаш тога шалабајзера Раду? Ај вамо људије па ćеди.

швапски, -а, -о. оно што је швапско, њемачко. – Врлетан-је швапски 
језк. И о-Цигна-се море покоја алаисати, али швапска ријеч тешка ко туч.

шећерлук, -а, м. сласт, пријатност, уживање. – Добијо наш поштар 
Ђуро општински стан. Распјево-се Ђуро од пустог шећерлука: „|Ево стана, 
земањскога раја, само лези и уживај баја.|“

шигџија, -е, м. љубавник. – Код-нас Горњака-е и покоја удата друга 
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имала свок шигџију. Ај што-е распушћеница, али кут-ће удата?
шигџин, -а, -о. оно што припада шигџији. – Тешко-е ушпијати шигџине 

трагове. Ун-је-то кријо ко змија нуге.
шигџиница, -е, ж. жена која има шигџију. – Теже-е било ушпијати 

шигџиницу него шигџију. Шигџиница није изилазила на јаву.
шиљити зоп, изр. радити узалудан посао. – Људи, је-ли Саво Ђуђанов 

отишо на посо? „Није, ено-га у Цигиној кавани дрежди и шиљи зоп.“
шишати псе, изр. радити бескористан посао. – О, Илија, ради-ли-ти 

Јоја ишта? „Ради, ено шиша псе по селу, имаш-ли и-ти коек?“
шјајтити се, -тим се несвр. сјајити се, бљештити од сјаја. – Бијо 

Неђуш ис-Пријана у-Мркоњићу па купијо нуву варцарку од Зонића. Шјајти-
се ко гледало, не-да глети у-се.

шкљоца, -е, ж. кратки нож са дрвеним корицама. – Ко-е имо шкљоцу, 
тај је муго свртати трубу и пиштаљику од љесковине прео-љета.

школница, -е, ж. женска особа која се школује. – Код-нас није било 
школница док не почеше радити вирме. Женски свијет чуво ове, а ундак 
листом нагрну у-школе, бива, школати се.

шкргут,-а, м. звук који се чује од шкрипе зуба. – Испреваљивало 
навиљке у Павлезановије Пољана. Сједи Павлезан, чујеш само шкргут зуба. 
Мили боже, да-му-е знати ко-е, згромијо-би све око-себе.

шкргутати, шкргућем, несвр. трењем зуба изазивати непријатан звук 
– Ћио Осте купити едно шиљеже, долази-му зет. Ода по пијаци у Бараћије 
и шкргуће зубије. Зацијенила Брња двије иљаде, а ун има само иљаду и-по.

шкрипити зубије, изр. изазивати шкрипу зубима. – Ено Миркана и 
Ђуре у-Рорије код Глише у кавани, заракијали-се па шкрипе зубије едан на-
другок и попријеко-се гледају. Мугло-би бити свашта.

шкропац, -пца, м. 1. дебље перо лука са цвијетом. – Посадила матер 
црљени лук у долини и лук подобро понијо. Кад лук мало нарасте, а оно, све 
шкропац до шкропца. 2. јак пљусак љетње кише без вјетра. – Косимо ћаћа, 
Лакета и ја у Мукињама неђе око Петрова. Иза подне очепи киша, само уни 
шкропци музу ко из кабла.

шкртарити, шкртарим, несвр. устезати се од трошења. – Ајде, Божо, 
продо-си јањце и насо-се пара, зовни људије ракију, шта шкртариш?

шљевак, -вка м. пут куда се слијева вода. – Има унај шљевак низ-наш 
прогон, чим малко кише пане, дере вода низа-њга ко Унац крос-Преодац. 

шмокљо, -е, м. зимоморан мушкарац неотпоран на хладноћу. – 
У-нашом крају-е била ријеткост да се роди каки шмокљо. Ако-се кои и 
родијо, ун-је поваздан кашљо и рипо ко стара кљусина.

шмокљин, -љина, -љино. оно што припада шмокљи. – Усрет љета кат 
липти зној ш чела, шмокљине сукнене чарапе-су на нуга, капа на глави и 
дебела сукнена бућа на-леђије. Јунаку-е ледено.
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шмрљав, -љава, -љаво. слабашан, неотпоран. – Ђуле Стоенов шмрљав, 
нема шака јада. Превалијо-би-га мало јачи вјетар.

шмрљин, -љина, -љино. оно што припада шмрљи. – Шмрљин-ти-је 
живот никаки живот. Вазда шмрца, кише, боли-га глава, прелађен, и, и, и, 
мани-га.

шмрљо, -е, м. болешљив неотпоран мушкарац. – Бијо код-нас едан 
шмрљо, Ђуле-му име. Вавијек кукавац шмрцо и балијо.

шмрцин, -цина, -цино. оно што припада шмрци. – Шмрцино здравље-
је пртено ко и шмрљино. Оба-се смрзну око Илина.

шмрцо, -е, м. мушкарац који је стално прехлађен. – У шмрце нос по-
ваздан кваси ко шупаљ водијер. Поједини-се ругају: „Шмрцо пече ракију.“

шњегови, -ова, м. сњегови. – Кат уваљају гламочки шњегови између 
Никоља и Триве, мирује се у-кући. Ложе-се дрва и полаже благу сијено.

шољгање, -а, с. једноставно плетење вунених чарапа. – Шољгање-је 
најпростије плетиво. И мушки су знали код оваца шољгати терлуке.

шољгати, -ам, несвр. плести на најпростији начин одјевне предмете. 
– Сав женски свијет је умијо шољгати. Само-су поједине знале плести уну 
љешву одјећу.

шпрдање, -а, с. исмијавање, извргавање руглу. – От пустога шпрдања 
овије нашије луторана, ваљат исан није муго остати на миру.

шпрдати се, шпрдам се, несвр. ругати се, збијати шалу. – Наш-се Сто-
ен шпрда са свачије радом, а својие-се вали до небеса.

шпрдачина, -е, ж. изигравање ругла. – Јој Милева, мила сестро, јес 
видла наше Госпове и шпрдачине? Вргла шешир на-главу ко каки кицош.

шпрдња, -е, ж. збијање шале у доколици. – Код-нас-ти-је вазда шпрдња 
око купијера и кат роде и кат не роде. То-су уне забадалице само да-се до-
коници насмију и потроше вријеме.

штовише, прил. све више и више. – Ка-се буднеш враћо из-млина, ду-
неси штовише метлавине да направимо неколико метала за-куће.

штогоре, прил. све горе и горе. – Што-га гоћице више сјетујеш, ун све 
штогоре ради и неће у покор ни-за живу главу.

штогрђе, прил. грдније од обичног. – Тужи га суду и оцрни штогрђе 
мореш кат-је наки катил и брезаконик. Сатрати чоеку нолику зоб, хм.

штогушће, прил. гушће него обично.  – Поси расод штогушће, јер море 
издати ко и-лани. Лани умало не осташмо брес купуса.

штодаље, прил. све даље и даље. – Оћерај говеда штодаље у-поље да 
не упадају народу у масуле. Ако пољар ушпрега, тужиће и ето глобе.

штодебљи, -а, -е дебљи и дебљи, дебљи од уобичајеног. – Кад одеш на 
дернек, купи нам штодебље прасе да имамо истопити чудо масти. Немој 
какво мршаво.
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штодубље, прил. посве дубоко.  – Кад је едном пјандури умрла жена, 
ун вели, закопајте штодубље, да-се не-би повампирила и изашла.

штожешће, прил. још жешће. – Уватили Прекрајци лопове у-крађи 
сијена па-и добро издерали. Вели Ковчалија: „Кат-и други пут уватите, 
удрите штожешће.“

штојаче, прил. још јаче. – Крали лопови људије благо по нући и прош-
ли брез бубанаца. Вели Дуцко: „Кад-и јопет уватите у-крађи, удрите-и 
штојаче да-се дозову памети.“

штокуда, прил. на разне стране. – У ово свога вијека, бок-ти-га прок-
ло, одало-се штокуда по свијету па-се свашта видило, и добра и зла.

штољешви, -а, -е све љепши. – Отка Иле дође из војске, све штољешви 
момак. Цуре-се поваздан врзмају око-њега, а ун и не-гледа.

штомање, прил. још мање. – Штомање причај и бићеш паметни. Вако 
само утаман тандрљаш и нико-те не-слуша.

штосувљи, -а, -е. још сувљи. – Штосувља дрва, тобоља ватра. Ако-су 
дрва сирова, ватра-се спуши и зачади кућа.

штотањи, -а, -е. још тањи. – Кат је пруће штотање, лашње-га-е упара-
вати и сукати. Лашње-е крошњу плести от штотањок прућа.

штотеже, прил. све теже и теже. – Како-се несретна старост отеже, 
мени-е све штотеже нусити године на-леђије. Јест очињок-ми вида.

штош, што хоћеш. – Каква-ти-је-то, Милане, кврга на глави? „Ударијо-
ме Раде Кукобат керачом пред Глишином каваном.“ „И-нека-е, штош ш њим.“

штроитељ, -а, м. онај који штроји, кастрира. – Бољок и сигурнијок 
штроитеља није било од Уроша Симиџије из Вагана. Имо сигурну руку. 

штроитељов, -љова, -љово. оно што припада штроитељу. – 
Штроитељов шклопац мора бити оштар ко бритва. Не-море-се тупије 
шклопцом штроити.

шћемерити, -им, свр. скупити већу гомилу камена на једно мјесто. – 
Нико жив не-зна ко-е нолике громиле камена шћемеријо по-нашом пољу.

шугов, шугова, м. сиромашан и духом и имањем. – Вазда-е било шу-
гова и биће-и. Највише-и-је било у едном нашом селу. Нећу-ти рећи у коем, 
боим-се дрнуће-се, а уни-су-ти аторљиви на-то.

шуме-се лати, изр. склони се у шуму. – Пита унук дида: „Шта-би ја, 
диде, или Дражиније или на-другу страну?“ „Е, очи муе, шуме-се лати, 
шума-ти мати.“

шут, -а, -о. брав без рогова. – Не-море шут с рогатије нит-је икат муго.
шутити, -им, несвр. ћутати, не говорити. – Боље-ти-је паметно шути-

ти него манито говорити. Кат шутиш, нико не-зна шта мислиш.
шућмураст, -а, -о. сумњив, нејасан. – Посјеко-се Ранко Видесилов ко-

сом па-му-се рана надула и поцрљенила. Видим да-е-то шућмурасто и да 
треба ићи доктуру у Лијевно.
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шчекати, -ам, свр. доживјети непријатност. – Мили боже, шта-е гла-
ва шчекала. Вакок лоповлука није било от постанка свијета ко данаске.

Ć

ćављивање, -а, с. сјављивање оваца у шталу. – Најтежe-е било 
ćављивање јањаца на-награду. Нећe ис-кочака уз-мост да-си мајка божија.

ćављивати, ćављујем, несвр. угонити благо, овце, јањце, козе, говеда и 
коње у шталу. – Овце-смо ćављивали на-награду, а јањце у-кочак. У-кочаку-
сe задијевала четина јањције с прољећа.

ćај, -а, м. сјај. – Ćедимо-ти ми испот Аћушина кленића, ка-се указа 
некакав ćaj код Видесиловe поетe. Мишљадошмо, бог-зна шта-е, кад уно, 
цакло.

ćајан, -јна, -јно. сјајан. – Имо дит Миле едну бритву из Италијe, ćајна 
ко цакло и не рђа никако. Дунијо-е из талијанскок ропства.

ćаркање, -а, с. сјаркање, подстицање ватре да боље горе дрва. – 
Ćаркање-ти-е гурема ка-су дрва сирова. Спушe-се угарци па нема пламена.

ćаркати, -кам, несвр. распламсавати ватру. – Ено Пољићкe, ćарка ва-
тру, спрема косције ручак. Косe доље у-Пландишту, њи шест и ћаћа-им.

ćарнути, -нeм, свр. размакнути дрва да се појави пламен. – Ćарнидe, 
Борка, ватру, вели Ђукица. Нећe дрва да горe, бок-и убиће, асли-су потeгла 
влагe.

ćатити, -им, свр. сјатити, помијешати овце. – Ćатили Симата и Вуне 
овце па оћерашe у Понорце. Доље има водe на-сваком кораку.

ćевање, -а, с. сијевање пред грмљавину. – Ајој, јучe у Грлије пусток 
ćевања и грмљавинe, јађена-ти мајка. Смалијe не изгинушмо.

ćевати, ćевам, несвр. сијевати. – Кат станe ćевати од Дрвара прео 
Урљаја и Градишта, ето и кишe и крупe до-врата. Одма избацуј машу испрет-
кућe.

Ćеверњача, -e, ж. Сјеверњача звијезда. – Чим-се мало смркнe и буднe 
ведро, код-нас-се укажe Ćеверњача изнад Челопека и Јаворовe косe.

ćедeње, -а, с. сједење. – Нашој-се Стани од пусток ćедeња и излежавања 
по-цијели дан дријема. Не-би-се приватила каква посла ни за мила бога.

ćедочeње, -чeња, с. свједочење. – Код-нас-је ćедочeње било како треба. 
Ништан, дођeш у-сут, ćеднeш прет судију и по реду говориш. Нико не-смeта.

ćеменик, -а, м. сјеменски кромпир. – Купијер ćеменик-се мијења свакe 
трећe годинe, ако-ш да-ти родe купијери. Најбољe родe ка-се пошакају.

ćера, -e, ж. сјера, прљава вуна. – Буднe вуна пуна ćерe послије шишања 
оваца. Вуна се перe у вишe вода да изађe ćера.
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ćерав, -рава, -раво. онај који је пун сјере. – Ćерава-се вуна нуси на пера-
ло па-се удара дрвеном пракљачом по-њој да-се вуна бољe оперe.

ćеромак, -ака, м. сиромак, сиромашан човјек. – Велим ја Симану: 
„Како-е газда?“ Он спика одговори: „Добро, како ти, ćеромаче?“

ćет, -а, м. савјет, упутство. – У-нашом селу није било бољок ćета ко 
у Симe Бошњака. Имо некаки стогодњак па иж-њек толково народу шта-ће 
бити.
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Речник пиротског говора, Том I (А – Њ) и Том II (О – Ш), изашао је де-
цембра 2014. године у издању ЈП Службени гласник Београд. Прву Допуну 
Речнику пиротског говора објавили су Српска академија наука и Институт за 
српски језик САНУ у Српском дијалектолошком зборнику LXIV 2017. године. 
У другу Допуну Речнику пиротског говора унео сам лексику народних песа-
ма и лексику на тему човек и смрт, највише са простора Пиротског округа. 
Осталу лексику бележио сам на допунским истраживањима у мом Горњем 
понишављу, у коме сам провео детињство и младост. Осим речи и израза којих 
нема ни у Речнику ни у Првој допуни, унео сам и хомониме који у њима имају 
сасвим различито значење. Све хомониме сам означио курзивом. У малом 
броју случајева наводим хомоним који се налази у Речнику или Допуни, али 
поред унетих значења има још неко или неколико ненаведених значења. Унео 
сам и мали број хомонима који боље прецизирају већ унета значења, а у не-
колико случајева уносим хомоним да бих га јасније протумачио.

Упутство за коришћење речника

У речник сам унео само оне речи које нису у стандардној употреби у 
књижевном језику. Да бих избегао превелик обим, нисам уносио познате 
речи и њихова стандардна значења, имена, надимке, патрониме, зоониме, 
топониме, микротопониме и хидрониме, етнике и ктетике, као ни ретке речи 
за које нисам добио потврду у реченици или нико није знао да ми поуздано 
објасни њихово значење. Изоставио сам и већину имена верских празника и 
већи део дечјег говора. Глаголске именице, трпне придеве и радне придеве, 
вулгарне речи и савремени градски жаргон уносио сам само када их нисам 
могао избећи.

У азбучном поретку полугласник ь долази после ш, а сугласник ѕ после 
ж. Акценат је експираторан и означено је само његово место.

Именице дајем у номинативу а глаголе у трећем лицу презента. Ако 
се именица или заменица јавља у једном једином примеру, и то у падежу 
који није номинатив, дајем је у том падежу. Неке ретке глаголе дајем само у 
времену у којем се појављују у датом примеру. Ако се нека ретка реч налази 
само у једној забележеној реченици или изразу, а њено значење не могу да 
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одгонетнем, пишем је тако што стављам тачку иза ње, а затим наводим и ту-
мачим реченицу у којој се налази и чији је смисао јасан. Различита значења 
исте речи означавам редним бројем, затим дајем тумачење иза кога следи 
један или више примера који илуструју то значење. Уз ретке речи дајем више 
примера него уз оне које су у честој и широкој употреби. Иза сваког примера 
дајем ознаку за село из кога је казивач.

Ознаке и имена насеља из којих су казивачи, по општинама

Б – Бабушница
Б-Ал Александровац
Б-Бг Богдановац
Б-БД Брестов Дол
Б-Бш Братишевац
Б-ВБњ Велико Боњинце
Б-Вв Вава
Б-Вј Војници
Б-Вш Валниш
Б-ГК Горње Крњино
Б-Го Горчинце
Б-ГС Горњи Стрижевац
Б-ДК Доње Крњино
Б-Дл Дол
Б-Др Драгинац
Б-Дч Дучевац
Б-Зав Завидинце
Б-Из Извор
Б-Кђ Калуђерево

Б-Ки Кијевац
Б-Км Камбелевац
Б-Лн Линово
Б-Лс Лесковица
Б-Љу Љуберађа
Б-МБњ Мало Боњинце
Б-МС Модра Стена
Б-Ос Остатовица
Б-Па Пресека (српска)
Б-Рљ Раљин
Б-Рце Радињинце
Б-Рш Радошевац
Б-Са Студена
Б-Сл Стол
Б-Су Сурачево
Б-Сц Стрелац
Б-ЦЈ Црвена Јабука
Б-Ш Штрбовац

Д – Димитровград и делови општина Бабушница и Пирот
Д-Бб Бребевница
Д-БД Бански Дол
Д-Бо Бољевдол
Д-Бр Борово
Д-Бћ Браћевци
Д-Вз Верзар
Д-Ви Власи
Д-ВО Височки Одоровци
Д-Ву Вучидел
Д-Вч Врапча

Д-ГК Горњи Криводол
Д-Гу Гуленовци
Д-Др Драговита
Д-Зв Звонце
Д-Из Изатовци
Д-Ис Искровци
Д-ЈД Јасеновдел
Д-КВ Куса Врана
Д-Км Каменица
Д-Лу Лукавица
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Д-Па Пресека (бугарска)
Д-Пг Поганово
Д-Пп Пртопопинци
Д-Пра Прача
Д-Пц Петачинци
Д-Пш Петрлаш
Д-Рд Радеина

Д-Рк Ракита
Д-Ск Скрвеница
Д-Сл Славиња
д-См Смиловци
Д-Сн Сенокос
Д-ТО  Трнски Одоровци

К – Књажевац
К-Бб Балтабериловац
К-Вр Вртовци
К-Гб Габровница
К-ГК Горња Каменица
К-ЈИ Јаловик Извор

К-Јњ Јања
К-Кл Кална
К-Ст Стањанци
К-Ћу Ћуштица
К-ЦВ Црни Врх

П – Бела Паланка
П-Бж Бежиште
П-ГК Горња Коритница
П-Кз Козја
П-Кл Клисура
П-Кре Кременица
П-Лш Ланиште
П-Љу Љубатовица
П-Мкл Моклиште

П-Ор Ореовац
П-Пж Пајеж
П-Сц Сињац
П-Те Теловац
П-Цч Црнче
П-Шљ Шљивовик
П-Шп Шпај

Пирот
Бе Бела
Бер Беровица
Бз Базовик
Бла Блато
Брл Брлог
Брц Бериловац
Бс Басара
БЧ Барје Чифлик
ВЈ Велики Јовановац
ВЛк Велика Лукања
Вој Војнеговац
Вр Враниште
ВРж Височка Ржана
ВС Велико Село

ВСв Велики Суводол
Гњ Гњилан
Гос Гостуша
Гра Градашница
Грш Градиште
ДД Добри До
Дој Дојкинци
Држ Држина
Зс Засковци
Изв Извор
Јал Јалботина
Јел Јеловица
Км Камик
Кп Копривштица
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Кр Крупац
Кс Костур
Ку Куманово
МЈ Мали Јовановац
Мл Милојковац
МЛк Мала Лукања
Мр Мирковци
МСв Мали Суводол
НМл Нова Мала (данас део Пирота).
Нш Нишор
Об Обреновац
Ор Ореовица
Орљ Орља
Ос Осмакова
Пет Петровац
Пк Паклештица
Пир Пирот
Пл Планиница
Пн Понор
Пок  Покровеник
ПРж  Пољска Ржана

При  Присјан
Пс Пасјач
Рас Расница
Рг Рагодеш
Рос Росомач
Рс Рсовци
Ру Рудиње
СГл Сиња Глава
Соп Сопот
Сре Срећковац
Ста Станичење
Сук Суково
ТД Топли До
Тм Темска
Трњ Трњана
ЦД Церевдел
Цер Церова
Цр Црноклиште
Црв Црвенчево
Чин Чиниглавци
Ш Шугрин

Село Велика Лукања (на ушћу Гостушке реке у Височицу), Мала 
Лукања (око 2 km низводно) и Завој (око 5 km низводно) потопљена су у 
природној катастрофи, када се велика количина земљишта сурвала у кањон 
Височице. Само у Великој Лукањи било је остало неколико кућа, које су 
исељене, када је на Завојском језеру завршена брана, која је септембра 1989. 
године затворена, када је почело потапање долине Височице све до Паклеш-
тице.

Техничке скраћенице
агр.  аграрни термин
акуз. акузатив
анат. анатомски
аор. аорист
арх. архаично, застарело
астр. астрономски
аугм. аугментатив
бас. басма
безл. безлични глагол
биол. биолошки

благ. благослов
бот. ботанички
бр. број
брз. брзалица
буг. бугарски
в. види
везн. везник
вер. праз. верски празник
вет. ветеринарски
вок. вокатив
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вулг. вулгарно
ген. генитив
геогр. географски
геол. геолошки
гл. им. глаголска именица
грађ. грађевински
дат. датив
дем. деминутив
деч. дечји говор
енкл. енклитички
ж. женски род
жарг. жаргон
заг. загонетка
зам. заменица
зан. занатски
зб. збирна именица
зоол. зоолошки
изр. израз
имп. императив
импф. имперфекат
ирон. иронично
јд. једнина
кл. клетва
комп. компаратив
л. лице
м. мушки род
мед. медицински
мет. метеоролошки
мит. митолошки
мн. множина
мтз. метатеза
нар. вет. народна ветерина
нар. мед. народна медицина
нег. увек негативно значење
непозн. непознатог порекла
несвр. несвршени глагол
нов. реч која се користи у 

новијем говору

обич. обичајно
оном. ономатопеја
пеј. пејоративно
перс. персонификација
перф. перфекат
песн. у песми
подр. подругљиво
поим. прид.  поименичени придев
пом. гл. помоћни глагол
посл. у пословици
предл. предлог
прид. индекл.  непроменљиви придев
прил. прилог
прил. сад. прилог времена садашњег
прип. у приповеци
пс. псовка
р. пр. радни глаголски придев
рет. ретка реч
реч. речца
ром. ромски
с. средњи род
свр. свршени глагол
слов. словеначки
сточ. сточарски
суп. суперлатив
трп. пр. трпни придев
турц. турцизам
узв.  узвик
узр.  узречица
уп. упореди
уч. учестали глагол
фиг. фигуративно, у преносном 

смислу
хип. хипокористично, одмила
цркв. црквена реч
шаљ. шаљиво
шатр. шатровачки
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А

а везн. за; што се тиче. – Свакому по парче, а Тоши што се отроши 
(Вој).

а везн. упитно. – Че идемо ли, а? (Вој).
а-моме изр. при обраћању женској особи: јели. – А-моме, доде-Сево, куде се 

дену бата-Сретко, не виџевам га (Вој).
а оно реч. упитно него. – Нече да мож тека! А оно (како)?! (ДД. Сук).
а сьга де изр. и шта сада; хајде, покажи се сада. – А сьга де, да видимо 

дали си ти појак или ја? (ВРж).
абакалам де изр. арх. хајде. – Абакалам де, покажи се (Об. Пир).
абре-ебре, абре-убре изр. хајде. Абре-ебре, абре-убре, убраше га и оже-

нише га зачас (Вој).
абьр м добра вест. – Пратила сам му абьр да дојде на честито (Сре).
ае узв. при одазивању женске особе: ту сам, ево ме. – Јованће! – Ае, Бошко! 

(Вој).
ај…вај узв. у додоличким песмама. – Ај додо, вај додо /Дај, боже, росну 

ћишу (Бз, Цер).
ајде де изр. ипак некако. – Да је сам, ајде де, ама он повел и женуту и 

децата (Вој). Да је само това, ајде де, али он ми штету прави сваћи дьн (Км).
ајдучћи прил. лоповски. – Ајдучћи гледа и ајдучћи оди, одма га позна 

да је голем лопов (Јал).
ајковина ж део атара у коме борави. – Мрсни вьр, тамо је његова 

ајковина, цело лето борави на туја страну (Чин).
ајнаџисује несвр. ленчарити. – Олењи се, поче да ајнаџисује (Вој).
ака (се) несвр. непрекидно се кретати по планинским врлетима. – Цел 

живот сам акал са-стоку по нашу планину (Пк).
ала ставрла изр. сачувај, боже. – Ала ставрла, сачувај боже! У Присјан 

сам чул од мојега деду, турска реч остала (При).
алал вера благослов и охрабрење браво. – Алал ти вера, сине, донесе прву 

плату у кућу (Вој).
алалисује несвр. 1. благосиљати купца; поклањати са благословом. – 

Алалисујем ти све што си купил од мене, платил си ко домаћин (Чин). 2. ирон. 
препуштати са благословом (отето, украдено, неплаћено). – Алалисујем 
му га: што је украл нека му је алал (Пет).
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алачуђе ж мн. (од алачyга ж алатка; прибор) неопходна опрема (овчара, 
дунђера); пртљаг. – Збери си алачуђете и си иди (Сук).

аљав, -а, -о неодговоран; неваспитан. – Аљаво, не знаје кво прича (Пир).
аљинсћи ковчег изр. ковчег за чување (женске) одеће. – Башта ми беше 

купил аљинсћи ковчег да си у њега чувам дар, и аљинуту (ЦД).
аметом прил. у правом смислу, баш, сасвим. – Оно и сьг не разбира, ама 

тьг аметом неје разбирало (Вр).
аминтује свр. потврдити, аминовати. – Док газдата не аминтује не 

могу да ти дадем, неје моје (Држ).
амча ж омча. – Вржи га на амчу, да се не мож одврже (Рс).
амчи несвр. преплитати, омчама завезивати (при плетењу, везивању). 

– Еве како плетем, амчим га с иглу (Пир).
амьнте узв. аман, доста са тим. – Амьнте, молим ви, досадисте ми сас 

ваше речи безобразне (Зав).
антерија ж врста дуге мушке горње хаљине од сукна (за свечаније при-

лике). – Носила се антерија, мушка дреја доземи (Зс).
антопот м замлата. – Исто је антопот, замлачује се (Гос).
апе несвр. фиг. халапљиво јести. – Апе ли, апе, загладнел у планинуту 

(Брц).
аризује несвр. поклањати. – Черко, ја ти аризујем лозје у Рид и њиву у 

Крушће (Вој).
арначће прил. подоста; прилично јако. – Арначће ми наплни торбуту, 

че ми требе једење за целу недељу (Сре, Чин). Арначће га удари сас кобилкуту 
(Вој).

аршљак м рет. мангуп, скитница; особа без морала. – Кад је жена 
аршљак, или муж, кућа се не кући (Кр).

ахао узв. при одазивању жене ево ме, ту сам. – Јевросимо! – Ахао! (Тм).
аџамика ж млада и неискусна женска особа. – Јана ми је млого аџамика 

(Гос).
ашик м (н.п.). вољени. – Окрени се Пери ашик, ој рудино (Гос).
ашко сам изр. добро ми је, добро сам. – Како си? – Ашко сам. Нек 

потраји тека! (Сре. Вој).

Б

ба узв. при међусобном плашењу разигране деце. – Кутамо се, играмо жмурку, 
окнем ба и уплашим га (НМл).
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бабанѕа м/ж плећата особа високог раста. – Он беше бабанѕа, крупан 
човек (ТД).

бабачко прил. јако добро. – Како си? – Бабачко! (Кр).
бабинсћи прил. на старински начин. – Бранка из Јеловицу ме лечи 

бабинсћи и олечи ме (ВРж).
бабинсћи лек изр. лек који дају видарица или врачара. – Жена ми до-

несе бабинсћи лек и, бог да поможе, олечи се (ВЛк).
бабурес, -та, -то који има надувено лице. – Дојде бабуреста у лице, како 

надујена (Држ).
багрен м бот. багрем Robinia pseudoacacia L. изр. шаљ. Багрем бања 

гробље. – Че се одморимо када отидемо у багрем бању, там има ладовина 
(Цр).

бад м. део игле плетиље. – Сви се девет бада испребише (Д-Пг, Пир).
бадавџија ж ленштина. – Бадавџија бадавџисује, и он си има некакву 

работу (Кс).
баје си на лудуту главу изр. кука без разлога. – Свакој вој крив за по-

нешта па само кука, баје си на лудуту главу (Сук, Вој).
бакалам узв. хајде, дођи. – Е ви озгоре, бакалам (Пок). – А-бакалам, ајде 

дојдете на по рећију (Вој).
баклина ж бокал. – Домаћине, гледе по баклине (При).
баљдише свр. преморити се; посустати. – Ја баљдиса овдева, овај ра-

бота тешка (СГл).
бантало с брбљива и вулгарна особа, оговарача. – Она је бантало голе-

мо, не требе ми у кућу (Вој).
банује несвр. (н.п.) обављати дужност бана. – Бануј, бане, или да 

банујем (Км, Бер).
банчица ж хип. од банка метална новчаница од десет динара. – Да си ми 

одма врнеш банчицуту (Пк).
бањичар м мет. ветар који дува кроз долину из правца Бањице. – 

Бањичар је остар и јак ветар, дува од Бањицу (Гра).
бапка ж, дем. баба (која зна да врача). – Бапка ти баје /Рупа ти зјаје (Гос).
барабанче с мали бубањ. – Купимо му барабанче па цел дьн удара у 

њега и поје (Бер, Пир).
барагџија ж мушкарац која живи у бараци. – Он је барагџија, живи у 

бараку под Сарлак (ПРж).
барагџика ж женска особа која живи у бараци. – Барагџићете се сваћи 

дьн карају (Пир).
барјетина ж (н.п.). барла, капа од овчије коже са непостриженом ву-

ном, шубара неодређеног облика. – Бели ти се бела барјетина барјетина (Гос).
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башту да си утепаш изр. јако добра храна на трпези. – Једење убаво, 
башту да си утепаш (Вој).

башчаванџиница ж башта. – Имамо башчаванџиницу, па рано почне-
мо да износимо на пијац зеленчуг и убаве паре узимамо (НМл).

беглеџија м (н.п.). пастир који има много оваца; трговац који продаје 
овце (Б-ДС, Бла).

беговица ж арх. бегова жена. – Сьн сьнила була беговица (Км, При).
бегодвори м мн. (н.п.). дворови богаташа, бега. – Отворете бегодвори /

Ладо, ладо (Пс).
бегом прил. (н.п.) бежећи. – Па си бегом побеже (Пс). Бегом, бегом на 

своји дворови (При, Пн).
беда победила изр. (н.п.) притиснути дуг; притиснути сиромаштво. – 

Маноила беда победила (При, Пн).
бедевија ж кобила (за јахање). – Да појаши љуту бедевију (ЦД).
безгачко м шаљ. (врло мало) мушко дете без гаћа. – Че ти отћинем ши-

шаркуту, безгачко, дојди да те облечем (Вој, Држ).
бел камик изр. кречњак (станац). – Жлт равньц расте куде има бел 

камик (Дој).
бел-пченица ж (н.п.) пшеница белог и крупног зрна. – Да се роди бел-

пченица (Нш).
бела беца (н.п.). (бела) овца. – Јела-м, јелам, бела бецо (Км).
бележи несвр. обележавати;тетовирати уво приплодног грла. – На 

тија дьн бележимо овце, турамо њим белег (Кр).
белеју му се зуби изр. бити насмејана особа. – Њему се увек белеју 

зуби, увек је весел према човека (Трњ).
бели несвр. избељивати лице (брашном, белим пудером). – Ја сам си 

белила лице сас брашно: ударим с дланове у вречуту, па се ударим по образи 
(Чин, Вој).

белилка ж место уз текућу воду где жене беле платно. – Еве, сад смо 
на белилку пошле (Км, Бер).

белка се несвр. одавати белину, белити се. – Што се белка тамо (Гос).
бело видело изр. дан; свануће; дневна светлост. – Ја сам за бело видело 

дома када се вртам од појату (Зс).
бело лале изр. фиг. невеста. – Бело лале по трпезу шета (При, Пн).
белолик, -а, -о који има бело лице. – У њу поје мома белолика (Гос).
белћи је видел изр. живот му је прошао узалуд. – Белћи је видел: само 

смртове, патња и оскудација цел живот (Сук).
белћим реч. уместо да. – Белћим да згодим, а ја погреши (При).
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белучаник (камик) м белутак. – У Посериград белучаник камик, не 
задржава воду, нече ни капку да задржи (Зс).

бена ж обич. предсвадбени обичај. – Тија обичај кажемо лада или бена. 
Тьг само девојће иду на-воду преко недељуту пред самуту свадбу (Дој).

бенѕин м бензин. – Бенѕинат је опасан, не приноси се при огањ (Сре. Гра).
берач м особа која бере (воће, поврће). – Ти си ми бил берач, ајде на 

ручьк дојди (Кс).
бере, пребира изр. одабирати и издвајати (дарове). – Мајћата бере, 

пребира (Км, Бер).
берија ж галама; свађа. 1. изр. надигне берију почети галамити . – 

Надигне берију, надигне окање без потребу, тека свако јутро (Вој). 2. изр. (на)
диѕа берију галамити; свађати се. – Зашто надиѕаш берију када знајеш да 
си ти крив а не она (Сук).

бесна воља изр. (н.п.) велика љубав, луда воља. – Бесна воља, Јово ле 
(ДД).

бива реч. тако је, може тако. – Добро ли сам поставил плотат? – Бива, 
нема грешка! (Соп).

бије. бијејечи прил. сад. (од бије несвр. ударати) ударајући. – Дрва бра, без 
руће остадо бијејечи (Соп).

бимбона ж рет. бомбона. – Донела му баба бимбоне (Б-БД, Пир).
бистри политику изр. (неуко) расправљати о државним и светским 

проблемима. – Уз рећију и мезе, по цел дьн бистре политику (Кр).
бицикла ж бицикл. – Нај си ми згодно да се возим на бициклу, и 

најјевтино дојде (ПРж).
бичле с дем. и хип. од бик млади бик. – Продај ми бичлето, допаде ми се 

(ТД).
благо си га (њему) изр. имати среће; уживати. – Благо си га тебе: 

дошьл си зет, наследил си оседланога коња (Сре).
благословија ж богословија. – Учил благословију и завршил за попа 

(Кп).
благосов м благослов. – Родитељи ми дадоше благосов и одобрише ми 

да узнем Бору (Пк).
бланаво и меко прича изр. причати споро, разговетно и доброћудно. – 

Тека га бланаво и меко прича, маже га дорима када га каже (П-Сц, Вр).
бланџика ж непредузимљива; попустљива и доброћудна женска особа. 

– Она је бланџика: оче да помогне, оче да даде и избегава да се кара. (ВРж).
блесавеје несвр. галамити и неразумно се понашати. – Немој да 

блесавејеш, деца да си бијеш без потребу (ВСв. Гра).
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блесавштине изводи изр. чинити нешто глупо и недолично. – Блесав-
штине изводи, а за работу се не вача (Пет).

блесоча ж уврнутост; неурачунљивост. – Блесоча је голема при њу 
(Вој).

бљуткав, -а, -о бљутав. – Чорбата бљуткава, неси ђу застројила (Држ).
близница ж вар (на металном предмету). – Шината неје нова, има 

близницу на две места (Вој).
бобовиње с сасушене стабљике и празне махуне боба. – Колко да су 

гладна, говедата нече бобовињето ни да погледају (Вој).
бобьк м хип. од боб бот. боб Vicia faba L. – Увек си саднем бобьк, он рано 

стиѕа, а најде се и за задушницу (Чин).
бог да поможе изр. богу хвала, кренуло је на добро. – Бог да поможе од 

овче коже (Вој. Пок).
божичев, -а, -о божићни. – Обично се преко Божичев пос свадбе не 

праје (Пет).
бојађи прил. тобож, бајаги да. – Бојађи че дојде да ми помогне да до-

косим, па га још нема (Гос).
бојже узв. чуђења како то, зар је могуће. – Бојже, какво чудо напраји таја 

жена (Рс).
бок-ти-душа изр. преклињања душе ти, помогни. – Бок-ти-душа, ти баш-

та, ти мајћа, у голему сам невољу, помогни (Вој).
бокче с хип. божја мајка. – Божју мајку зовемо и бокче (Пн).
болужњав, -а, -о болешљив. – Болужњав си, немој без дреју да излазиш 

(Вој).
бомбонџија м занатлија који прави и продаје бомбоне и друге посла-

стице у сувом облику. – Башта вој је бил бомбонџија и призетил се овам (Пет).
борави несвр. (н.п.). наставити трајати (упркос неповољним околно-

стима). – Ћитка му је врло боравила (Км, При).
боранића ж хип. од боранија боранија. – За ручьк че готвим боранићу, ти 

това највише волиш (ВЈ).
бразди несвр. повлачити (прву) бразду (о орачу). – Ја браздим, а жената 

по мене че сади компире у сваку трећу бразду. (Вој).
брала м хип. брат. – Да сашијеш брали кошуљицу (Гос).
брана ж даска прилагођена поравнавању орања и покривању семена (на 

коју се причврсти трње које се и оптерети), брана. изр. на брану свлече 
свући низбрдо на великој грани као на брани. – Свити пластове на брану свле-
чемо до колата (Дој).

братко с. хип. брат; драги друг. – Не може тека, братко мој, че га прајмо 
другако (Држ).

– 13 –



Драгољуб Златковић136

братће м вок. брат; драг и близак друг. – Че те молим, братће, ко бога 
че те молим, да ми са помогнеш (Вој).

бре узв. за појачавање при обраћању мушкарцу. – Ти си, бре, подобар 
косач од мене (Рс. ВРж).

бревенек м рет. /бревенеци м мн. уске сукнене чакшире посебног кроја 
(без шлица и џепова, а са левим и десним отвором на предњем делу). изр. неје 
ми испадал из бревенек није моје дете; није ми близак. – Кво да га браним 
ка ми неје испадал из бревенек (Вој).

бревенечетија с мн. дем. дечије беневреци, чакшире од абе из народ-
не ношње:уп. бревенечћи. – Некада су малко поголема мушка деца носила 
бревенечетија (Чин). – А момчетија у бревенечетија (Кп).

бревенечћи м хип. мн. в. бревенечетија. – Че му прајмо бревенечћи, стањује 
веч момче (Сре).

брегар м геогр. брежуљак; коса. – Станула на брегарат и поје (Пс, При).
бренгал м врста митраљеза. – Чала Чорка бренгал носи (ПРж).
брже-боље изр. одмах, што пре. – И ја брже-боље, рипну на коња и за-

теко га с овце у мојуту ливаду (ВЛк).
брзгаив, -а, -о пргав, жустар. – Он је брзгаив малко, плане зачас (ТД).
брзгоше свр. пожурити. – Мија брзгоса да се дели (Вој).
брзејечи прил. сад. од брзи, (н.п.) гонити. – Сури влци брзејечи (При).
брзи несвр. ужурбано радити. – Брзимо да саберемо сеното, да прете-

чемо облакат (Бе).
брижљив, -а, -о који (превише) брине. – Станина мајка брижљива (ВРж).
бристар, -стра, -стро рет. бистар. – Бристра водица, мирна главица (Пок).
брич м бочна ивица на (испегланим) панталонама изнад колена. – 

Оспред брич /Оѕад нема ич (Д-КВ/ЦД).
бричат утича изр. фиг. старити, губити полну моћ. – Старејемо, бричат 

веч утича (Пир).
бричи несвр. бријати. – Бричеју га девет берберина (ВРж).
бричи ли се владика изр. ти и твоје мишљење никоме нисте важни. – 

Кој па тебе пита бричи ли се владика, работи и ћути (Вој).
брод броди изр. 1. газити преко текуће воде (потока, реке). – Преко 

реку брод броди (Пк). 2. путовати бродом. – Сас два брода бродеше (Соп).
бродар м (н.п.). луталица. – Ој овчаре, бре, бродаре (Бз).
броји несвр. сматрати, убрајати. – Овам те сви бројимо у будале, па 

какьв год шашир да тураш на-главу (Вој).
брстина ж брст. изр. бије му око на брстину козар је, има козарско 

искуство. – Правиш се овам голем господин, а још ти бије око на брстину 
(Пир).
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брстинка ж хип. и дем. брст. – Насечем на козете брстинку и турим њим 
у јасле (Јал).

буа /бува несвр. пеј. ићи наслепо. – Куде буаш натам, отвори очи (Кп).
буаљћа ж рет. маљ за набијање земље. – С буаљћуту набивај, да се убаво 

набије и да буде равно (ВЈ).
буба несвр. говорити неразумљиво; говорити простачки. – Најдомо се 

у Београд у трамвај и он одма поче да буба пиротсћи, а мене срамота (Бла. 
Зав).

бубаљка ж зоол. бубица, буба уопште; врста инсекта који гмиже. – На-
падале бубаљке у млеко (Ос).

бубњи несвр. бубњати (јака ватра у пећи). – Кубето вану да бубњи, 
млого си га наклал (Пет).

бубреје несвр. бубрити. – Зрно бубреје у влагу, отвори се уземи и кьљи 
(Вој).

буди везн. (н.п.). ако. – Буди бежи, зашт ми коња води (Пс). Буди идеш, 
што овчара водиш (Држ, При).

будьн, -дна, -дно будан. – Бејо будьн ка почеше да окају (ДД).
буђавац м руг. мушкарац који има светлу и ситно-таласасту косу. – 

Њега смо окали буђавац, косата му коврџава ко длака на буђавете свиње што 
смо чували (Тм).

бује ж мн. од бьла/бала: бува. – Лимнуше ме бује (Црв).
булан м шаљ. (н.п.). који је леп и бео као цвет булке. – Бел булане, ти 

ћуране /(Боце) ле (ТД, Пок).
буљује несвр. рет. упознавати се, стицати искуство. – Ја несьм по това 

буљувала, не знам (Пир).
бумбав, -а, -о дебељушкаст. – Жената му убава у лице, али бумбава и 

лењава (Соп).
бунѕа несвр. лутати; лудовати. – Син само бунѕа, само лута и пред-

јутро си дооди (Зав).
бунталија ж (н.п.). нонсенс, по броју слогова и рими, парњак речи олалија. – 

Олалија, бунталија/ Па се сваља олалија (Орљ, Ку).
бурегџија м пекар који прави бурек: уп. буругџија. – Ја сам бурегџија, 

рано почињам работу (Пир).
бурманлија м (н.п.). венчани прстен, бурма. – Ово је његов прстен 

бурманлија (ЦД).
буругџија м арх, в. бурегџија. – Некој мој деда правил бурек у Пирот, па су 

нашу фамилију по њега назвали Буругџије (ПРж).
буча ж име које се даје овци са растреситим вуном (какву има и на 

глави). – Буча је кротачка овца и све иде уз мене (Кр).
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бучља м руг. мушкарац са великом и неуредном косом. – Леле, тија бучља 
пошьл у нашто лозје (Пет).

бучна ж руг. женска особа са великом и неуредном косом. – Окале смо 
ђу бучна, имаше голему косу (Пир).

В

вадица ж дем. од вада: узак канал за доводење воде до површине која се 
наводњава. – Ископам вадицу с матику низа-сред градину и водуту од њу 
разводим по редове (Вој).

важнос м значај. – Прави се важан колко очеш, ја од твоју важнос не-
мам ништа (Кр).

вазна ж ваза. – Донесе ми и поклони ми вазну сас цвеће (ВЈ).
вај додо узв. при певању додоличких песама. – Вај додо, вај додо (Бз). Вај 

додо, додоле (Брл, Дој).
вај дуга пеперуга узв. при певању додоличких песама. – Вај дуга пеперуга /

Дај, боже, дај (Нш).
вај дуда узв. при певању додоличких песама. – Вај дуда, вај дуда /Дај, боже, 

дај (К-Ст, Бз). Вај дудо, пеперуго (Зав).
ваклушан м бео ован са црним колутовима око очију. – Ваклушана 

си нечу продавам за никаве паре, њега повише волим од свете овце заједно 
(Држ).

ваклушана ж бела овца са црним колутовима око очију. – Овца ваклу-
шана је бела овца која има црно окол очи или под очи (Ор).

вакьл, -кла, -кло који има црне колутове око очију (овца). – Гледам да ми 
овьн буде вакьл, да су ми овцете повише вакле (Бе).

валеју га изр. (н.п.). хвале га. – Млого га људи валеју (Јел).
ваља реч. ваљда; вероватно. – Ваља да беше и он сас њи (Грш). Че га 

чекамо, ваља че стигне (Сук). Ваља да је тека како ти рече (Вој).
ваљаје несвр. рет. одговарати, бити добро; уп. вела, вељаје. – Тека че ваљаје 

да га напрајте, а ви како си очете (Чин).
ване свр. почети чинити нешто. 1. изр. ване (за) крај сазнати (све 

појединости). – Штом чује да се нешто десило, одма трчи там да ване крај 
како је бьш било (Сре). 2. изр. ване кусур (хронично) оболети. – Правил се 
јунак, работил без меру и са ванул кусур (Вој). 3. изр. ване света отићи дале-
ко и не јављати се. – Оче да ване света, да остави мене саму с четри малечка 
дечица (Вој).
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ване сирење изр. подсирити млеко. – Ванем сирење сас мају, мајата ми 
посигурна од сириштето (Сук).

вањује (се) несвр. 1. хватати се. – Она се за кудељу не вањује, ама знаје 
дрва да бере (Пет). 2. изр. вањуј света склањај ми се с очију. – Вањуј света, 
моје очи да те не гледају (Сук).

вар м негашени креч. – Товар вар /На пазар /Торба брашно /Под самар 
(СГл).

варба ж фарба. – Да ми купиш зелену варбу, капијуту очу да варбам 
(НМл).

варба несвр. бојити, фарбати. – Ја варбам перашће само у луковиње, 
немам паре за купену варбу (Јал).

варди му стра изр. штитити некога од опасности. – Баба оче да спим 
при њу да вој вардим стра (МСв).

Васуљевдьн м вер. праз. дан Светог Василија. – Пред Васуљевдьн пуца-
мо овьс, кој кога воли (Пир).

вата сирење /вача сирење изр. подсиравати. – Ја само у тија суд вачам 
сирење и држим га чисто (БЧ).

вати се свр. ухватити се; одговорити по мери; упасовати се. – Убаво 
си га одмерил и отсекал, вати се, леже куде му је место (Пир).

ваћица ж (омања) бела овца са црним колутовима око очију. – Ваћица 
крвљосала, пушта вој крв на-уши (Држ).

вачај си реће, потоће изр. (н.п.) иди где те ноге носе, одлази одавде. – 
Вачај си, сине, реће, потоће (ВСв, Рас, При).

вебрувар м фебруар. – У вебрувар падају најголеми снегове (Сук).
ведри (се) несвр. мет. разведравати се. – Поче се ведри, че буде голем 

студ начьс; че спу куче и мачка заједно (Држ).
везе несвр. украшавати везом. – Везејечи руће ознојила (Км, При).
веје несвр. лепршати. – Веје ли му барјак (Пс).
век м ток живота. – Лош му је бил векат, мучил се, патил се (Сре).
вела несвр. в. ваљаје. – Не вела ти тај работа (ВЛк. Гос. Бе).
вељаје несвр. в. ваљаје. – Не вељаје, немој га купујеш (Цер).
Вељи четвртак м вер. праз. Велики четвртак. – Јајца чинимо пред слнце 

на Вељи четвртак (Вој. Км).
веприна ж аугм. нераст, вепар уопште. – Излете голема веприната из 

кочинуту и уплаши ме; оно асли коњ (Сук).
веса ж арх. турска капа, фес. – На главу му златна веса (При). На веньцат 

златна веса (Км, При).
ветар веје изр. (н.п.). дувати ветар. – Ветар веје, град лелеје (Пс).
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вечерањ, -ња, -њо вечерњи. – Он је вечерањ гос; седне па си не умеје от-
иде, не мож си спимо од њега (Јал).

вечерьшањ, -ња, -њо од ове вечери, вечерашњи. – Вечерьшњото млеко 
закачим пред врата на куку, да се лади (БЧ).

вешалник м шаљ. онај који беси. – Једьн мој син учи за судију, једьн за 
вешалника, да вешамо Драгу Бузака, тека је рекьл Новча Томин (Пок).

Вида вер. праз. (н. п.). Видовдан. Видовдан процењује (изнето ново рубље 
које виси на конопцу). – Вида види, Лиса лиси (Сук).

видалце с мала светиљка, жижак. – Иди, бабо, упали видалцето (Гос).
видено и невидено изр. и јавно и кришом. – Давала сам њим и видено и 

невидено, муж неје знал колко сам ђи све помагала (Држ).
видење/виденије с виђење, сусрет. – Идо на виденије сас мојега брата 

Милу (Чин, Вој). Идомо на видење сас свата и свау (Вој).
виделко с 1. светлост, светлост дана. – Излезо надвор, на виделко да 

требим васуљат (Вој). 2. мала светиљка. – Дај, чере, виделкото понавам, да 
могу да уденем коньцат (Трњ).

вије му се душа изр. 1. ту му је душа; воли свој крај. – Овам му се 
вије душата, воли да сврча у свој крај (Кр). 2. још је жив, још није издахнуо. 
– Једва му се вије душата, само што си је жив (Грш). 3. изр. вије се, превије 
довијати се, успевати се извлачити из невоље. – Човек се вије, превије и 
најде пyт како да се спаси (ВЛк).

вијуга несвр. кривудати. – Млого је узбрдо до село: путат нагоре вијуга 
како змија (Бс).

викот м вика, галама, цика. – Свадба, весеље, свирће, игра, иде викот, 
земља се тресе (Бер). – Снаје су ме с викот испратиле (Км, Бер).

вилдан м фиг. (н.п.). витка и лепа невеста. – Преклони се, вилдан Боне, 
свекар ти се моли (При. Сук).

вилчи несвр. сакупљати у мале пластове (сено, сламу, пасуљевину). – 
Сеното прво вилчимо на пласје, па ка се просуши денемо га на навиљњаци 
(Пок).

вини несвр. кињити, мучити. – Она ме вини, вини, па ми душуту вади 
(Чин, Вој).

вирата кола изр. мит. (н.п) кола брза као вихор, вирјан. – И имам кола 
вирата /Че стигнем вири ветрове (Рас, ВСв, При).

вири ветрови изр. мит. (н.п.). вихор. – Дунуше вири ветрови (Гос). Дунули 
вири ветрови (Рас, ВСв, При).

вирнез м фирнајз. – Дрвено премазујем сас вирнез, тека га штитим 
(Пир).
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висне свр. рет. викнути; вриснути. – Висну некој доле у њивете, не знам 
кво се десило (Нш).

висом надвиси изр. (н.п.). бити виши од. – Сву су гору висом надвисиле 
(НМл).

височко врндало фиг. шаљ. хитра особа са Старе планине. – Кола је 
височко врндало, наш човек, не мож га стигнеш у пут (Рс, Пир).

висуљћа (лед) ж леденица. – Паде ми висуљћа лед на-главу, те заштуко 
(Рас).

вит, -а, -о трп. пр. 1. несавитљив; тврдоглав. – Вито, непревијено, тврдо-
главо испаде това детиште (Вој). 2. савитљив. – Виту главу сабља не сече (Об. 
ВС). 3. изр. вита вила тророга дрвена вила са три савијена рога. – Правим 
вите виле трорође, че требу летос (Гос). 4. изр. вите гривне око руке савијене 
гривне. – На-руће ми вите гривне (Гос).

витлушка (чаша) ж (н.п.). лепа украсна чаша. – Како чаша витлушка 
(Км).

влакьнце с дем. од влакно. – У баницуту најдо неколко влакьнцетија (Сук).
влас м рет. жабокречина на мирним водама, алге. – На Власаћи вир, 

горе код воденицете, увати се влас, затов тија вир тека и зову (ВЛк).
влачег м погодна рачваста грана за спуштање пластова сена низ па-

дину. – Турим сеното на влачег и одвлечем га надоле до колата (Бе).
влачи несвр. пева други глас при певању удвоје, не изговара речи. – Једна 

влачи а друга прерича, тека поју њи две (Гос).
воденични, -а, -о који припада воденици; који потиче из воденице. – Во-

деницата пропаде, само остадоше воденични камење и воденични кантар 
(Вој).

водир м посуда у којој се држи брус косача. – Вржем водир под колено, 
а у њега вода и острило (Кс).

возведе свр. подражавање црквенословенског језика у божићној басми: уздићи; 
извести. – Ој, Соте, дај ми ореси /Да нас осми возведе (Пир).

возика се несвр. губити време возећи се и забављајући се. – Муж се 
возика натам-навам, чиновничка му работа, а ја отеѕам сама по њивете (ПРж).

возне се свр. клизнути се. – Вознуше ми се нође на ледат и ја падо (Вој).
војно с (н.п.). (млад) муж. – Војно га жело и врло (Рг. Км, При).
војскује несвр. фиг. 1. непрекидно завршавати послове који траже мно-

го кретања и напора. – Селска жена војскује по њиве, по стоку, по све (Ор). 
2. бити стално другима на услузи; дворити. – Дьн-ноч, војскујем на сви у 
кућу (Тм).

воловарује несвр. чувати говеда на паши. – Воловарат воловарује, по-
расал веч (Вој).
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восковарџита трава изр. (н.п.) трава која мирише на восак. – Тува има 
трава восковарџита (При).

вочкана (круша) ж крушка чији се плодови беру, суше и користе као 
посластица или за кување. – Наша је меџа: црвени бробинци, круша вочка-
на, круша пепељана, круша присадена (Рос).

вошчек/вошчак м дем. и хип. од восак: восак. – Дај ми малко вошчек, че 
ми требе за лек (Вој).

вражука несвр. свирати. – Вражука на лис артију (и чешаљ), свири (Пк).
вранга ж златник од шест грама. – Тачно се знаје какво је вранга: 

златник од шес грама (Гос).
врас-врас узв. којим се подражава звук кантара при мерењу. – Врас-врас, шибне 

кантарат горе-доле, зачас га измери (ДД).
вратњичка ж дем. од врата: мала капија. – Улезни на вратњичкуту од онуј 

страну (Км).
врвори несвр. фиг. пролазити, ићи у низу свим правцима. – Врвори народ 

на све стране (Вој).
вречле с дем од вреча мала врећа, врећица. – Наплни ми вречлето сас 

трице (Кп).
вржу године изр. спутавати старост. – Че трчиш, че одлатиш док си 

млад, а ка те вржу године че седиш, това тека иде (Гра).
врзло с оно са чим се везује, веза (конац, канап, конопац). – Дај ми не-

какво врзло да вржем чарапцити (ВЛк).
врзувачка ж веза (конац, канап, конопац). – Мора да има некаква врзу-

вачка да се венчамо с њу у цркву (Гњ).
врли празник изр. бас. посебно поштован празник. – Џермане, врли 

празниче (Пк).
врндуп м. шаљ. несташан дечак; разметљивко. – Врндупе ти, врндупе /

Триста ти крпће на дупе (ДД).
врп узв. који подражава звук брзог пресецања. – Она узе макази и врп, пресече 

ми коланчето (Држ, Трњ).
врти му се свес изр. имати вртоглавицу. – Поче често да ми се врти 

свес, главата ми поче отказује (Пет).
вртоглавка ж ћакнута женска особа. – Какво мож да прикажеш ти, 

вртоглавће, какво си постигла (Јал).
вртуна ж мет. јак ветар који чупа дрвеће. – Наиде вртуна, диже пешчи-

це, расврља снопове, направи лом (ДД).
врчи несвр. јурити (пун снаге) у свим правцима. – Младо, снагу има, па 

само трчи, само врчи (Рос).
врчка несвр. упредати. – Нечу још да врчкам косуту (Пир).
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вуѕбал м фудбал. – По цел дьн играје вуѕбал, а за једење се и не сеча 
(Сре).

вукне свр. фиг. жестоко ударити (као врелим предметом). – Он му вук-
ну две-три песнице и одма си отиде (Рос). Кад ме вукне кожа ми се пукне (ЦД).

вуновлачара ж радионица у којој се вуна машински гребена и чешља. – 
Имало је на Врело вуновлачара, там смо влачиле влну (Дој).

вуњари несвр. фиг. лагати, обмањивати; подваљивати. – Тија вуњари, 
оче да те насанка да се при њега задужиш до гушу (Сук).

вурте прил. без реда и мере, неорганизовано, хаотично. – Укара ночу 
овцете у некосене ливаде и оне пасу вурте, и све погазе травуту (ВЛк).

вьшавеје несвр. постајати вашљив. – Чистете жене не вьшавеју, само 
си ти изузетак (Пир).

Г

гадно-негадно изр. било пријатно или одвратно. – Гадно-негадно, че 
переш, и ја сам тека прала твоји постилци (Сук).

газди се несвр. брзо стицати. – Млого работи, а умеје, и поче да се 
газди (Грш).

гајтаново поље изр. (н.п.). поље под стрнинама уз које много расте ле-
поцветна коровска биљка гајтаника. – Огрејала поље гајтаново (Држ, При).

гаравуша ж 1. млада женска особа са тамним теном. – Бабина гара-
вуша, она че ми воду доноси од кладенац (ЦД). 2. омиљена овца са тамним 
лицем. – Једна ми је гаравуша (ЦД).

гараљив, -а, -о (н.п.). који је тамне боје длаке. – Ти си маче гараљиво 
(К-ЈИ, Цер).

гласовита песма изр. песма која је погодна за певање у пољу, песма која 
се пева снажним гласом. – У поље појемо гласовите песме (Зав, Пок).

гледана девојћа изр. (н.п.) изабрана и испрошена девојка. – Дека му је 
гледана Јелена? (Км, При). Првата је гледана девојћа (Км).

глетави се несвр. постајати гњецав (хлеб, земља). – Жежак леб се гле-
тави ако га само малко притиснеш (НМл).

глува вера изр. тврдоглава и глува особа. – Сева беше глува вера, чека 
пет-пути да вој кажеш, и па се прави да те неје разбрала (Вој).

глува вера изр. (н.п.). 1. није у стању да чује, да схвати и да изврши. – 
Глува вера трепетлика неје чула (Дој, Пир). 2. (н.п.). глува биљка. – Глува вера 
трепетлика неје чула (Д- Др, Пир).

гльне свр. прогутати; уп. гльтне. – Она га гльну одједнуш (Пн. СГл).
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гльтне свр. в. гльне. – Ја гльтнем црешњу сасве кочичку (Б-Км, Кс).
гмачка несвр. рет. гњечити. – Стури опьнцити и гмачкај с нође (ВЈ).
годи се несвр. волети се и договарати се о заснивању брачне заједнице. 

– Која се с којега годела /Годела, а не узела (Зс).
големаш м богаташ; моћник; важан представник у власти или при-

вреди. – Ви завршисте големе школе, станусте големаши, платаџије (ВЈ).
гологуз трава ж бот. водопија Cichorium intybus. – Гологуз трава, она је 

лековита, брала сам у (Јел).
гологузини м мн. пеј. (од гологузан м пуки сиромах). сиромашна и лоше оде-

вена породица: уп. гољинци. – Немој да идеш у гологузини само по убавило 
(Држ).

голопрљес, -та, -то који има необраслу њушку (ован, овца). – Продај ми 
голопрљестотога, најголемотога, у њега ми остадоше очити (ВС).

гољиждарче ж младунче птице које још није добило перје, голуждра-
вац. – Дечица ко гољиждарчета у гњездало (Гос).

гољинци м мн. пеј. в. гологузини. – Имате добру земљу, али сте млого 
лењави, затова сте гољинци (Пет).

гордељив, -а, -о горд; поносит. – Таја фамилија, свити су гордељиви 
(ПРж).

горе-доле с шаљ. дрвена папуча на ткачком разбоју која омогућава 
отварање зева. – Ово ли је горе-доле (Км, Бер).

горијан (ветар) м мет. (н.п.). планински ветар. – Ја подуни ветре горијане 
(Зав, Пок).

горушица ж бот. коровска биљка са жутим цветом Sinapsis alba. – Го-
рушица жлто цьвти и надјаши слабо жито, па и морузу у копање (НМл).

горчиви дни изр. старост; дани муке, беде и невоље. – Стигоше горчи-
вити дни, нема од њи бегање, че трпимо сас бабуту (Км).

госпоцка вечера изр. обилна вечера (као код господе). – Вечерал сам 
госпоцку вечеру (Км, Бер).

госпоче девојче изр. девојка из града. – Говорил сам с госпоче девојче 
(Км, Бер).

госпоџа ж домаћица која доноси ручак пољским радницима. – Госпоџо, 
вода те однела (Сук, Чин).

гости се несвр. 1. уживати у обиљу јела и пића на трпези. – Сабрамо 
се на вечеру па се добре гостимо с това месо што остаде оди срнуту (ТД). 2. 
фиг. уживати у полном чину. – Када мужат дојде од работу, прво се гостимо 
па после вечерујемо (Соп).

готовина ж резерва (хране, новца); уп. готовинка. – Имамо готовину од 
све, и имамо паруту (Изв).
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готовинка ж дем. и хип. в. готовина. – Добар домаћин гледа да си има гото-
винку, да не узима ништа на зајем (Пир).

грабљишта ж гробље. – Нашата црква је поди грабљиштата (Орљ).
град гради над њега изр. уздизати некога и стрепити над њим. – Воја 

па Воја, град гради над јединцатога (Пет).
градина страторова изр. (н.п.). башта под цвећем стратором. – А там 

градина све страторова (Рс).
грапужник м грабова тољага. – Па отиди у лужник /Па отсечи гра-

пужник (Цер).
грбавчи се несвр. погрбљавати се. – Поче се грбавчим, годинете ме 

налегају (Ор, Кп).
грбољ м пеј. грба. – Има си грбољ оди дете, тека се родило (Вој).
грваљчек м дем. од грваља лоптасти комад снега, соли, сира, меса или 

хлеба. – Даде ми тетка грваљчек оди маслото да си мажем на кришку (Рс).
гргурав, -а, -о пресавијен; погрбљен. – Што-че ти гргурави старци, само 

да ти смитају (ДД).
гребенчар м занатлија који израђује гребенце. – Имало је мајсторе који 

праје само гребенци, гребенчаре (Брл, Јел).
греован, -вна, -вно (н.п.). грешан. – Друга је душа греовна (Кс, Бла).
грешљава несвр. грешити; погрешно радити. – Ни бабичћете 

грешљавамо и у орату, и у све (Вој).
гривница ж дем. од гривна гривна. – Мама че ми купи гривницу (БЧ).
грижа ж брига о дому и укућанима. – При њу је грижа голема за тија 

дом и за таја деца (Дој). Дојче ижа, дојче грижа (Дој).
грине срце изр. кл. препући срце од великих емоција. – На ти гривну, срце 

ти гринуло (Км).
грипчина ж грип. – Грипчина ни повата, сви смо са болни (Кс, Пир).
грличка ж (п.н.). птица грлица; фиг. беба. – Гркај ми, гркај грличће (Рас, 

При).
грм м огњиште усева (грашка, пасуља, парадајза). – Имам здвајесе 

грма грашак (Тм).
грмања ж. 1. огњиште усева. – Имам там окол тријес грмање грашак, 

појдо да и оберем (Соп). 2. мравињак. – Ћипи бања у грмања (Соп).
грозјарсћи, -ка, -ко који је у вези са грожђем. – Кажемо грозјарска каца, 

грозјарска крошња, грозјарсћи кош, грозјарсћи ручьк у лозје, у бербу (Вој).
грозница. изр. нече си ни грозницуту даде велика је шкртица. – Се-

бично, циција, тија си нече ни грозницуту даде (Пет, Вој).
гронћа десеторка изр. гранчица (лешника) са десетак плодова. – Бере-

те друшће гронће десеторће (Д-Сл, Рс).
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гроња се несвр. 1. китити се плодовима (воћка, парадајз, пасуљ при-
ткаш). – Јабалката се тека гроња сваку годину, на убаво место сам у насадил 
(ДД). 2. згушњавати се (листањем, гранањем). – Листај горо, гроњај се (Зав).

гроње (ледно) с фиг. клевете, лажи; велика брига. – На срце ми ледно 
гроње (Гос).

грошченце с хип. од грош ковани новац од двадесет пара (петина ди-
нара у Србији до 1918). – Деда ми даваше по грошченце од пензијуту, да се 
радујем (Сук).

грс м руковет (влати); свежањ (цвећа, лековитих трава, расада). – 
Набрала ми једьн грс равньц, тија жлтијат, а он расте куде има бел камик, у 
Ковачево (Дој).

грчкаве поле изр. наборане ивице хаљине или сукње. – Беле поле, грчка-
ве (Зс).

губи сьвес изр. губити свест; губити вољу. – Ништа ми се не једе, поче 
да губим сьвес (ПРж).

гьска ж зоол. (н.п.). гуска. – Од гьска шија плна с рећија (Рас, При).

Д

дава. изр. дава отоди збуњивати противуречним наредбама, мотати, 
погрешно усмеравати. – Давају му отоди и само окају по њега (Црв).

давина. изр. (н.п.). месечино, давино лепа и јасна месечино. – Месечи-
но, давино /Грејеш ли свуде по свету (П-Љу, Вр).

даламче с дем. огртач. – Бог убијо скопче од даламче (Пс).
дангубав, -а, -о који изискује много времена. – Правење дудуци, дангу-

бава је тај работа (ЦД).
дандогрудав, -а, -о који је широких, раздрљених и маљавих прсију. – 

Питај там куде че да буде: текви се дандогрудави (тека) жене (Дој).
дар. м мн. (н.п.). дари дарови (девојачки). – Млого дари да готвиш. (Км, 

При). Она че се с дари подголеми (Рас, НМл).
даскалче с арх. хип. млад учитељ. – Учи, сине, школу, па да будеш да-

скалче (Пир). И свата козарчета постадоше даскалчета (Д-Птч, Брл).
двадинарка ж метални новчић од два динара. – Врни си ми двадинар-

куту, ја немам паре за врљање (Сук).
двајестица ж метални новчић од двадесет динара. – Са излезоше 

двајестице металне, ја ђи не разликавам од десетицете (Пир).
двећи бр. други по реду. – Кажемо и друђи и двећи, исто је (Брл).
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двица/двојица бр. рет. двојица; двоје. – Двицата су одредени да иду да 
помогну (Зс). Дојдоше двица човека и једна жена с њи (ДД).

двоји се несвр. одвајати се од родитељског дома, ићи на страну (печал-
ба, школа, војска). – Детето се неје двојило одома па га стра што че иде да 
буде слуга (Пет).

двокат м адвокат. – Дадомо грдне паре по судове и двокати и не на-
праимо ништа (Јал).

двотонка ж музика, једно народно коло. – Научил сам да свирим дво-
тонку и жикино коло (Цр).

дебелинта ж (онај) дебљи део стабла. – Дебелинтата нек остане, јутре 
че ђу искарамо (Вој).

дебељак м дебела батина. – Па отсеко дебељак, дебељак (Кр). Ка узнем 
једьн дебељак зачас че те научим како да слушаш (Кр).

дебељуска ж подр. дебела женска особа. – Бабина дебељуска, она си на 
бабу личи (ЦД).

девери свр. (н.п.). одредити за девера. – Мен кумише, брата деверише 
(Гос).

деверство с обављање улоге девера. – За деверство требе малко по-
старо момче, а ти си још дете (ВЛк).

девоића ж рет. девојка. – Она порасла, девоића станула (Ру).
девојче. девојчетијица с зб. од девојченце дем. рет. девојчица; млада 

девојка. – Виде ли колко су убава девојчетијицата што пројдоше (Бла).
девојчетиште с пеј. од девојче (одраслија) девојчица. – Девојчетиштата 

ми главу размирише: траже да њим купујем премену, а не питују ме имам ли 
паре (Држ).

девојчетор ж зб. девојке. – Збрало се које момчетор, које девојчетор, 
које дечор, плно у дворат (Вој).

дека било изр. било где. – Остави га дека било, нема да смита (Вој).
дена ж обич. девојка која игра лажну невесту у истоименом обичају 

који се изводи на неколико дана уочи свадбе. – Тија обичај зовемо бена, дена 
или лада и изводимо га на неколко дьна пред свадбу, обично у четвртак или 
петак (Дој).

десеторће (гронће) ж мн. плодови леске у виду кита, свака са по де-
сетак лешника. – У Габар у лештакат све десеторће (Рос). Друшће (Динће), 
гронће десеторће (Рос, Д-Сл).

детињо место изр. анат. материца. – Помькнуло вој се детињо место од 
терет и не мож да роди (Б-Са, Пир).

детињосује се несвр. рет. детињарити, понашати се као дете. – Немој 
се детињосујеш, стар човек (си) (Брл).
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дефек м нов. квар. – Че си купим ново, нечу да возим мотор који је имал 
дефек (Дој).

де-ч /куде чеш /дека че идеш изр. куда ћеш. – Де-ч, бре, у чуждо лозје 
(Нш).

дешавља се несвр. рет. дешавати се. – Ништа се не дешавља там (Држ).
дивја ж дивља животиња. – Окамо на Бьдњу вечер дивје да дојду на 

вечеру (Д-Ву, Сук, Чин).
дигни-слегни изр. шаљ. разбој. – Това ли је дигни-слегни (Рас, При).
дилив гајде изр. шаљ. јако добро гајде; лудо гајде (које не престаје да 

свира). – Дилив гајде, тека на шалу кажемо по цигансћи када некој свири и 
не умеје да стане (НМл).

дилчица ж нешто врло танко (влас, конац, стабљика стрнине). – Вану 
се три дилчице оди житото и отсечу се са-срп (Јел).

динарће ж мн. поклон за (први) рођендан детету који доносе деда и 
баба по мајци. – Однесемо динарће на дете кад се родило: бабата кудељћу 
влну, а дедата дрвену ложицу (Босиљка Алексић, 1940, ВЛк).

диречек м дем. потпорни дрвени стуб на грађевини. – Закачи торбуту 
на диречекат, там има јексер (ВС).

дирка несвр. подстицати. – Оно ме нешта изнутра дирка да се карам 
(Брл, Пир).

длакавеје несвр. обрастати длаком. – Поче да ми длакавеје онаја рабо-
та, видим да стањујем жена (Изв).

длби несвр. дупсти. – Длбим труп, очу да направим корито за куче (Км).
длгата болес изр. мед. рак. – Ванула ђу длгата болес, болује а не здравеје 

(Пир).
длгна ж подр. висока (и мршава) женска особа. – Беше млого висока па 

смо ђу окали Длгна, длга Миља (Јал).
длжи несвр. истезати (о пластици од теста); продужавати. – Немој 

га толко длжиш, да је тамьн за на погачуту (Пир).
доарчи свр. сасвим потрошити. – Доарчимо брашното, а немамо паре 

да купимо (Брл).
доарчује (се) несвр. (убрзано) нестајати залиха. – Доарчујемо масту, 

неје лоше да прикупимо макар ћило-две (НМл).
добројтро с јутарњи поздрав, добро јутро. – Добројтро, година се 

вали с младога бога и божича (Вој).
довлече. изр. фиг. довлече некоју оженити се (особом која не одговара 

породици и родбини). – Ако довлече некоју алу нема да буде добро ни за њега 
ни за нас (Пет).
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довржди свр. стићи на мотоциклу. – Довржда с моторат и довезе 
девојћу, насмејал се до-уши (Кр).

догара несвр. в. догорује. – Жарта веч догара, нема зашто да гасиш (Км).
догледа се свр. проћи време обраћања пажње на свој изглед. – Ја сам се 

догледала, бабино, за мен више неје огледало (Кр).
догорује несвр. догоревати: уп. догара. – Огьњат догорује, тури му још 

једно дрвце (Сук).
дода ж об. 1. додолски обред, додоле. – Дода је када молимо за ћишу и 

прскамо се с воду, а кажемо га и додола, додолица, а у Висок га кажу росман 
(ДД). 2. учесница у додолама, додолица. – Наша дода бога моли (Цер).

додеси се свр. (н.п.). десити се, догодити се. – Док је мајка из уста ис-
пустила /То се Марку додесило (Км, При).

додржи. изр. (н.п.) додржу руће не пуштати руке једно другом. – Беле 
руће додржаше. (Дој).

додума ж договор. – Идомо на додуму, уговоримо свадбу (Км).
доживује несвр. живети последње дане живота. – Доживујем веч, још 

малко ми остало (ВСв).
дозагрта свр. завршити друго прашење кукуруза. – Дьньс дозагртамо, а 

јутре че прскамо лозје (Држ).
дозревује несвр. сазревати. – При нас у Беровицу јесење калемене кру-

ше и јаболће не дозревују (Бер).
доигра и допоје изр. проћи време младости и весеља. – Ја сам одавна 

доиграла и допојала, са друђи играју и поју (Држ).
доиџује несвр. наједати се довољно на обеду. – Невеста не доиџује: 

последња седне, прва се диѕа од трпезу (Чин, Об).
дојде (си) до густо изр. доћи до оштрог (вербалног) сукоба. – Дојде си 

до густо, када не можемо да се разберемо кој какво оче (Пет).
доједе си лебацат изр. стићи до самог краја живота. – Старцат си веч 

дојел лебацат (Сук).
докопа свр. довршити прашење (кукуруза, повртарских култура, вино-

града). – Јучера са-злвуту докопамо лозјето (Сук).
докраисује несвр. трошити остатак (новца, намирница, здравља). – 

Минуше године, мину здравје, докраисујем, нестањујем (Јал). Брашното до-
краисамо, а паре немамо да си купимо (Држ).

долина ж геогр. уска долина (са повременим потоком). – Низ долину 
тече вода, там појимо стоку (Мр).

домаћинска работа изр. посао који се тиче домаћинства. – Ја си гле-
дам домаћинсће работе, а кој кво си работи не ентересује ме (Сре).
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домашарка ж домаћица, редуша. – Домашарће, сива голубице (Гос). 
Преко лето је домашарка постара жена која не може да иде у поље (ВЛк).

домиља воденицата изр. приближавати се крај живота. – Пројде 
наше, сестро, домиља воденицата (ВС).

домишља се несвр. досећати се. – Домишља се како да ме превари, па 
ми донел поклон за дете (Бла).

домладеје свр. ирон. постати млад. – Још си млада! – Домладела сам у 
шејесе и четри године (Рас).

домучи се свр. мучити се до самог краја живота. – Још малко да по-
живим, да се домучим; малко ли сам се мучила у мој живот (Кп).

донекуде прил. 1. донекле. – Донекуде иду па се пак врчају (Вој). 2. изр. 
донекуде си је (па) и тека донекле је тачно. – Да ме је помагал, помагал ме 
је, донекуде си је и тека, ама ја му не могу будем слуга цел век (Држ).

доорује несвр. завршавати орање. – Ни веч доорујемо жито, претекомо 
снегат (Сре).

допипује несвр. (једва) дотицати. – Једва си допипујем грбинуту, не 
могу да се почешам (Пир).

допрачује несвр. пратити некога све до његовог одредишта (куће, 
школе, посла). – Снег-неснег, баба ме је допрачувала све до школу (Држ).

допричује (се) несвр. “китити” истину, стварни догађај, причу. – Тека 
је било ко што ти исприча, а оно се после допричује, наставља, измишља 
(Соп).

доручьк м рани (и кратки) јутарњи оброк. – Када да излазим из кућу, 
колко да је рано, узнем какво најдем и не излазим без доручьк (Изв).

досаља несвр. в. досољује. – Она га досаља, воли слано (Држ). Ти све не 
досаљаш чорбуту (Пет).

доседи свр. (н.п.). сачекати право време за удају. – Ајд у здравје ћери до-
седела. (Изв). Ти си ћери доседела. (Изв).

дослуша срце изр. отказати срце. – Срцето га дослушало, само стану-
ло, и готово (Пок).

досољује несвр. додавати со до жељеног укуса: уп. досаља. – Не турам 
млого сол, не обичам слано, а после си сваћи досољује по укус (НМл).

доспевује несвр. 1. сазревати; стизати. – Старејем, доспевујем, 
гнилејем, сам си видим да је тека (Јал). 2. стасавати при врењу. – Ја подме-
сим одвечер и оно доспевује до ујутро (ВСв).

достиска свр. рет. не моћи више штедети. – Стискамо, ама смо га до-
стискали, нема од какво више да се шпара (Пир).

достуди свр. одједном осетити хладноћу. – Ако ми достуди че облечем 
и капутат (Бс).

– 28 –



151Друга допуна Речнику пиротског говора

дотопи свр. завршити присмакање (о јелу). – Дете, дотопи си медат; на 
ти још лебац (ВСв).

дотопује несвр. завршавати присмакање. – Што они не дотопе ја 
дотопујем, очистим тигањат до крај (ПРж, Трњ).

дотурује несвр. додавати, допуњавати. – Немој ми још дотурујеш у 
торбуту, че ми је доста једење за дьньс (БЧ).

дотьвнин прил. до мрака. – Играмо се дотьвнин, па после идемо на 
вечеру (Брц). Она се неје могла извлече дотьвнин (ВЛк).

дотьциња несвр. дотицати, додиривати. – Таја мотка не дотьциња до 
горе, донеси подлгу (Вој).

доубавеје свр. престати бити леп; уп: доубави. – Још си убава, бабо 
Рајно? – Море, доубавела сам одавно, мечка че се уплаши од мене! (Јал).

доубави свр. в. доубавеје. – Била сам најубава у цел крај, сви су гледали у 
мене, ама сам са доубавила (При).

доцепи свр. довршити цепање дрва; докидати (веш, постељину). – До-
цепише се веч и постиљће и завивће; требе ново, а нема (Сук).

доцепује (се) несвр. користити до год траје (обућу, веш, постељину). – 
Тебе че купим опьнци од железо, да трају, да се не доцепују (Бер).

доцуца се свр. пеј. навратити непозван (и непожељан). – Доцуца се 
комшика па си не умеја отиде и ја се забави за на њиву (Пет).

доцуцује се несвр. пеј. често навраћати непозван и непожељан. – От-
како остадо удовица, једьн удовьц поче често да се доцуцује у нас (Сре).

доцьвти свр. приближити се крају цветања, доцветати. – Не чекај, 
косачко, травата че доцьвти (Пл).

доцьвтује несвр. прецветавати. – Кајсијата веч доцьвтује, ама ме стра 
да у не увати мразат (Нш, Гра).

дочувује несвр. нег. (не) имати слаб слух. – Старцат не дочувује, па му с 
руће казујем (Сук).

дочује свр. 1. успети чути (упркос растојању или галами). – Дочује га 
мајка, па рече (Пк). 2. обично уз негацију чути. – Ја понекад не дочујем, замис-
лим се (Држ).

дошатри свр. дошепати (уз велики напор). – Бабичката једва дошатри 
да откључи капијуту (Кр).

драђичка ж реч. којом се наговештава пријатна вест. – Речи драђичка па че ти 
кажем кој те поздрави (Сук, Вој).

дрвеница ж дрвени део самара. – Дрвеница на самар је све што је дрве-
но (Пк).

дрдавка ж (н.п.). старинска народна игра у колу. – Ајте, људи, на-оро /
Да играмо дрдавку (Ста).

– 29 –



Драгољуб Златковић152

дренка риба ж зоол. врста рибе. – Дренће рибе су сватове (Зс).
дреновинка ж штап од дрена; дренова батина. – Узнем си дреновин-

куту па излезнем у народ, да виде да сам још жив (Држ).
држи несвр. (н.п.). спречавати. – Женете ме, не дрште ме (Пок).
дрикер м дводелна копча која се закопчава утискивањем једног дела у 

други. – Дрикери су скопчетија за убаву женску дреју; притисне се мушкото 
да улезне у женското (Држ).

дрипуљак м мн. дрипуљци подр. изношени комади одеће. – Чула сам у 
Базовик и Рагодеш да све што је носено, што је оветело, окају дрипуљак (Бз).

дришља м подр. неуредна (и дроњава) мушка особа. – Вреве жене да га 
жене, чича дришља не помишља (Км. Вој).

дрљава ала изр. подр. запуштена (и бескарактерна) особа. – Оди туја 
дрљаву алу нечу ни ореј да узнем (Вој).

дрматор м подр. особа на високом положају. – Таја жена станула дрма-
тор и са она управља с нашу државу (МСв).

дрндољ м подр. брбљива особа. – Тија дрндољ ме опада при сви, а дооди 
да вој давам какво си нема (Вој).

дробне сузе рони изр. (н.п.). непрекидно плакати. – А мајћа вој дробне 
сузе рони (Кс, ВСв).

дронци м мн. одевни предмети; постељина. – Понесо дронцити да опе-
рем на рекуту (Об).

дрпљосан, -а, -о трп. пр. подр. дроњав (и прљав). – Иде дрпљосан по село, 
тражи паре за цигаре (Пет).

дрта дртотија изр. подр. сасвим стара , немоћна и неугледна особа. – 
Ајд одатле дрта дртотијо (Км, При).

други брајћа/друђи брајћа изр. браћа или сестре од стричева или те-
така. – Ми смо сас њега други брајћа, башта ми и мајћа му су брат и сестра 
(Гос). Наши дедеве су друђи брајћа, па смо на по това роднине (Зав).

друмује несвр. (н.п.). (дуго) путовати друмом; непрекидно и дуго пеша-
чити. – Друмом нек друмује (ЦД).

друсун-друсун узв. при цупкању детета којим се подражава коњски кас. – Друсун-
друсун, тека удара ѕагњица када јашиш коња (Јел). Друсун, друсун, јаране (Јел).

дрцне се свр. 1. брецнути се, одбрусити некоме. – Што се дрцну тека, 
ништа ти лоше несьм рекла (НМл). 2. фиг. откинути, присвојити. – Од старца 
што се дрцне, а ништа му се не пружа (БЧ).

дршчица ж дем. од дршка: петељка (на листу, плоду, грозду). – Увани 
грозат с левуту руку за дршчицуту, па зобај (Кр).

дубаљка ж (велики) дрвени маљ. – Колци се не побивају сас чук, него 
сас дубаљћу (Пет).
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дувани несвр. 1. снабдевати дуваном, цигаретама. – Ја га дуваним, 
стално ми тражи цигаре (Пет).

дувачка ж дувачки инструмент; фрула. – Оче да свири а нема дувачку 
(П, Пир).

дувка ж (мала) рупа; рупа уопште. – Зец копа рупу, а лисица дувку (Пн).
дуда ж, в. дудулеја. – Вај, дудо ле (Пн).
дудулеја м учесник обреда додолице; уп. дуда. – Једно напрајмо на 

дудулеју, гологлаво, па му сипемо воду (преко главу) (Пн). Ишле смо дудулеје, 
прскамо се с воду (Кс).

дује се несвр. отицати. – Ступалћете ми се почеше дују, срцето ми 
лоше (Пир).

дума овака изр. чинити овако (срце, болесно место на телу). – А срце-
то ми дума овака, само што не искочи (Држ, При).

думба-лумба узв. којим се подражава бучна музиика на свадби. – Думба-лумба 
шикака /Нема свадба никаква, никаква (НМл).

дунђерсће тресће изр. иверје настало од тесања греда при градњи. –  
Поболе се на дунђерсће тресће (Пс).

дунћа ж дуња. – Врзала љуљћу на дунћу (Км, При). Да доносим дунће и 
јабалће (Држ, Трњ).

дурлав, -а, -о подр. срдљив. – Ти си млого дурлава, за ништа се расрдиш 
зачас (Сре).

дутка ж дужи, шупљи и дебљи део стабљике конопље, који се користи 
као светиљка. – Невестата свети сас дутку, а ми вечерујемо (Пс).

душманче с дем. од душманин зао човек. – Ако је још малечко, али је ста-
нуло душманче големо (Сре).

душуту зорле пушта изр. једва дисати. – Деда Мила поче душуту зор-
ле да пушта и у кратко време умре (Пн).

дьньсће-начьсће изр. даноноћно. – Дьньсће-начьсће, стално му стојим 
на-нође, не могу си доспим, не могу се одморим (Км).

дьњам-ночњам изр. даноноћно. – Дьњам-ночњам, све сам на-нође, 
дете малечко чувам (Сук).

Ђ

ђаволесто прил. лукаво; заводнички. – Ђаволесто га казује, и прави смеј, 
и на крај не мож да разбереш дали је пристал или неје (МЈ). Убаво девојчето, 
и ђаволесто ме гледа (Чин).
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ђерман м митолошко биће које наводи градоносне облаке на летину. 
–  Пренеси га, ђермане, у Стару планину (Ос).

ђиздави несвр. украшавати (особу, хаљину, венац). – Док га вила, све га 
ђиздавила (Гос).

ђувеглија м момак изабраник. – Ђувеглије, где смо да смо (При). Он је 
мој ђувеглија, мож да га гледате само отстрану (При).

ђул-бостан м (н.п.). најлепши бостан. – Не донесе ђул-бостан /Нел до-
несе јабуку (Д-КВ, ЦД).

ђумле прил. заједно, скупа. – Улезомо ђумле и затекомо ђи на вечеру 
(Рас).

ђурђил-већил ж (н.п.). прво и најбоље мушко јагње са рошчићима, 
намењено клању за Ђурђевдан. – Она тражи ђурђила-већила (Пк).

Е

е реч. ено. – Е у брегат, горе нади багренчето (Вој).
еее, и узв. при певању, обично на крају веселих песама (свадба, прело, уранак). – 

Куде појде брале за девојћу, еее, и (При).
еееј узв. обично на почетку песме. – Еееј, ја подуни ветре горјанине (НМл).
еле везн. али. – Еле да си му дала бар бомбонку, дете је, нада се (СГл).
ем…ем везн. упркос забрани, и поред тога што. – Орач оре у свету 

недељу /Ем недеља, ем Преображење (Кр).
ерген м шаљ. момак. – Добро вече, ерген дедо (Цр).

Ж

жажми свр. зажмурити; не видети код очију. – Немој си жажмал, гледе 
си пред-нође (Вој). Од бабу сам си чула да каже: – Како да је жажмала таја 
ала, не види куде иде! а мајћа ми каже зажмал, зажми (Вој).

жалети несвр. жалити. (Гос). – Ја ћу тебе жалети, жалети (Км).
жално прил. 1. тужно. – Летело, жално појало (Пк). 2. жељно. – Друга-

та деца једу, а оно жално гледа, њему не давају (Трњ).
жало с фиг. јабучица; непце. – Жалото чу ти извадим, да не дрнкаш 

више за мене (Зав).
жега-нежега изр. било жега или не. – Жега-нежега, на њиву се мора 

иде (ВЈ).
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женска чишаљћа изр. подр. 1. мушка особа која има слична интересовања 
као жена, која се радије дружи са женама и која се у понечему понаша као 
жена. – Научил да преде и да плете, асли женска чишаљћа (Вој). 2. педер. – 
Он је женска петка, женска чишаљћа ко Зарија из Комје (Сук, Вој).

жиња несвр. (н.п.). жети. – Куде моме жињале (Км, Бер).
жлт м жутило, самртничка боја. – Жлт врљи, готов је, нема му се 

више надамо (Сре).
жлтарьц брдак изр. врста ране шљиве крушкастог облика погодне за 

сушење и пекмез. – Деда ти је у Ливаду и Под лозје насадил тија брдаци 
жлтарци, они рано стиѕају (Вој).

жужуличе несвр. шапутати удвоје у већој групи особа, ћућорити. – 
Лепа и Верка, одвојиле се у ћоше, па жужулу-жужулу, само шьпчу, само жу-
жиличу нешта (Вој).

жуљи (се) несвр. жуљати. – Када троним морузу оно ми се жуље дла-
нове (Вој). Жуљи ме матиката, измазни вој држаљето (Сук).

Ѕ

ѕанђија ж узенгија (две узенгије уз седло: лева и десна). – Да му скинеш 
нође од ѕанђије (Гос).

ѕебљоше свр. презепсти. – Ѕебљосала сам, тресем се, дајте ми нешто да 
се згрејем (Држ, Трњ).

З

за никуде неје изр. није више низашта. – Остарело, ослабело, веч за 
никуде неје (Об, Пир).

заване се свр. рет. залепити се. – Иловачуту турам преко песак или пре-
ко пепел, да се не заване за земљу (Бе).

завара свр. (н.п.). намамити девојку да се заљуби. – Шанко си Бонку 
зальга, завара (ВЛк).

завати болку изр. оболети. – Завати болку у ратат и оди това умре (Вој).
заведе коло изр. повести коло; уп. заводи коло. – Давам паре на свирачи, 

очу она да заведе коло (ДД).
завезе свр. фиг. помутити мисли, памет (због пића, старости). – Несу 

пијани, али добре завезли (ТД).
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завива се несвр. (н.п.). постајати све неподношљивији (бол, брига, мука). 
– Мука се завива /Шума се развива (Држ).

завија несвр. покривати. – Баба ме завија преко ноч, ако се откријем 
(Бз).

завије се оро изр. разиграти се велико коло. – Колко се коло завило. 
(Соп). На сабор се завију по неколко кола у село (Соп).

заводи коло изр. в. заведе коло. – Обричише, коло заводише (Гос).
завојчесте руће изр. лепо обликоване руке (детета, лепе жене). – Беше 

млого убава, тьнка, завојчесте руће и нође (Ру, Тм).
заврта несвр. задржавати (у пролазу). – Немој ме заврташ, немам вре-

ме за орату и кобилка с котлове ми на-рамо (Соп).
завутотина ж замлата; мушка особа која поставља глупа (и бестид-

на) питања (често намерно) како би скренула пажњу са главне теме. – Не 
сакам туја завутотину ни да чујем ни да видим у моју кућу (Држ).

заглавен, -а, -о трп. пр. од заглави заглављен. – Вратата заглавена, не могу 
ђи отворим (Пир).

заглавља рупу изр. умрети и попунити свој гроб. – Свак си заглавља 
своју рупу, не могу да умрем за тебе (Зав).

заглавља у груди изр. ометати дисање, имати астму. – Поче ме 
заглавља у-груди када је магловито (Дој, Пир).

загнилеје свр. почети гњилити. – Скорушете веч загнилеле, добре су 
за једење (Јал).

задржа (на) конак изр. (н.п.). мамити (опасне пролазнике) да свраћају 
на спавање. – Давајте у, не дрште у /Да ви конак не задржа (Км, Бер).

заживеје несвр. доживети дубоку старост. – Мој деда је убаво зажи-
вел, још малко па че удари у стоту (Км, При).

заѕьдан у ѕьндане изр.(н.п.). утамничен. – Заѕьдан је Раде у ѕьндане (Км).
зазврта несвр. заузвртати. – Зазврта рукаве и брка у врчвуту, вади 

сирење (Пет).
зазори свр. (н.п). почети свитати (зора). – Беле зоре зазориле, оче да 

свану (Пс).
заиска несвр. (н.п.). затражити. – Па заиска што га нигде нема (Рас, При).
зајазује несвр. браном затварати проток воде. – Зајазујемо водуту да 

си мож од јазат наваџујемо градине (Вој).
зајде мозак изр. излапити. – Дојде си време, човеку зајде мозак у теја 

наше године (Држ).
заклапачка ж поклопац (мањег) суда (грнета, лонца, котла). – Не 

остављај млекото без заклапачку, мож да приде мачка (Вој).
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заклачује несвр. љуљати (повремено). – Не заклачуј ламбуту, неје ти 
това за игру (Вој).

закломче свр. заљуљати течност у полупразном суду, промућкати. – 
Закломчи га да се измеша па га после пи (Вој).

заклоп изр. (н.п.). порте под заклопа закључане капије. – Вьздан су њим 
порте под заклопа (При, Пн).

заклопује несвр. 1. закључавати. – У нашу малу никој не заклопује вра-
та, нема лопови (Јал). 2. поклапати. – Заклопуј кацуту да се не вукне поганац 
(Вој).

закљака свр. запрљати житком масом. – Намерно ми закљака аљинуту 
сас пекмез да немам у кво да идем на-оро (ПРж).

закорени се свр. 1. укоренити се. – Куде се пират закорени не мож га 
после очистимо (Пет). 2. закорени се болка изр. усталити се и појачати бо-
лест. – Закорени се болка при њега и не попушта, пропада млад човек (НМл).

закрили свр. (н.п.). крилима засенити. – Сво му небо челе закрилиле (Пс).
залежи свр. почети боловати. – Залежала кучка Павловица (Рас, При).
залелеје се свр. заљуљати се; залепршати. – Наиде вирушка, залелеја 

у се аљината, диже се увис и сви жетваре видоше какво има испод њу (Пк).
залепен, -а, -о трп. пр. од залепи: залепити. – Умрлицата му залепена горе 

на бандеруту (Км).
залисен, -а, -о трп. пр. од залиси направити некоме белегу на лицу (каме-

ном, ударцем). – Ако те ја ударам, ти че одиш залисен цел живот (Сук, Вој).
залогаји несвр. јести мало; јести с ногу. – Помалко залогајим, немам 

више вољу ни за једење (Тм).
заложи опьнак изр. ставити кожни подметач да штити од воде и 

хладноће. – Заложи ми, бабо, опьнцити, веч прогледали одоздоле (Вој).
залута с мозак изр. изгубити разум. – Залутал с мозак од млого бриђе 

(Чин).
заман изр. на једьн заман истовремено. – Она на једьн заман работи 

по две-три работе (ВЛк).
замаује несвр. (претећи) замахивати (и повремено ударати). – Немој 

да замаујеш на мене да те не избијем ко вола у зеље (Пет).
замешује несвр. (н.п.). мешати стада. – Овце меша, туђе замешује (Км).
замине се свр. проћи све; заборавити се све. – Тека је било, тека је и са: 

пројде време, замине се све (Гра).
замотреје свр. упамтити; запазити. – Детето замотрело, оно ми рече 

(Бз).
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замрежи свр. (н.п.). покрити као мрежом, замрачити. – А слнце му 
пчеле замрежиле (Бер, Км).

занајачек ж хип. од занајат занат. – Момчето има убав занајачек, убаво 
че поминеш с њега (Сре).

занишава несвр. (н.п.). њихати шуму (ветар). – Има песма: ветар гору 
занишава, чула сам у од свекрву (Бз).

заоџује се несвр. рет. зацењивати се (од смеха). – Он њим прича, а они 
се заоџују (од смеј) (Вој).

запечати свр. фиг. угушити (болест). – Запечати га болка, само се оћута 
одједнуш (Рас).

запица несвр. седети уз ватру; грејати се на сунцу. – Запицамо старе 
кости зими уз огњиште, лети на слнце (Бз).

заплитотине ж мн. замршени рачуни; замршени односи. – С Јордана 
имам големе заплитотине: узима, а ни врча ни плача (Вој).

заповедано прил. само у наведеном изразу: наређено, наметнуто. – Чере, не 
било ти заповедано, ја ми придрж цедилото да се убаво увржем (Вој).

запролетује се несвр. отопљавати после дуге зиме. – Мине ли Зарезоја 
оно се почне запролетује, оремо овьс (ДД).

заравња свр. поравнати. – Узни гребуљчето и убаво заравњај гради-
нуту (ДД).

заравњује несвр. равнати, заравнавати. – Мокра земљата, немој ђу са 
заравњујеш (БЧ).

зарастура (се) несвр. почети (се) рушити (зграда); почети расклапа-
ти (апарат). – Голем па мајстор: зарастура машинуту, па убрка које куде 
оставља, па се уплаши се како че ђу на крај склопи (Изв).

зарезује несвр. нег. (не) поштовати, не придавати важност. – Дигал 
нос, господин: прави се паметан, ама га никој не зарезује (Кр).

Заризоја/Зарезоја м Трифунов дан, 14. фебруар. – На Заризоју зарижа-
мо лозје (Пир).

заробује се несвр. губити слободу због непромишљености. – Нечу да се 
задужујем и да се заробујем (Сре).

заруди (слнце) свр. свитати. – Штом заруди слнце, тој пиле дозива 
јато чекрк, чекрк (Цр).

засаља несвр. стављати потребну количину соли у јело. – Пази ка 
засаљаш, све некако испадне млого слано када ти солиш (ВС).

засебан, -бна, -бно посебан. – Таја њива је засебна, остањује за родитељи 
(МСв).

засебно прил. одвојено, посебно. – Ви две че појете засебно, нек прво 
оне да отпоју (При).

– 36 –



159Друга допуна Речнику пиротског говора

засевница ж захват њиве при сејању замахом руке; уска парцела. – Ма-
лечко њивче, колко једна засевница (БЧ).

засељује се несвр. рет. досељавати се. – Засељујемо се у град, дојдомо 
на ледину и почемо да прајмо кућу (Бе).

засени у очи изр. помутити се вид. – Засени ми у очити одједнуш и 
само падо (Пс).

засече рамена изр. шаљ. створити човека (бог; родитељи). – Он си је 
будала откако се родил, откако му је бог засекал рамена (Бе).

заскучи свр. почети цвилити (пас). – Заскуча Шарко, некоје га дете по-
тревило с камик (Пет).

засмрџује несвр. одавати непријатан мирис. – Засмрџује, у собуту има 
нешто уплесњавело (МЈ).

засоли свр. 1. ставити потребну количину соли, посолити. – Засоли га 
с меру, отварај очи (Чин). 2. запрашити нечистоћом, натрунити (очи, воду, 
јело). – Диже сеното нади водуту и засоли ђу сас трину (Км).

застално прил. стално, заувек. – Нек остане тија чук застално при тебе: 
ја си имам једьн за мене (Трњ).

застилка ж комад тканине којом се застире пуна врећа. – Направила 
сам си три нове пртене застилће и закрпила сам свете врече (Јал).

застоји се свр. (н.п.). застати. – Застоја се слнце насред небо (Држ).
засушује се несвр. 1. сушити се (земља, премаз на зидовима, под). – 

Че га чекамо да се засушује недељу-две па тьг че кречимо (Ор). 2. почети 
се зацељивати рана. – Поче ми се засушује раната, бог да помогне од тија 
мелем (Рас).

затопује несвр. присмакати. – Он поче да затопује с големи залци, све 
че обере, нема да остане за нас (Пир).

затридом м особа која у својој кући ради на штету. – Газда ловџија – 
затридом (Брл).

затриса песму изр. затресати глас. – Она када поје затриса песмуту, а 
убаво поје (Зав. Км).

зацепљак м замлата која жестоко намеће свој став, особа која намер-
но поставља глупа и скаредна питања. – Не почињај орату с тога зацепљака 
да те не обрука и да те не изьзве да се караш (Пир).

зачушка свр. рет. изр. зачушка у гроб покрити мртвачки сандук земљом, 
сахранити. – Зачушкамо земљу, покримо деду Чалу, нема више да га има 
(ВЛк).

заш прил. зашто, због чега. – Могу, могу, заш не могу (Пн). Заш ми не 
врташ лопатуту (Бла).
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заштеди свр. уштедети. – Теј паре несу доста, требе још малко да за-
штедимо да си мож купимо шпорет (Кп).

заштедује несвр. штедити. – Малечка ми пензијата, ама ја заштедујем, 
па имам (Гос, Пир).

заштупује (се) несвр. утабавањем заштитног слоја (пепела, земље) 
обавља се изолација од ваздуха. – Заштупује се када се прави ћумур, исто и 
када се пече креч (Рас).

збере грбину изр. погрбити се од старости. – Оборимо главе, збрамо 
грбине, штапове у-руће, готове смо (Сре).

збира несвр. фиг. стицати. – Збирал сам цел живот, деца ми да имају, да 
се не муче (ВСв).

збира душицу изр. једва дисати. – Збирам душицу, једва се сплитам, 
това неје живот (Сук).

згази свр. фиг. погодити несрећа. – Згазише ме болће, несреће, смртове, 
више несьм човек како требе (Трњ).

зглеџују се и почушкују изр. размењивати мисли очима, мимиком и 
гестовима. – Почеше се момчето и девојчето зглеџују и почушкују, пак че 
засвадбе Станимир и Милка (Вој).

зглобан, -бна, -бно злобан. – Има зглобан народ, не воли да си весел и да 
идеш напред (ВСв).

зготви свр. (н.п.). припремити. – Несьм си дари зготвила (Пс).
згреје јајца изр. вулг. загрејати се (мушкарац). – Оѕебо, па седо уз 

огњиштето да згрејем јајца (Бе).
згугуљи се свр. увући врат (због хладноће, глади, болести, бриге, сти-

да, старости). – Кокошћете се згугуљиле, зима њим (Пет).
згужва се несвр. савити се у клупко. – Згужвам се тека на креветат и 

трпим, нема кој ни воду да ми принесе (ДД).
здава се несвр. рет. стварати се; рађати се. – Текьв добар човек се зда-

ва једампут у сто године (Сре).
здватријес/здвајес-тријес бр. тридесетак. – У Белу има здвајес-тријес 

куће (МЛк). Чувамо по здватријес овце нас неколко у село, и това је (Јал).
здравко м перс. здравац. – Поручил је здравко по овчаре (Гос, Пк, ВЛк).
здува свр. учинити да иструли. – Здувала је до девет простирће (ЦД).
здуван у грудити изр. мед. болестан од плућне болести. – Из ратат до-

несе болку, здуван у грудити; лек не најдомо за мојега Тику (Вој).
зевња ж (читав) свет. – За њу се је зевња размирила (Пс).
зевњан, -а, -о који је (израђен) од земље; који је од печене земље (посуда, 

цигла, цреп). – Јели смо из зевњане панице и ђувечарће (Вој).
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зевњано с поим. прид. посуда од печене земље. – Грнци, врчве, панице, 
јели смо из зевњано (Пет).

зелен, -а, -о фиг. који је незрео, недорастао; невешт. – Још си ти зелен 
за туја работу, требе при мајсторатога још да учиш (Км).

зеленика изр. (н.п.). гора зеленика зелена планина. – Залади се гора зе-
леника (Гос).

зема несвр. (н.п.). узети (за мужа; за жену). – Ја не идем да те гледам /
Већ ја идем да те земам (Км, При).

зјаје/зјаји несвр. зјапити. – Баба ти баје, дупка ти зјаје (Км, При).
зјајчичи гледа/у зјајчичи гледа изр. продавати зјала. – Отишла на 

чешму да гледа у зјајчичи (ВЛк).
зла нарана изр. лоша храна; лош живот. – Стара планино, зла нарано 

(Бе).
злвица ж, дем. од злва заова. – Беле гује су јој злвице (Зс).
змија осојница зоол. врста отровне змије. – Змија осојница је млого 

опасна змија, а има у коди нас (Пк).
змијак м (н.п.) врло брз коњ. – Коњак ли је, змијак ли је? (При).
зоба зоб изр. јести овас, јарму (коњ, магарац). – Није јело /Није зоб 

зобало (Брц, ВЈ).
зора-мара изр. рана зора. – Зора-мара, ми појдомо (Зав, Гра).
зулум/зулум м. неред; брука. – Да не прави зулум по девојће (Зс). Ја што 

ти је зулум направено (Рас, При).
зупче срмалија изр. (н.п.) леп зуб. – Зуб га боле, зупче срмалија (ВЛк).

И

иглија м бот. сорта пасуља. – Моја баба јеглијуту окаше иглија, по 
старинсћи (Сук). Млого ми се ублажи манџа од васуљ иглију (Чин).

играорка ж добра играчица у колу. – Добра играорка побрже најде до-
бро момче, и ја најдо Бошка (Зав, ДД).

иде по лоши путове изр. лоше се понашати; прокурвати се. – Муку 
голему муче, черката њим почела да иде по лоши путове (Држ).

идемо у зиму изр. мет. приближава се зима, долазе хладни дани. – У 
зиму идемо, нема више топло време (Зав).

ижица ж дем од ижа кућа; дом. – Збогом остај мајчина ижице (Км, При). 
Направили му убаву ижицу (ЦД).

ижџигљавеје свр. израсти, ижџигљати. – Мушћити порасте, 
ижџигњаве, скоро че га женимо (МСв, Пир).
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изазива несвр. принуђивати околности. – Како ме изазива тека че ра-
ботим (Вој).

изанџа свр. 1. истрошити се од дуге употребе (предмет). – Ковата 
изанџала, не држи воду како требе (Вој). 2. физички се истрошити на теш-
ким пословима (човек). – Изанџамо од големе работе; са се само сплитамо, 
ништа не мож да помогнемо. (Вој, Држ).

избања се свр. окупати се. – Че идемо у рекуту да се избањамо (ВС. 
ВЛк).

избегне свр. побећи. – Избегал у шуму, да га не убију (Зав).
изблесавеје свр. поблесавити; изгубити разум. – Човек кад остареје, он 

изблесавеје, изгуби се (Гос).
изблуди се свр. препустити се блуду и безакоњу. – Лоше време дојде, 

изблуди се народ (Кс).
избунѕа се свр. изиграти се, изгаламити се. – Било је: избунѕамо се 

преко ноч, а ујутро рано на њиву или са-стоку (Кп).
извери свр. (н.п.). изабрати; верити (брачног друга). – Коју младу да 

извери (Кр).
извија несвр. (н.п.). јаукати. – Да-л је песан ил је извијање (Бз).
извика се свр. исплакати се. – Дојде сестра ми понекад у нас да се из-

вика, закасала сас мужа пијаницу (НМл).
извикса свр. премазати пастом па изгланцати да се пресијава. – 

Извиксај си капутат, момче си, девојће да те гледају (Пир).
извиче свр. узвикнути; викнути из свег гласа. – Па извиче тија стари 

деда (Пс).
изводи несвр. домишљати се; шалити се; изражавати се у стиховима. 

– Пера Ћирков и Гоца Попов изводејоше (Дој).
извртка свр. упрести конац вретеном; премотати конац. – Ја извртка 

свуту преџу (Вој).
изглави свр. избити клин који затеже. – Изглави малуту заглавкуту па
заглави поголемуту, поубаво да затегне. (Сук).
изгледно прил. природно; учтиво. – Тека је изгледно, тека че га дотера-

мо (Пир).
изглетоше свр. грађ. изглачати зидове. – Мајсторат че изглетоше зидо-

вете (НМл).
изглоцка свр. обич. добро оглодати (кост). – Деца, на дрвник да изглоц-

кате кошчине од питијете (Вој).
изглувеје свр. оглувети. – Изглувемо, изгрбимо се, не вредимо ни две 

паре (НМл).
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изгмачка свр. в. изгмечка. – Изгмачкали се петлиџањето, турила си зељћу 
врз њи (Вој). Убаво да изгмачкаш грозјето у кацуту (Вој).

изгмечка свр. изгњечити. – Убаво изгмечкамо грозјето да пушти благо 
вино (Пет).

изгрбавчи се свр. погрбити се. – Изгрбавчила сам се, па само што не 
одим сас рућете (Гос).

изгревује несвр. изгревати (о сунцу). – Слнцето веч изгревује, забавимо 
се (Јал).

изгрознеје свр. поружнети. – Изгрознемо бабо, камо ђу моја Љуба уба-
ва (Чин).

изгрули свр. окрунити зреле плодове (ораха, лешника). – Ја изгрули 
плну крошњу ореси, ама ми рућете поцрнеше (Трњ).

изгубен, -а, -о трп. пр. 1. обезвређен. – Теја моје паре су изгубене: пропад-
ле су кад и државата пропаде (Сук). 2. глуп; растројен. – Немој ми казујеш 
Илију изгубенога (Држ).

изгуби знање изр. излапити. – Ја сам изгубила знање, за све питујем 
старцатога и по двајес пути (Гра).

изгуби му се капа фиг. нестати; умрети. – И Ленку се изгуби капа, а 
све беше насмејан човек (ВРж).

изгужви (се) свр. изгужвати се. – Седла ми на блузуту и изгужвила ђу 
(Км). У колата се набимо шестина сасве деца, па смо се изгужвили (Рас).

издија свр. издахнути. – Како издија оно ми нешта ршче у грудити (Пет).
издлбује несвр. издубљивати. – Сас узималото издлбујем клновинкуту 

и тека прајм кусало на дрвену ложицу (Сре).
издојде свр. доћи у великом броју постепено и са свих страна; вратити 

се један за другим. – Сви орачи издојдоше (Кс, Бла). Издојдоше момци из рат, 
из војску, и почеше свадбе по село (Кс).

изеде свр. фиг. упропастити. – Таја ме рђа изеде, затре ме у корен (Држ).
изјадује свр. насекирати се. – Млого изјадувамо, крава ни црче (МСв).
изјари се свр. окозити јариће. – Три козе ми се изјарише (Соп).
излази-улази изр. често улазити и изилазити. – Само трчка, само из-

лази-улази, служи госјање (Сук).
излезне свр. кренути вегетација. – Пукне пролет, па излезне трава, из-

лезне шума, цвеће на све стране (ДД).
излепује несвр. лепити (на више места). – Излепују плакате по тарабе 

(Држ).
излечује се несвр. лечити се (успешно). – Излечује ли се веч, здравејеш 

ли (Ш).
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излока свр. (халапљиво) попити сплачине (свиња, пас). – Свињете одма 
излокаше помијуту (Вој).

излудеје свр. фиг. јако нарасти; обилно родити (усев). – Пада убаво 
ћиша преди жетву, па морузете излудеше (ВС).

изльже га од главу или ноге изр. отказати глава или ноге. – Кога изль-
же од главу, кога од ноге и само падне насред пут (Ста).

изльже око изр. привући лепота. – Изльже те око, зацопаш се, а после 
видиш да неје он бил за тебе (Јал).

изљаје се свр. разлити се (вода). – Пази да се не изљаје вода из кори-
тото (ВЛк).

изљусне се свр. изљуштити се. – Че се изљусне, ако га тека удариш 
(Рас).

измазни се свр. дотерати се. – Умеје она да се измазни, да се дотера, 
само да гледаш (Кр).

измакља свр. жарг. истући. – Оћути се, дете, да те поново не измакљам 
(Пир).

изметри свр. сложити у кубни метар. – Насекомо, изметримо и пре-
везомо свата дрва (Мр).

измије се свр. окупати се; умити лице, руке. – Идомо у рекуту да се 
измијемо, да ни лькне од жегуту (Кр).

измрка свр. заскочити овцу; оплодити овцу (о овну). – Једьн овьн је до-
ста да измрка тријес овце (Бс).

измьгли свр. истући. – Башта си га измьгли с лисковницу (Пет).
изнабива свр. побости. – Ја че изнабивам колцити тачно до меџу, па че 

исплетем плот (Сук).
изнајде свр. пронаћи (узрок, разлог). – Свекрвата мора да изнајде нешто 

да ме при мужа ми наклевети (Пир).
изнајде крајишта изр. 1. наћи изговор. – Изнајде крајишта и оправда 

се за све (Сре). 2. приговорити, оптужити. – За све изнајде крајишта да ме 
опада (Вој).

изнакалеми свр. искалемити много воћака. – Мој Синиша је изнакале-
мил млого дрвја у наше село (Гра).

изнакара свр. навести много (материјала). – Изнакарамо песак, камик, 
цимент, све што требе да почнемо кућу (Гњ).

изнакупи свр. накуповати. – Изнакупувамо све што ни требе за славу 
(НМл).

изнареди свр. наредити мноштво (истих) предмета у низу. – Гледе, 
тетко, како сам си убаво дуње изнаредила по равовете (Сре).
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износи свр. похабати (о одећи и обући). – Дрејете су ми старе, износе-
не, немам какво да облечем за у народ (Држ).

износи гадоче изр. уклањати измет и њим запрљану одећу. – Сваћи 
дьн износим гадоче и перем свекратога на рекуту (Сук).

изнутрица га једе изр. јести се од бриге. – Све пропада што смо ствара-
ли, па ме изнутрица једе што више не могу дом да одржавам (ВРж).

изока се свр. изгаламити се, извикати се. – Ћути си, ка се изока он че 
се умири (Јал).

изоставује несвр. изостављати, испуштати. – Изоставује понешта, 
неје све тека било (Вој).

изостањује несвр. заостајати. – Немој да изостањујеш од друство: учи 
школу или занајат (Грш).

изостри свр. изоштрити. – Донесо ножеве да ми изосртиш; ја че вртим 
точилото (Сук).

изравни свр. поравнати. – Очу да изравним дворат и да га калдарми-
шем (Гра).

изравња се свр. изједначити се. – Ја и ти че се веч изравњамо сас богат-
ство: ти пијеш и продаваш, ја работим и купујем земљу (Ш. Кр).

изрева несвр. избацивати лопатом или ашовом. – Копам за базен, па 
изревам земљуту (Пир).

изрече свр. изрећи. – Изрекал се, па га са срамота (Гра).
изрица несвр. изговарати. – Судијата на крај изрица пресуду (Пир).
изрови свр. извадити из земље. – Изровили голем камик, али не нашли 

паре поди њега (Сук).
изруку-уруку (паре) изр. плаћање на крају сваког радног дана. – 

Најбоље је када се паре узну изруку-уруку, чим се зараде (Пир).
изугари свр. поугарити. – Паде убава ћиша, са је добро да изугаримо 

стрништата (ВЈ).
изумеје свр. досетити се; измислити (ново, корисно). – Ја че изумејем 

нешта како да не влачимо толћи терет сваћи дьн (Чин).
изуми свр. превидети; не сетити се у правом тренутку; излапити. – 

Ја сам изумила да требе да сврнем и при тетку, па се сети када се врну дома 
(Рас). Свекрва ми изумила све, питује ме чија сам, не познава си снау (ВС).

изумира несвр. умирати, нестајати. – Изумирају Брложање, остало 
још малко народ у село (Брл).

изумре свр. помрети. – Млого старци изумреше овуја јесен (Пир).
изусти се свр. изрећи се. – Подвануше ме с питување и ја се изусти, и 

оне одма пренеле на свекрвуту (Пет).
и-иии узв. који најчешће иде уз припеве. – Радо ле, Радо убава, и-иии (Гос).
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ију-ју весео узвик у колу. – Ију-ју /Ајд навали /Оп-оп, оп-оп (Сук).
иљади свр. достићи број од хиљаду ногу четвороножних домаћих 

животиња. – Деда ми је иљадил неколко пути; броје се нође на овце, козе, 
говеда, коњи и магарци (Гос).

име с имењак. – Поздрави моје име: башта ти Благоја, ја Благоја, убаво 
име имамо (Ру).

имне се свр. тргнути се; изненада се заљуљати. – Тргоше се колата, 
крошњата се имну, паде наземи и петлиџањето се разваљаше у прашиштето 
(Вој).

инајетин м онај који се инати, инаџија. – Голем је инајетин, тера инат, 
сас брата се тужи (При).

ињћа несвр. уњкаво говорити. – Она ињћа, на нос малко удара када 
орати (Сук).

исеца свр. извући. – Исецамо дрвото, тројица млади мужа (Јал). Исецамо 
казанат нагоре (ДД).

искаби свр. (н.п.). нејасно значење. – Личне су ти очи, косе искабити (Гос).
искалакаши се свр. избезобразити се; изопачити се. – Искалакашило 

се дете, па не знаје никакав ред и не знаје какво је за у народ а какво неје 
(Чин).

искалемује свр. покалемити много воћака. – Санда Даројин беше све 
искалемувал по село (ВС).

искарује несвр. показује тежину (на ваги, кантару). – На вагуту млого 
искарује, више него што смо мислили да је (ВЛк).

искоље свр. поклати. – Искољемо балканћете, правимо кобасице од њи 
(ВРж).

искомса свр. рукама искидати кувано месо на врло ситне делове у 
току припреме одговарајућег јела. – Убаво га искомсај, това се јело тека 
готви (Пир).

ископеља се свр. рет. са муком се извући, искобељати се. – Не могу се 
ископељам из туја работу (Пир).

ископче свр. искључити. – Ископче телефонат да му не звони док спи 
(Пир).

ископчује несвр. искључивати. – Немој га ископчујете док работимо с 
њега (ТД).

искрене свр. скренути, променити правац. – Када стигнеш до стубат ти 
искрени малко удесно, там че ђи најдеш (Сре).

искркчи свр. в. искрчка. – Искркчи земљата, пропадне водата у 
кркљичинуту (Вој).
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искрчка свр. одати карактеристичан звук при продирању у растре-
ситу земљу (вода); уп. искркчи. – Сува земљата, па искрчка када посипујем 
цвећето (ВСв, Гњ).

искрши свр. изломити. – Искрши суваракат и наклади огањ (Јал).
искурзија ж екскурзија. – Ђакат тражи паре за искурзију (Сук).
искуцка свр. закевтати (пас који одустаје од напада). – Како падо, 

пцетата искуцкаше, мануше ме и врнуше се (ВЛк).
искьли свр. исклијати. – Када зрна жито искьле, она су лековита (ВЈ).
искьљује несвр. исклијавати. – Морузата веч искьљује, ница, направи-

ла редове у њивуту (Сук, Јал).
ислуша свр. одслушати (песму) до краја. – Пуштим радијото и ислу-

шам сваку песму до крај, немам другу работу (Чин).
испи се свр. нов. наспавати се. – Несьм се испал како требе, будише ме 

надвапути (Вој).
испиздара свр. напсовати. – Испиздара га и рече му да више не сака да 

га види у двор (Пет).
испипује несвр. опипавати. – Немој ми испипујеш џепове, још несьм 

пропушил (Пир).
испица несвр. пећи. – Испицам коре за налагану баницу (Црв).
испишти свр. крикнути, јаукнути, вриснути. – Испишташе децата, 

уплашило ђи нешта (Сук). Сред ноч, и тиће испишта некаква жена (НМл).
исплчи се свр. изобличити се (угнути се; испупчити се). – Лесата се 

исплчила (ДД).
испљосни свр. поравнати (метални предмет); учинити плићим при из-

ради (глинени суд). – Испљосни га убаво, да буде скоро равно (Вој).
испљувује несвр. испљувавати. – Ја га закусујем, а оно га испљувује 

(Изв).
испозаборавља се свр. позаборавити много што. – Време минуло, 

испозаборављало се (ВСв).
испоквари свр. покварити (много предмета). – Испокварише кола на 

народ с лош бензин (Пир).
исполипче свр. полипсати. – Кокошћете уватила болка, свете исполип-

цаше (МСв).
испомера свр. испремештати. – Све си испомерала, не могу си најдем 

алатат (Гњ).
испоцрца (народ) свр. пеј. помрети. – Сви да испоцрцате, семка да ви 

се затре (Трњ).
испочетак прил. у почетку: уп. испочетка. – Он се испочетак показа вре-

дан и добар мајстор, па га одма примише (Ос).
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испочетка прил. (н.п.). в. испочетак. – На клупуту четка /Опет испочетка 
(Вој).

испразни бревенецити изр. фиг. умрети (о мушкарцу). – И деда Стоил-
ко испразнил бревенецити, а голема човечина беше (Јал).

испреврзује свр. добро превезати на више места. – Испреврзујемо се-
ното сас по неколко конопца (Јал).

испреграџује свр. преградити на више места (пролаз, ограђену повр-
шину, просторију). – Унутра испреграџувел посебно за ситна јагништа, по-
себно за голема јагништа, посебно за јаришта (ВС).

испреѕује несвр. испрезати. – Не испреѕуј говедата, че карам брашното 
дома (Вој).

испрекаже свр. испричати (редом). – Ја очу све да ти испрекажем (Соп).
испрекрачује свр. скратити (трупце, мотке, канапе, жице). – Дрвата 

че прво испрекрачујем на метар, па после че и товаримо (Пн).
испрема свр. рет. припремити. – Све сам ти испремила и турила сам ти 

у торбете (Бс).
испрепречка (се) свр. попреко поставити (даске, летве, мотке). – 

Једне басћије се туре надлго, а друђе се после испрепречкају и колиба се 
напрај зачас (ДД).

испреча свр. испретати. – Испречај кравајчето из огњиште, дај му га, 
и това че му је за дьньс доста (Пл).

исприличи се свр. променити лик; поружнети. – Исприличила сам се, 
не смејем се погледам у огледало (Пир).

испрне свр. испрхнути (од муке, бриге, велике радости). – Притисла ме 
мука па че испрнем (Пир).

испрњује несвр. сушити се (на сунцу, ветру). – Испрњује веч земља, че 
идемо одјутре на копање (Вој).

испродаде свр. распродати. – Унукат пијаница, све че испродаде што 
сам стварал цел живот (Пир).

испрооди свр. проћи (време, људи); фиг. помрети. – Млого је народ ис-
проодило откако памтим (Гра).

испрска свр. попрскати (водом, раствором). – Испрска лозје дьньс 
(МСв).

испршавеје свр. огрубети влажна кожа на ветру. – Не мокри си лице-
то, че испршавејеш на ветьрат (Држ).

испуни свр. (н.п.). намирити. – Паре бројим, зету да испуним (Км, При).
исталашка свр. испревртати све и одабрати (за крађу). – Он је све 

исталашкал да га најде (Пк).
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истегли смолницата изр. упити (земља) у току распадања (о 
покојнику). – Човека истегли смолницата, на крај ништа не остане од њега 
(Вој).

истегне се свр. пасти, опружити се и умрети. – Паде човек, истегну 
се и умре (Држ).

истинсћи, -ка, -ко прави. – Он је истинсћи домаћин и човек, и што ти 
каже – тека је (Трњ).

истовара несвр. скидати терет (са превозног средства или товарног 
грла). – Немој да истоварате коњити, него с њи право на појату (ВЛк).

истовари се свр. вулг. шаљ. обавити велику нужду. – Идем да се истова-
рим, а ви ме сачекајте (Гос).

истопи свр. појести присмачући. – Ја че истопим љутеницуту, тека ми 
најблаго када једем (Јел).

истрсне се свр. фиг. изаћи испред других и рећи или учинити, испрсити 
се; истаћи се. – Сава се истрсну и постави питање зашто се тека работи с 
народ (Вој). Истрсне се некоје и направи лоше (Брл).

иструже свр. фиг. изазвати глад претходна храна. – Наједо се јаболће, 
па ме истругоше, огладне (Вој).

истрчка се свр. деч. изиграти се трчкарајући (дете, јаре, теле). – Ис-
трчкало се, па огладнело (Пет).

истьнеје свр. 1. постати врло танак. – Како се суши травката истьнеје 
(Рс). 2. омршавити, утањити. – Голема работа цело лето, па истьнемо (ВЈ).

истьњује се несвр. тањити. – Како трљам восакат свечата се истьњује 
(Рас).

исћипује несвр. смањивати се количина течности при кувању. – 
Досипуј још, како се вари јелото водата исћипује (МСв).

исцврка свр. фиг. весело цикнути уз игру и весеље. – Да га заженимо, да 
се провеселимо, да му исцвркамо (Кр).

исциври свр. рет. ослабити, омршавити. – Исциврела невестата, голема 
је работа у туја кућу (НМл).

исцрпа свр. исцрпсти. – Држава ни исцрпа до крај, за нас ништа не 
остањује (Пет).

Итар Петар личност у божићном обичају цареви. – Ја сам Итар Петар /Летим 
као ветар (Пир).

ићинђија ж (н.п.). касно поподне, предвечерје. – Дал је пладне ил је 
ићинђија (Км, Бер).

ич ништа изр. нимало; ама баш ништа. – Он ич ништа не разбира (Вој).
ишаран, -а, -о трп. пр. од ишара: који је испресецан линијама; ишврљан. – 

Вратата ишарана сас углење, играла се дечиштата (Сук).
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ишашави свр. залудити ударцима у главу. – Били га, па га ишашавили; 
више неје човек како требе (Пет).

ишегачи се свр. наругати се. – Оче да се ишегачи, да ме исмеје пред 
народ (Бер).

ишета свр. (н.п.). полако изаћи испред. – Па ишета млада удовица (Км).
ишу-ишу узв. за терање живине и птица, (н.п). – Ишу-ишу, голубенце, не 

мути ми бистру воду (ЦД. Км).
ишужби се свр. изаћи из махуне (зрно). – Ишужбило се зрно (Вој).
ишужбује се несвр. испадати из махуне (зрно). – Када презреје васуљ, 

или грашак, он се лько ишужбује и стрви се (Сук, Вој).
ишчаји свр. исхлапети. – Дојде си време, човек ишчаји и мане да раз-

бира (ЦД, Бер).
ишчика свр. лукаво подстаћи некога да исприча своје тајне. – Оче да 

ме ишчика, да ме подване, да му све испричам (Пир).
ишчикава несвр. лукаво изазивати некога да показује своје мане пред 

другима. – Она ме ишчикава пред моју роду, оче да се брукам, а ја све 
прећутујем (МЈ).

ишчубри (уши) свр. наћулити уши. – Коњат одједнуш стану и ишчубри 
уши (Км).

ишчупи рог изр. поломити рог из корена. – Кравата ишчупила деснити 
рог (Јал).

ишчушкује несвр. истеривати гурањем. – Што ме ишчушкујеш из 
моју кућу, ја сам ђу, сине прајил (Сук).

Ј

ја ми беше ћев изр. желео сам. – Ја ми беше ћев лозје да си насадим 
(Вој).

ја не изр. обич. немој; немојте. – Ја не врљај жито, невесто (Нш).
ја узв. изр. ја тија муж види ти њега, браво. – Ја тија муж, укачи се дори 

у вьр (Вој).
јаар м рет. штала за коње; штала за крупну стоку. – У јаар имам само 

још коња и једну краву (МСв). Не видела воли у јаари (ЦД).
јабукарник м јабукар. – Имамо јабукарник на добро место и убаво 

раџа (Бла).
јагле бре изр. 1. за не веровати је; браво. – Јагле бре, па ти испаде најјак 

од свити нас (Вој). 2. не може то тако; немој да ме обмањујеш. – Јагле бре, 
пак да ти дадем паре на зајем, па че ми свете врнеш заједно, а када?! (Вој).

– 48 –



171Друга допуна Речнику пиротског говора

јагма ж навала; гужва (при куповини робе које нема довољно). – Чумо 
да рат почиња и са је јагма за брашно (Пир).

јаја несвр. рет. јахати: уп. јаши. – Јајамо коњатога, играмо се (ЦД).
јалав/јалов/јелов, -а, -о (н.п). јелов, од јеловог дрвета. – На њу врата 

јалава (При).
јанувар м јануар. – Преко јанувар су најголеми студове, па га народ ока 

и сечко, сече како сас сећиру (Сук).
јанци м мн. грађ. делови кровне конструкције. – Таја две че оставим да 

се најду за јанци (Пк). Једно се у кроват зове јанци, али не знам бьш које (Пк).
јаран м (н.п.). друг; драган. – Еј јаране, јаране (Јел).
јаребица камењарка ж зоол. врста јаребице која живи по камењарима. 

– Јаребице камењарке у зору излазе (ДД).
јарица м јара стрнина. – Јарица је које сејеш рано упролет, било овьс, 

било јечьм (СГл, НМл).
јасан, -сна, -сно (н.п.). светао; блештав. – Огрејала јасна месечинка, и 

(ВЛк). Она има јасно огледало (Гос). Месече јасан, појасан (Зав).
јасна крв изр. (н.п.). светлоцрвена крв. – Јасне крви нете да се перу (При, 

Пн).
јаћи берећет изр. висок принос. – Таја ми њива дава јаћи берећет (ДД).
јаше године изр. свака година је све тежа (о старим особама). – Јаше 

ме године па грбавејем, онака сам још здрав (Рас).
јаши бели коњи изр. живети богато и срећно. – Не јашимо више бели 

коњи, наше је време минуло (Рас).
једва кваца изр. душа му у носу. – Мајћа ми једва кваца, повише седи 

(Цр).
једне године изр. 1. неке године, одавно. – Ја се једне године отру (Пк). 2.
истих година. – Ви сте једне године сас брата ми, врсници сте (Пет).
једно прил. око, отприлике. – Имаше там једно-два човека (Вој). Има 

једно-две године откако смо се видели (Сре, Чин).
једно га неје стигло изр. имати честе и велике невоље. – Он је мучена 

и патена душа, једно га неје стигло (Пет, Држ).
једно с једно неје изр. не бити у складу; не подударати се. – Не мож ђи 

спарљеваш, једно с једно неје (Сук).
једнога мене. изр. за једнога мене за мене јединог. – За једнога мене че 

има за једење, ама нема за двојица (Соп).
једньг-једньг изр. одмах, врло брзо, у исто време. – Они једньг-једньг 

дојдоше с ауто да спасе човекатога (Сре).
једьн-другога изр. један другог. – Прашчината: бију се, клоцају се једьн 

другога (Бла).

– 49 –



Драгољуб Златковић172

једьн за друђи изр. један за другим, у колону. – Ајде овчице, ајде, ајде, 
ајде једьн за друђи у реку на купање (Пок).

јелена ж врста игре у колу. – Он отсвири једну јелену (Соп).
јелија ж, (н.п.). чистина пред кућом. – Ти искочи одма на јелију (ВСв, Рас, 

При).
јело, а не срало изр. шаљ. које има велика испупчења и велике чворове у 

стаблу (дрво). – Башта ми за текво дрво, с млого голема испупчења и чворо-
ви, велеше: јело, а не срало! (Цр).

јенђе м мала турпија за метал. – Ви га окате јеђе, а ми у Церевдел га 
окамо јенђе (ЦД).

јерген м, (н.п.). момак. – На сваку мому је јерген (Соп).
јетка несвр. деч. јести. – Унучето убаво јетка, да му несу уроци (Пет).
јецка несвр. 1. (пригушено) плакати. – Када ђу набрука, она отиде у 

ћоше и тамо јецка, да ђу бајаги он не чује (Држ).
ју-ле узв. радости,одушевљења, (н.п.): види. – Ју-ле, мајко, каки је /Јаши 

коња вранога (Гос).
југовина ж 1. мет. (топао) јужни ветар који отапа снег. – Југовината 

неје добра за овце, губе апетит (Нш). 2. фиг. ленствовање, избегавање обавеза. 
– Које је размазано оно чека југовину (МЈ).

К

кавенисује несвр. припремати кафу; пити кафу. – Свако јутро идем 
при комшику и с њу пијемо каве, кавенисујемо (Кр).

кавтаринка ж (н.п.). покров од круте влатасте траве или ражене сла-
ме преко кошнице вршкаре. – На грбинку кавтаринку (Пн. Бла).

кавуш м мемљива и устајала просторија. – Иди у тија кавуш и изнеси 
лебат да се не умерише (Пир).

кадан ж (н.п.). госпођа; уп. каденка. – Прошетала кадан Милка (Пс).
кадаран, -рна, -рно, нег. (не)способан: уп: некадьран. – Дома остали само 

старци и они несу кадарни (При).
каденка ж (н.п.), в. кадан. – Узни ме, Пенће, бела каденће (Цер).
кадивен, -а, -о који је од кадифе. – Купише ми кадивен забьн у њега да 

будем невеста (Кр).
кадилница с кадионица. – Куде си денула кадилницуту (ВЈ).
кае свр. рећи, казати. – Она кае да неје там сврчала (Зав).
казује и расказује изр. причати и распричавати (о приповедачу). – 

Дрина казује и расказује, и работи док казује; не стањује ни с руће ни с језик 
(Нш).
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каил. изр. каил је желети да; пристајати; прихватати. – Каил сам да 
мрем, да ме нема, ама ме бог не прибира (При, Пет). Оче ли она каил да стане 
(ВЛк). Неје каил моја дружина (Пир).

каишари/кајишари несвр. подваљивати; изврдавати; лукаво се пона-
шати. – Пази се скупо да те не кошта тија човек, он је навикал да каишари 
(Пет).

кајла ж уметак којим се подешава и учвршћује положај (великог). 
предмета. – Тури му кајлу да не мрда (Сре).

кајмак м фиг. 1. скрама на млеку, павлака. -Ни кажемо сметана, а они га 
окају кајмак (Грш). 2. фиг. пена преко пића (вина, пива). – На вино пије кајмака, 
а на рећију првака (Зав). Има вино које пени прави кајмак одозгоре (ВС).

кал м/ж глина за израду грнчарије. – Учи кал да месиш, да неси овчар 
(Дој).

калакаши се несвр. учити се безобразлуцима (човек, животиња). – 
Укалакаши се таја овца: све по мене иде, блаји и тражи леб да у давам (ДД).

калемен, -а, -о калемљен. – Окол нашу појату су биле све калемене кру-
ше (Сре

калена чаша изр. (н.п.). скупоцена чаша. – Војновога поји сас калену 
чашу (Гос). Калена чаша је убава чаша (Гос).

калном каљај, сувом праши изр. (н.п.). обрађивати земљу и када је 
блатњава, и када је тврда и сува. – Калном каљај, сувом праши /Да не идеш 
у Дупницу за пукницу (Вој).

калуша ж бела овца црнога лица. – Калуша је бела овца с црно лице 
или која има црно окол очи (Бер).

калчина ж рет. кучина. – Наткајемо платно од калчина и шијемо од њега 
кошуље (Пн).

камењарке сане ж мн. запрежне саонице за превоз камења. – Сане за 
сено несу патосане, а камењарке сане су патосане (К-Ћу, Ру).

капутле с дем. од капут дечији капут; уп. капутче. – Сашише ми капутле за 
у школу (Брц).

капутче с дем. од капут, в. капутле. – Направи му малко подлго капутче, он 
расте (Вој).

карабаш м лош човек. – Нашу фамилију крстили Карабашеви, а по 
турсћи карабаш је лош човек (Гњ).

каракаша ж (н.п.). окретна и лукава девојчица, враголанка. – Ој девојче 
каракашо (Д-КВ, ЦД).

карес м (н.п.). милошта, љубав. – Ја те не водим по карес (Км).
като прил. као. – Било је, като што рече, голема слога у народ (ВЛк). 

Като бејо помлад све сам стварал за моја деца да уживају (Дој).
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катраник м посуда за чување катрана. – У катраник смо држали ка-
тран за подмазување дрвена кола (ВСв).

качори се несвр. пети се. – Детето се суде качори (ВЛк).
кашкавалџиница ж млекара у којој се израђује качкаваљ. – Били су 

трговци и држали су кашкавалџиницу (Пет).
кашљочи несвр. рет. кашљати. – Доста кашљочи овам при нас, мрдни 

настрану (Кр, Гра).
кви, кве, ква /какви, -е, -а зам. (мн. од кьв, ква, кво) какав. – Кви су това дошли 

у село (Пет).
квитар м особа која наплаћује пијачну таксу. – Квитарат ме познава, 

чини ми колко може (Пир).
кесичка ж дем. и хип. од кеса: кеса. – Ти, дедо, отвор кесичку (Рс). Ја парете 

држим у туја кесичку и носим ђу све сас мене (Рс).
кецељћа ж дем. (н.п.). кецеља. – Па га метну под кецељћу (Рас, При).
кига како изр. како кад. – Кига како: некад имамо, некад оскудимо (Об).
кикво прил. 1. какво. – Кикво је млекото, овчо ли је (Кр). 2. шта. – По 

кикво идете (Об).
кико прил. као; како. – И ни смо се мучили кико ви са (Рс).
кикьв, киква, кикво зам. какав. – А кикьв је он човек (Об, Чин).
кине несвр. рет. кидати. – Она кине цветове полька, ружуту да не оште-

ти (Гос).
клапушес, -та, -то који има дуге и оборене уши. – Курјак ми украде кла-

пушестуту овцу (ДД).
класт м (н.п.). клип; клас. – Од два класта шиник жито (К-Ст, Бз).
клевка несвр. рет. храмати. – Поче да клевкам с левуту ногу (Вој).
клепа с ногу изр. рет. храмати. – Једна ми овца клепа с ногу, че видим 

какво њу је (Кп).
клепачина ж ковачко изоштравање реза металних предмета (секире, 

раоника, мотике, пијука). – Тија ковач знаје само клепачину, а не умеје кола 
да окове (Чин, Вој).

клецкош м дечја игра школице, небо. – Клецкош играју повише 
девојчетија, а мушћи лопту (Тм).

клима се несвр. ландарати; љуљати се. – Крошњата се клима, че се 
отћине и че падне (ВС).

клипа несвр. лупкати (широка обућа) при ходу, клопарати. – Клипу ми 
твојити опьнци, имаш поширока ступала (Пир).

клипча м пеј. мушкарац коме клопара широка обућа. – Клипча, обул 
дедине ципеле, па му клипчу (ПРж).
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клокне свр. повремено се чује један клокот. – Клокне вода клок и пак 
се после све утиши (Вој).

клокот м жубор воде, клокотање; карактеристичан звук клокотања 
при пијењу воде из тестије. – Клокотат разбуди газдуту и уване лоповатога 
(Ос).

клокоче изр. пити (воду из тестије) уз карактеристичан звук 
клоктања. – Довати стовнуту, клокоче, клокоче и до пола ђу испије, не мис-
ли и на нас (ВЈ).

клокче несвр. истицати (вода) уз клокот, клоктати. – Клокче вода, 
истича из врелото (Јал).

кломбав, -а, -о који је грубе телесне грађе; нескладан. – Това јагне 
кломбаво, не може за домазльк (Кр). Што си купил кломбаве овце, сви че ти 
се смеју (ВС).

кломбетина ж рет велика, (стара) и неугледна овца. – Имам три клом-
бетине за давање (Кр).

кломпавци м мн. кломпе. – Немој кломпавцити да ми узнеш (Рос).
клоска (са зуби) несвр. рет. цвокотати. – Оѕебо, почеше да ми клоскају 

зуби (Пир).
клоца се свр. уједати, размењивати уједе. – Прашчината: бију се, 

клоцају се једьн другога (Бла).
клочник м анат. рет. гркљан. – У болницу му зашили клочникат (Гос).
клца несвр. ритмички ударати; пулсирати. – Срцето ми бије, клца, 

само што не искочи из грудити (Пет).
кльн м бот. клен. – Ложице сам правил од кльн; пасем овце и по цел дьн 

рецкам (СГл).
кљап узв. којим се подражава звук тестасте масе која падне на чврсту подлогу. – 

Дете закачи ванглуту и тестото кљап, паде на-земи (Трњ).
кљекав, -а, -о болешљив, немоћан. – Станумо кљекави старци, само са-

плитамо младити да се не мож слушају (Гра).
кљуна ж. (н.п.). кљунови. – Крваве им кљуне до рамена (Рас, При).
кљунка ж зоол. рет. детлић; жуна. – Кљунка или кљувидрво поје сип-

сип-сип-сип (Ста).
кључи се несвр. савијати се од болова (у стомаку). – Једне ли малко, 

одма се кључи, савива и почне да извива (СГл).
књижурљак м пеј. (стара и похабана) књига. – Књижурљаци у свако 

ћоше; не види да чита а не дава да ђи натурам у кутије и изнесем (Пир).
кован кривак изр. (н.п.). окована пастирска тољага са благо повијеним 

дебљим крајем. – Под мишку му кован кривак (Б-Ки, При).
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кована гривница изр. (лепа) метална наруквица. – С кованете гривни-
це (Зав, Пок).

ковењак/кован опьнак м опанак од грубе гуме окован ексерима. – 
Одма по ратат немаше опьнци, па смо носили ковењаци, нође ни огулише 
(НМл. Рас).

ковешњак м пеј. (услед дуге употребе) упропашћена кофа. – Врљи тија 
ковешњак, неје више за ништа (Сре).

ковиле с бот. ковиљ; уп. ковиље, ковиње. – Туј траву зовемо ковиле или 
ковиље, кој како, беремо ју за у вазну (ЦД).

ковиње с бот. (н.п.). в. ковиле. – Дал је иње ил бело ковиње (Брл. Гос. При).
кожичка ж дем. од кожа: кожа. – Малко си огулило кожичкуту; са че ђу 

баба натопи с рећију и оно че пројде (Кс).
козји век изр. фиг. кратак живот. – Некад се живило по млого, а са се 

живи кратко, козји век (Бс).
којто/којито зам. онај који. – Тија, којто требе да држи домат, нема га, 

јадан, умрел (Рос).
кокац, кокац коледо изр. почетак коледарске басме. – Кокац, кокац коледо/

Посрало се говедо (СГл).
коко прил. како. – Памтиш ли коко беше на свадбуту (Дој).
кокојла м/ж (н.п.). уображена особа. – Манојла, млади кокојла (Зс).
кокоњеш м врста игре у колу. – Кокоњеш или пиперана је височћи чачак 

у место (Кп).
кокошињи, -а, о кокошји. – Сабира кокошиња перја за у јастьк (ВЛк).
кокрдав, -а,- о изр. коврџав и кратак (о коси). – Имаше Панта кокрдаву и 

кратку белу косу, исто ко на буђавће свиње, па смо га окали Панта Прасето 
(Чин).

колачинка ж рет. палачинка. – Бабичката ни је правила палачинће, и све 
ђи окаше колачинће (Пир).

колача ж. у басми при одбијању облака обредни колач. – Ђермане, ђермане, 
немој у наше поље, остај ни за колачу (Ор. Рг).

колмована коса изр. (н.п). таласасто урађена фризура. – Она носи косе 
колмоване (ВЛк).

колко прил. колико, око. – Дадо му колко једно ћило, ако нема и повише 
(Вој).

коломаз м маст за мазање осовина запрежних кола, катран. – С коло-
маз се подмазује осовина на кола (Пл).

комендије прај изр. шалити се; ругати се. – Дојде деда-Мана, прај 
комендије, смејемо се (Чин). – Прајмо комендије сас глупавога или сакатога; 
нам до смеј а њим неје (Пк).
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комиње с бот. (н.п.). в. ковиле. – Дал је иње ил бело комиње (Гос. Бер).
комита м скитница. – Еј Мито, Мито, комито (Кр).
конопљанка ж подр. она која потиче из краја у коме се гаји конопља: уп. 

копиљанке. – Лесковчанке конопљанке (Пир).
коњак/коњак м хип. (н.п.). 1. (млад) коњ. – Коњак ли је, змијак ли је (Рас, 

При). 2. (млад) коњаник. – И на коњи све коњаци (Км).
копа несвр. прашити. – Копамо морузу веч трећи дьн (Држ).
копање с гл. им. прашење (кукуруза, пасуља, кромпира). – Копамо мору-

зу, имала сам копачће (Вој).
копиљанка ж подр. игром речи, в. конопљанка. – Лесковчанке, мила нанке, 

све су копиљанке (Пир).
копиње с 1. купињак. – Налете бос у копиње и све си нође згребо (ВЛк). 

2. изр. (н.п.). бело копиње купињак у цвету. – Дал је иње ил бело копиње (Гос).
копнеје несвр. 1. копнити, топити се (снег, лед); постајати топлије 

време. – Дојде ли Зарезоја, почне да копнеје, почнемо да искарујемо овце да 
пасу (Брц). 2. фиг. губити здравље (због бриге, бола, претераног рада). – Да 
ми срце не копнеје (Пок). Бриђе су њоње големе, срце вој копнеје, страда, 
станула мршава ко шило (Пет).

кораџија м занатлија који израђује коре за питу. – Башта ми је бил 
кораџија, имал је радњу до семафорат према Кале (Пир).

кордељ м фиг. безвредна и немоћна особа. – Остали смо сами, два старца 
у кућу, два кордеља (Гра).

коркар му изр. осећати одбојност и гађење. – Коркар му ка само по-
мисли на њега, толко се гади (Пир).

косина ж геогр. оштар нагиб; коса. – Тамо је под косину и лице је, сне-
гат се зачас отопи (Брл).

костен чешаљ изр. чешаљ од кости. – Костен чешаљ доносе (Тм).
костреши се несвр. држати се љутито, нетрпељиво се понашати. – 

Зашто се само кострешиш на једнога-другога (Вој).
кота-кота узв. детету при обувању (и облачењу). – Кота-кота, ајде бабино, 

баба да ти обује чапке (Држ. Вој).
коте с рет. мачка, маче. изр. ни дете ни коте нема порода; самује. – 

Нема ни дете ни коте, а јагми се, све да је у њоње руће (Вој).
котел м хотел. – У који котел че идемо (Зав, Пир).
котеља се несвр. једва се кретати. – Нође ме издадоше, некако се 

котељам, једва иде (Соп).
кошар м, мн. кошари купаста примитивна кошница од прућа, премазана 

говеђом балегом, са пчелама или без њих, вршкара. – Отиде да роји кошари 
(Рс).
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кошаринће ж мн. бот. ниска хајдучка трава Achilea millefolium. – Ни у 
Присјан нискуту ајдучку траву окамо кошаринће (При).

коштељив, -а, -о коштуњав; тврд (орах, коштица). – Нашјат ореј је 
коштељив, али млого убаво раџа (Гра).

краљ м/ж обич. девојка, која у обичају лада или бена игра улогу 
младожење. – Играј краље, барјактаре /Краљица те надиграла /Надиграла, 
натпојала (Кс, Рас).

краљица ж (н.п.). девојка, која у обичају лада или бена игра улогу неве-
сте. – Играј краље (2) /Краљица те (2) /Краљица те надиграла (Јал).

креша несвр. (н.п.). кресати. – Ту мој драги креша лис (Рас).
криви ме грбина изр. искривљавати се (тело, леђа). – Поче ме криви 

грбината, па одим како пијана (Држ).
криводелка 1 ж. она која носи криви раздељак. – Јелка си правеше дел-

ку на-страну па смо ђу окале Јелка Криводелка, шалиле смо се (Изв). криво-
делка 2. ж она која не говори право. – Ти си криводелка, понешта поизльжеш 
и све је правда на твоју страну (Сук).

криводеља м. онај који не брани правду. – И бог је криводеља, криво 
дели (Вој).

крилато с поим. прид. све оно што има крила и може да лети. – Нечу да 
чувам ништа крилато (Бе).

кркне свр. закрекетати (жаба): уп. крне. – Кркну нешто зелником (Брл). 
Кад кркну жабете, че пада ћиша (Брл).

кркче несвр. кркљати. – Поче да кркче и умири се, умре (МСв).
крн, -а, -о коме је оштећен део који штрчи. – Детето окрнило стовнуту, 

крн вој дуличат (Вој).
крне свр.в. кркне. – Крну нешто зелником (Брл).
крндакуља ж подр. баба изобличеног тела. – Наљути се баба крндакуља 

(Рас, При).
крошњица ж дем. од крошња мала корпа, корпица. – На-руку носи шаре-

ну крошњицу (Пс).
крпачина ж омања облица огревног дрвета. – Домаћине, гледај по кон-

дире /Да не лету по теб крпачине (СГл, Рас).
крпеж м крпљење (одеће, обуће). – Нема ново за нас старци, че носимо 

крпеж (Јал).
крпори несвр. животарити, с муком преживљавати. – Крпоримо: ка 

има, ка нема, па додека оче (ВРж).
крчка несвр. тешко дисати, гушити се. – Он поче да крчка, да се гуши, 

и ја се уплаши (ВЛк). Крчкал, крчкал и умрел (Пир).
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кршен, -а, -о трп. пр. 1. кидан; ломљен. – У крошњуту сам донела црешње, 
кршена вислетија (Пет). 2. раскомадан; рашчеречен. – Печено јагне, па крше-
но, па насред астал ни чека (ДД). 3. кршен зајек изр. искривљена стара осо-
ба. – Станумо кршени зајеци, наведомо се доземи (Брл).

кукљьц узв. којим се подражава звук при гутању доброг залогаја. – Зинем и 
глтнем баклавуту и оно само рече кукљьц (Гњ).

кукуњеш м врста народног кола. – Играло се кукуњеш, са се више не 
играје (Пет).

кулаш м коњ тамније боје длаке. – Да је жив Влајков кулаш (Пс).
купинка ж хип. купина. – Једу ми се купинће, че сврнем да си наберем 

(ЦД).
курка ж (н.п.). преслица. – Па ти носи курку и вретенце (ВЛк).
курталисује се несвр. спасавати се невоље (невоље, болести, нежељене 

особе). – Дојде на рећију, па тражи још једну, па тражи мезе, а ми имамо ра-
боту, и не мож се курталишемо од њега, познат човек (Пир).

кутла ж полог. – Кутла је полог, тека га кажемо у Лужницу (Б-Км, Пир).
куто-мато узв. којим се вабе пчеле да уђу у припремљену кошницу: дођи-дођи. – 

Куто-мато (2) /Мат-мат-мат (2) (Км. Вој).
кутришка с мн. од кутре, хип. младунац пса, штене. – Имамо си кутриш-

ка, дојди да ђи видиш (Вој).
куту-куту узв. при вабљењу пилића, бас. дођи, дођи. – Куту-куту, бабина 

пилишка (Вој).
кучка ж име рогате овце (према пружању рогова). – Која овца има текви рогове 

зовемо ђу кучка (При).
кь-кь-кь, сь-сь-сь узв. при певању у колу без музике. (Гос).
кьли свр. клијати. – Ако се зрно намокри оно кьли (Вој).

Л

лабаво прил. није много добро, прилично је лоше. – Здрављето ми је 
лабаво, повише си лежим (ВСв. ВЈ).

лабода ж (н.п.). нејасно значење. – Ти-ту, ти-ту, лабодо (Д-КВ, ЦД).
лад м хладовина. – Муж у лад седи и чита, а ја сама жњем на жегуту 

(Кс, Бла).
ладијан (ветар) м мет. прохладан ветар. – Ја подуни ветре ладијане 

(Држ, При. Гос).
ладни несвр. дувати хладан ветар. – Поче да ладни, дај дрејуту да об-

лчем (ВЛк).
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ладовиње с подр. предео са високим дрвећем погодан за одмор у време 
летње врућине. – Моје Гариње, моје ладовиње (СГл).

ладује несвр. уживати у хладовини. – Кој ладује, он гладује (При).
лаје (ластавица) несвр. рет. (н.п.). оглашавати се цвркутом (ласта). – 

Ластавица лаје, лењава жена ткаје (Д-КВ, ЦД).
лаје си опьнцити изр. претити немоћан; говорити бесмислице. – 

Ништа ми не можеш, само си мож лајеш опьнцити (Пет. Вој).
лакуван, -а, -о лакован. – Има лакуване ципеле, купил вој брат из Бео-

град (Држ).
лармица ж хип. од ларма ж зачешљан прамен косе над челом; коврџа, 

увојак; раздељак. – Чешљају му лармицу /Ладо, ладо лармицу (Ор).
ласти (ластавица) несвр. гнездити се ласта. – Ластавица ласти /Моја 

мајка пласти (Дој). Ластавица ласти када пластимо, и по косидбу (Дој).
лашко м име за пса чија длака подсећа на боју ластиног перја. – Това 

куче окамо Лашко, а не знам зашто, мож да је по длаку (Сук. Вој).
левен м (н.п.). леп и млад момак. – Не смеши ми девет сина, девет левена 

(Км, При). У врбуту левење (При).
ледно гроње изр. фиг. (н.п.). осећај велике мучнине, испод ребара као да 

је грудва леда. – Нек опрости, не мог да се клањам /На-срце ми ледно гроње 
(Гос).

леђен м посуда за умивање; лавор. – Једна носи воду у леђена (Км, При).
лека. изр. за лека за лечење; за помоћ у невољи. – Старци су за лека, 

пазете ђи (Вој).
лелеје (се) несвр. лебдети, поигравати на ветру (зрно града, пахуља, 

лист). – Ветар веје, град лелеје (Пс. Км, При).
лелће божице узв. у невољи, радости, чуђењу. – Лелће божице, син ми иде! 

(Чин).
лењос м лењост. – Лењос, голема болес (Чин).
лепенац м (п.н.). в. левен. – Мама чува девет сина, девет лепенца (ВЛк).
лепи се крпка за вречу изр. ступати у брак под притиском околно-

сти; нашла врећа закрпу. – Он сирома, ја по-сирома, најдомо се: лепи се 
крпка за вречу (Пир).

лепотенце с хип. (н.п.) млада и лепа особа, лепојко. Ој детенце, лепотен-
це (Км).

лерија ж врста народног кола. – Играло се и појало: – Ој леријо, ој 
леријо! (Вој).

леска сплетена изр. коса уплетена. – Злви леска сплетена (НМл).
лесковина ж лесково дрво; лесков прут. – Од лесковину плетемо коше-

ви и корпе за парење кашкаваљ (Брл).
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лесно прил. рет. лако, без много муке. – Ја че ти покажем и ти че га лесно 
направиш (Ру).

лет-лет-лет узв. бубамари да полети са длана: лети, лети. – Калино-малино, 
лет-лет-лет (Вој).

летовина. изр. иде на летовину облачити се сувише танко. – Немој те 
превари: облекал си се на летовину а дува те ладан ветар (Сук, Вој).

летра ж нонсенс који по броју слогова и рими одговара речи ветре. – Дуни ветре 
с оне стране летре (Пс).

лечица ж (н.п). нејасно значење. – Лечица је лечица /Род родила (Зс).
либе с (н.п.). супружник. – Моје либе другу либи (Дој).
ливађе с (н.п.). велика површина под ливадама: уп. ливадје. – А ја идем 

коња у ливађе да вежем (При. Вој).
ливацћи мед изр. мед са ливадске паше. – Ја сам купувал сваку годину 

планинсћи ливацћи мед од Здравкови из Пьклешицу (Пир).
лика-прилика ж (н.п.). особа која по лепоти, расту и другим особинама 

одговара особи супротног пола. – Неје вој лика-прилика (Држ).
липав, -а, -о (н.п.). липов. – Кућата њим липава /Пред њу кучка дрипава 

(При).
лис м брст. – Ту мој драги креша лис (Рас).
Лиса лиси изр. мит. Алисеј кажњава онога који ради на његов дан 27. 

јуна и оштећује му лице. – Лиса лиси, Вида види (ЦД).
литка несвр. фиг. трчкарати од радости, снаге. – Младо, па литка окол 

нас, помага, доноси водицу да пинемо (Сре).
литне свр. скочити (искра). – Литну искра, изгори га (Кс, Бла).
личне очи изр. лепе очи. – Она има личне очи, да њим се не нагледаш 

(Гос).
лови очи изр. трпети чини од злих очију. – Малечко дете лови очи, не 

носи га на собор (Пок).
ловџибаша м шаљ. главни ловац. – Дьньс сам само ја утепал зајека, ја 

сам са ловџибаша (Зав).
ложичка ж дем. од ложица: кафена кашика. – Дај ми ложичкуту да куснем 

медьк (Рас).
лозјарска година изр. година која погодује виноградима. – Оваја годи-

на испаде лозјарска година, грозје се роди, не мож га преберемо (Кр).
ломот м (весела) галама. – При њи је ломот сваћи дьн: млого деца па се 

час играју, час карају, час бију (Сук). Иде ломот: напили се па се веселе (Вој).
лоповштина ж 1. (велики) лопов (са дугом праксом). – Чала из Лукању 

беше лоповштина голема, били смо га ко говедо (ТД). 2. лоповлук. – Које се 
навикне на лоповштину не одучује се, Саша по затвори остаре (Пир).
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лопужес, -та, -то који је склон крађи. – Лопужеста таја бабичка: штом 
сврне нешта ми нестане, било вилица, било ложица, било соларче (Сук).

лужник м (н.п.). шума (са пропланцима); шума поред потока. – Па от-
иди у лужник /Па отсечи грапужник (Цер).

лули несвр. пушити (на лулу). – Старчината лули, па се окол њега и уну-
кат научил да лули (При, Пн).

лькачко прил. прилично лако, без напора. – Лькачко оди ко дете малечко 
(ВСв, Рас).

лькоорац м онај који радо и лако игра у колу. – Бил је лькоорац, и убав, 
и напет, све сам у њег гледала (Пс).

лькоорка ж (н.п.). она која радо и лако игра у колу. – Све девојће лькоорће 
(При).

Љ

љиљаков, -а, -о који припада јорговану; који потиче од јоргована. – 
Деда ми направи љиљаков дудук (Јал).

љундри се несвр. рет. спавати у љуљашки (беба). – Оно се там љундри 
на њиву у љуљћу (Д-ВО, Кр).

М

магле самосталне изр. (н.п.). честе магле, сталне магле. – Те одувај 
магле самосталне (Рас, При).

мадешче с дем. мали младеж. – Дигло ми се мадешче, погледај дали је 
опасно (Трњ).

мајден м 1. каменолом; рудник. – Нади црквуту имамо мајден, вади-
мо камик (Гра). 2. изр. нашьл мaјден искоришћавати некога. – Там нашьл 
мајден: од њи узима и дадено и недадено, и мерено и немерено (Чин).

мајмунсћи живот изр. прип. последњи део живота. – Стигомо, бабо, до 
мајмунсћити живот (Кр).

мајсторче с шаљ. шегрт; калфа; млад мајстор. – Знајеш ли, мајсторче, 
да ми исклепаш ралник (Рас).

мајћи-башти у постељу изр. (н.п.). са родитељима у истој постељи. – 
Гргурица гркаше /Мајћи-башти у постељу (Км, При).

мајћини чудове изр. мајкине невоље; мајкина брука. – Да не гледа 
мајћини чудове (При).
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макица ж у тужбалици мајка. – Куде маки идеш? О-о, макице (Бер. Пн).
макља несвр. жарг. тући. – Ја че те макљам насаме, да нема кој да те 

брани (Пир).
мал м домаћа животиња. – Малину мал да убије (Јел).
мали бог у трње изр. вулг. ирон. измет. – Живи ко мали бог у трње (Чин. 

Пир).
малица ж дем. махала, засеок. – У нашту малицу има само неколко 

куће, али смо били плно деца и рано почнемо игру (Јал).
малкацко прил. врло мало. – Дај ми малкацко зајтин да си запржим 

чорбу (Вој).
малкаш м онај који у заједничком стаду има најмање музних грла. – 

Малкаш је који на премлаз најмалко смлзе (Зс).
мамејечи прил. сад. од мами несвр: вабити. – Медне пчеле мамејечи (Пн).
мамчица ж хип. (н.п.). мајка. – Мамо ле, стара, мамчице (ВЛк).
маневра ж вежба војних јединица, маневар. – Била је маневра на Круш-

ку, према Лужницу (Бла).
маносује несвр. оштећивати пламењача (воћке, поврће). – Нешта 

маносује сливете, а закачује и пиперат (Вој).
манћаје несвр. 1. смањује се ниво течности у суду. – Ако стоји у отво-

рен суд рећијата манћаје, исто и виното (Сре, Чин). 2. фиг. мршавити; попуш-
тати. – Не вача ми га око, манћаје, мора да има некакву болку (Сук).

мањује несвр. престајати чинити. – Че мањујем цигаре, и рећију, и 
карте, очу да постанем човек, домаћин (Пир).

маривет м рет. судбина. – Текьв му маривет: да умре сам у празну кућу 
(Чин).

масьлце с хип. од масло маслац. – И бело масьлце (Пок).
мат-мат узв. при вабљењу пчела да уђу у припремљену кошницу: дођи, дођи. – 

Мат-мат, јела овам, јела бабу, јела, јела (Пн).
маткање с гл. им. од матка вабљење пчела. – Польк, польк, с маткање и сас 

припремену кошницу намамиш ројат да улезне у њу (Вој).
маћи гостом изр. (н.п.). код мајке у гостима. – Ајде, Дунће, д-имо маћи 

гостом (Бз).
мачкарица ж женска особа која се бави мачкама. – Она деца нема, 

муж пијаница, па збира мачће, станула мачкарица (Пир).
мезим м (н.п). мезимац: уп. мезима. – Симеон је маћи мезим био (ВЛк).
мезима м (н.п). в. мезим. – Сима ми је материн мезима (Км, Бер).
меја ж хип. обич. мечка. – Зовемо мејо, вујо, дојди на вечеру (Б-Бг, Пир).
мељава ж рад воденице, млина. – Преко лето нема вода, нема мељава, 

па карамо на Ђоргову воденицу, она је на Нишаву (Пет).
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меље несвр. фиг. брбљати. – Меље ко празна воденица (Сук).
мерач м онај који мери (на ваги). – Мерачат крадне на вагуту, збуни те 

и не видиш у вагуту како требе (Бла).
мерушљив, -а, -о. миришљив. – Здравче венче, цвеће мерушљиво (Пк).
мерушљивче с (н.п.). оно што јако и пријатно мирише. – Здравче вен-

че, цвеће мерушљивче (ВРж).
месечинка ж хип. од месец. месец; месечина. – Огрејала јасна месечинка, 

и (ВЛк). Месечинката изгрејала (ДД).
мета несвр. (н.п.). стављати. – Бело шета, белу крпу мета (Б-Км, Пир).
метка несвр. хип. од мета. стављати. – Девојћа му гунћу метка (Км, Бер). 

Ја че ти, бабино, све меткам куде речеш, само да се играмо (Пс, НМл).
меца ж овца која је јако обрасла дугом вуном. – Меца је рундава овца с 

длгу влну и с раздвојени праменови (Гос).
милбога. изр. од милбога са уживањем. – Од милбога да гледаш како 

игра (ВЛк).
милостивно прил. благонаклоно, саосећајно. – Гледа ме милостивно, па 

приде и даде ми иљадарку, иако ме не познава (Јал).
милује несвр. (н.п.). волети. – Коју девојку милује (Пк).
мине свр. проживети некако. – Без десну руку че минем (Гра, Пир). Без 

брата че си минем ја (Пк).
мирном прил. (н.п.). мирно. – Код војну мирном постојала (Гос).
миросан, -а, -о трп. пр. помазан, освећен. – Од миросано дрво никој не 

смеје ни гранчицу да тури у огањ (Кп).
мистрија ж грађевинска алатка којом се наноси маса (блато, малтер) 

и са њом глача. – Дај мистријуту да замазујем на овуја страну (Пир).
мита м, игра речи: Мита, мушко име/мито, подмићивање:подмићивање. – Умре 

Тита /Оживе мита (Пир).
младачьк, -чка, -чко хип. млад. – Младачьк је, нече га још женимо (Сук).
млком(а) прил. ћутке. – Бугари њим убили и бабуту и мајћуту, па деца-

та не смеју да викају, млком викају (ТД).
млого-млого неје изр. није јако много. – Она неје млого-млого 

паметна,од њу мож свашта да чујеш (Вој).
млозина ж мноштво; већи број особа. – Што ме даде, мила нано, у 

млозина (Ру). Када су повише у кућу кажемо да су млоѕина или млозина (Тм).
млсак м фиг. јак и туп ударац. – Оди тија млсак сам падла у несвес, 

нашли ме како лежим (Зав).
млчи ми у главу изр. осећати обамрлост и зујање у глави. – Када-год 

беремо грснице, а беремо ђи на жегу, оно ми млчи у главу, само што не пад-
нем (Гра).
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модра име за овцу која није потпуно бела ни по лицу ни по телу. – Мо-
дра је овца која има рејаву влну, по лице не мора да има боју, а по грбину неје 
потпуно бела (Вој. Кр).

модрило с плавило за при прању, вешплав; тамно-плава боја уопште. 
– Да купиш модрило и с њега да ми офарбаш столичкуту (Држ). Има модрило 
поди очити, неје здрава (Грш).

модриње с 1. модрице од убоја. – Дојде сва у модриње, пак ђу била таја 
њоња ала пијана (Пет). 2. плава боја испод очију. – Имам модриње поди очити, 
това неје на добро (ВЈ).

модро-морав, -а, -о прил. плавозелено. – Модро-мораво, па зелено. (ДД).
можеје. Док можеје изр. док сам могао; док сам био у стању. – Док 

можеје, помагал сам и, са више не могу (ВЛк).
мозак му прејде свр. изгубити разум. – Остареје, мозак му прејде и 

почне да не разбира ништа (Пет).
мокарци м мн. нонсенс парњак речи сарци: (мокри) пластови сена. – Несу 

сарци, него мокарци (Дој). Сарци мокарци, де и деца свезете до колата (Дој).
моли и премоли изр. непрекидно молити; преклињати. – Че те молим 

и премолим, с мајћу ти смо биле друшће, да ми помогнеш у овија час, млого 
сам, черко, закасала (ВС).

мома за давање изр. девојка за удају, удавача. – Станула је мома за 
давање (ВРж).

момица ж дем. и хип. млада девојка. – Стану голема, порасте веч момица 
(Сре).

момченце с млад момак. – Овде има момченце /Ладо, ладо (Кс).
момчетијица ж зб. хип, в. момчетића. – Тамо има убава момчетијица, уба-

ва девојчетијица (Бла).
момчетића ж зб. хип. млади момци. – Имају убава момчетића, да идемо 

да ђи гледамо (Јал).
момчетиште с, мн. момчетишта пеј. од момак. – Збрала се момчетишта 

окол чешмуту (Вој).
момчетор м зб. момци. – Момчетор налезне на седенћу, па које свири, 

које поје, које кладе, ама има и који закачају девојћете (Сук).
монополка ж (н.п.). подр. Нишлика, из града који производи дуван и има 

монопол. – Све Нишлике, мила нано, све су монополке (Пир).
мотор м мотоцикл. – Ја си с моторат идем на работу (БЧ).
моторка ж моторна тестера. – Дојди с моторкуту да ми исечеш дрва-

та (Држ).
мочљаци м мн. одећа упрљана изметом. – Мен ми се падло да перем на 

свекра мочљаци (Сук).
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мрати несвр. мировати и јако се сабити од жеге, запаре, ситости, 
умора (стадо). – Ка че ћиша да пада овце се познавау: мрату још одјутро, 
развлечено иду, полька (СГл).

мрда-мрда изр. врпољити се; често се покретати. – Мрда баба, мрда-
мрда: спрема једење, пере, гледа кокошће (НМл).

мрдара несвр. врдати. – Немој да мрдараш, тува да си, има работа (Пет). 
Док мрдарамо мора да работимо (Цр).

мрзељивштина м аугм. лењивац. – Он је мрзељивштина голема, мрзи га 
да се дигне воду да се напије (Пет).

мрзне на некога изр. мрзети некога; завидети некоме. – Млого мрзне 
на јетрвуту (Рас).

мрзоча ж рет. безвољност; лењост. – Мрзоча ме уватила па ми се ниш-
та не работи, и не живи ми се (Пир).

мркуша ж име за белу овцу која је црна или мрка по глави. – Мркуша је 
мркушеста овца, црна или мрка по лице (ВЛк).

мрљави се време изр. припрема се (вишедневна) киша. – Мрљави се 
време, неје добро за косидбу, че пада ћиша (Бз).

мрснина ж масна храна (месо и месни производи, маст, млеко и млечни 
производи, јаја). – Мрснина се не једе преко пости (Км).

мртвињаво време изр. мет. облачно, кишовито и суморно време. – 
Мртвињаво времето, повише ме кара на спање него на работу (Рас. Вој).

мртьв, -тва, -тво мртав. – Када засвири и мртьв че се дигне да га слуша 
(ВЛк).

мрцкав, -а, -о који слабо и нерадо једе. – Синат је млого мрцкав на 
једење; канимо, угаџамо, бијемо, не помага (Тм).

мрша ж из тужбалице за мужем: мртвац. – (Ти си ми) прва мрша, Беле (Гос).
мршљачина ж леш угинуле животиње, стрвина. – Това неје мршљачина 

/То је моја мужетина (Кс, Бла).
мрштовито прил. намргођено. – Немој ме мрштовито гледаш, ја ти туја 

штету несьм направила (ВС).
мува несвр. 1. стављати предмете било где, па их је тешко наћи. – Све 

мува по ћошетијата, не могу да најдем какво ми требе (Пир). 2. изр. мува у 
опрешку (кришом) узимати и гурати у џепове на прегачи. – Или вој даву 
или си сама узима, и све мува у длбоћи џепове на опрешку (Пир).

мужетина м аугм. подр. од муж: мужина. – То је моја мужетина (Пн). Од-
влче ми мужетину (Кс, Бла).

мује ж мн. од муа, мува: мува. – Нападаше мује у млекото (Дој).
мучу имп. (н.п.). ћути. – Мучу, брате, муком замукао (НМл).
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мушама ж мушема. – С ножат си закачила мушамуту и упропастила си 
ђу (НМл).

мушкарчета с, зб. мушка деца, мушкарчићи. – Мамо, мушкарчетата ни 
гаџају са-жабе (Сук).

Н

на вељи, па на божји изр. о Ускрсу и на Божић, врло ретко. – Черката 
дооди на вељи па на божји, само кад вој потребу паре (Вој).

на видьк изр. (да је) пред очима. – Остави ножицити тува да су ми на 
видьк (Вој).

на моменти изр. повремено. – На моменти ме јако заболи, убоде ме како 
с нож (Гњ).

на умирачку је изр. управо умирати. – Болникат је на умирачку, чекају 
га (ДД).

наарчи свр. почети трошити. – Наарчила сам и другуту канту маз (Вој).
набаксузњичав, -а, -о подмукао; пркосан. – Снаата њим набаксузњичава, 

почеше се жале на њу (ВСв).
наблизи гробишта изр. сасвим онемоћати. – Деда Делча наблизил гро-

биштата (ВЛк).
набори се свр. наборати се (лице, кожа). – Млого сам се наборила у 

лице, станула сам грозна баба (СГл).
набутује несвр. угуравати. – Набутује све у торбуту (Вој).
наваљит, -а, -о рет. трп. пр. нагнут; нахерен. – Кућата ти неје наваљита, 

још се добро држи (К-Вр, Ш).
навлачи свр. 1. довлачити. – Навлачимо пластовети до колата (Брл). 2. 

навлачи бољће изр. обољевати од разних болести. – Почел по жене да иде, 
навлачи бољће, мож си зарази женицуту (Пир).

наврже године /навржу се године изр. остарити. – Наврзала баба го-
дине и са не може наѕад (Бе). Навржу се године, остареје човек, мине му 
време (ВС).

наврже се свр. фиг. долазити (зло) једно за другим. – Бољће се навржу, 
притисну човека и он умре (СГл, НМл).

наврљају се године изр. остарити: уп. натрупају се године. – Наврљају се 
године, притисну човека и он мане да може (Гњ).

наврча се несвр. низати се као на врпци. – Наврчају се године, једна по 
једна, како на врцу (Зав).

наврчи свр. нанизати. – Наврчи манистата на овуја врчицу (Гра).
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навта ж нафта. – Крал навту па га искарали и(з)-службу (Брц).
навтарица ж пећ за грејање на нафту. – Грејамо се туја зиму на навта-

рицу и млого паре потрошимо (НМл).
нагвинти свр. направити навојницу на металном предмету (шипки, 

матици, осовини). – Мајсторе, ја нагвинти свити цугове (Вој).
наглавља чорапци изр. доплитањем продужавати горњи део чарапе. 

– Наглавља ми чорапцити да буду повисоћи, да ми не ѕебну нође (Км).
наголотује се свр. дуго времена ићи оскудно одевен. – Моја деца су се 

наголотувала и набосотувала (ВСв).
наготви свр. (н.п.). израдити и припремити. – Та си неси дари наготви-

ла (Рас, При).
нагревује се несвр. грејати се. – Нагревујем се на слнцето, грејем 

косћете (Јал). Оѕебло, па се нагревује (Пет).
нагрњачи свр. рет. навалити. – Нагрњачили да га бију, а он бега кам 

шумакат (Пк).
надводи се несвр. надносити се изнад празнине (воде, провалије). – 

Немој се надводиш, че ти се сврти свес и че се омькнеш (Вој). Немој се над-
водиш да се не удавиш (Чин, Вој).

наделеје свр. (н.п.). постати тешко, неиздрживо (туга, чежња, 
патња); заболети насмрт (бол, болест, рана). – Или ти је болка наделела 
(Км, Бер).

надигра свр. победити у игри. – Краљица те надиграла /Надиграла, 
натпојала (Сук, Вој).

надјаши свр. фиг. 1. наднети се над осталим растињем. – Црешњата 
надјашила прасковете и оне сьну (Пет). 2. наметнути се. – Снаата надјаши и 
са она командује у нашу кућу (Сре).

надолезне свр. рет. доћи у великом броју. – Големо госје ка правимо, на-
долезоше ми шејесе човека у кућу (Чин).

надолеје свр. (јако) притиснути; савладати (болест, брига). – Надо-
лела му је болка голема (Пс).

нажељује се свр. поднети оскудицу у основним потребама; не моћи 
испуњавати своје највеће жеље. – Удовица остадо у младе године: нажељува 
се и за мужа, и за све (Пир).

наизноси свр. изнети у великом броју. – Жене пред цркву наизносиле 
сита, и поју (Пк).

најахати свр. (н.п.). зајашити свако свога коња. – Сви сватови коњи 
најахаше (Км, НМл).

најгорњи, -а, -о највиши. – Најгорњуту гранћу да отсечеш, она ми смита 
(ВРж).

– 66 –



189Друга допуна Речнику пиротског говора

најдолњи, -а, -о најнижи. – У најдолњуту њиву, до самјат пут, има го-
лема круша (Сук).

наједнуш прил. одједном. – Испил целу влашу рећију наједнуш и одма 
цркал (Пк).

наједра свр. (н.п.). постати крупан и пун (зрно, бобица). – Жито родно, 
жито бело /Наједрало и узрело (Пк).

најмлого прил. највише. – А најмлого живот и здравје (Рс).
најнавьр прил. (н.п.). на самом врху; на највишем месту. – У оградуту 

сви свеци /Најнавьр Свети Илија (При, Пет). Она се укачи најнавьр у црешњуту 
(Држ, Трњ).

најутредьн прил. сутрадан. – Најутредьн стигоше, врнуше се (Пир).
наказ м, фиг. бескарактерна особа; покварењак. – Она је наказ голем, 

нема никакво човечанство (Вој).
накладе седенћу изр. заложити ватру на раскрсници где ће почети 

седељка. – Наклала Ненка седенћу (Зс).
накован, -а, -о трп. пр. поткован. – Опанчићи наковани (Пк).
накроји свр. скројити; израдити (одећу, текстилне предмете уоп-

ште). – Дьньс сам си накројила неколко кошуље (Држ).
налага дар изр. припремати и слагати невестин дар. – Та сестра вој 

дар налага (Држ, Трњ).
налади свр. (н.п.). умити се хладном водом. – Она приде лице да налади 

(Км, Бер). Па налади твоје беле руке (Км, При).
налегну године изр. притиснути старост, остарити. – Налегну го-

дине и нема отимање, старејемо (Грш).
налепује несвр. лепити. – Налепују некакве плакате по зидове (Држ).
нали реч. пошто. – Нали је он пошьл, овамо че га сачекамо (ЦД, При).
налудо прил. преко очекивања, далеко више (јаче). – Овуја годин 

берећет налудо, испаде убава година (Кр).
налудо појде изр. неочекивано брзо напредовати (раст, успех). – 

Ћишата прај работу: морузете налудо појдоше (Јал).
наљути свр. фиг. добро изоштрити (косу, нож). – Прво убаво наљутим 

косуту с острило да ми убаво коси, па тьг почињам (Дој).
намасни (се) свр. наквасити машћу. – Намаснила сам си руће, немој да 

се рукујемо (Кр).
намашује несвр. замахивати. – Поче да намашује да ме удари, плаши 

ме (Кп).
нанаѕадачћи прил. уназад, унатрашке. – Како појде нанаѕадачћи он 

упаде у лочку и намокри си нођете (ВС).
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напељушти свр. напунити лишћем, грањем, снегом. – Вода, ћиша и ве-
тар, па у бунарат напељуштило шуму, грањак, лисје (ПРж).

наплита несвр. 1. китити основу венца цвећем или украсним папи-
ром. – Ђурђевац наплитамо у ђурђевсћи веньц (Дој, Пк). 2. китити последњу 
руковет на самом крају жетве. – Када дожињамо, обичај је да наплитамо 
последњу пешчицу сас цвеће, па ђу на крај одрежемо и понесемо с нас (ВЛк).

напљувује свр. прљати инсекат својим излучевинама (намирнице, 
стакло, намештај, веш, посуђе). – Прозорити напљувују мује, а ја не могу 
да постигнем да ђи бришем (Сук).

напне свр. појурити; присилити. – Са че напне штркољат говедата и че 
се разбегају (Рс).

напослетку прил. на крају; после свега. – Када се сви сабрамо и почемо 
да работимо, напослетку стиже и он (Тм).

напречка свр. сложити уздуж и попреко, изукрштати. – Напречкам 
ситна дрва и клечће полько да заванем огањ (МСв).

напрли свр. опрљити на жару или пламену. – Иди напрли љуте шушпе 
да има за ручьк (Сук).

напувује несвр. загађивати дахом; тровати дахом. – Некакво напувује 
јагништата преко ноч, почеше да липцују (Бс).

нарамчи свр. пребацити терет преко рамена. – Нарамчил дисаѕи и 
пошьл на-госје (ВЛк).

нарана ж (н.п.). храна. – Стара планино, зла нарано (Бе).
наревује несвр. пунити удубљење земљом или стајњаком, равнати 

попуњавањем рупа. – Че наревујемо вират, тува че постављамо гаражу (НМл).
нарица судбину изр. мит. одређивати судбину новорођенчету (суђаје). 

– Дојду тьг и на бебе нарицају судбину (Цр).
нароља се свр. пеј. опити се. – Нарољало се па бљује, асли свиња (Држ).
насаден, -а, -о трп. пр. од насади: засадити. – Имам там тријес вилдана 

сливе насадене и убаво расту. (Сре).
насади се свр. фиг. пасти туром тачно на. – Како се соплето, насади се 

бьш у ђолат (Пет).
насамотује се свр. заситити се самовања. – Ја сам се насамотувала: у 

празну кућу осам године сама (Пл).
наседне у-груди изр. јавити се у грудима мучнина у виду терета. – На-

седло ми у-груди па једва дишем (БЧ).
насељује (се) несвр. досељавати (се). – Насељују се из разна села на 

наше гнилско имање (Гњ).
насиле прил. силом. – Насиле не може, мора се прво размисли (Зс).
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насиљује несвр. неразумно наваљивати. – Не насиљујте, полька, де да 
се договоримо разумно да га решимо (Кс).

наслал, -а, -о р. пр. прекрити; прострти. – Наслал преко земљуту лисје 
и гранчице, па прострел цргу и легал (Сук, Чин).

наслутен, -а, -о трп. пр. ударен у главу, ћакнут. – Ти дојдеш малко наслу-
тен, не мож да разбереш какво ти казујем (Гњ).

насмита у реч изр. ометати разговор. – Ја ви насмитам у реч, али че 
кажем да се мож забавимо за воз (Јал).

насновује несвр. наснивати пређу на вратило разбоја. – Насновувамо 
преџуту, спремам се да седам у разбој (Вој).

настрањичав, -а, -о настран. – Малко је настрањичаво с башту да се 
тужиш и да идеш на суд (Рс).

натенану прил. полако, без журбе, опуштено. – Она га уработи полька, 
натенану (Пир).

наткопа свр. победити и копању или прашењу. – Оне карају по ред, а ја 
по два, и наткопам ђи, претечем ђи у копање морузу (Вој).

натлца прут изр. лаким ударцима оштетити кору целом дужином 
прута. – Сваћи си прут натлца (Ор).

натлцка се свр. измрви се ситним ударцима. – Кората му се натлцка с 
нешто да буде рапава (Вр).

натмурли се свр. 1. наоблачити се (пред кишу). – Натмурлило се, 
че пада ћиша (Рс). 2. фиг. намргодити се и ућутати: уп. натурли се. – Она се 
одједнуш тека натмурли, како времето (Рс).

натоиместо прил. рет. ћудљиво. – Коди њега је натоиместо, кажемо и на-
местичкаво, не мож га предвидиш на коју че страну (ТД).

натопује несвр. постепено квасити. – Ситна ћиша убаво натопује 
земљу (ВСв).

натпивује несвр. побеђивати у испијању пића. – Ђока је свити нас нат-
пивувал (МЈ).

натпоје свр. победити у певању, натпевати. – Надиграла, натпојала /И 
у руку целивала (Пет). Ја сам најубаво појала, натпојем свете (Бе).

натрипути прил. у три маха. – Бьдњакат да се отсече натрипути (ВЛк).
натрка му нос изр. оштро прекорити. – Све му рече у очи преди сви; 

убаво му натрка нос (Вој).
натркаља свр. привући котрљањем. – Натркаљај свата буришта до 

чешмуту (Вој).
натркује несвр. утрљавати; шминкати. – Натркувала си деца патку с 

тија млеч, па су муће мучила (ПРж).
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натронтује (се) несвр. облачити се неукусно и много. – Млого се 
натронтује, па повише личи на мечку него на младу жену (МЈ, Трњ).

натрулеје свр. почети трулити (у неком делу). – Дирекат натрулел 
одоздоле, често га мокри ћиша (Сук).

натрунти свр. нагњечити, повредити (кост, мишић, орган). – Удари се 
од колата и натрунти си ногу у бутинуту (БЧ).

натурли се свр. в. натмурли се 2. – Зашто си се тека натурлила, кво ти је 
(Сук, Вој).

натурњичав, -а, -о наметљив; насилан. – Натурњичав некакав, све оче 
да се бије (Вој).

натрупају се године изр. в. наврљају се године. – Натрупају се године и 
нема више мрдање (Пир).

натчита свр. победити у читању. – Надиграло, натчитало, натпева-
ло (Рас, При). Моја унука натчита свити ђаци и добије награду за читање и 
деклемување (Пир).

натьпка свр. добро утабати (ногама). – Убаво натьпкај вадицуту да не 
отоди водата на-страну (Вој).

натьпче га изр. вулг. утерати пенис. – Кад њој га натьпчем она се 
израдује (ТД).

наћевлише се свр. опити се. – Када се наћевлише он се само смеје (Вој).
наубавује се свр. дотеривати се; шминкати се. – Девојћата се поче 

наубавује и поче да зальскује момчетијата (Сук).
наумује несвр. намеравати. – Ја наумујем да идем при њи (Вој).
нацицри свр. накапати (крв, вода). – Нацицрило беше крв там куде се 

удари (Трњ. ВРж).
нацьвти свр. расцветати се цвеће (на већој површини). – Леле, што је
цвеће нацьвтело (Пк).
начетри прил. на четири дела. – Имањето начетри поделимо (Соп).
начиња несвр. постављати; подешавати. – Одма ми начињете да лег-

нем, млого сам уморан (ЦД).
начисто угасал изр. сасвим онемоћати. – Само, старо и начисто угасло 

(Кп).
начичка свр. 1. напунити чичком. – Начичкаше ми џемперат, луда деца, 

па побегоше (ВСв). 2. фиг. нарађати много деце. – Начичкали по десетина 
деца, а немају с кво да ђи ране (Гњ).

начукује несвр. забијати чекићем или каменом (клин, ексер, колац). – 
Кольц се начукује сас маљицу, а не сас чук (Сук).

начуљи свр. бот. фиг. подићи врх при клијању. – Васуљат начуљил, че 
ница (Вој).
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нашале прил. шаљиво. – Нашале му реко, а он се наљути без ништа 
(Гра).

нашари свр. украсити. – Нашарим погачуту, па у опечем (Д-Пш, Чин).
нашинче с дете из завичаја, земљак. – Това је дете нашинче, Трњанче 

је (ВЈ).
наштрапа свр. фиг. случајно затећи (лопова, љубавнике). – Наштрапа 

ђи у плевњуту, бејоше једьн преко другога (Изв).
наштрпка свр. начети кидањем комадића (о храни). – Децата наш-

трпкала гручкуту (Вој).
нашужби свр. издвојити зрневље из махуна: уп. нашушпи. – Нашужбила 

сам боб (Чин).
нашупи се свр. изобличити се (отвор предмета од коже, гуме или пла-

стике). – Нашупиле се ципелете, траже нове (Изв).
нашушпи свр, в. нашужби. – Нашушпила сам боб, са че га варим (Пет).
не било у млого изр. није дуго трајало; није требало дуго чекати (зло). 

– Не било у млого: излезне осовница из откос и Марку испије очи (Држ, При).
не тражи ни леб ни воду изр. нема разлога да се уклања (бацањем, 

продајом, поклањањем), може да затреба. – Чувај си га, не тражи ти ни леб 
ни воду (Вој).

небројен, -а, -о безбројан. – Тамо пасу стада небројена (Тм).
неваљалштина ж недозвољена радња (крађа, превара, лагање, 

курвање, пијанство). – Прај неваљалштине по село (Бз).
невен м мн. (н.п.). младо чељаде уопште. – У врбуту невење (Км, Бер).
невестачћи прил. као невеста. – Премени га девојачћи /Ућити га 

невестачћи (При, Пн). Да поведе коло невестачћи (Км).
невестиште с пеј. невеста. – Невестиштето постаро од свекрвуту (Вој).
негдар прил. (н.п.). негде; некад. – Чуо ли си негдар људи да говоре (Пк).
негоњен, -а, -о трп. пр. заг. онај који трчи по својој вољи или потреби (о 

пастиру). – Пастир негоњен бега (Чин).
недовари свр. недокувати. – Кад недовариш васуљат оно ме после сто-

мак боли (ВС).
недоглупав, -а, -о који је недовољно безобразан. – За превару ја сам не-

доглупав (Јел).
недодрж м нестрпљива особа. – Она је недодрж, не може да сачека да 

се баницата опече (Држ, Пир).
недодрмаво прил. урађено површно. – Недодрмаво си ми га напрајил, а 

тражиш големе паре (Вој).
недозрел, -а, -о, р. пр. нерасположан (грдили га, добио батине). – Дојде 

си недозрел: или су га брукали или су га били (Вој).
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недоклепан, -а, -о трп. пр. фиг. пеј. 1. приглуп; уп. недоправен. – Она је недо-
клепана, недоправена, не мож те разбере какво вој казујеш (Држ). 2. неваспи-
тан. – Недоклепан си, затова се и правиш попаметан него што си (Чин).

недоправен, -а, -о трп. пр. пеј. в. недоклепан (1). – Башта ти је лош мајстор, 
ти си недоправен (Пир).

незгодан, -дна, -дно 1. непогодан. – Тија пут је каменит и незгодан, мож 
ти се преврну колата, боље иди около (Јал). 2. непријатан; груб. – Она је не-
згодна: оче да увреди, оче да оговара (ПРж).

незгодно прил. непријатно. – Незгодно ми да питам дали вој је башта 
умрел (ВСв).

неизмерно прил. изразито (по висини, ширини, тежини, доброти, ле-
поти, вештини). – Беше неизмерно добра и убава женица, ама рано нестаде 
(ДД).

некадьран, -рна, -рно в. кадаран. – Станумо некадьрни сас старцатога, а 
нема кој да ни послуша (Јал).

некадьреје несвр. посл. постајати физички све мање способан. – Како 
се стареје тека се некадьреје (Јел).

нелечив, -а, -о неизлечив. – Болује од нелечивуту болку и не излази на 
пут (Сук).

нема грбину изр. фиг. без заштите је; без ослонца је. – Деца развачала 
по градове, оно изнемогло, а нема грбину (Грш).

немај 2 лј имп. од не има: 1. изр. немај си бригу не брини; то се тебе не 
тиче. – Немај си бригу, ја че си завршим работу и без тебе (Пет). 2. немај 
шалу (с њега) не шали се (с њим); чувај (га) се. – Немај шалу сас будалу (Вој).

немерено прил. много, без мере и броја. – Давал сам му бројено и 
небројено, мерено и немерено, колко је тражил толко сам му давал (ВЛк).

ненаука прид. индекл. невешт; ненаучен. – Кобилата ненаука, расврља 
кантете (ТД).

неопрајен, -а, -о трп. пр. неусмерен. – Станули двојица неопрајени и пи-
таше ме по који пут да крену (Цр).

неопрат, -а, -о трп. пр. неопран. – Иде си тека неопрата, па засмрди када 
мине поред човека (Ста).

непарен, -а, -о који није излаган врелој пари, неиспарен. – Остадоше ве-
дра непарена (Км, При). Када су судове непарени туршијата се поквари (НМл).

непијач м особа која не пије алкохол, трезвењак. – У нашу кућу сви 
смо непијачи, па и башта ми (Вој).

неплакњен, -а, -о. неиспран пред употребу, неоплакнут (суд). – Остадо-
ше ведра неплакњена (Км, Бер).
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неправо му изр. не допада му се, није му по вољи. – Неправо му је што и 
он не може како нас да игра (Држ).

непристрашан/непристашан, -шна, -шно трп. пр. рет. који је јако боле-
стан. – Он је непристрашан, болује веч трећи месец (ПРж, Вој).

несреден, -а, -о трп. пр. несређен; неуредан. – Облечи се ко девојћа па из-
лезни, немој тека несредена (Изв).

нестрпан, -на, -но нестрпљив. – Млого си нестрпна, де чеке прво да 
седну госјете (Чин).

неуработен, -а, -о трп. пр. незавршено, неурађено. – Ја не дозваљам да ми 
је неуработено имање (Вој).

нече да га бриче изр. неће ваљда да му угађају. – Че га бију, та нече да 
га бриче (Кр. Вој).

нече да му мисли изр. средити како треба и више не бринути о томе. 
– Че напрајм свадбу како требе па нека кошта колко кошта, нечу да му мис-
лим (Вој).

нечовечњак м 1. лош човек, злотвор. – Има злу душу, стану голем 
нечовечњак (Кр). 2. безвредна особа, лош пример. – Нечовечњак си, с прс те 
показују, до са ништа добро неси напрајил (Трњ).

ни леле, ни куку, ни муку изр. безгласно, ћутке. – Ни леле, ни куку, ни 
муку, само угасе моја мајћа како свеча (Зав).

нигде и ништа. изр. направи га на нигде и ништа понизити. – Ка от-
вори уста па му свашта наказа и напраји га на нигде и ништа (Држ).

низ(а) предл. кроз; низ. – Идемо низа село и појемо (Соп). Мора да мине 
свата моруза низ-руће (Кр).

ником проникнуше свр. (н.п.). ућутати и оборити главу. – Сви ајдуци 
ником проникнуше (Км, Бер).

нискодупан, -на, -но који је кратконог а великог тура. – Да не идеш при 
нискодупнога за пукницу (Вој).

ница несвр. расти, избијати (бркови, брада). – Нити ница обелела бра-
да (МЈ).

нишка несвр. њихати; (лагано) љуљати. – Ветьрат нишка кошуљете на 
простор, мож ђи обори; иди њим тури штипаљће (НМл).

ногу пред-ногу изр. полако, опуштено. – Са станула госпођа, ногу 
пред-ногу иде, у нас и не гледа (Изв).

нођетерине ж мн. пеј. ноге. – Нођетерине болу, умирачка; че почнем да 
лазим ко бебе (ВЈ).

носетина ж аугм. и пеј. од нос. – Има голему носетину, виснула му нади 
устата (НМл).
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носи си житото у рућете изр. на умору је. – Какво да ти казујем за бол-
никатога: носи си житото у рућете (ВЛк).

ноч тьвница изр. тамна ноћ. – Ноч тьвница, путат се не види, а ја мо-
рам на појату (Кс).

нуна ж бот. врста чемерике. – Чемерика кад се искласи у авгус-септем-
бар, горе има зрнца. Имамо стену која личи на това зрнце па га зовемо Нунов 
камик (Д-Сн, Пир).

ньчве ж мн. арх. дрвени сандук са високим ногама и са поклопцем, служи 
за мешење теста и чувањен хлеба, наћве. – Моја баба неје говорила ньчви 
него ньчве, по старинсћи (Гра).

Њ

њивче с дем. њива. – Малечко њивче, и долеко одома, ама убаво раџа 
жито (Вој).

О

обару године изр. губити моћ, старити. – Обару ни године: почемо 
повише да седимо, помалко да работимо (ВСв).

обед стану изр. прође већ подне. – Обед стану, она не дооди (Гос).
обелује несвр. имати све више седих власи, седети. – Оно и ни, ваша 

деца, веч старејемо и обелујемо (ВЛк).
обере коричће изр. појести окрајке хлеба (и остатке са трпезе). – 

Старцити оберу коричћете, тов што остане на младити (Јал).
обешњак м особа која не поштује друштвене норме; обешењак. – Това 

је напрајил Гаџинјат обешњак, они сви иду устршељ (Пет).
обзирава се несвр. нег. (не) освртати се, (не) обазирати се. – Ја се не 

обзиравам млого на њега, нек прича какво оче (Вој).
обимне свр. рет. обухватити. – Дебело мирото, не мож га обимну 

тројица с раширене руће (Кп).
обиџа несвр. кушати, пробати (храну, пиће). – Млого смо сирома: месо 

не обиџају ни децата, камоли ја и муж (Сук).
обла ж грађевинска алатка за грубо равнање при малтерисању. – С 

облу се малтерат равна, а с пердашку се мазни (Ор).
облага се несвр. кладити се. – Облага се Тодор пијаница (Км, Бер).
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облази (ђу) изр. обавити сношај са њом. – Требе да ђу је облазил, врну 
се млого весел (Брц).

облачьк м дем. мали облак. – Када да пада град, напред иде бел облачьк, 
а по њега големи црни облаци. (Сук).

облепљује несвр. замазивати (блатом, тестом, лепком). – Облепљујем 
га сас калиште, убаво га уштупујем (Сук).

обневидеје свр. изгубити вид. – Како се стареје, оно се оглувеје и 
обневидеје (ВЛк).

обнеможеје свр. онемоћати. – Кој остареје, он обнеможеје, друђи га 
слушају (СГл).

обојичка м хип. оба; обојица. – Тетка си обојичка обича, на свакога сам 
по џемпер исплела (Сре).

обрадушка ж мед. рет. оток испод браде. – Када се јави обрадушка, 
угреје се чиста влна и врже окол гушу (Д-ТО, Пир).

образ му цьвти изр. лепо изгледати, бити здрав. – Које је младо, образ 
му цьвти (Сре).

обрасте трава изр. прекрити гроб трава. – Пројде година, обрасте тра-
ва; бил човек, више га нема (Км).

обрне на жену изр. не бити више мушкарац, добити одлике жене. – 
Остарел, обрнул на жену, не слуша га алатат (Бла).

обузима несвр. хватати посебно расположење (страх, радост, љубав). 
– Откако ме уплаши таја ала поче ме обузима стра и ману да могу да спим 
(Сук).

обузне свр. ухватити дрхтавица. – Обузну ме студенило, поче се тре-
сем и не могу се заустајм (Трњ, Вој).

овивање с гл. им. од овива несвр. изврдавати, одлагати. – Че морам да 
идем и ја, нема овивање више (Тм).

оглаша се несвр. оглашавати се, давати глас од себе (птица, животиња, 
човек). – Нешта се оглаша из шумакат усред ноч (Јал).

оглоцка свр. (добро) оглодати. – Свете кошчинће од питијете да оглоц-
кате на дрвник (Пет).

огњиче пушће изр. (н.п.). пушке које бљују ватру. – На њи су пушће 
огњиче (Зав).

ограда ж (н.п). круг, ореол, светао круг (око месеца, или сунца): уп. 
оградња. – Месец има ограду /И у оградуту трпеза (Рас, ВСв, При).

оградња ж, в. ограда. – И покре месец оградња (Ор, Тм. Соп).
ограничи се свр. одредити свој (нови) положај у окружењу. – Остарел 

сам и ограничил сам се које смејем и које више не смејем (Гра).
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огрбеје свр. погрбити се, огрбавити. – Остарело, огрбело, па се савело 
доземи (Кп).

од кућу на кућу изр. редом по кућама. – Коледа када је, од кућу на кућу 
идемо (Држ).

од малечко изр. од раног детињства, од малих ногу. – Ја сам од малеч-
ко овчарица, па све до са, до старе године (Бер).

од онија крај изр. са оне стране, са оног краја. – Почнете да жњете од 
онија крај да ви слнцето не бије у очи (МЈ).

од суботу на суботу изр. од једне до друге суботе. – Од суботу на субо-
ту идем на пазар и све си купим, за туја недељу да не излазим (Пир).

од това за това изр. то за оно. – Од това за това, ни ти мене дужан ни 
ја тебе (ПРж).

ода реч. (н.п.). због чега. – Ода што се потресе /Ведро небо и земља (НМл).
одалечи се свр. заузети повољно одстојање. – Одалечим се од овцете 

боље да и видим (ДД).
одалија. изр. из басме пуста одалија велики празан простор без растиња 

и животиња. – Носи га, облаче, тамо долеко, у пусту одалију (Б-Гн, Пир).
одбеди свр. (н.п.). ослободити се великог дуга, раздужити се; извући се 

из велике невоље. – Ал не може беду да одбеди (При, Пн).
одблизин прил. изблиза. – Ману и одблизин да видим, оћораве начисто 

(Грш).
одвезу санћете изр. одвести на гробље, сахранити. – Одвезоше санћете 

и Гргу, и Перу, и Гојка, а скоро че и мене (Рос).
одвика ж посл. одвикавање. – Одвика тешко иде, а навика полька дооди 

(Јел).
одвисоко прил. са висине. – Укачи се у дрвото, одвисоко боље че видиш 

куде су (Држ).
одврека свр. одмекетати удаљавајући се (коза). – Твојете козе одвре-

каше натам (ДД).
одвржди свр. удаљити се далеко (чигра). – Врндалото одвржда од пло-

чуту и паде у помијак (Сре).
одврти се свр. одврнути се. – Одврте се вита гривна (Км, При).
одглављује се несвр. олабљивати повлачењем клина, ослобађати 

заглављени предмет. – Са че ти покажем како се одглављује ка се заглави 
нешта (ВС).

одгмаца свр. прегазити (дубоко) блато, (дубоку) воду. – Обу чижме и 
одгмаца преко баруту (Вој).

одгуди свр. рет. фиг. отплакати. – Оно, ми доле одгудемо када чумо как-
во се десило (К-Ћу, Зс).
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оди на кобилку изр. ићи јако погрбљен. – Веч трећа година како одим 
на кобилку, а нема кој да ме слуша (Вој).

одјаа свр. рет. отићи јашући, одјахати. – Тројица с коњи одјааше за село 
(Км).

одледи се свр. откравити се. – Одледи се калиштето, че обувам чиж-
мете (МЈ).

одмак. изр. на одмак је приближити се умирању, бити у дубокој ста-
рости. – Ја и бабичката смо старци на одмак (Б-ГС, Бла).

однел га ветар неусмерена клетва са различитим значењем: нека га ветар 
носи; није важно; како то да се деси; зар је морало тако да се деси. – У, 
однел га ветар, како па бьш њега да изберу (Тм).

однесе њим опьнцити изр. мит. умрети; наводно, однети опанке ум-
рлима, које њихова родбина понекад ставља у мртвачев сандук. – Отиде при 
њи и деда Ђела, однесе њим опьнцити, који су кришома натурале удовицете 
(Вој. ВЛк).

одногу прил. с ногу. – Једнем одногу и одма пуштам овцете (Бла).
ододи свр. находати се са уживањем. – Очемо малко сас сестру ми да 

ододимо (Пир).
одоко прил. отприлике, одока. – Ја одоко ценим да има триста и педесе 

ћила (Пир).
одолек(о) прил. из даљине; са велике даљине; са стране. – Изока некој 

одолек и ја позна да он ока (Км).
одоспред(а) прил. са предње стране. – Одоспред си се замазал, очисти 

се (ВЈ).
одреме (се) свр. 1. одспавати седећи; дремнути. – Одрема једну веч, 

лькну ми (Вој). 2. изр. дојде му Циганче на-очи оборити дремеж. – Дојде ми 
Циганче на-очи и мора да одремем (Пир).

одрече свр. одбити; не испунити жељу; не испунити обећање. – Млого 
га моли да ми учини и он ми обећа, али после одрече (Кп, Пир).

одржа несвр. рет. одржавати; чувати стечено. – Кој реч не одржа, за 
мене неје човек (Пир).

одрони се свр. одвојити се од целине (зрнце чврсте масе, кап). – Одро-
ни се суза од образа (Јал, Пир).

одрпавеје свр. постати дроњав. – Одрпавела сам: дрејете ми дотрајаше, 
а немам паре за нове (Рас).

оживеје стра изр. увући се страх у кости. – Оживел ми је стра сас тија 
трактор; човеку страове оживеју од текво (Кп).

ожми се свр. успавати се. – Ожмал се и заборавил да се дигне рано за 
на воз (Вој).
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озгорека прил. хип. од озгоре одозго, са горње стране. – Озгорека да га 
покријеш да се не суши (ВРж).

озејтини (се) свр. добро се наквасити зејтином. – Кромпират промешај 
да се добро озејтини, да се намасни от-све стране (Пир).

озлачи се свр. затровати се зеленом биљком. – Деси се да се човек оз-
лачи од теја травће, па муку види док се олечи (Бе. Пк).

озноји се под нос изр. озепсти, почети слинити. – Жега му, ознојил се 
под нос (Пет).

ој соте, соте изр. којим се подражавају речи молитава које изговарају попови о 
Божићним празницима: помогни боже. – Ој соте, соте /Дајте ми ореси (Пир).

ојужи се свр. отоплити. – Ојужи се, почеше да падају леденице оди 
стрејете (Јал).

ока. окајечи прил. сад. од ока вичући. – Глас изгуби окајечи (Вој).
окање.изр. узиде окање настати велика галама (и свађа). – Одједнуш 

узиде окање, Бора налетел на Сретка да га тепа (Вој).
окапе свр. предуго чекати, закаснити у повратку. – Отиде там, па ока-

па (Вој).
окламан м лењ и неодговоран млад мушкарац. – На работу, сине, нечу 

окламање да раним у моју кућу (Вој).
окламџисује несвр. оклевати; ленчарити; чекати погодну прилику за 

крађу. – Окламџисује тија, лежи и чека какво че му падне (Чин).
оклембуси се свр. сневеселити се, па престати било шта чинити. – 

Оклембуси се, па цел дьн сам си тека преседел (НМл).
оклцан, -а, -о трп. пр. од оклца фиг. безвредан (као клас жита после вршид-

бе); убијен невољама, утуцан (особа). – Оклцано, мануло да знаје дали је 
гладно или жедно, и дали му је зима или жега (Вој).

окренти се свр. рет. олењити се. – Окрентила се жена пред врата, нече 
ни травуту да искубе (Гос).

окрни се свр. фиг. распарити се. – Дојде време да се окрнимо, жена ми 
нестаде, са сам сам (Нш).

окука свр. ожалити нарицањем. – Кукала сам му и окукала сам га док 
му не оставимо годину (Сук).

окуми се свр. закумити се. – С њи смо се окумили и поштујемо се (Рс).
олаби карику арне изр. јако попустити са здрављем. – Башта ми ола-

би карику арне, ману да може да ми помага (ВЛк).
олаби се свр. опустити се. – Башта ми се веч арне олаби и више га неје 

брига за ништа (Бе).
олавушка ж оговарање, клеветање. – Неје тека било, тов је олавушка 

голема (Соп).
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олежи се свр. почети боловати (у кревету). – Олежи ли се старц од 
једну болку, одма дојду и друђе болће, и готов је (ВСв).

олени се свр. постати лењ. – Несьм се оленула да чекам да ме друђи 
слушају (Соп).

олоши свр. оболети. – Олоши жената, неје добро; са ја готвим и перем 
(Бла).

олошка ж зоол. рет. ухолажа. – Отварајте очи, деца, у малинете има 
олошће (При).

олькшица ж олакшица. – Доведомо снау, са че имам олькшицу у све 
работе (Грш).

ољим-тољим нонсенс, са приближним значењем: ама зар. – Ољим-тољим, 
Тодоро /Тољим ти се досади (Пн).

омаљује несвр. умањивати, смањивати. – Ја че сам цел дьн у планину-
ту, немој ми лебат омаљујеш (Јал).

оман м бот. (н.п.). биљка која трује или омамљује својим мирисом, оман. 
– Пошле девојће у оман /А момчетија у виле (Гос). – Овцете када пасу тамо 
куде има оман, иду како замајане (Ру. Рос).

омекне свр. 1. омекшати. – Падла ћиша, омекнела земља (Јал). Турам 
лебат на пару да омекне (Пир). 2. изр. омекне време постати мање хладно, 
затоплити. – Омекну времето, пролет дооди веч (Км).

омекнејал рет. /омекнел -а, о перф. од омекнеје 1. постати мекши. – Напа-
ри тврдјат леб и он омекнејал (Чин). 2. фиг. постати попустљив; не љутити 
се више. – Са је башта ти малко омекнејал, иди му кажи какву си штету 
напрајил (Чин).

ометиљавеје свр. заразити се метиљом, ометиљавити. – Не карај ов-
цете по баре да не ометиљавеју (ДД).

омрази свр. почети мрзети. – Ти си мене с брајћа омразила (Рас, ВСв, 
При).

онеможеје свр. онемоћати. – У старе године човек онеможеје (Сре).
онизи свр. направити нижим него што треба. – Онизил си клупуту, 

прајил си ђу ко за деца малечка (Об, Вој).
оно ли изр. зар; зар не. – Оно ли се туже за имовинуту (Држ).
опако с наличје. – Има опако и има лице, а ти га тури од опако (Вој).
опакости свр. учинити зло, штету. – Само гледа да ме опакости, штету 

да ми направи, текву душу има (Чин).
опалник м бестидна особа; курвар. – Нечу текьв опалник да ми улази 

у кућу (Држ).
опалница ж курва. – Мајћа вој је била опалница голема, муж ђу сас 

сећиру утепал (Држ).
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опанче с дем. од опанак: опанак. – Што убаво носе, нано, свинсћи опан-
чета (Пир).

опасник м, фиг. довитљива особа која не бира средства да би постигла 
циљ. – Тија опасник нема очи, што реши мора да постигне (Пир).

опашка ж фиг. полукружно повијено дрво причвршћено за руду којим 
се управља плугом. – С војиште је повезана опашка, повијено дрво, с које се 
управља с плуг (ВЛк).

оплакује се несвр. жалити се. – Снаата се оплакује од свекрветинуту 
(Гос).

оплатина ж велика и дуга падина; дугачак низ падина. – Оплатина је 
голема падина или млого падине које се настављају (Сук, Вој).

оплен (на санће) м горњи део предњег односно задњег дела запрежних 
саоница, упоредан са осовином, јастук. – Санће за превоз сено, сламу или 
камење имају предњи оплен, који је пократак и потесан и задњи оплен, који 
је подлг и поширок (Гос).

оплотина ж плетени зид (на покретној пастирској колиби). – Колиба-
та је на санће да се мож помера и има около оплотину; у њу спи овчар када 
лежи сас овце на њиву (Ор).

опозна свр. упознати. – Једно девојче оче да те опознаје (Вр).
опоснеје му тиквата изр. излапити. – Опоснела вој тиквата па се за 

ништа само кара с комшићете (Држ, Трњ).
оправија ж ред. – У њину кућу има оправија, сваћи си знаје какво требе 

да работи (Сре).
опрости /јопрости свр. (н.п.). благословити невесту и дати јој поклон. 

– Дор ми свекар нешта не опрости (Кс, Рас). Ако нече млада да ми пева, нечу 
у опростим (Гос). Не слаз, Јано, јод доброга коња /Док ти свекар нешта не 
јопрости (Рас).

опсети се свр. рет. сетити се. – Да се прво опсетим па че ти кажем (Мр).
опскрача несвр. заскакати мужјак женку. – Опскрача ђу овьнат (Кс).
опшета свр. (н.п.). прошетати се око нечега, проћи около. – Три-пута је 

она опшетала (Км, При).
опште прил. уопште. – Опште неје тека било; не знам зашто мораш да 

льжеш (ВЈ).
опьнћа свр. оклеветати; опањкати. – Какво сам ти зло учинила да ме 

при ућу тека опьнћаш (Сук).
опьнћује несвр. оговарати. – Она ме опьнћује на све стране (Пет).
орав, -а, -о, рет. обрушен (о грађевини). – Иванкова кавена, орава, про-

пада (Пир).
орало с (н.п.). рало; плуг. – Седал орач на орало (Рс).
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орва се /оьрва се свр. обрушити се (грађевина). – Табаната на Кале, 
ораво, орвало се, пропадло (Пир).

орешњак м пита са орасима. – Орешњак правимо за посну славу (Бз, 
Цер).

оричина ж жабокречина. – Водата ванула оричину, жабрњак (Зс).
орлетина ж зоол. пеј. аугм. од орьл: орао. – Тов неје орлетина /Тов је моја 

мужетина (Д-КВ, ЦД).
ормач м нешто јако кисело. – У Суково кажемо ћисело ко ормач, у 

Војнеговци ћисело ко рмач, а чула сам негде ћисело ко армач (Сук, Вој).
орове се жива изр. непрекидно плакати. – Она је мужатога оровала 

жива, једва ђу намолимо да се оћути (Пет).
орово лишће изр. (н.п.). орахово лишће. – Широко је лишће орово, орово 

(Пн).
оровује несвр. оплакивати. – Немој свакога да оровујеш, мрело се и пак 

че се мре, а ти си чувај здравје (Ш, Пир).
осамари свр. ставити самар (магарцу, коњу). – Ти осамари магарето и 

на самарат закачи све што че ми требе (ТД).
осветан, -тна, -тно, осветољубив. – Они су осветни човеци, пази се да ти 

нешта не замере па да ти се свете (Пет).
освешта свр. освећивати (поп). – Попат че освешта крсат (Гњ).
осем прил. 1. онда, у том случају. – Ако нема кој, осем ја да појдем (Км). 

2. мимо света, посебно. – Он је све осем, с никога се не дружи (Зс).
осетан, -тна, -тно пажљив, учтив, лепо васпитан. – Била сам осетна, 

никога несьм наљутила, увредила. (Брл).
осиромашти свр. осиромашити. – Де, нече те осиромаштим ако ми да-

деш једну тикву печенку за Бьдњи дьн (Сук, Вој).
оскрбује несвр. снабдевати. – Децата ме оскрбују, доносе из град што 

требе да не будем гладна (При).
осморка ж врста игре у колу. – Осморку, четворку, жићино коло и дру-

га стара кола је свирил мој брат (Км).
осовица (змија) ж зоол. врста отровне змије. – Па излезе змија осовица 

(ЦД).
осомнајес бр. осамнаест. – Она је осомнајес године постара од мене 

(Мр).
осрегњи, -а, -о осредњи; просечан. – Била сам осрегња у школу, али сам 

била најбоља у појање, у оро и у ручни радови (СГл).
остави по страну изр. задржати, резервисати. – Башта оставил по 

страну да ни се најде када је голем зор (Пир).

– 81 –



Драгољуб Златковић204

оставштина ж закопано благо. – У нашу планину има оставштине, 
остављали ајдуци злато (Зс).

остел-не стел изр. хтети или не. – Остел-не стел, смрт те чека (Пл).
острилце с 1. дем. од острило мали брус. – Падло ми острилцето негде у 

травуту (Вој). 2. оштрач за (графитне) оловке. – У торбицуту сам си носила 
калемицу и у њу гумица, острилце и плавез (Сук).

остро прил. фиг. строго; грубо. – Остро су ме држали: с окање, брукање, 
претење (Пир).

осуствује несвр. одсуствовати; не појављивати се извесно време. – 
Осуствувал је недељу дьна одома, иде у Панчево при сестру на-госје (Км).

отврдеје свр. стврднути се. – Спекал се лебат па отврдел, че мора да 
га дробим (Ор).

отењује (се) несвр. ослобађати се простор; отварати се пролаз. – 
Отењује се польчка, че мож да минемо с колата (Вој).

отиде му од-главу изр. заборавити; не моћи се сетити. – Отиде ми од-
главу, не могу са бьш да се сетим кому га дадо (Пет).

отиде у године изр. остарити. – Беше јак, силан, убав, и беше весел, 
ама отишьл у године, више неје тија човек (Об).

отимльк м отимачина, пљачка. – Отимльк добро не доноси (Кс).
откара на пладне изр. почети подневни одмор стоке на изабраном ме-

сту. – Откарамо овцете на пладне, па се саберемо и играмо се (ТД).
отиска несвр. отворити; уклонити запушач. – Затискамо с траву коло-

потари и звонци када да укарамо овце у штету, а отискамо и када и искарамо 
(ДД).

отискује несвр. отварати запушач. – Немој да отискујеш стовнуту, че 
се расипе водата (Држ).

откачи папци изр. шаљ. умрети. – Откачила папци и моја стрина, али 
прејде осамдесе године (Гњ).

отклцује несвр. одбијати од чврсте материје јаким ударцима. – Мла-
тим, ударам, отклцујем од стенуту, проширујем малко путат (Јал).

откључује несвр. откључавати. – Бабичката откључује и закључује, да 
ђу сачекамо да се врне из градину (Трњ).

отко прил. откада: уп. отко. – Текьв је отко се родил и текьв че си остане 
(Вој).

открај прил. од почетка. – Почни песмуту открај (Пок).
откровује (се) несвр. одвајати (се) од целине, од подлоге. – Почело се 

откровује, испуцало (Вој).
откупен, -а, -о трп. пр. од откупи: откупљен. – Таја је земља откупена (БЧ. 

При, Пн).
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откьд прил. в. отко. – Откьд га молим да дојде, а он чека још да га молим 
(Зав).

отоди несвр. 1. фиг. умирати; нестајати. – Отоде старцити једьн по 
једьн (ВСв). 2. отоди му памет изр. губити памет, лапити. – Остарело, губи 
се веч, отоди му памет (БЧ).

отодовка (змија) ж зоол. (н.п.) врста отровне змије. – Па излезе змија 
отодовка /Па изврте Марку обе очи (Км, При).

отопи свр. појести присмакањем. – Децата нек отопе прженото (Пет).
отопи се свр. истопити се. – Отопи се снегат (Кп).
отопује несвр. присмакати. – Децата отопе прженото, а ја после 

отопујем тигањат, за мене не остане (Пет).
отпере (му) свр. фиг. премлатити. – Окол нас иде, безобрази ни, а ми му 

отперемо што ни пцувал (Гос).
отпонапред прил. ранијих дана; ранијих година. – Отпонапред тека 

беше: нема-нема, па завати ћиша (Чин).
отпрамчи се свр. почети штрчати, одвојити се од целине. – Отпрам-

чило се на кросното преџа (Рас, Вој).
отпрве прил. одмах, на самом почетку. – Ја му отпрве реко да нема да 

могу да појдем (Об).
отприлиће прил. приближно, отприлике. – Отприлиће Јован беше (Км).
отприча свр. испричати своје; понудити све своје услове при пресуд-

ном договарању (свадба, купопродаја). – Све отпричали и уговорили свадбу 
(Пок).

отпусти се свр. попустити у зглобовима; распасти се на делове. – 
Остарела сам, отпустила сам се, руће и нође мануше да ме слушају (Зав).

отрљује се несвр. фиг. одрицати се. – Отрљује се од њега, нече да му је 
роднина (Сук, Чин).

отрошљак м откинути део чврстог предмета (тестије, врча, зделе). 
– Тија отрошљак је од големуту стовну (Вој).

отса натам изр. одсада па надаље. – Отса натам ни чу ти доодим ни-мој 
ми доодиш (Вој).

отсецује несвр. одвлачити (украдено). – Отсецује дрво по дрво до 
његову појату (Нш).

отсеџује несвр. губити време седећи; отседати. – По цел дьн отсеџује 
од једно до друго једење и ништа не работи (Соп).

отслави свр. фиг. обилно се најести и напити (са друштвом). – Остаде 
још млого, па и другуту вечер отславимо с това месо (ТД).

отскоро прил. одскора. – Неје доодил отскоро, надамо му се сваћи дьн 
(Бер).
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отскучи свр. отићи цвилећи (пас). – Како га удари, кучето ману да трчи 
по нас и отскуча натам (Пир).

отува (иди) изр. одатле. – Отува, грозни Ђорђијо (ВСв, Рас, При).
отужује несвр. оптуживати; клеветати. – Отужује ме да сам му пре-

косил, ако знаје да косим до меџу, коју помера у моје (Сук).
отчушкује несвр. гурати даље од себе. – Ја вој га давам да је за њу, а 

она га отчушкује (Сук, Вој).
отчьчка се свр. 1. одвојити се од подлоге. – Залепило се, не мож се 

отчьчка (Гњ, Пир). 2. фиг. ,једва умрети. – Мучи се, преврта се, јауча и једва се 
отчьчка, спа,си се од голему муку (Гра).

отьњује несвр. тањити. – Када правиш убаву тојагу да па,зиш да ђу 
млого не отьњујеш, да се не пребије (ВЛк).

оћеси бркове изр. забринути се; онерасположити се. – Оћеси бркове 
старцат, неје му више до смеј (Пк).

охо-хо узв. задовољства: баш добро, баш ми треба. – Охо-хо, печено јагне 
на астал (Сре, Сук).

оцврсне свр. очврснути. – Младо, још га не пре, ѕај, нек оцврсне (Вој).
оцлне свр. отклонити оно што баца сенку. – Оцлни ми, не видим, тре-

бим васуљ (Соп).
очанчи се свр. стати извитоперено. – Што си се тека очанчил, ва,жан 

ли се правиш (Вој).
очи. 1. изр. очи у очи насупрот, преко пута. – Наше су куће очи у очи 

(ВЛк). 2. изр. у четри очи насамо, без присуства треће особе. – Да,л сам му 
големе паре у четри очи, и врну,л ми је на време (ВС).

очисте се старци изр. помрети најстарије особе. – Овуја јесен очисти-
ше се сви старци у наш сокак (Кр).

очуљен, -а, -о трп. пр. коме је отсечено или окрњено оно што штрчи (уво, 
нос; врх, држач). – Стовнето очуљено, децата га очуљила у игру (Сук, Вој).

очуљи свр. фиг. пребити врх; преломити оно што штрчи. – Некој 
очуљил крондират (Пет).

оџиница ж (н.п). хоџина жена. – Таком бога, було оџинице (Рас).
ош-једно изр. само још ово (да кажем). – Ајде ош-једно да ка-жем, па 

че с-идемо (Цр).
ошбеш м гужва. – Свадба, народ млого, ошбеш, иде галама, па пројде 

и това (Гос).
ошвице ж, мн. концима украшен руб на тканини. – Ошвице кажемо 

сваћи руб који је ушиван (Пир).
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ошени се свр. пренути се, освестити се, добро схватити ситуацију; 
постати вредан. – Ожени се, па се ошени и задомаћини, не буца више по 
селата (Изв).

ошкобавеје свр. добити изглед болесника. – Видим си сам: ошкобавел 
сам, у огледалото сам као сенћа (Пок).

ошкьд прил. још откад. – Ошкьд плетем овамо и чекам само да могу да 
те дованем (ТД).

оште прил. (н.п.). још. – Оште по беленћите (Брл).
оьрмба се свр. дотрајати (услед дуге или лоше употребе). – Све се 

оьрмбаше котловете, не пазите ђи (Трњ. Вој).

П

пада време изр. 1. наилазити период падавина (и хладноће). – Арне се 
зајесени, пада веч време, а ми још несмо дрва набрали (Кп). 2. погоршавати 
се време. – Пада време, још не дава да улазимо у њиву да оремо. (ДД).

пади-коса ж бот. љутић Ranunculus repens. – Брали смо пади-косу за 
откуп, тражише у а не откупише у (Пн).

падне крчма изр. обич. пружити се прилика некоме да плати пиће. – 
Теб се паде крчмата, са че ти даваш по пиво (Пир).

падне му на-руће изр. постати велики терет (о болеснику). – Падне 
ли ти стар човек на-руће, това је мука голема (Јал).

падне на легало изр. престати се кретати. – Падоше башта и мајћа 
на легало; ја сам све окре њи (Гос).

пазен, -а, -о трп. пр. од пази: негован. – Њона су деца пазена, васпитувана 
(Пир).

пајташе се свр. спаривати запрегу. – Ја имам краву, он има краву, 
пајташимо се да мож да идемо до воденицу или у дрва (Кр).

палапасњак м велики (издужени) комад хране (хлеба, пите, сира, меса). 
– Стрина Брана даде по толћи палапасњак леб на свакога од нас (Пет). Не пра-
ви големи палапасњаци него помалечћи, да има за свако дете (Пир).

палевина ж паљевина, пожар. – Тија Горешњак празнујемо од палеви-
ну (Гос).

палејечи прил. сад. од пали, фиг. (н.п): изазивати пожуду Турака пролазни-
ка. – Врани коњи шетајечи /Турсће руле палејечи (Км, Бер).

палетушка ж еполета: уп. полетушка. – Имаше палетушће, беле рукави-
це, овицирску капу (Вој).

– 85 –



Драгољуб Златковић208

пали колибуту изр. фиг. прекинути сарадњу. – Ако од това не буде ниш-
та че палимо колибуту (ВРж. При).

пали се несвр. патити од честих пожара. – Кола се па(к) палил, пали-
ла му се кућа (Пир).

палталоне ж, мн. панталоне. – Он је само муж у палталоне, за друго га 
не бива (При, Пир).

памет. 1. изр. дојде у памет (до)сетити се. – И дојде ми у памет да се 
види Вука Маринсћи има ли га на списак (Пок). 2. изр. льже га памет упуш-
тати се у непромишљене послове. – Немој те памет льже да се задужујеш 
без потребу, мож да останемо без кућу (ВСв, Рас). 3. изр. неје бил у памет не 
сетити се баш када је потребно. – Дьньс несьм бил у памет да га питам 
(Чин).

памтљив, -а, -о који се лако памти. – Њонете приче су све памтљиве, а 
и она ђи убаво прича (Кс).

панаир бурђија изр. (н.п.). (лоша) бургија купљена на вашару. – Вашар 
чивија /Панаир бурђија (Дој).

паничетина ж пеј. и аугм. од паница здела, чанак; већа посуда за јело (од 
печене земље). – Да врљиш туја паничетину, неје више за на трпезу (Сук).

панталоњаци м мн. пеј. прљаве и дроњаве панталоне. – Навлекло не-
какви панталоњаци, развиселе се штрокаве крпће (Држ).

папа ж деч. хлеб. – Тата купил папу (Пир. Грш).
папириње с рет. документа, папири уопште. – Отиде у Лукању да вади 

папириње (Пк).
пара. 1. изр. не вреди ни две паре безвредна особа; ништарија. – Само 

једьн језик у тебе, а не вредиш ни две паре (Јал). 2. изр. ни пет паре си не дава 
не тиче га се то што му причамо, не вреди га саветовати. – Ти га учиш, 
васпитаваш, човек да буде, а оно си ни пет паре не дава (ВС).

пари виле с некога изр. лепо се слагати, сарађивати. – Нечу више да 
парим виле с њега, испаде нечовек према мене (Зс).

паричка. изр. има си паричкуту имати доста новца. – Има си парич-
куту, може си купи какво си оче (БЧ).

парложи се несвр. постајати запуштена ораница, парлог. – Њиве се 
почеше парложе, а ливаде урастују у гору (Брц).

парче с 1. комад. – Исечи месото на парчетија (Пир). 2. мала парцела. – 
Това ми је парче прекоручно и за орање и за работу (Вој).

парченце с комадић. – Де ми отсечи парченце да пробам сланинуту 
(Пир).

патравица ж 1. хрома женска особа. – Таја па патравица какво оче оди 
тебе (Сук). 2. фиг. нога, рука. – Патравицете ме болу, мир немам (Јал).
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пау узв. подражавање звукова пуцња и метка. – Пау, нади главу ми 
пролете метак, а ја се само снизи доле (ВЛк).

пачурка ж хип. деч. пенис. – Че ти отћинем пачуркуту ако те пак чујем 
да пцујеш (Вој).

певне свр. запевати. – Седне баба на терасуту, мило вој, нова кућа, па 
си певне у радос (Пир).

педесето бр. (ових) педесет; (оних) педесет. – Педесето динара че ми 
дадеш за влашуту (Гра).

пеје несвр. певати. – Пејала сам убаво када сам била млада (ВСв, Ста).
пек м врло љута ракија. – Рећијата јака, пек, не тура се у уста (Сре, Пир).
пекљури несвр. животарити уз велику муку; петљати. – Пекљуримо 

на сваћи начин још малко да поживимо (Пир).
пемперуга ж. обичај додоле; учесница додола. – Отворете нове порте /

Да налазе пемперуђе (Брл. Јел. Рос).
пепељана (круша) ж крушка сивкастих плодова, боје пепела. – Наша 

је меџа: црвени бробинци, круша вочкана, круша пепељана, круша присаде-
на (Рос).

пепељив, -а, -о пепељасте боје. – Као куче пепељиво /Као маче гурељиво 
(Цр).

пепељуша ж рет. смеђа женска особа. – Једна ми је гаравуша /Друга ми 
је пепељуша (ЦД. Дој).

ператњи котьл изр. котао који се најчешће користи за загревање воде 
за прање веша. – У ижу ператњи котьл плн сас варени класове виси на ве-
ригуту (Гос).

пердашка. изр. удара му пердашку наносити грађевинском алатком 
житку масу при мазању (блато, малтер, цемент). – Мажем зидат, ударам 
му пердашку (ВРж).

песме од старине изр. песме старих времена. – Да ми појеш песме од 
старине (Км).

пете бр. (ових) пет, (оних) пет. – А пете ћила рећију че ти поклоним, 
това ти је од мен (Кр).

петка ж арх. (н.п.). петак. – Сваку петку и сваку недељу (Рас, ВСв, При).
петлетина ж аугм. пеј. од петьл: петао. – Иша, иша, петлетино (Кс, Бла). 

Това неје петлетина /Него моја мужетина (Д-КВ, ЦД).
петрове жеђе изр. петровданске врелине. – Петрове жеђе, вила на-рамо 

(Чин).
печалбарсћи, -ка, -ко печалбарски. – Печалбарсћи живот је млого тежак 

(Кс).

– 87 –



Драгољуб Златковић210

пешачћи прил. иде на групни рад без запреге. – Ја, жена удовица, немам 
ни кола ни волове па идем пешачћи на гарију (Кп).

пешћиш м, обич. прослава по завршеној кровној конструкцији куће. – 
Окање на пешћиш: мајстори окају, огласе да је кров готов, и ни се сабирамо 
на час и носимо поклони, кој кво може (Брл).

пила ж прип. тестера. – Кам пила там, кам пила овам (Брл).
пилетина ж пеј од пиле: птица. – Спушти се некаква пилетина, кока 

беше орьл, и однесе ми сугаре јагне (Јал).
пили-пилу узв. при вабљењу живине: дођи, приђи. (Рос).
пилишка с мн. хип. в. пилишта. – Година се вали с кокошће, пилишка (Пс).
пилишта с зб. од пиле. пилићи; (мале) птице. – Ујутро рано упоју се 

пилишта (Бла).
пилу-пилу узв. вабљења пилића. дођи, дођи. (Јел).
пипер попушка капеше изр. (н.п.): капала је махуна (пре)зреле паприке. 

– Пипер попушка капеше /(Пера Наду) апеше (Орљ).
пиперугу носимо изр. изводимо обичај додолице. – Пиперугу носимо 

да падне ћиша (Бз).
пипка ж отисак прста; мрља уопште. – Шарено на пипће (Сук). На 

стенуту остало пипка од рукуту (Вој).
пир ж зубача Cynodon dactylon. – Идем да очистим пирту, да се не шири 

по њивуту (Бе).
пирљив, -а, -о који је јако закоровљен зубачом. – Даву му њиву пирљиву 

(Бла).
писана цовара изр. лепо изрезбарен дувачки музички инструмент, цо-

вара. – Ој овчаре, писане цоваре (Пк).
писар ж (н.п.). сликар. – Дал те је писар писао (Гос).
пискало с дечија свирала од младог врбовог прута. – Бата ми направи 

пискало оди врбу и с њега свирим по цел дьн (Вој).
пичољ м шаљ. вулг. вулва (младе женске особе). – Оно му је пичољат још 

гол (Бс).
пишмањује се несвр. одустајати од договора или погодбе; порицати 

погодбу; предомишљати се. – Сине, немој се пишмањујеш; како си се пого-
дил има да буде тека, па губил или добивал (Сук).

плавка ж име краве са светлоцрвеном длаком. – Имали смо вола Плав-
чу и краву Плавку, од једну су мајћу и исти су по длаку како она (Вој).

плавча м во који има светлоцрвену длаку. – Плавчу сам купил од Жику 
Красинога из Држину (ПРж).

планином прил. басма при одбијању облака преко планине. – Планином, 
Ђермане, планином (Ос).
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планињаци м мн. од планина, пеј. планине. – Отиде по планињацити па га 
нема дом (Рс).

платка несвр. слати некога да ради нешто без потребе и тиме га по-
нижавати, мотати. – Платкају га, прачају га натам-навам и смеју му се 
(Пир). Немој она да те платка, да те прача у решето на-воду (Пир).

платненка (кошуља) ж кошуља од памучног платна. – Имал сам две 
платненће кошуље за лето, једна ми је била за ново. (Пет).

плесњавеје несвр. распадати се нападнут плеснима. – Тиквете да не 
плесњавеју: сечи ђи и давај на говеда и свиње (ВЈ).

плећо/плеће с анат. (н.п.). раме; плећка. – Пројдо трећо, разби плећо (Гос).
плитачко прил. доста плитко. – Че газимо рекуту куде је плитачко 

(ПРж).
плочевина ж 1. плочаста стена; велики и плочасти камен. – У плоче-

вину кад пасу овце змија може да и изеде (ДД). 2. дебљи лим у виду плоче од 
кога се израђују потковице за говеда. – Од туја плочевину правим потковице 
за говеда, да не иду боса по камењакат (ТД).

плочка ж дем. од плоча омања плоча од камена или метала. – Дај ми 
плочкуту да затворим туја рупу, и да ђу замажем (Јал).

пљосни несвр. истањивати при изради (глину руком; метал чекићем). 
– Немој га толко пљосниш, мајсторе, нека буде длбочко (Чин).

пљуска се свр. умивати се; купати се. – Када се мијем, пљускам се с 
воду до појас (При).

по прил. више; радије. – Њега че по послуша него мене (Вој). Тата 
по(више) паре чува него ја (Зс).

поапси свр. похапсити. – Свити ђи бејоше поапсили туја ноч (Пир).
побије крсти изр. поставити камени крст. – Побили крсти нади село 

(Пок).
побије се на тојагу изр. наслони се на тољагу (пастир). – Побијем се 

на тојагу и овцете пасу окол мене (ДД).
поблесавеје свр. (трајно) изгубити самоконтролу, поблесавити. – По-

блесавеше, само се карају и бију, свет се саири сас њи (Сук).
побоље прил. боље. – Побоље че је да си мрем, да не смитам у кућу (Брц. 

Гњ).
побрка памет изр. 1. збунити се. – Де, не окај, да ми не побркаш памет, 

све че ти полька испричам (Пет). 2. полудети. – Побркала памет од голему 
сећирацију и са је у лудницу (ЦД, Пир).

поват изр. (н.п.).руће на поват руке спремне да ухвате. – Што су ти 
руће на поват (При, Пн).
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поведе се свр. нагнути се. – Ја се поведо да видим какво је, оно било 
жељћа (Бс).

повесамце с мн. повесамцета, хип. од повесмо повесмо, чешљана влас од ку-
чина или лана који се веже за преслицу. – Ја сам ти одвојила повесамцета 
(Јал).

повије свр. покрити (бебу, спавача). – Ја лего, а она ме пови сас цргу 
ћилимарку (Чин).

повилица ж начин ношења терета на мотки и удвоје. – Казанат пре-
несомо на повилицу (Вој).

повиросује се несвр. снебивати се; беспосличити. – Повиросује се 
сваћи дьн; от-какво живи и оно не знаје (ВЛк).

повише је изр. вишак је. – Мајћа ти, она је повише за у новуту кућу, 
нема соба за њу, нек тражи удовца и нек се жени (Брл, Пир).

повлече свр. потрошити снагу у току живота на тешким физичким 
пословима. – Повлекал сам млого у мој живот и рано сам дотрајал и остарел 
(Кс).

поврљи свр. одбацити (алат; комад одеће); скрајнути. – Твоје што је 
постаро, ти га поврљиш, па тражиш да ти купимо ново (Брц).

по-главе изр. према важности, према глави. – Чиновник је голем, пра-
вимо му по-главе место (Пир).

поглед изр. (н.п.) очи на поглед полуотворене очи. – Што су ти очи на 
поглед (При, Пн).

погледује несвр. повренемо гледати у нешто; гледати се у огледалу. – 
Поче да се развивам, стану девојћа, нема-нема па се погледујем у огледало 
да видим колко сам убава (Рос, Јел).

поглочка свр. фиг. извређати. – Јетрвата ме поглочка, поглочка, па из-
лезе, а ја све прећута (Сук).

поглочкује несвр. вређати; кињити. – Баксуз текво, све понекога мора 
да поглочкује (Сук).

погосподи се свр. почети се понашати господствено, уобразити се. – 
Заједно смо свиње пасли, а са се погосподил, не познава ме (Сук).

подава несвр. (н.п.). додавати. – Кроз спице му воду подавала (Кп).
подава се несвр. препуштати се, не одупирати се (притиску). – Че се 

подавамо, бабо, нека са младити управљу у кућу (Бер).
подаде се свр. 1. погрбити се. – Подадо се веч и ја, големе године ми 

на шијуту (Рас, Гњ). 2. нагнути се. – Што си се тека подал, дали иглу тражиш 
(Пет).

подарчек м, дем. дар, поклон. – Злва ми је за свадбу дала убав подарчек, 
златно ланче (Сре).
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подбаџа несвр. фиг. потстрекавати, подбадати. – Подбаџа јетрвете да 
се карају (Трњ).

подблавкује несвр. почети повремено блејати. – Овца подблавкује када 
оче да иде у штету (ДД).

подблаји свр. повремено се огласити (овца). – Овчар спи на једно уво: 
подблаји ли овца диѕам се да видим какво се дешава у појату (ДД).

подбује свр. отећи. – Подбују ми нође од големо одење (Пк).
подбьцкује несвр. боцкати; подбадати. – С вретено ђу подбьцкује (Сре, 

Кр).
подвали свр. ставити дрвени подметач испод каце, бурета, великог 

сандука. – Кацуту да подвалиш па после да ђу плниш (Гњ).
подване квасьц изр. освежити квасац пред мешење хлеба. – Прво под-

ванем квасьцат, после чекам да узиде (Д-Сн, Пир).
подвије свр. пресавити руб (платна, ногавица, рукава, папира). – Под-

ви ногавицете да ђи не укаљаш (Трњ).
подвикује несвр. повремено подвикивати запрези или товарном грлу 

(воловима, коњу, магарцу). – Оре и по цел дьн подвикује: – Ајде Шаро, ајде 
Булчо (МСв).

подвискује несвр.(уч.). врискати (при певању, у радости, пијанству). – 
Оне подвискују кад поју (Зс). Дојћинчанће подвискују када поју (Рос).

подвози се свр. склизнути (део тла, возило, особа). – Над Пајеж под-
возило се од воду (Орљ).

подврта несвр. повраћати (стоку на испаши). – Подвртамо овце и оне 
се збоду (ДД).

подгазује време изр. старити и постајати све мање потребан други-
ма. – Подгазује ме време, никому више несьм потребна (ВСв).

подграџује несвр. обнављати урушене делове ограде. – Они разграџују, 
а ја подграџујем (Сук).

подгребе свр. 1. захватити део прашкасте или зрнасте масе. – Под-
греби пепел испод жарат и узни жар заједно сас пепел (Кр). 2. подупрети 
чвршћом масом и тако зауставити разливање. – Подгреби квасьцат сас 
брашно да не тече на све стране, тека се учи млада месуља (Пир). 3. изр. под-
гребе ветар подићи одећу навише (хаљину, сукњу, капу). – Подгребе ме веть-
рат одоздоле и диже ми аљинуту (Бе).

подгьзњак м попречно постављена палица испод репа коња или магар-
ца, повезана на оба краја са самаром или амом ради учвршћивања терета, 
подрепник. – Ја идем напред с моје магаре и обрнем се према подгьзњак, тека 
јашим, да мож да причам с другара који јаши магаре по мене (Изв).
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подивеје свр. подивљати. – Народ више не оре, не коси, не чува стоку 
и све је подивело окол нас (Вој).

подигрује несвр. фиг. нестрпљиво играти у месту због младости, снаге, 
ухрањености (особа, коњ). – А љута бедевија му подигрује (ЦД).

подитури свр. подметнути. – Подитури нешта поди шерпуту да не из-
гори мушемуту (Пет, Држ).

подицкује несвр. често подизати некога са места на коме ради. – Само 
ме подицкује, не могу да предем од њега (Вој).

подједе свр. појести више на штету осталих. – Он ни подједе када 
кусамо с њега из исту паницу (Пет).

подјида несвр. 1. халапљиво јести на рачун осталих. – Брат ми Бошко 
безобразан, подјида ни: граба, брже куса, вади месетијата и куса запршкуту 
(Пир). 2. рет. јести са апетитом. – За једење: подјида си (Дој).

подлати 1. несвр. трчкарати около, бити сваком на услузи. – Подлати 
окол њи и носи њим мед да му запосле сина (Нш).

подлати 2. свр. (мало) загрејати течност до жељене температуре. – 
Прво подлатим млекото па га после сирим (Сук. Држ).

подмери свр. измерити; проверити тежину купљене робе. – Када се 
врнем од пијац ја си подмерим да видим дали ме крадну (НМл).

подмете свр. успут запрљати ђубретом при метењу. – Ти си, гуско, 
подмела васуљат, плн сас шушљак (Сук).

подмита несвр. мести и гурати ђубре према некоме или нечему. – Пази 
да ме не подмиташ, че ме упрашњавиш (Пет). Немој га подмиташ, нема се 
мож ожени (Вој).

подмочано јагње изр. јагње које има пролив. – У јагњиштата има једно 
подмочано јагње, нема га буде (ВС).

подор м, рет. изазивање; исмејавање. – Све га обрча на подор (Вој). Ора-
ти на подор, оче да прај карање (Чин).

подравња свр. поравнати. – Малко га подравњај да неје грбаво у сре-
динуту (НМл. Вој).

подравњује несвр. равнати (земљиште). – Када се подравњује гради-
ната полько се наваџује (Вој).

подрањује несвр. прихрањивати стоку која још пасе. – Че подрањујем 
овцете, више нема кво да пасу (Јел).

подреме свр. одморити се дремајући. – Уморан сам, па че подремем 
док ми ви натоварите колата (Трњ).

подржа несвр. давати некоме материјалну и сваку другу потпору. – 
Имам постарога брата, он ме подржа, помага ми (Пет).
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подржи свр. помоћи; заштитити у невољи. – Ја че те подржим, сестро, 
одма ми јави када какво да ти помогнем (Кр).

подрипи свр. поскочити. – Весел, ћевлија, разиграл се; нема-нема па 
подрипи и окне опа (Сук).

подувује се несвр. отицати. – Почеше му се подувују нођете (Зс).
поживеје свр. (добро) поживети. – Убаво сам поживејала сас мужа ми, 

ама са старос належе (Чин).
пожуљћа ж, рет. жуљ. – Дигле му се пожуљће на длановете, неје вачало 

до са матику (ВС).
позавезе свр. повремено губити разум. – Остарело, па позавезе поне-

кад, заприча какво не требе (Трњ).
позатьпка свр. утабати ногама. – Позатьпкај га убаво да не штуца во-

дата, да мож да отича (Сук).
позачува свр. сачувати. – Брат ми позачувал здравје: бил чиновник, 

неје орал и копал како ја (Кр).
позбрчка се свр. наборати се. – Млого сам се позбрчкала у лице, черко 

(Пн).
позбута се свр. прибити се једно уз друго. – Де се малко позбутајте да 

седнем и ја уз асталат (Кр).
позеленеје свр. фиг. оседети. – Мојат муж одавна позелене од старос, а 

мојата коса још црна (Об).
позидњача ж водоравна греда на зиду. – Позидњача или положеница је 

положена греда на зид (Пир).
познава несвр. распознавати; разликовати. – Ја познавам још одалек 

који човек иде по путат (Сук).
познаје свр. препознати; брзо оценити. – Ја одма познајем човека какьв 

је штом га погледам у очи и никада се не преварим (Пл. Јал).
позоба свр. појести у сласт (бобице, зрневље). – Позобам по три-четри 

грозда одједнуш (Трњ).
позобе народ изр. мит. појести као зрневље, поубијати (о чуми). – Чума 

дојде и позобе народ; устрели га у-срце и одма умре (Јал).
поимне (се) свр. тргнути се (у страну). – Ја поимну да мрднем, али не 

мого (Б-Рљ, Пир).
поиспрне свр. просушити се (земљиште). – Кално за работу, че чекамо 

малко да поиспрне (Гра).
поистргне се свр. прилично порасти. – Синат се поистрже, порасте, 

поче да ми помага и у потешће работе (Јал).
поистьпка свр. утабати. – Да се поистьпка убаво там куде смо отрси-

ли за гувно (Бе).
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поиткује несвр. шаљ, в. поједује. – За једење поиткује, а за работу све си 
болна (Дој).

појачак, -чка, -чко комп. од јачак, в. појак. – Кад станеш, сине, појачак че ти 
купим коња (Рс).

поједује несвр. шаљ. (кришом) јести: уп. поиткује. – За једење поједује (ДД).
појем. изр. нов. нема појема ништа му није јасно, ништа га се не тиче. 

– Ја му оратим, а он нема појема (Вој. Пет).
појида (си) несвр. поједати (свој део). – Она си појида све што вој при-

несем (Држ, При).
покаже се свр. фиг. потврдити се, доказати се. – Кој је украл парете 

оно че се покаже, че му дојде чума у кућу (Држ).
покани се свр. шаљ. обавити (велику) нужду. – Ја че идем да се поканим, 

сачекете ме (Кр).
поклишче с (н.п.). најмлађе дете; оно које стално «каска» за мајком. – 

Симеон је мајћино поклишче (Рас, При).
поклопи на-уста изр. поставити ничице. – Поклопи га на-уста и 

почекај да видиш кво му је (Гра).
поклопи се свр. фиг. пасти напред целом дужином. – Соплете се и по-

клопи се одједнуш преко камењето (Вој).
поклца свр. фиг. изударати; тући песницама. – Малко ли ме је таја пок-

лцала у-главу (Јал).
поклчи се свр. ишчашити се (прст, нога, рука). – Прзнула се и поклчи-

ла њу се нога (Јел).
покљуцкује зуб изр. повремено болети зуб. – Зубат покљуцкује, че 

мора да га вадим (Пир).
покрпи још малко изр. још мало поживети. – Да покрпимо још малко 

с бабуту, да се порадујемо на дечицата (Ку).
покуми свр. окумити се. – Преотеше, мене покумише (Гос).
пола ж сукња. – У Вучидел кажемо пола за сукњу, а и у Гнилен сам исто 

чула (Д-Ву, Гњ).
полага се несвр. подметати се у току игре. – Када играмо бьз, ако по-

годиш који те је ударил, он се полага а ти излазиш (Држ).
полагато прил. положено, хоризонтално. – Одоздоле тури полагато таја 

три дрвја (Пк).
полане прил. претпрошле године. – Где си била полане /Док се нисам 

покалуђерио (Км, При).
поледи свр. мет. заледити површину (ораницу, пут, прилаз). – Млого га 

беше поледило, несьм смејал да карам говедата (ТД).
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полелеје свр. заљуљати; залепршати. – Полелеја ме ветьрат, па оѕебо 
(Сук).

полеп, -а, -о (н.п.). лепши. – По горицу полепа не требе (Км, При).
полетушка ж, в. палетушка. – Закачил полетушће, произвели га у мајора 

(Пир).
полијари се свр. 1. навићи се трчати у штету (брав). – Полијари ли 

ми се овца ја ђу одма продавам, нечу да трчим по њу (Изв). 2. фиг. навадити 
се (красти, поткрадати храну, водити недозвољену љубав). – Полијарило 
се детето па кришом вади сирење из качето (Јал).

полица ж 1. геол. хоризонтална избочина стене у виду полице. – Упадне 
коза у полицу и не може да искочи (Зс). 2. део јарма. – Јерьм има две полице 
– горњу и долњу (Соп). 3. изр. фиг. на полицу је доћи на ред по старости (за 
женидбу, удају, смрт). – Ја остадо најстар у село, са сам на полицу (Сук).

половица ж половина дебла; велика цепаница. – Да не лету сировице /
Сировице, половице (ТД).

половођа м рет. коловођа. – Нај сам волел да сам половођа у коло (Б-Гч, 
Пир).

половьн, -вна, -вно, трп. пр. који је већ коришћен, полован. – Све сам носи-
ла половне дреје, које је сестра ми носила до женидбу (Сук).

полог м јаје у пологу. – Полог је јаје там где кокошка носи (Пн).
положеница ж грађ. водоравно постављена греда изнад темеља или у 

кровној конструкцији. – Положеница се положи преко темељ, исто и горе у 
кров (Пк). Положеница држи попа и рогови (ВЛк).

положет, -а, -о положен; оборен; полегао. – Положето жито када је, од 
њега су празни снопове (Вој).

полупкује несвр. хип. лупати, лупкати. – Што ми врата полупкују (Пс).
полькне свр. постати лакше. – Ега би ми и мен полькнуло (ЦД).
пољачина ж надокнада чувару поља у натури или у новцу. – Жито смо 

давали за пољачину, како се погодимо (Пет. ВЛк).
пољева несвр. заливати прскањем (лопатом). – У Висок пољевамо гра-

дине с лопату, прскамо из рупу (Дој. ВЛк).
пољћиња ж жена рођена у низији, у пољским селима. – Наши Височање 

наузели пољћиње жене (Гњ).
помајан, -а, -о трп. пр. од помаје се: побркан, збуњен променом (боравиш-

та, посла, друштва). – Помајани смо откако се доселимо у град, не умејемо 
још да се оправимо (Кп).

помаје се свр. 1. изгубити време на ситним пословима. – Ја се помаја 
окол стокуту и забави се за ручьк (ВС). 2. побркати се због нагле промене 
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(боравишта, посла, друштва). – Човек се помаје када промени место куде 
живеје (ВРж).

помајкиња/помајћиња ж (н.п). помајка. – Ми смо тебе мајке помајкиње 
(ЦД).

помери свр. рет. ишчашити. – Оваја овца померила ногу па криви и 
застањује (ВЛк).

помијарсћи прил. фиг. бестидно; преварантски. – Она све работи 
помијарсћи: све оче човека да изигра и да му подвали (Сук. Јал).

помија ж, в. помије. – Свињата расипа помијуту (Кп).
помије ж, мн. сплачине: уп. помија. – Васуљат се покварил, исипи га у 

помије (ВС).
помиња несвр. помињати; сећати се. – Дода те често помињаше, млого 

сте си убаво живувале (Пет). Колу никој не помиња, како да неје живил овам 
у село (Рс).

помоћно с поим. пр. помоћна просторија у дворишту; летња кујна. – 
Младити прејдоше у новуту кућу, а мене сместише у помоћното (МСв).

помуљи (се) свр. показати се на тренутак; извирити. – Помуљи се 
нечија глава од онуј страну и ја се уплаши (Вој).

помучи се свр. 1. потрудити се. – Че се помучиш док га напрајш, това 
је тешка работа (Км). 2. отрпети (муку, оскудицу, болест). – Млого сам се 
помучила с моје јадно дете и не мого да га спасим (Сук).

понаблизи свр. приближити се. – Понаблизимо веч до водуту, там че 
одморимо и једемо (Рг).

понадворка ж пролив. – Ватила ме понадворка и држи ме, еве, два дьна 
(Пир).

понамршти се свр. хип. намрштити се. – Башта ми се само понамршти 
и ништа ми не рече (БЧ).

понастран прил. са стране; бочно. – Ти се издвоји на сабор понастран 
и посматрај народ, тека се подобро све види (Соп).

понеделник м прип. понедељак. – Има прича за лењаву жену: Понедел-
ник – поседелник /Торник-незапорник (Вој).

понесе свр. бити врло повољно, посрећити се. – Бела је село невело /
Али је Јелћи понело (Пк).

поновшко поим. прид. новије. – Облечи поновшко, свекар че си, немој 
тека да одиш у старо (Јал).

пооболеје свр. хип. постати прилично болестан. – Ја сам пооболела, 
несьм више у човеци човек (Тм).

поовамће прил. мало ближе овој страни, мало више овамо. – Помери га 
поовамће да можемо сви да довачамо (Вој).
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поогреје се свр. огрејати се. – Притрчим до казанат да се поогрејем, па 
се врнем да дељам (ВСв).

поока свр. (н.п.). позвати. – Па поока сина Симеона (Рас, При).
поослободи се свр. постати сигурнији. – Како расте оно че почне се 

меша с народ и че се поослободи (Км).
попава ж, биљ. вилино сито. – Попава, оно само цвет на земљу; 

ископујемо у и једемо (К-ЦВ, Пир). Попаву једемо, блага је ко шићер, а Лукан-
ци у зову шереметка (Гос).

попевћиња ж. (н.п.). песма. – Ја ми попеј једну попевћињу (Км, Бер).
попожаљћује се несвр. жалити се тихо и повремено. – Попожаљћује се 

на свекрветинуту, млого ђу урнисује (ВС).
попомрзне се свр. прилично озепсти. – Попомрзне се он надвор, па ја 

излезнем, заменим га да се мож поогреје (Б-ЦЈ, Гњ).
попотпре се свр. подупрти се (повремено). – Учим се штап да носим: 

нема-нема, па се попотпрем (Чин).
поправно прил. поправљиво. – Не плаши се, дедино, това је поправно, 

са че га поправим (Пир).
попранко м постиђени кривац. – Крив си, попранко, пази да ти се по-

ново не деси (Пир).
попреиџује несвр. ослабити и престајати падати (киша). – Ћишата 

попреиџује, мож да поодимо на пут (Сре).
попрејде свр. хип. донекле ослабити, попустити (бол, болест, брига, 

мука). – Попрејде малко, нема толко да ме штреца у слабинуту (ПРж).
попреправи свр. донекле изменити. – Попреправимо га малко, неје 

како што беше (Вој).
попререџује несвр. поправљати распоред предмета у просторији. – 

Досетим се да може боље, па попререџујем, тражим на сваку ствар право 
место (Пир).

попресрами се свр. престати се много стидети. – Спријатељимо се, и 
ја се попресрами па си поче тражим какво ми требе (ВЈ).

попречи се свр. заузети попречни положај, лећи попреко (у кревет). – 
Попречимо се и свити станемо у једьн кревет (Пк).

попречисти се свр. избистрити се таложењем (вода; масло или маст 
после топљења). – Да почекамо да се водата попречисти, млого је мутна 
(Вој).

попржи свр. испржити. – Попржи ми јајца сас сирење и црвени лук 
(Пн).

поприбере свр. завршити сав посао; прикупити (сву) летину. – Морузу 
обрамо, превезомо шашењето, све поприбрамо (Гра).
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поприбрањује несвр. често саветовати (из домаћинства) некоме да 
мења лошу навику. – Поприбрањују му да се тьнко облачи, још је ровит, неје 
се излечил како требе (Сук).

попригледа свр. помоћи невољнику; помоћи немоћној особи. – Ја че по-
пригледам старцити када њим нешто затребе (Гњ).

попридигне се свр. почети устајати и ходати (о болеснику). – Попри-
диже се болникат, че га буде (Сук).

поприиџује несвр. повремено јаче падати (киша, снег). – Ћишата поче 
да поприиџује, нема ни пушти да наставимо копање (Вој). Ћиша поприиџује, 
убаво че натопи земљу (ВЈ). 2. полако надолазити вода. – Водата поприиџује, 
разврни ђу на неколко места (Сук).

поприкади свр. (грешком) учинити да јело (незнатно) загори и добије 
карактеристичан укус. – Поприкадила си млекото, еј домаћице (Трњ).

поприлиће прил. вероватно, отприлике. – Поприлиће старојћа да иде 
(Бз).

поприпрџује несвр. вулг. намерно и често прди. – Навикло да попри-
прџује; тека прај смеј на будалете, а и он ко њи (Чин).

поприсмрџује несвр. однекуд повремено наилази непријатан мирис. – 
Поче да поприсмрџује, комшијете требе да чисте нужникат (Вој).

поприца ж део воденичног механизма који са вретенцетом и сењом 
регулише притицање зрна, усечен у горњи камен тако да се на њега преноси 
снага вратила. – Поприца је попречна полуга на коју лежи воденични камен 
(При).

попрскује несвр. квасити прскањем. – Не попрскуј на овуј страну да се 
не раскаља (БЧ).

попушта несвр. нег. (не) одвајати се од некога (или нечега). – Таја га не 
попушта: по њега иде, запитује га, дава му бомбоне, до њега се вача у-оро 
(Пет. Вој).

поработи свр. нарадити се. – Малкога ли сам поработила по чужде 
њиве (ПРж).

поравњује несвр. равнати. – Поравњују дворат, авлијуту (Рас).
поразгази свр. утабати гажењем. – Пушти овцете да поразгазе 

земљуту (Пк).
пораздава свр. раздати. – Ја сам пораздала све кво сам донела (ВС).
пораздреме се свр. одремати; прекинути дремеж. – Ја се веч пораз-

дрема, лькну ми (Вој).
пораздьни се свр. 1. почети свитати. – Пораздьни се, ајде да се диѕамо, 

работа ни чека голема (Пет). 2. престати дуга киша; повући се тамни и ниски 
облаци. – Пораздьни се, че ни буде, ману ћишата да пада (Вој).
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поразльк м штета; квар. – Врља коричћете а једе само срединуту, 
това је поразльк (Вој).

порастени свр. ослободити простор. – Пропрајише пут булдожери, 
порастенише (ЦД).

порезаница ж обредна погача коју поп сече и од које узима половину. – 
Порезаница кажемо тија колач што попат реже на два дела, па једьн узима, а 
друђити нам врне, али и половинуту окамо порезаница (Изв).

пороси свр. наквасити земљу (киша). – Те нам поље поросише (Рс).
посакрије свр. сакрити. – У пресек жито да се посакријеш (При).
посели свр. померити; пренети у другу просторију. – Поселимо 

црепњете и почнемо помалко да и померамо, да се суше (ТД).
посечује се несвр. присећати се. – Посечујем се када бејоше Бугарети, 

али сам бил млого малечьк (Ру).
посивеје свр. посивети. – Од голему бригу је пожлтела, па посивела, 

па заштукла (Јал).
поскута свр. (н.п.). сакрити. – Вида си је брата поскутала (При, Пн).
послушћиња ж служавка. – По њу иду девет послушћиње (К-Ст, Бз).
постат м захват (групе) радника на њиви (сејач, жеталац, берач, 

прашач). – На њиву да отиде /Постат да покара (Зс).
постаџија м радник који држи линију захвата радне групе на њиви 

(сејач, жеталац, берач, прашач). – Све сам ја бил постаџија и појал сам док 
држим постату (Грш).

пострви се свр. погубити се (стока); угинути; нестати. – Пострви се 
стока, ако у не гледаш како требе (Гос).

поступује несвр. ступати полако; прилазити опрезно. – Стану на-нође, 
прооди; поступује и иде напред, али се још држи за кревет (Сук).

потајна болка изр. подмукла болест. – Изеде га потајна болка (Изв).
потврџује несвр. потврђивати. – Несьм ни чул ни видел и не могу да 

потврџујем да је било како ти причаш (Соп).
потијом говори изр. (н.п.). тихо говорити. – Сестра брату потијом го-

вори (Км).
поткачује га отуд-одовде изр. салетати особу разним питањима како 

би сазнао оно што она не жели да каже. – Поткачувамо ђу отуд-одовде и 
она си на крај све исказа (Сук).

поткопује несвр. поткопавати. – Немој да поткопујеш слогат да се не 
скарамо (Сук).

поткрепи свр. подупрти; осигурати. – Да поткрепиш дирекат сас 
појанту од овуј страну, малко се накривил (ВЛк).

потока ж поток: стаза. – Вачај си реће, потоће (ВСв, Рас, При).
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потпада несвр. припадати, бити под влашћу. – Тьг смо потпадали под 
Бугаре (Вој).

потпала ж потпаљивање ватре; погодна ситна дрва за потпаљивање. 
– Не врљај трешчицете у ђубре, требу ми за потпалу (НМл).

потпразан је изр. неоплођена; небременита. – У моје стадо има три 
овце потпразан (Гос).

потпрети свр. запретити (насамо). – Потпрети ми да че морам да ђу 
узимам, станула тешка (Сук).

потпьњује несвр. плашити, изазивати панику. – Потпьњујем децата да 
има опасна змија у нашто лозје, да не улазе да крадну (Вој).

потрка свр. почети трљати; мало измасирати. – Потркај сас палами-
ду и сас бел камик куде те уапала осата (Вој).

потркаља свр. поиграти се котрљајући неки предмет. – Дај ми колото 
да га и ја малко потркаљам (Пет).

потропкује несвр. лупати, куцкати. – Па какво ми тува потропкује 
(При).

потсече се свр. мет. јавити се (чудни и претећи) облаци. – Потсекло се, 
бели облаци, че буде ћиша (ДД).

потсича несвр. кресати бочне изданке, сећи (непотребне) стабљике 
кукуруза при прашењу. – Аргатин потсича струкове како копа или загрта мо-
рузу (Цр).

потстьциња несвр. фиг. изазивати, подстицати свађу, тучу. – Бабичка-
та потстьциња унукатога да си искара невестуту (Трњ).

потура несвр. 1. подметати нешто испод. – Потурам дьскуту поди 
сьндькат да га малко одигне од-земи (Трњ). 2. изр.потура под-нође понижа-
вати. – Немој ме потураш под-нође ако очеш да се сложимо како муж и жена 
(Вој).

потьл/потьнул, -а, -о перф. од потьне који је потонуо; који је прекривен 
водом. – Потьли зевницити, изгрибамо водуту (Вој).

потьне свр. потонути, покрити се водом. – Излезла реката, њивете 
потьнуле у воду (Сук. Трњ).

потьткује несвр. хушкати. – Потьткује га жената да се кара (Вој).
потьтла свр. потрошити; раздати. – Потьтлал парете и тражи још да 

му давам (Вој).
поћида се од смеј изр. почети се јако смејати. – Када му завревим за 

наши старци он се поћида от-смеј (Бз).
поћима несвр. повремено замахивати (рукама, секиром, косом). – Узни 

косуту и малко поћимај, помогни ми да докосим (Рос).
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поћопује несвр. хип. помало храмати. – Ногу си повреди па поћопујем 
малко (Зав. Чин).

поузими свр. хип. заштитити од измрзавања; утрапити (поврће, 
воће). – Поузими компирјети да не измрзну (Дој).

поумице прил. напамет, по сећању; по сопственом осећају; не гледајући. 
– Ману да видим, па идем поумице (Тм).

поунутра прил. мало више унутра. – Бркни поунутра, че га напипаш 
(Вој).

поцепи (се) свр. поцепати. – Како колата минуше преко њи дьсћете се 
поцепише (Рас).

поциганчи се свр. запустити се; почети просјачити. – Дрпава си и не-
опрана, поциганчила си се; само још да закачиш торбу на-рамо (Кр).

поцко м прип. јарац. – Старцат врже поцка за трн и тека га остави цел 
дьн (Бе).

поцуцне свр. (успут) навратити. – Поцуцну и при њи, искара чашу 
рећију (Грш).

почека свр. сачекати. – Де малко почек(ај), не може одма (Бз).
почукне у грбину изр. охрабрити особу лаганим ударањем у леђа (или 

у раме). – Кој оче да ти подвали, он те излько почукне у грбину, дава ти силу 
(Об).

почушка свр. погурати. – Почушка му аутото да га мож упали (Пир).
поџака се свр. посвађати се. – Поџакаше се за ништа, обрукаше се 

пред народ (Бз).
пошаљћује се несвр. шалити се (често и благо). – Деда-Сима се је че-

сто пошаљћувал сас деца по село, па су га сва волела (Вој).
пошто реч. колико стаје. – Пошто су јајцата? (Вој).
поштрапкује несвр. опрезно (и мучно) ходати (дете; стара особа). – 

Бабичката поштрапкује, поштрапкује и још сама слуша (ВСв).
пошунтавеје свр. престати моћи мислити, поблесавити. – Од муку 

голему и од рећијуту, мој муж пошунтаве, изгуби се начисто (Пир).
пра м прах; прашина; мрвица. – Немам ни пра брашно, а седам деца 

рову гладна (Брл).
прав, -а, -о искрен. – Ако се погрбил, ама је прав на реч, једе му се реч 

(Вој).
право прил. искрено. – Неје тека, не говориш право, неси прав (Сре, Об).
правац ж животни пут; циљ. – Он има свој правац и друго га не 

ентересује (Сук).
прави питање изр. 1. питати. – Ја че правим питање: када че ни врне-

те това што ви дадомо на зајем (Кр). 2. не прави питање изр. великодушно се 
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сложити (чинити, давати). – Колко требе че давамо, че ви помагамо, не-
чемо да правимо питање (Пет).

прави се Тоша изр. извлачити се правдајући се неразумевањем наредбе 
или питања; забушавати. – Немој се правиш Тоша: ако једеш, че работиш 
(Држ).

правне свр. дем. урадити на брзину. – Правнумо ручьк, збрамо се сви 
из кућу (Сре).

право прил. искрено, истинито. – Она право не казује (Вој. Пир).
празничар м особа која више поштује празнике, него што ради. – 

Гостушање су празничари, а Луканци работе и на недељу (Гос).
прај кленѕу изр. шалити се. – Деда Сима прајеше кленѕу сас децата 

(Вој).
праница ж месечно прање. – Девојчето праницу добило (Гњ).
прача га у решето на-воду изр. прип. мотати, збуњивати бесмисленим 

наредбама. – Прачају га у решето на-воду, а он будала, слуша (Грш. Сре).
прачина с мн. дем. од прасе. – Донесе ми три прачина за клање (Пн).
прашњави се несвр. запрљава се прашином. – Не приоди до вршачкуту 

да се не прашњавиш (Држ, Трњ).
првоша ж овца која увек иде испред стада; овца која се прва ојагњила. 

– Првоша зовемо овцу која све иде преди стадо или се прва ојагњила (ДД).
прдал у огьњат изр. шаљ. умрети. – Деда Борко прдал у огьњат, зами-

нул и он (Гос).
прдољ м прдеж. – Дојде таја ала, пушти неколко прдоља, па си отиде 

(Вој).
пре што изр. иако, мада. – Пак че ти дадем паре на зајем, голем ти је 

зор, пре што ми неси врнул онија дуг (ДД).
преамчи свр. везати у виду омче. – Преамчи га неколко пути да се не 

мож одврже и да не попушта (БЧ).
преапушка ж излазак из лежишта, неподударање за припремљеним 

лежиштем (греда, кост, жила). – Преапушка има, неје легло убаво (Вој).
пребавује несвр. 1. обављати бајање; изговарати басму (врачара). 

– Вида Грујчовска пребавује оди пет бољће (ВЛк). 2. баје и пребавује изр. 
бајати и растурати чини. – Таја врачка баје и пребавује; накара те мука па 
тражиш лек (Ру).

пребегне свр. побећи далеко, постати недоступан. – Сас туја женети-
ну пребегал преко границу (Чин).

пребели, -а, -о (н.п.). бео. – Трећи откос пребели босиљак (Пс).
преболе. изр. можеш ли ми преболеш (н.п). хоћеш ли моћи преболети. 

(Пс).
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пребори свр. 1. надвладати, оборити с ногу. – И сламката да те пребори 
(Рос). 2. изр. пребори га залокат ослабити због слабог апетита. – Јеџ, дете, 
немој те пребори залокат (Сук. Трњ).

преброди свр. прећи на другу обалу (страну). – Реката голема, не знам 
како че у пребродимо (Пк). 2. изр. редом преброди обићи све по реду. – Па је 
стадо редом пребродила (Дој). Невеста преброди редом од госта до госта (Дој).

превачује несвр. повремено захватати (о падавинама). – Поче да 
превачује снег, а ми још несмо дрва набрали (МСв).

превеси (се) свр. ставити преко чела или лица танку тканину (мараму, 
платно, мрежу). – Превеси бебенцето да му не досаџају мује (Ор). Ја се у 
жетву превесим с мараму да ми не гори лице (Изв).

превид м нов. лоша процена. – Превид сам имал да че прескочим, али 
не прескочи, него падо у тињакат, једва ме извадише (ПРж).

превијотина ж прегиб. – Отсечи дрвото преко овуј превијотину (Пн).
превлече се (магла) свр. проћи магла. – Превлече се магла, закрили ђи, 

и не видомо накуде отоше (Км, Бер).
преврзан, -а, -о трп. пр. од преврже превезати, добро стегнути. – Това-

рат ти неје убаво преврзан, че ти се истресу дрвата (Гос). Мен ми несу уста 
преврзана, и ја могу да речем какво мислим (Сук).

преврљава несвр. рет. пребацивати кривицу на другога. – Она направи-
ла штету, па преврљава на мене (Пн).

преврљи вьр изр. успети завршити велики посао; савладати велику 
препреку. – Преврљимо вьрат, довьромо (ТД).

преврсне свр. потрошити своје време, остарити. – Преврснула сам, 
нема више какво да се надам, минуло ми време (Гра).

преврта рогове изр. вртети (се) на ражњу (ђурђевданско јагње). – А 
џурџил че преврта рогове (Дој).

преврти свр. фиг. наговорити да промени став. – Превртели га и он си 
манул девојчето, узел друго (При).

превршује несвр. поново газити овршену сламу да би се добило још 
мало зрна. – Превршували смо сламу с коњи, глад ни натера (Гос).

прегата свр. рет. дуго и ћутке разматрати оно што се десило. – Ја све 
прегата како ме ти питува и са знам какво требе да ти казујем (К-Ћу, Пир). 

прегледан, -дна, -дно трп. пр. 1. коме недостаје родитељ. – Пита ли како 
су черће прегледне (Гос). 2. изр. прегледан за све жељан је, нема оно што 
други имају. – Сирома је бил цел живот, прегледан за све (Гос).

прегмаца свр. прегазити дубоко блато (или воду). – Прегмацамо боси 
и у рекуту си опрамо нођете (Изв).

прегњак м предња страна тела. – Успраји се Марку на прегњак (ЦД).
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прегорел јексер изр. вулг. пенис старца. – Не плаши се, невесто, од пре-
горел јексер нема опасно (ВС).

прегради свр. фиг. зауставити; спречити. – Запеше да ни најуре од 
Прекрсје, да не пасемо овцете горе, како што је било до са, ама село ђи пре-
гради, заустави ђи (Ста).

прегриба несвр. преручивати; користити (бунар). – Бунар из кога гребу 
воду, он се пречистује како се прегриба (ТД).

предава се несвр. попуштати другима; препуштати се вољи других 
(млађих, јачих). – Веч дооди време да се ни старцити предавамо (Грш, Сре).

предаде се свр. одустати од својих жеља и препустити се другима. – 
Предадо се, све преписа на синове и черку и са нека праје с мене какво оче 
(ВС).

преденћа ж само у изразу седенћа – преденћа: прело. – Седенћа˗преденћа: 
зберемо се па целу ноч предемо, смејемо се и појемо (Вој. ПРж. Гра).

предљив, -а, -о рет. шаљ. игра речи: предљив/прдљив женска особа која стал-
но и радо преде. – И жене прдљиве /Да кажем предљиве (Пс).

предреме свр. провести време у дугом чекању и дремежу. – Туја ноч 
тамо преседемо, предремамо, и дојде човек ујутро по нас (ЦД).

предрне свр. променити се, изобличити се (о гласу). – Појала млого па 
у предрнул глас (Бз).

предругојачује несвр. 1. мењати, преиначавати. – Све што ја поставим 
и уредим, она дојде и све това предругојачује по њоан укус (Пир). 2. преоб-
личавати се у другу особу, маскирати се. – На седенћу се предругојачујемо, 
па се шалимо, играмо (ВЛк).

предузне акьл изр. престати моћи мислити; излапити. – Старос пред-
узне човеку акьл и он мане да знаје (Сук).

пређига несвр. прећи на штулама. – Узнем ђиђе и пређигам Нишаву, у 
лов сам пошьл (ПРж).

преѕипи се свр. шаљ. пребацити се на онај свет, умрети. – Преѕипила се 
и Јагода; са че види како је на онија свет, нема да ме запитује (Гос).

през ђавола изр. ђаво се умешао; уз ђаволову помоћ. – Тека испаде: 
завршимо работу през ђавола (Тм).

презнавује несвр. фиг. претеривати у својеглавом понашању. – Ти поче 
да презнавујеш, черко, немој те искарају (Пет, Држ).

презревује несвр. презревати, почети губити на квалитету и приносу 
због закаснеле бербе. – Грозјето веч презревује и разносе га тичи и пцета 
(Брц).

преиџује несвр. преједати. – Немој, сине, да преиџујеш, неје добро за 
здравје (ВЈ).
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прејебушка ж вулг. превара. – Како се са договоримо, да буде тека, нема 
прејебушка, домаћини смо (Кр).

прекаџује несвр. кадити тамјаном. – Како што поп прекаџује, тека и 
деда прекаџује сас тьмњан, по свата ћошетија (ВЛк).

преклне свр. (н.п.). проклети. – Она још клетву не преклела (Км).
прекопује несвр. копати преко међе, захватати туђу имовину. – Копач 

копа /Туђо прекопује (Км).
прекопче свр. (добро) закопчати (и проверити). – Де прегледај убаво и 

прекопчи свете торбе (Пир).
прекрачује се несвр. истицати животно време, старити. – Прекрачује 

се, кој знаје дали че се мож пак видимо (Кс).
прекрене свр. донети пресудну одлуку у тренутку сужене свести. – 

Напојили га, повалили га и преварили га: прекренул и продал кућу и имање 
(Сук).

прекрије се свр. покрити се. – Прекри се, девојћо, мужје мињују (Држ).
прекрили свр. покрити телима (народ, стока на паши). – То су Турци 

поље прекрилили (Гос). Говедата целуту страну прекрилила, милина да и гле-
даш (ТД).

прекрца се свр. зашкрипати и поломити се под великим теретом (о 
запрежним колима). – Ал се кола прекрцала (ЦД. Дој).

прекупује несвр. куповати ради препродаје. – Прекупујем јајца по се-
лата и продавам ђи у град поскупо (Пир).

прелати ми језик изр. нехотице кажем понешто што не треба. – 
Немој да ми замериш: прелати ми језик, па често кажем и какво не требе (Пс).

прељушти (се) свр. ољуштити се. – Маза изгорелото место с ћисало 
млеко и оно се после прељушти (Држ, Трњ).

прељуштује се несвр. отпадати красте. – Ногата ми заздравује, рана-
та се поче прељуштује (Вој).

премени свр. обући покојника пред сахрану. – Синовете си га премени-
ше (Сук).

премењује несвр. облачити покојника пред сахрану. – Њу смо одма ока-
ли: она је купала и премењувала мртви (Сук).

премера ж званично мерење земљишта од стране геодета. – Прошла 
премера, и он, што је заузел од утринуту, уписал да је његово (ТД).

премеси свр. завршити поновно мешење теста. – Замесим тесто, па га 
после премесим, ја тека работим (Кс).

премесује несвр. поново месити исто тесто. – Прво се омеси, па 
постоји, па се после премесује (Км, Јал).
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премећава несвр. уочавати недостатке; стављати примедбу: уп. 
примећава. – Женете премећавају да таја девојћа малко наевује с деснуту ногу 
(Вој).

премило прил. јако драго. – Мен ми је мило, премило (При).
премир м примирје; крај ратних сукоба. – Прајили премир с Бугарети 

(Б-Ки, Пир).
премита несвр. поново мести пометену површину. – Немој да преми-

таш ситното ђубре, мети само шушљакат (Вој).
премлзе свр. 1. добро измусти стадо оваца и утврдити његову укупну 

млечност пред удруживање на паши. – Премлземо овце за Џурџовден да 
видимо по колко давају млеко и напо тој се после одреди кој колко млеко да 
узима преко лето (Зс). 2. поновити мужу. – Измлземо овцете, па ђи поврне-
мо, премлземо ђи; тека ујутро, тека увечер (Рс).

премора свр. приморати. – Јану су си браћа преморали (Км, Бер).
премунта свр. преварити (варалицу, лопова, силеџију). – Он вара 

једнога-другога, ама га на крај Мирко убаво премунта, обра му парете (ВЛк).
преневољеје свр. осетити јаку слабост, мучнину; оболети. – Дојде до 

човека, преневољеје мучи се до крај (К-Ст, Ш).
пренејак, -а, -о (н.п.). сувише слаб, недорастао (о дечаку). – Пренејака 

(сирочета) од четрдес дана (Рас, ВСв, При).
преночује свр. одстојати преко ноћи (храниво у току припреме). – 

Сирењето тека преночује и ујутро се тура у кацу (ЦД).
преоди у шужбуринуту свр. шаљ. улазити у главу, памтити се. – Што 

видим и чујем преоди у шужбуринуту, али не мож се брже сетим (Зс).
преокрене се свр. изр. променити се, ослабити (глас певача). – Како ми 

братат умре, гласат ми се преокрену, неје како требе (Км, При).
преоџује несвр. прелазити преко (ивице, плота, реке). – Пази водата да 

не преоџује из кацуту, затвори ђу (ВС). Дечишта преоџују у лозјето и крадну 
грозје и праскове (Вој).

препева несвр. поново певати исту песму. – Ајде, препевај туја песму 
још једампут (Јал).

препица несвр. предуго пећи; поново пећи. – Немој да препицате лебат, 
немам зуби (Црв).

препиши (се) свр. затвори (се) пут води, зајазити (се) (наносом бујице; 
браном). – Препишило се под мосат и реката излезла, почела да плави (Сук).

преповљување с гл. им. од препоје помињати у песми (заљубљени) пар. – 
Преповљување је и с овце, и на њиву, и на седенћу (Гос).
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препоје свр. отпевати своје; престати моћи певати (због старости, 
туге, болести). – Ја сам препојала, налегоше ме бриђе, налегоше ме године 
(МЛк).

преправује (се) несвр. 1. прилагођавати навике и неке карактерне црте 
захтеву средине. – Неје лоша невестицата, преправује се, поче да орати како 
што ми оратимо (Пк, Пир). 2. фиг. претварати се у друга бића или предмете, 
маскирати се. – Преправувал сам се на седенће у девојћу, а преправували 
смо се, по пешес нас и у камилу (Нш).

препроси свр. (н.п.). испросити већ испрошену девојку. – Препроси ђу 
Јанкуле војвода (Км, Бер).

прерасте свр. надмашити жељену висину (и жељену зрелост). – Трава-
та још неје прерасла, неје бог ти знаје, ама че у косимо (Зав).

пререва се несвр. мет. померати се (о магли). – Маглата се поче пререва, 
носи ђу ветьрат (Об).

прерива несвр. рити (свиња). – Тув су, сестро, свиње преривале (Рас, 
При).

прерине се свр. мет. померити се, уклонити се (о магли). – Прерину се 
у дно у Загорје (Об).

прерипи рупуту изр. оздравити; преживети. – Старцат прерипи рупу-
ту, оздраве (Кр).

прерипује се несвр. фиг. надмудривати се међусобном разменом грубих 
шала. – Ја и Краса се прерипујемо када-год се видимо, и не замерамо се (Вој).

прерича несвр. изговарати речи песме. – Ја влачим, а она прерича, тека 
појемо ја и она (ВЛк). Једна води, а друга прерича; једна влачи, а друга пре-
рича (Гос).

пресек м. (н.п.). одељак у амбару. – У амбара, у пресека (Пс).
пресече у говор изр. прекинути нечији разговор; прекинути онога који 

говори. – Тека навикло: само те пресече у говор и оно казује нешто десето 
(Јал).

пресилено прил. прекомерно, прејако. – Оно работе у друђи, ама нашето 
је пресилено, не даваш да подьнемо (Нш).

прескача несвр. преостајати. – Прескача, не може све да стане у туја 
кацу (Изв).

прескача се несвр. задиркивати се, шалити се. – Седну старцити на 
клупу па се прескачу цел дьн (Рг).

пресречује несвр. пресретати; дочекивати. – Идем да пресречујем 
ђацити, нападал голем снег (Пк).

преструже свр. пресећи (трењем, стругањем); прегристи (миш). – 
Престружи га с турпију (Пет). Поганац престругал вречуту (Вој).
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преступи свр. (н.п.). искорачити. – Прејди преступ, девојко (Пн).
преступује несвр. једва корачати (болесник, стара особа). – Делча 

остарел, преступује, не мож да оди (ВРж).
пресуче свр. премотати конац са једног калема на други. – Да пресу-

чеш теја три цевће на једну (Држ).
претака на памет изр. размишљати и сећати се. – Претакам ја на 

памет какво је све било и какво мож после да буде (К-Ћу, Зс).
претвори свр. створити, уобличити претставе (у страху, машти). – 

Ноч, идем, ветар ми дува у очи: нешта се поче ваља према мене и ја претвори 
да је вапир (При).

претргне (се) свр. 1. пренети тежак терет. – Сам претргну туја пло-
чу и укачи у на кров (Гос). 2. фиг. поднети велики бол, губитак, патњу. – Што 
сам ја претргла у мој живот душа да ми знаје (Јал). Претргло се, заборавило 
се (Б-Дч, ЦД).

претури се свр. преврнути се. – Санете се претурише на Прлаз и ковчек 
слете у долинуту (Брл).

преубавеје свр. престати бити леп. – Ја сам преубавела одавна, са сам 
станула шушумига (Пет).

преучи свр. претерати у читању и учењу (па полудети). – Сине, немој 
да преучиш; кој преучи, глава му бучи (Пир).

прецвети свр. рет. 1. прецветати. – Ружете прецветеше (Рос). 2. сазре-
ти, искристалисати мед. – Медат прецветел (Рос).

прецуца свр. преварити. – Прецуцаше га, узоше му парете и искараше 
га (Вој).

пречапкује несвр. газити преко воде (реке, потока). – Реката плитка, 
пречапкујем у (Пк).

пречек м дочек (великог броја) гостију. – Девојче, ти си весела и убава, 
да дојдеш да помагаш на пречекат (Сук).

пречеклија м/ж особа која радо дочекује госте и поставља обилну 
трпезу. – Мој деда је стар пречеклија, воли да му дојду гости, да ји убаво 
угости и да има с кога да пије (Б-Са, Гњ).

пречистује се несвр. опорављати се после порођаја. – Жена када роди 
она се пречистује и не требе одма да се ставља с мужа (Гос). Крава ка се отели 
она се после пречистује, а исто и овца, и жена (Пет).

пречука му знање изр. омаловажити (разметљивца), урнисати. – 
Пречукај му знање /Прати га на имање (Гра).

пречукује несвр. грубо варити. – Пази се од Јордана, ако се прави 
умиљат, он пречукује свакога (Вој).
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преџипи се свр. преврнути се преко главе (змија, особа). – Детето се 
преџипи и побеже ми из-руће (При).

прешеста свр. добро разгледати. – Идем да прешестам село, мож да чу 
да сретнем некога (Дој).

прештипљаво сено изр. сено у коме има много отровне траве при-
штапа Genista sagitalis, које врло повољно утиче на овце а јако неповољно 
на говеда. – Кад раниш овце с прештипљаво сено оне су добре, познаву се, а 
кад раниш говеда она крв мочу (Зс).

пржори изр. излагати јачој ватри уз непрекидно окретање у пламену 
или изнад жара (тољагу, дрво). – Отсечем убаво дрво за тојагу, па га укра-
шавам, и на крај га пржорим (Гос. Дој).

приамчи свр. везати на омчу. – Приамчи га да се не одврзује (Рс).
прибере свр. прихвати. – Прибери ми свате моје (Гос).
прибрани свр. заштитити. – Излезнем сас децата крз село да ђи при-

браним од пцета (Вој).
прибратњак м побратим; очев или мајчин пасторак. – Он ми је 

прибратњак, мајћа си га довела у нашу кућу, али си убаво живујемо (Вој).
прибрижља се несвр. рет. бринути. – Прибрижљам се за детето, још је 

младо да иде у печалбу (Нш).
приване свр. кренути путем; поћи уз. – Привануше уз кршне клисуре 

(Км).
привари свр. појачати новим варом са стране. – Че га приварим од 

овуј страну боље да држи (Пир).
привевује несвр. настављати повремено вејати (снег). – Снег до коле-

на и још привевује (Гра).
привенча се свр. хип. венчати се (за стару особу, ради материјалне 

користи). – Привенчала се за пензионера у деведесе године да му наследи 
пензијуту (Пир).

привитан, -тна, -тно прилагодљив; склон договору и поштовању реда. – 
Привитан је, оче да послуша, не супроставља се (Вој).

привукује се несвр. неосетно се приближавати. – Курјак се привукује 
од онуј страну од коју ветар не дува да га пцетата по смрадат не осете (ДД).

приглашава несвр. певати са неким као други глас; помагати у певању: 
уп. приглашује. – Док (она) пева, муж јој повремено приглашава и додаје речи 
(Пс).

приглашује несвр. в. приглашава. – Дада поје, а ја вој приглашујем (ВЈ).
пригорује несвр. загоревати. – У туја шерпу пригорује млеко, а и друго 

(Пир).
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приготви свр. припремити (јело). – За ручьк че приготвим васуљ и че 
омесим погачу (Км).

пригрева несвр. појачавати топлотно зрачење (сунце, ватра). – Слнце-
то поче арне да пригрева, че буде лоше време (Сук).

пригрми свр. (слабо) загрмети. – Пригрме од синоглавско, де да почне-
мо да врзујемо сноповете (Км).

прид прећида изр. (н.п.). свекар даје или обећава невести при просидби. 
– Та башта вој прид прећида /Не види (Држ, Трњ).

придујњак м рет. домазет. – Придујњак је, по турсћи, зет у кућу, затова 
туј вамилију зовемо Дујини, од зета настали (Соп).

признавује несвр. признавати. – Бијемо га да призна, али он не 
признавује (Кп).

приида несвр. мет. настављати повремено падати (киша, снег). – 
Ћишата још приида, оћиши се време (Држ).

приима несвр. (н.п.). 1. прихватати. – А ти, море, здравицу приимај (Бер, 
Км). 2. присвајати. – Ти си сестру за љубе приимаш (Рас, ВСв, При).

прикаџује несвр. утицати да јело у току припреме добије нежељени 
укус и мирис на загорело. – Таја шерпа прикаџује млекото (Рас). Мајћа ми што 
ми је дала шерпу, она не прикаџује (Пир).

прикарци м мн. овце са стране дотеране у запат ради заједничке ис-
паше. – Чували су сто њине овце и збирали су прикарци (Гос).

прикљуца зуб изр. почети болети зуб. – Прикљуца зуб, че идем при-
доктура (Пир).

прикод м нов. приход. – Ја сам од лозјето имал најголем прикод, све сам 
продавал на вино (НМл).

прикодује несвр. урачунавати у добит. – Вурдуту че прикодујемо (Дој).
прикоље се свр. заклати се. – Покушал да се прикоље (Гос).
прикопчује (се) несвр. прикопчавати (се). – Чеке да ти покажем како се 

брошат прикопчује (Пир).
прикрачује се свр. скраћивати се време, приближавати се смрт. – 

Прикрачује се, прикрачује, мину наш живот у ништа (Тм).
прикрпи свр. фиг. зарадити понешто преко основног прихода. – Прик-

рпим нешто, зарадим, од плату не може да се живи (НМл).
прикрчи свр. почети кркљати (болест, смртни час). – Када је човек 

сам може да му се слошаје па да прикрчи, а нема кој да га чује (ЦД).
прикуцка свр. закевтати; зацвилити (пас). – Прикуцка кучето, удари-

ло га дете с камик (Пет).
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прилепњак м, пеј. 1. (лоше постављена) закрпа. – Крпила га ко без-
руће; на панталонете му све прилепњаци (Пет). 2. особа која долази непозва-
на. – Он беше прилепњак на свачију свадбу, на свако госје (Вој. Пир).

прилепује (се) несвр. слепљивати (се), лепити (се) једно за друго. – 
Пластичнете кесе се прилепују, па не умејем да и отворим (Кп).

примаца несвр. рет. тихо негодовати. – Бабичката понекад примаца, 
примаца, па се оћути, нече да се кара са-снау (Пир).

примећава несвр. в. премећава. – Примећаву му да повачкује, да крадне 
(Чин).

примеша се свр. прикључити се у туђе стадо (овца). – Примешала се 
нечија овца у наште (Км).

примица се несвр. приближавати се (неосетно). – Што се (Груја) при-
мица, примица (ТД, Цер).

примрачује се несвр. почињати се смркавати. – Поче се примрачује, 
време је да се врчамо дома (Пет).

примће за бьле изр. шаљ. замке за буве. – Примће за бьле /Кљуксе за 
вьшће (Дој, Пир).

приоди несвр. 1. свраћати; помагати. – Приоде децата, помагу старци-
ти (ДД). 2. изр. приоди време приближавати се (важан) тренутак. – Приоди 
време, не мож се отнемо оди смрт (Зав).

прионоџује несвр. приближавати, приносити (алат, материјал, јело). 
– Прионоџује му све да може лько да работи (Вој).

приорачује несвр. упозоравати; гунђати. – Приорачује ми, не воли да 
се дружим с тебе (Вој).

приоче се свр. јавити се јака полна жеља. – Приоче ли ми се, дадем 
знак на мужа и он одма спреман (Бер). Приосте се и мен, ама нема, мој муж 
војник (Сре).

приоџује несвр. прилазити; редовно обављати сношај. – Приоџује ли 
ти још мужат или се веч ману (ВЈ). Манул да приоџује при женуту (Пет).

припада несвр. 1. брзо прилазити и силовито почети чинити, навали-
ти. – Затече ли некоји да једу, одма припада, не чека да га покане (Вој).

2. изр. припада мука наилазити мучнина; морити мука. – Често ми 
припада мука, и боље да несьм више жива (Гњ).

припадљив, -а, -о који има падавицу. – Он је припадљив, това му је из 
ратат, из војскуту (Вој).

припитовни свр. 1. припитомити. – Кучето сам толко припитовнил 
да ме за све слуша, само што не орати с мене (Пир). 2. фиг. научити лепом 
понашању и поштовању других. – Ка дојде у нас ни че га припитовнимо 
(Чин).
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припишти свр. вриснути, закукати. – Припишта негде нечијо дете и ја 
се разбуди (Пет).

приповљује несвр. помињати у припеву (заљубљени) пар. – Почеше да 
ме приповљују за њега, приметиле да сам га заволела (Бз).

припоје свр. споменути у песми (могући) заљубљени пар. – Припојаше 
ме за Ранка блесавога, на шалу (Гос).

припрџује несвр. вулг. повремено прдети ради забављања друштва. – 
Будала голема: навикло да припрџује, това му шала некаква (Пет).

пририџи страње изр. (н.п.). учинити падине риђим (мноштво риђих 
коза на испаши). – А козе му страње пририџиле (Км, Бер).

присади свр. посадити (калемљену) воћку. – Наша Пепеина меџа: /
Црвени бробинци /Круша вочкана /Круша пепељана /Круша присадена (Рос).

присачува свр. заштитити, сачувати. – Умеје он да присачува своје, а 
умеје и здравје да си сачува (Пок).

присели се свр. подићи појату или шталу на свом имању у атару села. 
– Наши стари се приселили у Модреж, тамо нам је имање (Гос).

присељује се несвр. почети подизати појату или шталу на свом имању 
у атару села. – Свак се присељује куде му је имање, куде му је рана за стоку 
(Гос).

присипе свр. долити, допунити доливањем. – Присипи у шерпуту још 
малко водицу (Бер).

прислуша свр. обратити пажњу на врсту звукова. – Прислушам овце-
те и приметим да ми нема два клопотара (ДД).

приступи (ђавол) изр. мит. умешати се (ђаво). – Ја зашто не узнем ка 
ми давају, али приступи ђавол (При).

притегне свр. принудити. – Притегнуше га бољће и поче да си продава 
имање (ВЈ).

притежава несвр. водити бригу о свом дому и својој имовини. – Старцат 
притежава, работи, приноси и чува си његово (Вој).

притежљив, -а, -о који води рачуна о својој имовини и увећава је. – 
Притежљиви су, притежаву си њино (Вој).

притесни свр. 1. окружити са свих страна; смањити слободан про-
стор. – Притеснише ме овце од све стране, не мого да излезнем (Бе). 2. фиг. 
принудити (претњама, грдњом, батинама). – Притеснише ме милицајцити 
и ја си одма све призна (Пир).

притрпи (се) свр. стрпљиво сачекати. – Деца, притрпете се, баницата 
се још пече у црепњу (Сре).
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притрчује несвр. прелазити дуг пут уз велику журбу и повреме-
но трчање. – Од Топли Дол до Пирот четри часа или нешто мање када 
притрчујемо, варкамо (ТД).

притьвњује се несвр. смркавати се. – Поче се притьвњује, ајде да се 
врчамо дома (МСв).

прицврсти свр. фиг. присилити (грдњом, претњама, батинама). – 
Прицврстили га милицајцити и он све признал (Сре).

прицрнеје свр. учинити црним, обојити у црно. – Сво му страње козе 
прицрнеле (Км, Бер).

прицрњен, -а, -о трп. пр. који има загаситију боју. – Зорка беше 
прицрњена у лице (Јал).

причека свр. (н.п.). дочекати. – Да причекаш Јову младожењу (Зав). 
причињава се несвр. чинити се; јављати се нестварне слике пред очи-

ма. – Када се у мрак врчам дома, оно ми се причињава да иде некој по мен 
или да мрда нешто преди мене (Рс).

причувује несвр. рет. као чути, понешто разабрати. – Причувујем ја, 
нема-нема па мајћу ми спомену женете и засмеју се (При).

причувује се несвр. чути се (недовољно разговетно). – Какво ми се у 
уши причувује (Бз).

пришљамће ж мн. набори испод браде (код говечета, али и код особе). 
– Говедо има пришљамће испод браду, кажемо ђендар (Д-ЈД, ПРж).

пришушње свр. шушнути, зашуштати. – Пришушња нешто, а ја се 
уплаши и побего (Кр). Пришушња нешто, требе да је змија минула (Гра).

пробрљичка се свр. брзо (и недовољно добро) се окупати, испљускати 
се. – Пробрљичкамо се у Малу ваду, колко да ни лькне од жегуту (Вој).

пробује (се) несвр. опробавати (се); проверавати. – Пробувал да льже, 
па га избили (ВСв).

проверља несвр. проверавати. – Че иде при доктура старцат, проверља 
здравје (Гос).

провечера свр. (н.п.). завршити вечеру. – Вечер, моме, не провечерала 
(Км, При). Тамьн провечерамо и дрварети стигоше (Гос).

проврве се године изр. проћи године (у непрекидном низу). – Проврвише 
се годинете зачас и веч стиго до крај (Пк).

провржди свр. пројури брујећи. – Унукат провржда сас мотор и остави 
ми леб (ПРж).

прогрева несвр. повремено грејати (сунце између облака). – Прогрева 
слнцето, че ни буде, че се огрејемо (Рас).

продаде на сало изр. продати делове заклане животиње. – Делча про-
даде брав на сало и узне повише паре (ВРж).
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продрнка свр. зазвонити (са више звончића). – Продрнку клопотари и 
збоду се овцете (ДД).

продувује несвр. дувати ветар кроз отворе, јављати се промаја. – 
Отуд продувује ветьрат, на вратата има ѕвирка (Кр).

проѕирава се несвр. назирати се; провидети се, имати рупе кроз које 
продире светлост. – Још немалтрерисано, проѕирава се, дува крз зидовете 
(НМл).

проиде свр. почети протицати (вода). – Проиде водата, стиже веч у 
ливадуту (Јал).

проиџује несвр. 1. почињати узимати прву храну (беба, младунче сто-
ке). – Детето веч проиџује, расте (Чин). 2. почињати протицати (вода). – Во-
дата поче да проиџује помалко, рчкај док не обуши (ПРж).

пројде у године изр. јако остарити. – Пројдо у године, па више нече 
(ТД).

прокуња свр. рет. опоравити се, оздравити. – Болувала, куњала и 
прокуњала; ене ђу, сади градину (Рс).

пролаз м сусрет; мимоилажење. – Јучера се видомо у пролаз (Кс).
пролета ж (ово) пролеће. – Бернула сам васуљ; пролета беше добра, 

ћишовна (Вој).
пролетан, -тна, -тно пролећни. – Ти си ми птица пролетна (Рас, ВСв, При).
промакне свр. провући више пута кроз текућу воду при прању. – Да 

промакнем бело платно (Пс). Промакнем сваку грсницу и оперем у у рекуту 
(Тм).

проманѕука се свр. прошетати се; протраћити време. – Идо до лозје, 
проманѕука се, дьньс је празник, нема работа (Сук).

промита свр. метлом уклањати ђубре са стазе. – Мајсторете праје 
шушљак у дворат, а ја промитам да мож да мињујемо (Вој).

промуа се/промува се свр. прогурати се. – Она се промуа и стигне до 
кога је намислила да иде (НМл). Промувамо се и претекомо тија што чекају 
одавна (Изв).

проница несвр. (н.п). клијати (о трави). – Крз снагу њој трава проница-
ла (Бер, Км).

прооноде свр. упропастити; потрошити према свом ћефу не 
обазирајући се на друге. – Пропил се и проонодел све што је наследил (Об).

прооџује несвр. пролазити (често и у великом броју). – Пут, тува 
прооџује млого народ, крадну грозје, разносе (ВС).

пропира несвр. површним прањем скидати само велику нечистоћу. – 
На крај пропирамо и дьсћете, да не остану крв и лој на њи (Сук).
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проплави свр. прелити испрану посуду неколико пута водом. – Дај да 
проплавимо тањирити (Гњ). Прво оперем тањирити, па ђи после проплавим 
са-жешку воду (Пир).

пропрпње свр. прогунђати. – Пропрпња малко бабичката па се оћута 
(Држ).

прорине свр. лопатом очистити површину (од земље, снега). – Сабра 
се село и проринумо навејиштата, да може народ да мињује (ЦД).

просена девојка изр. (н.п.). испрошена девојка. – Умрла је просена 
девојћа (Гос).

просеца свр. провући (кабаст) терет. – Са замину натам и просеца 
нешта големо (Км).

просецује несвр. повремено провлачити (кабаст) терет. – Немој да 
просецујеш тија грањак крз моју ливаду, не видиш ли да је некосена (Пет).

просмеје се свр. кл. (н.п.). завршити са смејањем, одсмејати се. – Смеј 
се, моме, не просмејала се (Км, При).

проспије свр. (н.п.). одспавати. – Па ја лего, срце моје, мало да проспијем 
(Бе, Дој).

простачко прил. старомодно; невешто. – Она се носи простачко и 
сиротинсћи, а не умеје ни да се носи (Пир).

простре се свр. (н.п.). лећи опружен; пасти целом дужином. – Да се 
прострем дуго и широко (Пс).

прострн, -а, -о трп. пр. од простре: прострти. – У моје време девојћа се 
поносила како је њен веш убаво опран и убаво прострн (Цр).

противи се несвр. супростављати се. – Он се све противи на башту си 
и често се карају (Изв).

протрошкује се свр. рет. навикавати се живети и радити са непозна-
тим особама. – Учеше га башта си да се протрошкује, да умеје с народ да 
работи, да трговује (Гра, Пир).

процьвти свр. почети живети у здрављу и слози; напредовати. – От-
како дојде зет у кућу, процьвте њим дом (Чин).

прочка ж фиг. дозвола; опроштај. – Неси ми ни прочку дал (Гос).
прошљаћиња ж просјакиња. – Да дарује црну прошљаћињу (Км, Бер). 

Не обичам да ми на врата дооде прошљаћиње за које знам да су нераднице 
(Пет).

прошушње свр. шушнути. – Прошушња нешто крз морузуту (Сук. Вој).
прпчи несвр. одавати једноличан звук (ватра, мотор, особа). – Огањ 

прпчи пред ћишу (Зс).
прс и плева изр. мноштво, безброј (предмета; народа). – Народ, народ, 

народ, прс и плева се беше сабрало од све стране на тија митинг (ТД, Тм).
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пртенија ж сиротиња; сиромаштво. – Пртенија ју натерало да баје 
(Ш).

прцко м прип. јарац. – Дедо-попе, са че ти чуваш прцка (ВЛк).
прцле с дем. од прцко м јарац мушко јаре од око једне године. – Мушко јаре 

кажемо прцко или прцле (ВС).
прч м фиг. 1. пеј. снажна мушка особа; запуштен и прљав мушкарац. 

– Нечу да ми сврча тија прч у кућу, ја сам жена домаћица (При). 2. изр. фиг. 
макар с прча на орање ма колика била мука. – Мора да испијеш једну чашу 
па макар с прча на орање (Јел).

пршка несвр. покушавати изаћи из снежног намета. – Соспе големе на 
кривинуту; пршкамо, пршкамо, једва излезомо (Сук).

пувалник м део гајда у који се дува. – Гајде има руцало, пувалник, који 
има пис, гајдуницу и мешину (Пн).

пударисује несвр. бити пудар, чувати (воћњак, виноград, бостан). – 
Пударисујем у лозје и по цел дьн плетем (ПРж).

пударуша ж (н.п.). женска особа која чува виноград. – Тамо има Мара 
пударуша (Рас, При).

пужа м (н.п.). мушкарац нискога раста. – А мој пужа га нема (При).
пукница ж хлебно жито; хлеб. – Да не идеш у Дупницу за пукницу 

(Вој).
пунчине рукавице ж мн. рукавице са два лица и по два палца, од дебе-

лог вуненог конца. – Пунчине рукавице плету овчаре с једну иглу од дебел 
влњен коньц; оне имају два палца, па када се намокри длан рукавицата се 
обрне, па сувото дојде на длан а мокрото одозгоре на шаку (Дој).

пупак му тека отсечен изр. таква му је судбина. – Пупак му тека от-
сечен: цел живот само патња (Брц).

пупуљи несвр. пупити, образовати пупољке (семенка, воћка, биљка 
уопште). – Крушата веч пупуљи, скоро че се расцьвти (МСв).

пурија ж метална гривна у главчини дрвених запрежних кола која се 
при окретању точка таре са блејом на осовини. – Пурија и блеј, једно је 
на осовину а другото у главину на точак на рабаџиска кола, да смање трење 
(Црв).

пуста пустиња изр. празан простор, празнина (у кући, дворишту, на 
имању). – Народ се отселил или помрел: пуста пустиња у село (ДД).

пут ти се отвара изр. пружати се примамљива прилика. – Пут ти се 
отвара, сине, да излезнеш из овуја нашу беду (Јал).

путује несвр. фиг. одлазити, умирати. – Путују старци, нестањује народ 
у село (ВРж).
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пушљив, -а, -о вулг. димљив; задимљен. – Имам кућу пушљиву /Имам 
жену смрдљиву (Рос).

пьрс, мат-мат-мат узв. при вабљењу пчела:улази у кошницу. – Пьрс, мат-
мат-мат /Јеле ми мато (Пс, Б-Рш).

пьс паланка /пьш паланка изр. у дечијој игри: бежи, излази из игре. – 
Пьш паланка /Бела банка (Ста).

Р

рабошката му излази изр. мит. приближавати се тренутак смрти. – 
Рабошката ти излази, готов си, че мреш (ЦД).

раванлија црква ж црква која се спомиње у песми, одјек на цркву Ра-
ваницу. – Тув настаде црква раванлија (Рас, ВСв, При).

Равнопољија ж 15. мај, дан после Јеремије. – По Јеремију празњујемо 
и Равнопољију (Зс).

радос м радост, весело расположење. – Унука оженимо, још сам ја у 
радосат, седни да частим (Цр).

раж-пченица /рој-пченица изр. в. рај-пченица. – Да се роди раж-пшеница 
(Пк).

ражванћа се свр. пеј. почети брбљати и не умети престати. – 
Ражванћало се и не умеје да стане (Об).

разапре свр. зауставити; вратити натраг (стадо). – Разапри овцете 
па дојди овам (Рс).

разбије зуби изр. почети губити зубе (брав). – Овцата разбила зуби, че 
ђу продавам (Кр).

разбије се воља изр. изгубити вољу; разочарати се. – Разбила ни је се 
воља за све; сељака никој не гледа (Гос).

разбира несвр. 1. разумевати. – Ћерла турсћи разбирала (Зав, Пок). 2. изр.
разбира да одбира уме да одабира. – Ја разбирам да одбирам (Км, При).
разборта свр. рет. посвађати. – Луда жена: деца своја разборта, посвађа 

(ТД).
разбуди свр. пробудити. – Ја ђи разбуди да отиду порано на орање (ВСв).
развален, -а, о, трп. пр. од развали обрушен; пообаран. – Трмћете све раз-

валене, доодила мечка (Дој).
разваља свр. пообарати. – Мечката разваљала кошницете (ТД, Гра).
разварди свр. спречити сукоб (људи; животиња). – Разварди говедата 

да се не боду (Кп).
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развачује несвр. одлазити у разним правцима, удаљавати се. – Деца 
порасту, развачују, иду у-свет, а старци остањују сами (Пет).

развевује се несвр. сувише трошити, расипати. – Он се млого развевује, 
брже че распродаде това што су његовити стекли (Јал, Вој).

развејан, -а, -о трп. пр. од развеје несабран, расејан. – Развејана је, забова-
рила је (Пет, Вој).

развенча се свр. развести се. – Толко целивће, толко милос, и са се 
развенчаше (Тм).

развенчује свр. разводити се. – Са се младити брже и венчују и 
развенчују (Пир).

развијена ружа изр. (н.п.). сва од лепоте (као тек процветала ружа). – 
Јербо жена ружа развијена (Рас, При).

развлче свр. развући (тестасту масу). – Направи ми место да развлчем 
баницу на асталат (Гос).

разврже работу изр. 1. почети велики посао. – Разврза си работу голе-
му, кућуту че стеѕам (Сук). 2. отворити некоме велики посао мимо његове 
воље. – Ја това ћулуме, какву ми голему работу разврза (Вој).

разврне (се) свр. 1. променити правац кретања (животињама, човеку, 
предмету који се котрља, бујици, води уопште). – Иди разврни овцете да 
не отиду На-планин (Км). 2. распршити се стока на пашњаку. – Говедата се 
разврнула, целуту страну прекрилила (ТД).

разврцка се свр. ужурбати се. – Мајћа ми се разврцка, госје че дооде, 
па омеси погачу, напраји баницу (Пет).

разврша несвр. начињати залиху хране. – Развршам сеното, че почнем 
да подрањујем овцете (Рос).

разгалати се несвр. почети галамити (и вређати). – Кад се разгалати 
сви побегнемо од њу (Држ, Трњ).

разгаври по кућу свр. рет. почети велико спремање. – Ја сам по кућуту 
голему работу разгаврила, развашарила сам, нема куде да седне кој дојде 
(Пир).

разглаша несвр. разглашавати нечију невољу (болест, смрт, свађа, по-
жар, угинуће). – Све што се лоше деси одма разглаша по село (Јал).

разгмаца свр. изгазити (дубоко) блато, каљугу. – Разгмацано калиште-
то, деца се играла там (Вој).

разговара несвр. тешити. – Дојду жене па ме разговару (Трњ).
разгракта се свр. почети грактати. – Разграктале се грлице, мило ми 

да и слушам (Пс).
разгреје свр. подгрејати, загрејати. – Разгреј чорбуту, очу топло да 

куснем (Јал).
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разгука се свр. почети се оглашавати голуб (гугутка). – Разгукаше се 
голубови, стиже пролет (Пс).

разгули свр. ољуштити; огулити. – Разгулило си рануту, крв потекло 
(При).

раздавушка ж раздавање. – У нас је голема раздавушка (Сук).
раздаљи се свр. удаљити се. – Раздаље се овцете од мене и почну да 

пасу (ДД).
раздвавља (се) несвр. распаривати (брачне другове; волове у јарму). – 

Бог че ни раздвавља са-старцатога, ама не знамо који че први отиде а који че 
остане (Бла, Гра).

раздели свр. 1. поделити. – Најстарити брат раздели имањето, и то по-
штено (Кр). 2. раздвојити (брачни пар). – Скоро че ни смрт раздели, дотрајали 
смо (Кс).

раздребан муж изр. висок, широк и јак (млад) мушкарац. – Станча беше 
раздребан муж, јак, силан (Чин).

раздрумје с раскрсница важних путева. – Одведи ме на друм на 
раздрумје (Бер, Км).

раздувује несвр. распаљивати. – Ветьрат поче да раздувује огьњат, 
немој да напрај некоје чудо (Бс).

раздьни се свр. појачати се дневна светлост. – Сачекај да си отиду об-
лацити, да се раздьни времето, па тьг да појдемо на пут (Чин).

раздьњује се несвр. раздањивати се; свитати. – Вану се веч раздьњује, 
ајде да поодимо (Рас).

разиде (се) свр. 1. разићи се; нестати. – Време убаво, трава убава, раз-
идоше се овцете по саватат, пасу ли, пасу (Дој). Чекамо да се разиду облацити 
(ТД). 2. изр. иде, иде, па разиде добро поћи, па се изненада зауставити. – Оно 
иде, иде, па разиде, не може све само напред да иде (Гос).

разиџује се несвр. 1. разједати се. – Када је на мокро, железото рџавеје 
и разиџује се (Грш, Сре). 2. разилазити се, ићи на разне стране (народ, сто-
ка). – Разиџује се народ, празне се села (Пок).

разјаа свр. упропастити честим преласцима преко (плота, ограде 
уопште). – Плотат разјаан, децата се играју на њега, прескачу га (Км).

разјужило га изр. мет. отоплити. – Разјужило га, поче да копнеје снегат 
(Сре. Вој).

разлага несвр. уклањати џибру из казана после печења ракије. – Седне-
те да једнете док разлагам казанат (Трњ).

разлаје се свр. почети непрекидно лајати. – Штом се пцетата разлају, 
има нешто, одма се растрчимо да видимо кво је (Кр).
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разлама несвр. ломити (на више делова). – Разламам кравајчето да има 
по парче за свакога из кућу (Јал).

разленѕи се свр. почети се церити, будаласто се засмејати. – Разленѕил 
се Мата, све му убаво, ако је слуга у друго село (ВРж).

разлењује се несвр. постајати све више лењ, губити вољу за рад. – 
Поче се млого разлењује, стареје (ВСв). Уморила се, па се разлењила (Пир).

разлепује (се) несвр. разлепљивати (се). – Не лепи га с тија лепик, че 
се разлепује (ВС).

разлети се свр. фиг. разлетети на све стране (о предметима). – Ако ти 
придем че ти се све разлети (Пет).

разложи свр. 1. прострти. – Ил девојћа бел дар разложила (ЦД). Разло-
жи покровцити на травуту да седнемо да се одморимо (Км, Јал). 2. уклонити 
џибру из казана после печења ракије. – Кад разложиш послегњи казан убаво 
га опери (Трњ).

разльгује несвр. већом лажи чинити уверљивијом претходну лаж. – 
Льже и разльгује, не мож никад да знајеш какво је истина а какво неје (Пир).

размавује се несвр. размахивати се. – Само се размавује, а ништа не 
уработи (Вој).

размеси свр. почети месити хлеб. – Леб сам размесила, не могу дь6ньс 
да идем (Вој).

разместен, -а, -о трп. пр. разместити. – Бил је разместен у туја јединицу 
(Рс). Размињују се унакрс и поју (Кс, Рас).

размири главу изр. узнемирити (особу). – Ужванћа се жена, главу ми 
размири, и ја си побего од њу (Сук).

размири се свр. узбудити се (изванредном лепотом). – За њу се је зевња 
размирила (Пс).

размирно време изр. време буна и ратова. – Ја сам се родила у размир-
но време, башта ми је бил седам године у рат (Ру).

размрду се косће изр. читав организам се освежи, покрене, оживи. – 
Када се прошетам размрду ми се косће, станем повесел и огладнејем (Гра).

размрка се свр. бити у полном жару (овца). – Овцете се размркају укуп 
када имају добру пашу и када њим давамо сол (Пок).

размрџује се несвр. освежавати тело при раду и кретању. – Имамо 
лозје, још га работимо, размрџујемо се помалко, а имамо и корис (Пир).

разнајде фиг. измислити разлог. – Наговоре будалу да разнајде разлог 
да га искару од работу (Пир).

разоднесе свр. разнети. – Што остало од појатуту, кој врата, кој про-
зори, кој црепови, разоднел народ (Брл).
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разоноде се свр. размахати се, показивати надмоћ; понашати се дрско. 
– Он се разонодел, усилил се и обрча орату на карање и на бијење (Сре).

разоноџује несвр. 1. наговарати некога да промени одлуку или став. 
– Разоноџује га да мане девојчето и да узне друго (Сук). 2. разоноџује 
крајишта изр. налазити изговоре, врдати. – Разоноџује крајишта да га не 
карају на работу (Пет).

разрани се свр. покрити се ранама; повредити се на више места. – 
Разранила се по целу снагу (Сре).

разрева несвр. 1. уклањати горњи покретни слој (снега, земље, 
ђубрета). – Разревам снег да можемо да отидемо до стоку и до капију (ВЛк). 
2. растурати (у танком слоју). – Разревам жарат да се брже олади, да се не-
што не запали (Сре).

разреса се свр. изресити се (леска, боранија; поцепани комад одеће, 
платна, постељине;). – Да лепо обрадим платното, кад га исечем да се не 
разреса (Пир).

разрети свр. проредити; размаћи. – Разрети малко колцити да мож да 
мињују пилиштата (НМл).

разрије свр. прерити (свиња, кртица, ровац). – Свињата разрила лејете 
(Об).

разубавује се несвр. пролепшавати се. – Ти се поче разубавујеш откако 
отиде у град да живиш (Сук).

разузима несвр. куповати и односити; разносити. – Све што докару, 
све се разузима, јагма голема за туја робу (Пир).

разузне свр. покуповати. – Млекото рано разузну и ја се одма врчам 
дома (Држ).

разьзнава несвр. распознавати. – Поче маглата да се диѕа и ја поче да 
разьзнавам куде сам залутал (Јал).

разьзнавује несвр. почињати памтити свет око себе (дете). – Ја сам 
почела да разьзнавујем у ратат, голем стра је било, а била сам три-четри го-
дине (Сре).

разьзнаје свр. добро уочити; распознати. – Не видим и не чујем, па не 
могу да разьзнајем који си (Јал).

рај-пченица изр. (н.п.). бујна и једра пшеница: уп. раж-пченица, рој-пченица, 
роп-пченица. – Рај-пченица је добра пченица с плно зрно (Зав).

рајчица ж (н.п). лепа и млада девојка. – Девојчице, рајчице /Црне су ти 
очице (Цер, Бз).

рало с 1. примитивна ралица. – Орало се с рало, па се неје раџало добро 
жито (Вој). 2. мера за површину оранице 0,25 ха. – Орали смо петнајес рала 

– 121 –



Драгољуб Златковић244

земљу, скоро четри ектара (ВЈ). 3. изр. (н.п). једно рало гаче пука сиротиња. – 
Једно рало гаче /Нас тројица браће (Зав).

ране и ћеле изр. тешке и запуштене ране. – Тамо њему, надиѕале се 
ране и ћеле (Пет, Држ).

раница ж воћка која рано сазрева. – Црешњу раницу имамо (Ста).
ранко прил. рано. – Слнце јарко /Не заоди ранко (Гос).
рано-рано прил. врло рано. – Че појдемо рано-рано, град је далеко, да 

стигнемо на време (Бе).
рањаив, -а, -о који је сав у ранама. – Врну се из рат рањаив; лечимо га 

млого време и излечимо га (ТД. Вој).
рањеник ж вепар у тову; утовљени вепар. – Рањеникат стану голем ко 

теле (Вој).
рањет, -а, -о трп. пр. ухрањен, добро негован (брав). – Његови волове 

рањети, убави (Сук).
рап-рап-рап узв. подражавања сечења (маказама, српом). – Рап-рап-рап, исече 

свуту морузу (Вој).
рапаџьк ж биљ. ситан црни лук за расађивање, арпаџик. – Купи рапаџьк 

лук на пијац да си насадим црвени лук на појату (Гос).
рапне свр. отсећи српом или маказама. – Рапну са-срп отсече на дрвце-

то вьр, упропасти га (Пет).
расадачка ж кратак, повијен, зашиљен комад дрвета за расађивање 

поврћа. – Да ми направиш убаву расадачку да ми не жули руку (Вој).
расаља несвр. смањивати сланост хране. – Када на грешку пресолим, 

турам по неколко компира у чорбуту и ђу расаљам (Сук, Вој).
расањи се свр. рет. разредити се, похабати се (тканина). – Јастькат ми 

се расањил, че га крпим (Пир).
расваља се свр. почети се котрљати. – Расваља се товарија (Пк).
расецује несвр. развлачити, разносити. – Воз запален, народ расецује 

што довати (ВЈ).
раскачује несвр. 1. одвајати оно што је повезано. – Раскачуј колата, че 

идемо само с прегњиштата на орање (Вој). 2. изр. раскачује дугове раздужива-
ти се. – Свадба мину, са раскачујемо дугове (Грш).

раскашка се несвр. губити облик, прелазити у кашасто стање. – 
Петлиџањето презрели, па се све раскашкали у ковуту (МЈ. Км).

расклачује несвр. клатити (зуб). – Немој да си расклачујеш зубат (Вој).
расклевуца се свр. почети (јако) храмати. – Расклевуцали се старци, 

работа ми голема на-руће, нема кому да се жалим (Рс).
расковје с мн. мит. оно помоћу чега се раскива (руши) препрека, расков-

ник. – Има трава расковје, она ти отвара пут (Нш. Гос).
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раскод м расход. – При сељаци су поголеми раскоди него прикоди (Јал).
раскодује несвр. расходовати, шкартирати. – Теја бомбоне да 

раскодујемо и че и поделимо (Гос).
раскопче свр. 1. раскопчати. – Раскопчи горњото дугме, тека се работи 

(Кр). 2. изр. раскопчу му се дугмишта одвезати се језик; почети брбљати. – 
Не закачај ђу млого, да ву се не раскопчу дугмиштата; она не умеје да стане 
када се расприча (Држ, Трњ).

раскрека се свр. 1. почети крекетати (кокошка, птица). – Раскрекаше 
се кокошћете и ја потрча да видим кво је (Јал). 2. фиг. разгаламити се (без по-
себног разлога). – Жена се раскрека и ја си одма излезо да се не скарамо (Брц).

раскроји свр. рет. обавити кројење, скројити. – Прво ти узне меру, па 
раскроји и после шије (Сук). Узе ми меру, раскроји пртеницете и рече ми да 
че буде готово за суботу (Пир).

раскрпи свр. скинути закрпе. – Раскрпи панталонете па ђи закрпи с 
нове крпће (Сук).

раскрсти свр. рет. распрострти и наменити (поклоне). – Ти раскрсти 
дарове (Км, При).

раскући свр. упропастити домаћинство. – Довлече се курветина у до-
бар дом, раскући га и побеже усвет с једнога шофера (Пир).

расов, -а, -о обич. церов; храстов уопште. – Шумку смо носиле расову, 
с њу улазимо кад подлазујемо (Д-ТО, При).

распарљује несвр. распаривати. – Немој да распарљујеш чарапцити, 
обувај се како требе (Вој).

распасана команда изр. одсуство реда и договора (у породици, у радној 
групи). – При њи је распасана команда, кој како навије шију тека работи (Сре).

распаше се свр. 1. олабити каиш; скинути појас. – Да се распашем, да 
ми лькне (Јал, Вој). 2. фиг. халапљиво и дуго јести. – Он ка се распаше може 
цело печено прасе да изеде (ВЈ).

распљеште свр. истањити длановима или ногама (тесто, глину). – 
Распљеште тестото како-да-је и одма га тури да се пече, и не испадне добро 
(Чин).

расповије свр. скинути пелене са бебе. – Расповије бебето и игра се с 
њега (Држ).

распоглија м рет. немарна особа. – Он је распоглија, баш га брига за све 
(Бла, Пир).

располути свр. фиг. омести умирућег да не може лако да умре; привре-
мено повратити умирућег. – Не дирај бабичкуту, немој да ђу располутиш, 
нека на мир умре (Пир).
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расправује несвр. рет. 1. разјашњавати. – Он че ми расправује за по-
литику, а не знаје нос да си обрише (Чин). 2. одлучивати у име групе; орга-
низовати. – Да се договоримо кој че расправује и кога че слушамо (Об). 3. 
разрешавати. – Требе одма да се расправује да се млого не замрси (Чин).

распрема се несвр. мењати одећу, преоблачити се; распакивати 
пртљаг. – Невестата се распрема, са че лега с младожењу (Бз).

распрска се свр. фиг. разићи се на разне стране. – Распрска се народ, 
опразнеше села (Јал).

распучи се свр. пући уз јак прасак (лубеница, дрво, стена). – Паде дрво 
и распучи се до самога мене (Пет).

распушти свр. 1. распустити; ослободити (особе). – Распуштили 
ђацити на три дьна да помагу у бербу (Јал). 2. развући (запрежна кола). – Рас-
пушти колата и тури литрете, че идемо за сено (Пет). 3. разгранати се (стаб-
ло дрвета, биљка уопште). – Ил копина бел цвет распуштила (Км, Бер). Дудат 
распуштил големе гранће на све стране (Вој).

раставен, -а, -о трп. пр. од растави растављен; разведен. – Они су сас же-
нуту одавна раставени (Пир).

раставује се несвр. 1. растајати се; одвајати се. – Сретну ли се, запри-
чу се и не раставују се док све не искажу једна на другу (МЛк). 2. разводити 
се. – Текво време дошло: дьньс се узну, јутре се раставују (Зав).

растењује несвр. 1. ослобађати простор. – Деца, растењујте да мож 
да мињујемо (НМл). 2. смањивати број (особа, брава). – Поче се растењује, 
ћишата растури сабор (Бз).

растика (се) свр. разићи се; нестати. – Децата њим се растикала по 
свет (Кр). Растикал се народ, нема никога у село (Пет).

растопи свр. растворити. – Растопила сам сол у чашу да си оперем 
гушу (Пир).

растргне се свр. преморити се (због многобројних послова). – Оно три-
ста работе у кућу; растргнем се (на све стране) па немам душу да вечерам 
(Вој).

растриша. изр. растриша ћошетијата тумарати по ћошковима, не-
што упорно тражити. – Растришам ћошетијата, тражим српове (Вој).

растрка свр. истрљати; уклонити (мрљу) трљањем. – Сипни му мал-
ко пепел и водицу, па га малко после растркај и опери (Вој).

растрколи (се) свр. закотрљати. – Детиштето растрколи свете тикве 
по дворат (Кп). Растрколише се зељћете и попадаше од путат у рекуту (Чин).

растрни свр. уклонити трње са пролаза. – Растрни, сине, да могу да 
улезнем у лозјето (Пет).
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растрњује несвр. уклањати трње са пролаза. – Направи капију ко муж, 
а не да тураш трње и да растрњујемо када улазимо у градину (Вој).

растровује несвр. зачињавати чорбасто јело (сирћетом, киселим мле-
ком, јајетом). – Ја чорбу од лободу застровујем сас ћисало млеко (Сук).

растумара се несвр. ужурбано се припремати. – Госје че ни дојду, 
растумарајте се да спремите убав ручьк (Сук).

растумлачи свр. разјаснити; разумети; протумачити. – Стигал ми 
дукомент из Француску, мож ли да ми га растумлачиш (ДД).

растура се несвр. 1. губити чврстину и квалитет. – Сирењето старо, 
веч се растура, може само за пржење (Кр, ВС). 2. осипати се (скуп особа). – 
Саборат се растура, поче се стьвиња (Држ). Кад се растура седенћа почнемо 
да се преповљујемо (Пн).

растурна вечер изр. последње вече свадбе. – Скарали се на растурнуту 
вечер младожења и његов помлад брат (Бз).

расћипи се рана изр. почети се распадати ткиво. – Че му сечу ногуту, 
раната му се расћипела (Бс).

рачко м мед. хип. рак, канцер. – Вати га рачко и од њега умре (ТД).
рашатри се свр. почети храмати. – Рашатрили се старци у двор, једва 

оде (МСв).
рашљас, -та; -то, в. рашљес. – Беше голема рашљаста круша, зимовача 

(Брл).
рашљес, -та, -то рачваст: уп. рашљас. – Пољак се укачи у рашљесто дрво 

и посматра који пастири праве штету (Вој).
раштумује се несвр. размекшавати се (земља;хлеб). – Леб се раштумује 

када се тури на пару (Бер).
рашчепи мачку изр. вулг. обавити сношај (жена). – Рашчепила сам 

мачку на време и са могу да идем куде очу (Гос).
рашчепљак м 1. особа која често вришти (дете, жена). – Тија па 

рашчепљак само се чепи, главу ми размири (Сук). 2. вулг. курва. – Радицата је 
рашчепљак, рашчепуља, не вреди ни две паре (Сук).

рашчињује несвр. уклањати магије, ослобађати од чини. – Таја бабич-
ка је и прајила маџије, и рашчињувала, само да дојде до паре (Пир).

рашчовечи се свр. постати бескарактерна особа; попустити у нор-
малном понашању (рад, одевање, хигијена). – Беше добро момче, ама се по-
сле пропи и рашчовечи се, и не ожени се (Пет).

рашчовечује се несвр. попуштати у моралу и нормалном понашању, 
запуштати се. – Ти се поче рашчовечујеш како поче да се дружиш с теја 
две рђе (Кс).
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рашчупи се свр. рашчупавити се. – Грснице се рашчупе када се топе 
(ВРж).

рашчушкује несвр. уклањати гурањем. – Булдожерат рашчушкује 
земљуту (Гра).

рбав, -а, -о извитоперен; истрошен. – У дворат само старци рбави, 
припичају се на слнце (ВЛк).

ргне свр. пробости, жигнути. – Ргну ме у слабинуту како с нож (Пет).
рђоше се. изр. рђосало се на живот сасвим се запустити (особа). – 

Лењаво, непрано, незакрпено, усмрдело се, рђосало се на живот (Сук, Вој).
ребеће се несвр. зацењивати се од смеха (дуго, гласно, неучтиво) и то 

без много разлога. – Ребећу се ко деца малечка; не знам какво њим је (Пир).
ред м васпитање. – Дете одма да почнеш да учиш да знаје ред (Вој. ВЈ). 

2. реди се несвр. 1. заузимати место у реду. – Редете се која како је дошла да 
се после не карамо (ВЈ). 2. изр. (н.п.). ред се реди одређивати редослед; по-
коравати се обичајном редоследу. – Ред се реде на-воду да иду (Соп).

редом(а). изр. (н.п.) реди редом ићи редом. – Чу да редим редом по си-
нове (Км).

резан, -а, -о 1. одрезан; отсечен. – Има резани трупове у браништето, 
још непревезени (Пет). 2. фиг. непокретан. – Лежи ко резан (Сук, Грш).

резне свр. дем. отсећи. – Резни месце /Пини винце (Вој).
репа се несвр. бранити се жестоким покретима, галамом и вербалним 

нападом. – Кажемо ли му да неје тека добро, одма се репа (Вој).
репушак м чичак. – Репушак је чичьк што расте у њиву (Црв).
ресав, -а, -о који има ресе (јагње, јаре); који је сав у ресама (леска, врба, 

предмет): уп. ресес. – Деда ми имаше украсену овчарску торбу од кожу, реса-
ву (Пн, ВСв).

ресес, -та, -то в. ресав. – Ресестото јагне највише волим, с њег се највише 
играм (МСв).

реси се несвр. бот. цветати у виду реса (врба, леска). – Стиже пролет, 
врбете се ресе (Изв). 2. избацивати плодове у виду реса. – Реси се васуљ на 
притће (Трњ).

ресит, -а, -о. који се изресио, који има ресе (врба, леска). – Крива врба, 
ресита (Гос).

ретак, -тка, -тко редак. – Ретка морузата, ретко никла, удавила ђу водата 
(МЈ).

ретеје несвр. проређивати се. – Када нема снег преко зиму житата 
ретеју од сувомразицу (Км, Јал).

рети несвр. проређивати. – Ја ретим морузуту у загртање, повише да 
роди и да су големи класове (Сук).
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ретко-ретко изр. врло ретко. – Дооди, сврча, ама ретко-ретко (Бер).
рећиџиска година изр. година која погодује воћу од кога се пече ракија. 

– Оваја година испаде рећиџиска година, опекомо преко сто казана рећију од 
сливе (Вој).

рецељача ж дрвена кашика са дугом дршком прилагођена прављењу 
пекмеза и рецеља. – Муж ми је дрводеља, направил ми је убаву ложицу 
рецељачу (Пир).

рецепис м рецепт. – Изгубила сам рецеписат (Пир).
реч м/ж 1. глас; говор, говорне одлике. – По реч сам те познала (Гос). 2. 

не заборави си реч изр. не заборави на чему си. – Не заборави си реч, еве ђу 
ујна, стиже (ПРж).

речен, -а, -о (н.п.). судбински одређен, наречен. – Ти си мене речена /И у 
писмо писана (При).

реши бригу изр. пребринути; решити проблем. – Оженимо и помладу-
ту черку, са решимо бригу (ВС).

ридарчек м дем. геогр. врло кратка коса. – Ене га горе на ридарчекат, 
гледа у нас (Брл).

риња риба изр. мит. (н.п.). нека брза риба. – Претворићу се риња риба 
(Пс).

рича (си) несвр. вређати. – Несмо си ричале једна на другу, несмо се 
карале (Об).

рка-пљује изр. кашљати и искашљавати. – Мрдне малко на-страну, па 
рка-пљује, рка-пљује, има некакву муку (ПРж).

ркајечи прил. сад. од рка хркати; избацивати слуз из грла. – Загуши се 
ркајечи од туја проклету кашљицу (Пет).

рмба (се) несвр. оштећивати у току дуге (и лоше) употребе. – Нечу си 
давам котьлат да ми га рмба свакој (Вој).

рмбаветина ж пеј. стара овца намењена клању. – Имам осам рмбавети-
не, могу ти ђи продадем (Кр).

ровање с гл. им. гласно плакање; лелек, ридање. – Изиде ровање у ком-
шильк, умрела бабичка (Грш).

рове несвр. фиг. језиво одзвањати. – У Букур има пропас, рове камик 
надоле (ВС, ВЈ).

ровља м плачљивко. – Оћути се, ровљо, девојће те гледају (Пет).
ровна ж плачљивица. – Манете туја ровну, она само вика (Пир).
рог м мн. рози рог. – Јагњето рози истерало (Соп). Увати у за рози (Ос).
Рождаица/Рождавица/Роџавица ж дан Христовог рођења. – (Пир).
рој-пченица ж (н.п.). в. рај-пченица. – Да се роди свакојако /Понајвише 

рој-пченица (Зав. Гос).
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рони си очи изр. плакати из дана у дан. – Немој си, черко, рониш очи, 
мртвога башту нема да дигнеш (Км).

роп-пченица ж (н.п.) в. рај-пченица. – Да се роди роп-пченица (ВЛк).
ропа несвр. гристи у сласт уз посебан звук, хрскати. – Цел дьн ропам, 

гризем градуње (Д-Бо, Пир).
росман м додолски обред. – Носимо росман: девојчетија од шес до де-

сет године. Додолице играју, носе росман (Брл, Дој).
росманка ж обич. додолица, учесница у обреду призивања кише. – Само 

кажемо росманће. Саберемо се росманће, једно напраје невесту, прскамо се, 
прскамо народ да падне ћиша (Брл, Дој). Росманће идемо у Поганово (Д-Пг, 
Чин).

росуља ж слаба и краткотрајна киша. – Да зароси ситна ћиша росуља 
(Цер).

рочка ж рогата овца. – Заблајала рочка овца (Пк).
руба недостигла изр. није невеста имала довољно дара за све блиске 

рођаке. – Онда вој је руба недостигла (Км, При).
рубача ж врста тикве са јаком кором. – Па посече све тикве рубаче 

(Рас, При).
рубено с поим. гл. од глагола реже резано, један од начина обележавања 

ушију запата. – Уши режемо на овце различито, рубено, и свак си знаје свој 
белег (Гос).

руји несвр. рет, в. рујни. – Парадајз руји веч (Цр).
рујни несвр. сазревати и добијати црвену боју; уп. руји. – Наш парадајз 

почел да рујни (Цр).
рука ж рука. 1. изр. руку на срце говори истину. – Руку на срце, че те 

заклнем, кажи ми право (Вој). 2. изр. стигла му рука постићи; успети. – Сте-
кал млого, стигла му рука (Грш, Сре).

рула ж (н.п.). група турских војника. – Турсће руле палејечи (Км, Бер).
румен м руменило лица; руменило уопште. – По снагу га избило румен 

и само вика (Држ).
рупчина ж, рет. пећина. – Крил је се по онеј рупчине у планинуту (К-Ћу, 

Зс).
рустьк м, дем. од рус трун. – Улезе ми рустьк у око (Пет).
руцало ж 1. део гајда. – Гајде има руцало, пувалник, који има пис, 

гајдуницу и мешину (Пн). 2. плачљива особа која прегласно плаче, рида. – 
Това па руцало комшиско, само га бију, само руца (Чин).

руцко м рет. плачљивко, који прегласно и често плаче. – Оћути се, руц-
ко, деца ти се смеју (Пир).
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руцна ж плачљивица, која прегласно и често плаче. – Руцно, руцно, не-
чемо више да се играмо с тебе (Пир).

ручца ж мала количина, колико у руку да се понесе. – Даде ми једну 
ручцу пуцанће да однесем на децата (Пир).

рџоше (се) свр. 1. зарђати. – Ћишата га мокрила и оно се рџосало (Вој). 
2. изр. рџосало се на живот. – Оно има лењаво, има, ама овова се рџосало 
на живот (Вој).

рьж м бот. в. ьрж. – Нек падне дьж да се роди рьж (Пл).
рьмка ћиша изр. падати (дуга и ситна киша). – Рьмка ћишата, рьмка, 

убаво че накваси земљу (Нш. Бла).

С

са (с /сас /сь /сьс) предл. само испред речи које почињу са С, означава друштво у 
вршењу радње, редослед, количину, трајање, средство. – Идомо заједно са Срету (ВРж).

савак м испуст којим се преусмерава вода да не иде на воденичну буку 
док се обављају оправка или чишћење. – Иди, сине, подигни дьскуту на сава-
кат, че ковем камик (Вој).

саде прил. само, једино то; једино за. – Дали ме саде изльга за коњатога 
(ДД).

садињак м пошумљена површина. – Испод Равни пут према Басару има 
садињаци (Изв).

саздава несвр. стварати (родитељи, бог). – Саздава се дете, расте, 
стањује човек (ВС).

саздаде свр. створити (родитељи, бог). – Текво се саздало, ама наше 
је, мора да га чувамо (Сук).

саздружи се свр. здружити се. – Мој син се саздружил с једнога чьк из 
Заганицу (Вој).

сазревује несвр. 1. сазревати. – Нек још малко сазревује, да добије 
шећерину, после че га беремо (Гњ). 2. фиг. дотрајавати, старити. – Сазревују 
моји родитељи; оно и ја веч стану бабичка (Соп).

сајванчек м дем. надстрешница; шупа. – Да седнемо под сајванчекат у 
ладовину (Бла).

саламет м добар и прав животни пут. – По турсћи ли је, не знам, али 
чул сам да је саламет добар и прав пут, па кажемо да је некој извел своја деца 
на саламет (Пир).

салдрма ж говеђе или овчије месо спремљено са разним зачинима (у 
говеђем шкембету) и усољено да би што дуже трајало. – Салдрма је од 
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говеџо месо, и она је тврда и слана (Кр). Салдрма је усолено овчо месо да му 
се продужи трајнос. За време Другог светског рата наши су у Софију про-
давали сирење и салдрму (Кр).

сама самичка изр. сасвим сама. – И мајка сама самичка остаде (ВЛк).
саме прил. 1. изр. игра на саме играти сам. – Башта ми је волел да игра 

на саме (Грш). 2. изр. пред саме нас непосредно испред нас. – Орьлат срнуту 
пред саме нас стиже (ТД).

сарај м (н.п.). велелепно здање. – Три дунђера сарај саградиле. (Дој. Рс).
сараџа ж нар. мед. рак. – Има сараџу, рак га кажу, живу рану (К-ЦВ, Пир). 

састареје свр. остарити. – Бриђе, муће, голема работа сваћи дьн и човек 
састареје, истроши се (Рас).

сасьн м сусан. – Кажемо га сасьн или сьсьн и користимо га уз једење 
(Пир).

сваа сваи изр. прија прији. – Сваа сваи на-уво казује (Брл).
свакагаш прил. увек, у свакој прилици: упореди свакьга. – Када дојде у 

село, свакагаш сврне у нас (Дој).
свакакьв, -ква, -кво свакакав; разнородан; неуједначен. – Које боде, које 

не боде, има свакаква говеда по свет (Трњ).
свакојако прил. разноврсно. – Да пороси свакојако (Мр).
свакьга прил. в. свакагаш. – Свакьга сам појала када су тражили (Брл, Дој).
свата несвр. схватати; разумети. – Ја га учим, ама оно не свата (Пет).
свашто зам. обрчају га на свашто тумачити различито. – Настрадал 

човек и са това обрчају на свашто: тија чул овак, онија видел онак (Дој).
све прил. рет. једино. – Стокуту сам продал све заради њега, да га 

ишколујем (Сук).
сведоочи несвр. сведочити. – Ја че сведоочим, с очи сам видел, ама ти 

требе још једьн сведоок (Вој).
сверава несвр. в. сверља. – Сверавају вагуту (Гос).
сверља несвр. проверавати тачност мерног уређаја: уп. сверава, сверљава. 

– Не дава да сверљају сточнуту вагу, наместил у да крадне (Изв).
сверљава несвр. в. сверља. – Там се сверљавају мерни уређаји (Пир).
свекрвино руно изр. вулг. косматост полног органа свекрве. – Да не 

гледа свекрвино руно (Пир).
свет м мноштво (стоке, народа). – Млого свет, нема игла куде да пад-

не наземи (Тм).
свети се несвр. освећивати се. – Они су осветни човеци, пази да ти не-

шта не замере, па да ти се после свете (Пет).
свидно му изр. жалити нешто; жалити некога. – Умрело момче у њин 

комшильк, свидно му, жал га (Пет).
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свинско трње с бот. зељаста биљка која има бодље, расте и као коров. 
– Свинско трње расте по њиве и поред реку, има три бодље; варим га од по-
надворицу (ВРж. Д-Сл).

свинсћи опанчета изр. (н.п.) опанци од свињске коже. – Пиротска мом-
чета /Свинсћи опанчета (Пир).

свињаров, -а, -о посл. свињарев. – На свињарову мајћу и уши грду (ВЛк).
свирејечи прил. сад. од свири свирати; звиждати. – Они се свирејечи 

доокују и договарају (Сук).
свиркало оди земљу изр. дувачки инструмент грнчарске израде. – 

Свиркало за деца грнчари су правили оди земљу (МСв).
свирће и тупанће изр. (н.п.). разноврсни музички инструменти. – Мири-

ше га свирће и тупанће (Км, Бер). Да засвире свирће и тупанће (Км). Ја устајте 
свирће и тупањ(ћ)е (Км, При).

свлада свр. савладати. – Са-силу и свладал када се делили и узел 
најбољи дел (Пк).

свлече гузицу изр. омршавити (женска особа). – Свлекла гузицу, голе-
ма работа у њи (Вој).

свој, -а, -о близак (о рођаку). – Он ми је по-свој, њему че дадем повише 
(Чин).

свузга се свр. спустити се клизећи (на тур). – Како се травата угрејала, 
ја се одједнуш свузга чьк у долинуту, једва жив остадо (Јал).

себе си зам. самом себи; себи лично. – Пцувал, окал, јадосувал се и себе 
си највише досадил (Пет, Вој).

севда ж, арх. симпатија; љубав. – Бећар је севда голема (Цр). Имам севду 
на њега (Вој).

сегменсћи, -ка, -ко, в. сејменсћи. – Сегменсће песме певају (Гос).
седамосам бр. приближно седам или осам. – Окни седамосам човека да 

ти помогну у товарење (Тм).
седмина бр. седморо. – Седмина су под њег зађинули (Гос).
седумдесе бр. седамдесет. – Имам седумдесе године, али ми годинете 

не смитају (Пн).
сејменсћи, -а, -о. које певају турске наоружане групе (песме): уп. 

сегменсћи. – Сејменсће песме певају (Изв).
сек м 1. обрча се на сек изр. прави оштре заокрете. – Текьв човек: об-

рча се на сек и с руће маа на сек, па му се смејемо (Гра). 2. орати на сек. пра-
ви оштар прелом усред реченице. – Бил џандарин, све оратеше на сек (Зав).

сектембар м септембар. – У сектембар, пред Малу богородицу беремо 
градине, да ни не изненади слана (Вој).
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село невело изр. село које није погодно за живот; неуредно село. – Бела 
је село невело (Пк).

селска зоб изр. (н.п.) овас Avena sativa. – Селску си зоб зобала /Селска те 
пцета разнела (Рос. Гос).

сенарска година изр. година која погодује бујању биља на травњацима. 
– Када је млого ћиша упролет тьг је сенарска година, трава убаво порасте, 
убаво сено накосимо (Рс).

сенарује несвр. сушити, сакупљати и превозити сено. – Сенарувамо 
целу недељу, убаво времето за туја работу (Пк, ВЛк).

сеник м место где се дене и чува сено у стогове (и камаре), сењак. – 
Изнад сеницити нагоре је моја имовина (Дој).

сера из уши изр. рет. ушна маст. – Сера из уши може да отрује (Пир).
сечено с поим.прид. белег засечен на увету сваког грла запата. – Сваћи 

домаћин има свој белег на уво, исти за сваку његову овцу; мој белег је сечено 
(ДД). Има сечено на разни начини: сваћи си обележи своје овце посебно (Гос. 
ВЛк).

сијав, -а, -о који се пресијава, светлуцав. – Купујемо сијаву ретију за 
свадбу да ћитимо невесту с њу (Вој).

сила. изр. има силу с њега уживати сталну заштиту и помоћ. – С 
тебе сам имала силу (Зав).

силежарко м. пастир који чува шиљежад на пашњаку. – Ој овчарко, 
бели силежарко (Сук). Силежарко, немој ми пушташ у ливадуту да се не ка-
рамо (Сук).

синенце с, хип. од син у тужбалици. – Синенце, синенце /Кому че се мајћа 
радује (Пет, Пир).

синица (тиче) ж зоол. сеница. – Синице смо ловили за Божич, да се прво 
с њи облажимо (К-Кл, Пир).

синце с вок. од синченце хип. син. – Немој, синце, да заборавиш мајћу (Рас, 
ВСв, При).

синчице с вок. и хип. (н.п). син. – Мајћу послушај, синчице (ВЛк).
сирењће с хип. сир. – Донела сам ти малко сирењће (Пет).
сиришњак м, бот. гљива пухало. – Тој што је ко лоптица и скроз бело, 

зовемо сиришњак (Зс).
сировинка ж влага (за биљку). – Нема ли сировинку не може да расте 

(Гра).
сиромашти несвр. сиромашити. – Де, нече те осиромаштимо ако да-

деш по једну рећију (Јал).
сироти несвр. живети као сиромах, сиротовати. – Она сиротица сиро-

тила и сина чувала (Км, При).
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ситна роса изр. фиг. зној. – Ситна ђу роса избила (Км) .
ситнурија˗боранија изр. безвредан предмет; празна прича; безвредна 

особа. – Мани га, он све знаје, ситнурија˗боранија (НМл).
ситос ж ситост, засићеност. – Она нема ситос: не знаје колко че из-

еде, једе док има (Зав).
сјаа несвр. (н.п.). сијати, пресијавати се. – Сва је гора од лице сјаала (Пс).
скапосује несвр. пеј. седети предуго без посебног разлога. – Немој тува 

да скапосујеш, ајде дома (Трњ).
скара откос изр. истерати откос низ падину. – Скара два-три откоса, 

помогну му да докоси (Зс).
скарондише (се) свр. сасвим онемоћати. – Скарондисамо се, падомо, 

нема нада у нас (Вој).
скека свр. жарг. 1. ухватити; испребијати, изобличити. – Скекал га у 

бостанат и неје знал колко га је бил (Пет. Пир). 2. скекан, -а, -о трп. пр. жарг. изо-
бличен, наказан. – Скекано детиште, текво се родило (Пир).

склап изр. на склапове повремено, на махове. – Наиде голема вода на 
склапове и однесе градинете (ВЛк).

склепотина ж (ружна) особа грубе грађе. – Оно склепотина некаква, 
теквога га бог дал (Пир).

склепоција ж незграпна, стара или неупотребљива машина (или воз-
ило). – Боље си чуве туја склепоцију, нечу ти ђу и џабе да ми ђу даваш (Пир).

склца живот изр. потрошити живот; упропастити живот. – Оста-
ремо млого, склцамо животат, наше је готово (Рс).

склца се и без ћотек изр. изгубити здравље радећи тешке послове. – 
Од големе работе склца се и без ћотек, не могу си (Сук).

скоби свр. присилити, принудити. – Скобили га, малко га и изльгали и 
он се реши да ђу узне (Пир).

скобица ж реза на капији са алком која стоји и зупцем који се увлачи у 
њу. – Имали смо скобицу на капију, старинску резу (Црв).

скова, свари изр. (н.п.). нејасно. – Скова, свари, с огледало гледа (Рос, Јел).
скок м мала или већа вертикална стена; венац стена. – Скок је висок 

камик како Чунгуљсћи камик, али и мали, колко асталат или столицата висок 
(ТД).

скокља се свр. стропоштати се. – Беше се скокљала насред пут, на 
грбину у цедило (Зав).

скомлцне свр. зацвилити. – Скомлцну два-три-пути па се оћута (Држ).
скопева несвр. јаловити; штројити. – Умејал је да скопева, тражили 

су га (Јал).
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скопка ж грађ. гвоздени лук који стеже једну страну ка другој. – За туја 
работу најбоља је скопка, додај ми ђу (Пир).

скопче од даламче изр. копча од огртача, доламе. – Бог убијо скопче 
од даламче (Пс).

скотна, -но ж/с, бременита животиња. – Скотна се каже само за куч-
ку, вучицу, зајека, питовнога зајека, па и на жабу, па кажемо раскречил се ко 
скотна жаба, а не каже се за стоку (Кр).

скрати свр. фиг. убити се, обесити се. – Врзал конопац у дрво, врзал се 
за-гушу и скратил (живот) (Брл).

скрати се свр. фиг. ослабити телесно и духовно. – Скратила сам се: ни 
снага може ни глава знаје (Кр).

скрелоза ж склероза. – Има скрелозу, ману да разбира (Сре).
скркотина ж фиг. оронула стара особа. – По село остале само скркоти-

не, све на по три или четри нође (Гос).
скроји свр. саставити (лаж, песму, причу). – Ја си тека скројим по пут, 

како идем по колата (Гра).
скрочка ж корак. – Лопов жена: има две скрочће градину, ама цело 

лето доноси из њу и окол њу, све што најде (Вој).
скрчољ м тврдица. – Ти си голем скрчољ, ама се убаво наједеш када 

си некому госјанин (Јал).
скула се свр. скотрљати се. – Одједнуш се саплете жена и скула се на-

доле (ВЛк).
скуцне свр. заскичати. – Куче скуцне, ја мислим, свате, ти идеш (Ста).
скучница ж група паса у току парења. – Срете ме скучница, а путат 

тесан, па сам морала да сачекам (Бз).
слабеје несвр. све чешће боловати. – Поче да слабеје и да пије лекове, 

неје више добра са-здравје (При).
сладокусан, -сна, -сно који воли слатку храну. – Ја сам сладокусна, во-

лим благачко, у џеп си бомбонће носим (Пир).
сламан, -мна, -мно који је натруњен сламом. – Када се врчаш из плевњуту 

увек ти џемперат сламан (Изв).
сламљив, -а, -о сламаст, који је натруњен сламом. – Што сте сламљиви 

и ти и она; какво сте тражили у мојту плевњу? (Рс. Км).
сламуњав, -а, -о који је натруњен сламом; који је (делом) покривен сла-

мом. – Сламуњава му кочината, врљил преко ћеремидете и сламу (Соп).
сланачьк, -чка, -чко који је прилично слан. – Сланачко ти сирењето (Рас).
слањињес, -та, -то сланинаст, који је са много сланине; који је прожет 

сланином. – Месото слањињесто, повише сланина (Пир).
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слати свр. фиг. слетати (возило, предмет, особа). – Ја сам тува слатил 
с колата, једва жив остадо (Пк. Пет).

слепује се несвр. лепити се једно за друго. – Неје добро када се слепује, 
не мож га после распрајш (Пир).

сливак ж шљивик. – Сливакат запустел, све старе сливе, повише осу-
шене (Тм).

сливарска година изр. година која погодује шљивама. – Сливарска го-
дина, убаво родише сливете (Изв).

сливљак м мн. сливљаци. пеј. од слива шљива. – Цело лето сам брала 
сливљаци, али опекомо преко сто казана рећију (Вој).

сливорак ж пеј. гомила шљива. – Сливоракат тури у кацу, да не пропада 
тека (Држ).

сликовица ж нов. рет. сликовница. – Купили му књигу, приче сликовице 
(НМл).

слита несвр. слетати. – На Гарван камик слитају гарвање (Зс). Заклопи 
млекото да не слитају мује на њега (Вој).

слне/сльне несвр. (н.п.). сахнути. – Покров да ми сльне од мајчине слзе 
(ВСв, Рас, При).

сложи (се) свр. 1. нагнути. – Ја сложим гранку козата да брстује, да 
у убаво напасем (ДД). 2. ставити на (уређену) гомилу. – Сложи и теја две 
шумће на тија нарамак (Вој). 3. оборити на земљу, положити (о тучи). – Че 
те ударим да те сложим (Сук. Јал).

сложи рогове изр. фиг. невољно прихватити оно што неко намеће. – Че 
мора да сложи рогове и она, овам је снаа, неје черка јединица (Држ).

служи си њега изр. бринути о својим основним потребама (о старој 
особи). – Деда је још у стање да си служи њега, да не чека на нас (При).

службица ж хип. од служба. – Черка ми има убаву службицу, нема да 
зависи од никога (Тм).

слуша (си) се несвр. бринути о себи без туђе помоћи. – Старцат си се 
још сам слуша, неје ми падал на-руће (Сук).

сљушти свр. 1. огрепсти (кожу). – Пази да си не сљуштиш коленета 
(Пл. Грш). 2. оштетити покровни слој (кору, омотач плода, лакирану повр-
шину предмета). – Које изгребли, које сљуштили, које строшили; унели 
намештајат и оставили га насред собу (Пир).

смера несвр. осматрати; кришом бирати очима. – Некоји смерају 
снајку на орото (Гос).

смесан, -сна, -сно. који је од више врста (по особинама, настанку, влас-
ницима, пореклу). – Това је смесно имање, не мож се договоре како да га 
поделе и продаду (Гос. ПРж).
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сметењак м по особинама тежак за сврставање (животиња, особа, 
предмет); мелез. – Кучето је оди две расе, па је сметењак (Пир).

смеши несвр. грозити (својим присуством). – Да ми не смешиш синове 
(ВСв, Рас, При).

смилеје се свр. смиловати се. – Нека се бог смилеје и на нас, и ни да 
прогледамо (Тм).

смиљ м бот. смиље. – Смиљ ли береш да миришеш (Пс).
смиља несвр. млети (се добро). – Када је влажно зрно мливото се убаво 

не смиља (Вој).
смиљан, -љна, -љно који је од смиља. – Ој момченце, смиљна ћитко (Пн).
смирава (се) несвр. смиривати (се). – Смираву, смираву и никако да се 

смире (Пок).
смишљава несвр. планирати. – Увечер смишљава какво че работи 

јутредьн (Чин).
смлатоше свр. учинити немоћним (брига, зло, болест). – Смлатоса ме 

болката, не могу се оправим (Ш).
смлзе свр. рет. помусти. – Кој највише смлзе за Џурџовден или на пре-

млаз, он је стадник (Зс).
смлстило га начисто изр. сасвим немоћан због болести или велике бри-

ге. – Изгоре му кућа, това га смлстило начисто (Држ. Вој).
смољава боја изр. нејасна и тамнија боја (о текстилу). – Немој това, 

нечу смољаву боју (Гњ).
сморно време свр. мет. тешко време. – Сморно времето, једва дишемо 

(Ш).
смучнеје (се) свр. смучити (се). – Јани се је јако смучнејало (Рас, ВСв, 

При).. Смучнеја ми се одједнуш и само седо (Сук).
смькља м фиг. незрела мушка особа. – Ти ли си се, смькљо један, нашьл 

да ме учиш (Пет).
смькљана ж неукусно обучена (и прљава) женска особа. – Смькљано, 

свлекла си ѕагњицуту, де ђу подигни малко нагоре (Сук).
смькне бревенеци изр. донекле се спустити чакшире; свући (чакшире, 

панталоне). – Смькнул бревенецити и гледа у мене како замајан (ВС).
смькне се свр. смањити се по обиму у току кувања или пржења. – 

Смькнуло се зељето у тигањат (Гњ, Пир).
снајиште с пеј. снаха. – Снајиштето побеснело, само гони старцити, 

само ока (Јал).
снакаже свр. 1. тешко погодити (мука, невоља, смрт). – Смртове ни 

снаказаше (Држ). 2. кл. унаказити; упропастити. – Да ви бог снакаже, семка 
да ви се затре (Вој).
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сништа ж зб. (од сьн м) 1. сновиђења. – По целу ноч гледам сништа, све 
мртви гледам, стра ме да заспим (Чин). 2. изр. млого сништа, нема ништа не 
треба веровати сновима. – Мани се од тија сьнове. Има стара реч: млого 
сништа, нема ништа (Вој).

сништи свр. уништити, упропастити. – Болка сништи старога човека 
до крај (При, Пн).

совуљага ж зоол. пеј. сова. – Од совуљагуту ме млого стра (Кп).
созгас м хлороводонична киселина. – Најбоље је да га очистиш са созгас 

(Пир).
сола и пипера изр. (н.п). соли и паприке. – Вечерује сола и пипера (Км, 

При).
соноде свр. покидати; урушити. – Сонодел дронцити, крпће вису на 

њега (Пет).
спадало с шерет; непоуздана особа; нерадник. – Неје ти сигуран: че ти 

прави смеј и на крај че те превари (Пет).
спарка свр. фиг. халапљиво појести. – Збрамо се окол прасето, гладни 

косаче, и спаркамо га зачас (Вој).
спашева несвр. спасавати. – Нече да може тека: ти да се залатиш а ја да 

те спашевам с моје паре (Пир).
спедесе бр. педесетак. – Остало је још спедесе човека у село (Кп).
спешеснајес бр. око петнаестак. – Продал овцете и са чува спешеснајес 

говеда (ТД).
спитијосан, -а, -о трп. пр. мит. који се претворио у пихтијасту масу. – Ку-

чиштата удавила тенцатога, остал спитијосан на мосат (Зав).
сплачује (се) несвр. уортачивати се. – Сас Колу смо се сплачували с 

коњи у орање морузу (Вој).
сплештоше се свр. пеј. сести; лећи (уморан). – Једва чекам да стигнемо 

дома да се сплештошем, нође ми ократеше оди одење (Вој).
сполети свр. безобзирно затражити. – Сполете ме да му купим па да 

му купим мотор, нече више бициклу да вози (Пир).
споразуми се свр. договорити се. – Ја сам се споразумила с њега, одо-

брил ми је тува овцете да пасем (Јал).
спрегне се отри изр. фиг. јако се погрбити. – Старцити млого остарели, 

нагрбили се доземи, спрегли се отри (Д-Ж, Пир. Сре).
спроведе свр. одвести особу баш тамо где треба. – Ја га спроведо чьк 

до дома (При, Вој).
спроти главе нек му је изр. нека њега стигне клетва коју упућује мени. 

– Нек је њој тов спроти главе, а не мен (ВЛк).
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спрчка свр. фиг. урадити брзо и макар како. – Спрчкамо га надве-натри, 
поорамо га пред саму ћишу (ВЛк).

спушти свр. 1. спустити. – Спуштали смо натоварена кола право надо-
ле, али ђи кочимо с ланац (Сук). 2. изр. вулг. спушти му га (убаво) подвалити, 
насамарити; увредити. – Ти му га убаво спушти, али он не примети, после 
че се сети какво си му казал (НМл. Бе).

спьска свр. повабити (голуба) да се спусти. – Са че спьскам голубатога 
полька наземи (Пл).

сработи свр. обрадити. – Доста сам ти њиве сработила (Гос).
срам-несрам изр. иако је срамота, ипак. – Срам-несрам, че мора да га 

кажем (Чин).
срами се несвр. стидети се. – Срамим се да потражим од моја деца 

парче леб (Тм).
срамове га изедоше изр. претрпети велико понижење. – Неје муж него 

ала: закача женете на пијац, срамове ме изедоше од њега (Држ).
срамује му се од сенћуту изр. исказивати дубоко поштовање према 

њему. – Кум је бог, срамујемо му се и од сенћуту (Пет). Ка изучи школу че му 
се срамујете и од сенћуту (Вој).

срасти свр. окресати. – Растимо и срастимо шуму колко је требало (Зс).
средоречиште с земљиште између река; међуречје. – Средоречиште је 

там, шодер, песак, јалова земља (Дој).
сремџика /срамџика ж рет. стидљива особа; (наводно) стидљива 

животиња. – Ја имам мачће сремџиће (Рас).
срество с мн. срества оно што је неопходно да би се нешто учинило, 

средство. – Немам срества да почињам кућу (НМл).
сретне с реч изр. 1. подржати нечије мишљење. – Сретне ме с реч, по-

могне ми када се расправљам с понекога тврдоглавога (Трњ). 2. упадицом пре-
кинути нечије излагање. – Навикло да сретне с реч и да збуни човека (Вој).

срећа петрова изр. зла срећа. – Е, моја срећа петрова, детето изгубило 
овцу (Изв).

срица несвр. отежано читати (почетник у читању, полуписмена осо-
ба). – Срицам словата када читам, а децата ми се шегују (Пир).

срича несвр. изговарати речи при певању удвоје. – Једна срича а другата 
влачи и тека појемо заједно (Дој).

срмалија јелече изр (н.п.). 1. прслук украшен срмом. – Само оче па оче 
/Срмалију јелече (Дој). 2. изр. зупче срмалија бео зуб. – Зуб га боле, зупче 
срмалија (ВЛк).

срмететија с зб. срма (украс на одећи). – Она све ишарана сас срметија. 
Кажемо га и срмеметија (ДД).
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сруће прил. од руке. – Не иде му сруће, неје даден за мајстора (Вој).
стадник м овчар који помузе највише млека при премлазу, испитивању 

млечности стада пред удруживање за испашу. – Кој највише смлзе на 
Џурџовден или на премлаз, он је стадник (Зс).

стаје се/ставе се свр. сусрести се, састати се; бити заједно па пораз-
говарати. – Два се стаје, оди мен се славе (Км, При).

стане лош изр. оболети. – Ја стану лоша преди две године и са повише 
мужат слуша (Држ).

стане му жал изр. сажалити се. – Док продава кравуту он ђу толко 
вали да му на крај стане жал да ђу даде, и пак си ђу врне дома (Трњ).

старинсћи прил. на стари начин, као што су преци радили. – Кавенуту 
на Васу Ћосу зовали смо ан, по старинсћи (Брл).

стариња ж престарела особа. – Ја те нечу престара старињо (МЈ).
старојћа/старојка ж женска (или мушка) особа као стари сват. – 

Трећо сунце кума и старојћа (Кс, ВСв).
старосватица ж жена старога свата. – Старом свату и старосватици 

(Гос. Соп).
стаса свр. достићи (технолошку зрелост, сазревање, старост). – 

Зељето још неје стасало, скоро га туримо у кацу (Пир). Стасаше старци, уле-
зоше у големе године (ВЈ).

стврџује се несвр. постајати тврђи. – Да се не стврџује лебат умотујем 
га у месаљ (Вој).

стегне ко у ремици изр. врло јако стегнути; јако заболети. – Нема-не-
ма, па ме стегне болката ко у ремици (Гра).

стегне се свр. фиг. одлучити се; прихватити ризик. – Ја сам се стегнул 
да ишколујем сва моја деца (Пн).

стигне Стајчу капа изр. нег. (не) добити капу. – Че стигне Стајчу капа, 
та и теб кожув (При. Вој).

стоварач м радник на истовару. – Нас тројица смо били стоварачи на 
станицуту на Бело поље (Вој).

стопаре. изр. стопаре дава у три и пол подваљивати. – Немој мен да 
даваш стопаре у три и пол, ја сам од стару козу јаре (ВСв).

страт босиљак изр. (н.п.). украсна биљка стратор. – Друђи откос страт 
босиљак (Пс, При).

страторов, -а, -о који је у вези са украсном биљком стратор. – Колка 
градина, све страторова (Рас, ВСв, При).

страшно па чудо изр. и то ми је нешто; то је сасвим неважно. – 
Страшно па чудо: комшија купил коња, па ја да јадујем (Сре, Вој).
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стрејете тугују изр. кућа плаче. – Черка девојћа њим умрела, стрејете 
тугују, туга голема (Сре).

стријес бр. тридесетак. – Пасал сам стријес његова шиљежетина по-
кре Нишаву (ПРж).

стругне ветар изр. почети завијати јак ветар. – Када стругне ветьрат, 
када почне да струже у топољакат, ни деца се уплашимо (ПРж).

струма ж задебљање испод браде због поремећаја рада штитне жлез-
де. – Мајћа вој има струму, а и двете тетће, теква њим раса (Пир).

струпа се несвр. нагомилати се. – Струпа се народ окол мене, сваћи 
тражи да купи (НМл).

сту! стој! узв. запрези у јарму да стане. – Када окнем на воловети сту! стој! 
они одма стану (ВЛк).

стунтоше се свр. фиг. бити зловољан; намрштити се. – Што си се толко 
стунтосала, кој те наљути (Орљ).

ступа одвисоко изр. високо газити. – Она ступа одвисоко: како коњ 
гази (Пет).

сћенџе ж грађ. рупа усечена у греду која је носач. – Право дрво се чет-
вртоше. Уреже га колко да задеља дрвото и набије клин да не бега, закајли га 
са-сћенџе, а не сас кламфе. Рупа у урезано дрво је сћенџе (Пир).

сћити свр. сложити гранчице (лисника) на нарамке погодне за 
преношење, сушење и дењење. – Сћити грањакат да могу да га товарим (Кр).

сћитна ж шаљ. она која се враћа после дугог времена. – Сћитна, цел 
дьн ђу нема дома (Вој). Куде си била, сћитно, не могу те најдем цел дьн (Сук).

сува се/сова се несвр. пружати руку, дохватати. – Не сувај се преко 
трпезуту. Немој се соваш ка ти кажем (Вој).

сугаран, -рна, -рно касностасан. – Тај ми је њива сугарна, последњу у 
жњемо (Јел. Дој).

сукнар м занатлија који сакупља и ваља сукно. – Сукнар или клашњар 
доодеше из нишко село Студену да сабира пртенице и да и ваља (Пн, МСв).

сумља несвр. сумњати. – Они сумљају у мене да сам ја украла теја 
жлтице (Држ).

сумљив, -а, -о сумњив. – Вас двојица сте ми сумљиви, бејосте се млого 
зацрвили када излезосте из шумакат (Км).

сумљиво прил. сумњиво, неповерљиво. – Парете на исто место, али по-
малко; тека надвапути, па ми је сумљиво (Пл).

сумљичи несвр. сумњати. – Сумљиче га да је убил човека (Вој).
суни-муни изр. шаљ. игра речи. чунак на разбоју. – Това ли је суни-муни 

(Рас, При).
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сурдук м пеј. тврдоглава особа; својеглав човек. – Он је сурдук, будала, 
не мож га преправиш, џабе га саветујеш. Тој сам чул у Клисуру (Црв).

сурла ж врста дувачког инструмента, зурла. – Свирило се некада у 
сурлу (ВРж).

сь/сьг прил. сада. – Ешто бьш сь да идеш (Ста).
сьвије се рана свр. почети се затварати рана. – Не плаши се, раната 

че се сьвије, ако ђу лечиш и пазиш (Јал).
сьгради свр. озидати; саградити. – Сьгради чешме шарене (При).
сьжали се свр. сажалити се. – Гладан човек, не познавамо га, али се 

сьжалимо и дадомо му да руча (Пс).
ськуде прил. свуда. – Ськуде мож да најдеш туја травку, највише окол 

дуваре у село (Дој).
сьлцано жито изр. ломљена зрна и семење корова као отпадак при 

чишћењу семена пшенице при просејавању или тријерисању. – Сьлцано 
жито мељемо за стоку (Ор).

сьм, сьма, сьмо сам, једини. – Деда и ја сьми остадомо, деца се пресели-
ше у град (Км). Идем сьм преко планину, не плашим се од ништа (Км).

сьмтим/сьнтим м сантиметар. – Длго је колко два сьмтима (Гос).
сьпета у језикат неје изр. лако се упушта у свађу и вређање (женска 

особа). – Она неје сьпета у језикат, че ти зачас накаже кво се сети (Вој).
сьпьр свр. 3 лј аор. од сапре зауставити; задржати, препречити пут. – 

Веља ђи сьпьр (Гра).
сьс паре, богатство изр. у божићној басми коју изговарају коледари, а и 

положајник: да буде што више деце, новца, богатства. – Сьс паре, богатство 
/Сьс прашчинка, сьс телчинка, сьс пилишка /И сьс дечица (ВРж).

сьсипе се свр. фиг. преморити се; онемоћати. – Кућу прави у град, сьси-
па се од работу и брже остаре (ВЛк. Вој).

сьсречање с гл. им. угануће. – Сьсречање млого боли, ако те треви на-
сред пут, а далеко ти дом (При).

сьструже свр. 1. остругати. – Сьстружи дьсћете од малтерат (Држ). 2. 
исећи на врло ситне листиће. – Сьстружи тиквуту сас рендето (Пк).

сьтје с саће. – Када врца мед, деда Гоча ни даде од сьтјето да једемо 
(ВЛк).

Т

тавањача ж грађ. греда за таван. – Таја греда че буде тавањача, а онеј 
че су темељаче (НМл).
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тавра ж рет. свечана одећа; (кицошки) комад свечане одеће; кицош. – 
Лиле, Лиле, тавра Лиле /Тавра паде на ливаде (Дој).

тагаа прил. онда, тада. – Почим ја нече да могу, тагаа ти че идеш на 
бачију за млекото (Зав).

тазе прил. ново; некоришћено (веш, обућа, постељина). – Када ми дојде 
гос на спање турим му тазе постељину (Пир).

тај ми, тај ми изр. (н.п.). ћути, буди спокојан, мирно спавај. – Тај ми, тај 
ми детенце /Материно лаленце (При).

таквоја(те) зам. оно; уп. такојете, теквојате. – Да набереш таквојате, црешње 
да набереш, да се наједемо убаво (Бла).

такој прил. тако. – Такој је увек било, такој че буде и по нас (ТД).
такојете зам. в. такоја(те). – Купимо му такојете, нека се дете игра (Гњ, 

Б-Са).
талијанка ж. једна од првих врста високородне пшенице (око 1960. го-

дине). – Друже Тито и Јованка /Родила се талијанка (Зс).
там и там изр. овде и тамо. – Не могу да сам и там и там, не могу да 

се расћинем (Сук, Вој).
тамјаничје с мит. (н.п). нека трава која мирише на тамјан: уп. тьвњаница 

трава, тамњаничка трава, тьвњаива травка, тьвњанова травка, тьмњанова трава. – Тува има 
трава тамјаничје (Бз).

тамњаничка трава ж мит. (н.п.). в. тамјаничје. – Тува има трава тамњаничка 
(Рас, При).

тамо му је место изр. не одговарати за овде, због лошег квалитета. – 
Не смејем му кажем тамо ти је место (Чин).

тамьн зинуло на свет изр. тек се родило, врло младо. – Тамьн зинуло 
на свет и узел га бог (Сук).

тандара-мандара изр. празан разговор. – Тандара-мандара, млого ми 
рече и ништа ми не рече (Чин).

тапне се свр. пасти ничице. – Тапну се на моје очи и умре (Рас).
татће м вок. хип. од татко отац. – Немој, татће, да ме бијеш, несьм ништа 

крив (Сре).
тврдољ м тврд комад хлеба. – Тија тврдоље надроби у млекото (При, 

Пет). Нечу да једем тија тврдоље (Сре).
те реч. ево. – Те те на сликуту (Сук). Те тува седни (Нш).
тега прил. онда, тада. – Он тега позва из Темску човека (Зс).
тегава боја изр. нејасна и тамнија боја; тамноплава боја. – Учинила га 

у тегаву боју, текво воли (Пир).
тегло с терет. – Старци су големо тегло у кућу(Вој).
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тегљејечи прил. сад. од тегљи вући. – Пропадомо тегљејечи дрва низ па-
динуту (Сук).

теговна жена изр. (н.п.). трудница. – Сретла је жену теговну (Кс, Бла).
тежина легне изр. притиснути мучнина. – Тежина ми легне на-срце и 

не могу да спим, деца ми у-свет далеко (ВСв).
теквија, -аја, -оја зам. такав. – Теквија ко тебе има млого, полько њим да 

пцују државу него да работе (Сре).
теквава зам. таква. – Теквава жена: оче да помогне, оче и да оговара 

(Пок).
теквоа зам. в. теквова. – Теквоа лудо ми не требе у кућу, мож ни запали 

(Гос).
теквова зам. 1. такво; уп. теквоа. – Теквова се не работи у туђу кућу (Ор). 

2. в. таквоја(те). – Дај теквовате, да пинемо, да се орасположимо (Чин).
текьвја, текваја, теквоја, мн. теквија, теквеја, текваја такав. – Текьвја је: од-

надвор мазан, изнутра грозан (Пет). Текваја ли сам била када сам била млада 
(Гос).

телен тесан изр. (н.п.). врло тесан. – Забьн ти је телен тесан (Ор).
телење с мн. телењета тељење. – У овија месец телењета су била при 

обете краве (НМл).
телетинка ж мн. дем. телци. – Имамо си телетинка, отелише се двете 

краве (Гра).
телијана пушка ж врста пушке. -Имал је деда пушку телијану (Цер).
телчинка ж зб. дем. телад. – Доведете детето, имамо си телчинка па да 

ђи види (Сук).
темељача ж грађ. 1. греда која лежи преко темеља. – Теј греде че буду 

темељаче (НМл. ТД). 2. положена греда у кровној конструкцији. – Поп стоји 
на темељачу, и рогови. Она дојде на плочу, држи попа и рогови (ВЛк).

тенальк м одсуство журбе и великог посла, опуштеност. – Он све 
работи на тенальк, па ја трчим и за њега (Пн, ВСв).

тепа изр. 1. тући, бити (о граду). – Џермане, џермане, да не тепаш наше 
поље (Тм). 2. тепајечи прил. сад. од тепа тући; убијати. – Умори се тепајечи 
коноштипје у градину (Вој).

тепе с геогр. зараван на врху брда. – На Кале на тепето била црква (Вој).
терђија ж (н.п.). простирка преко коња на којој седи јахач:уп. тертије. – 

Па га метну коњу на терђију (Рас, При).
теретан човек изр. крупан и тежак мушкарац. – Теретан човек станул, 

за никакву работу више неје (Кр).
тертије ж мн. (н.п.). в. терђија. – Па га стави коњу на тертије (Бе).
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тесацьк, -цка, -цко (прилично) узак. – Гредата је тесацка, не смејем да 
мињујем преко њу (ДД. Пок).

теслими душу изр. (н.п.). предати душу, умрети. – И тека душу тесли-
мише (Рас, ВСв, При).

теслими се свр. подлећи притиску, предати се. – Остарел сам, онемо-
жел сам и веч сам се теслимил, нек буде какво оче (Гра).

теснеје несвр. сужавати се; постати тесан (о одећи, обући). – Отесне-
ше му ципелћете, че му купујемо нове (Ста).

тесни несвр. сужавати. – Заузима селско и тека тесни путат (Изв).
ти-ту, ти-ту, лободо изр. недовољно јасно значење, (н.п.): кажи ми. – Ти-ту, 

ти-ту, лободо /Кога имаш од роду (Д-КВ, ЦД).
тији, -а, -о (н.п) тих, миран. – Да прегази тијега Дунава (Гос).
тињаив, -а, -о мутан; који је прожет муљем. – Водата мутна, тињаива, 

неје добра за пијење (Трњ). Песькат тињаив, неје добар за туја работу (ПРж).
тиће реч. тек. – Тиће и она нека дојде с вас (Сук).
тићем тека изр. тек тако; без припреме; без повода. – Одма појде 

тићем тека, без дреје и без леб (Вој).
тлче се свр. радити тешке и грубе (пољске) послове. – Тлчем се по 

њиве и ливаде, дрва берем, стоку пасем, никада дома несьм (ВЛк).
тоа ел тоа изр. ово или оно, изабери. – Тоа ел тоа, избери си једно од 

таја две (ДД).
тоајте зам. то. – Тоајте да купиш,
товар м 1. пртљаг; терет уопште (који носи јахаће грло). – Укачи то-

варат на коњатога и иди леб да однесеш на косачети (ВЛк). 2. стара мера за 
тежину, око сто килограма. – Купи три товара негасен креч и натовари и у 
колата (ВЛк). Товар вар /На самар (При).

товарија ж фиг. посл. гузица (дебеле жене). – Кој не цуне попа у руку, он 
че попадију у товарију (Пет. Рс).

тогоја зам. рет. тог. – Тогоја ли старца че узнеш (Пир).
тојашчица ж дем. од тојага тољага. – Дај ми, сине тојашчицуту, ја се с 

њу потпирам (МЈ).
толко прил. рет. дуго (време). – Ка се закара, она се после не смирљева 

толко (време) (Вој).
толкова па да је изр. баш је велики (угурсуз); зар је могуће да је тако 

велики угурсуз. – Толкова па да је, да ме не пушта с натоварена кола да минем 
преко његово стрниште (Пет. Вој).

тољим везн. (н.п.): зар. – Тољим ти се досади? (Пн).
топлачьк, -чка, -чко прилично топао. – Главицата му топлачка, детето 

има ватру (Вој).
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тополовина ж (посечено) дебло тополе, тополово дрво уопште. – 
Имам три дебеле тополовине дома, че ђи бичим на дьсће (Изв).

торица ж бот. серигуза Salvia pratensis. – Туј траву беремо за свиње, а 
зовемо у серуша или торица (Б-Па, Гњ).

травољак м травуљина; коров. – Морузата урасла у травољак, требе 
одма да ђу копамо (Сук, Вој).

тражи си ђавола изр. радити непромишљено, навлачити невољу, 
срљати у пропаст. – Прво мисли па после почињај, немој да си тражиш 
ђавола да се задужујеш без потребу (Држ, Трњ).

трампи свр. разменити робу за робу. – Очеш ли да се трампимо: да ти 
дадем грозје за свуту туја влну (Брц).

трасне свр. треснути. – Саплето се, трасну и строши си руку (Изв).
трвољи несвр. живети у самоћи и немоћи; животарити. – Трвољимо 

некако с бабуту, ама једва, једва, синко (Сре).
тргне дим изр. повући дим при пушењу. – Навикло на лулуту: прво 

тргне дим па одговара какво га питаш (Чин).
трејер/тријер м тријер. – Купи нов новишат трејер у Власи (Вој).
трејерисује несвр. тријерисати. – Веч три дьна трејерисујем жито, 

руће ми отпадоше од вртење трејер (Вој).
трепета несвр. (н.п.). треперити; лепршати на ветру. – Трепетлика тре-

петала, пуна бисера (Гос). Глува вера трепетлика трепетала (Јел).
трепне му у срце изр. јако се узнемирити. – Нешто му трепнуло у срце 

и падал насред пут (Пир).
трепка несвр. жмиркати. – Он само поче ситно да трепка и да замуцкује 

(Вој).
трепти (слнце) несвр. (н.п.). жмиркати, треперити. – Слнце трепти 

да зајде (Вој).
тресак м ударац који се јако чује. – Какьв се тресак направи на капију 

(ВЛк).
тресе браду изр. јако дрхтати (од хладноће). – Децата оѕебла, почеше 

да тресу браду (Држ. Јал).
тресу му се дреје изр. јако се уплашити. – Добил позив, тресу му се 

дрејете, не знаје за кво га траже (Сре).
трећопозивац м војник трећег позива. – Мобилисаше и мене, бил сам 

трећопозивац у тија рат, послегња одбрана (Сук).
трешчорак м зб. иверје. – Сас трешчоракат си заклаџујем огањ (ВЈ. Држ).
тријесте бр. оних тридесет. – Тријесте дьна што те слуша после, још 

ми неси платила (Кр).
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трилетница ж фиг. велика брига. – Мука, па мука, и па мука, ко да ме 
тресе трилетница (Пир).

тринајесе бр. тринаест. – Одлучил сам тринајесе овце балканће за 
продаву (Дој).

триста и тријесе наказа изр. изгрдити; извређати. – Ти ми триста и 
тријесе наказа, а не знајеш за кво (ДД).

трите бр. ове три; оне три. – Трите жене по цел дьн седу поди дудат, 
не померају се (Кр).

тричарка ж торба за мекиње. – У торбу тричарку понесем трице за 
пцета (Дој).

тричетворица бр. тројица-четворица; троје-четворо. – Окни тричет-
ворица да помогну да га дигнемо (При).

тричетрнајес бр. тринаест-четрнаест. – Имам тричетрнајес јаганци 
за продаву (ВЛк).

трк узв. трчи. – Трк дома и донеси сећиру и сећирче (Ста).
трка несвр. трљати (прстима, предметом). – Ако немаш нож, тркај 

конопацат сас остар камик (Јал).
трколија ж (н.п) оно што може да се ваља; ваљање, котрљање. – 

Олалија, трколија /Трколи се Стари камик (ДД). Олалија, трколија /Разваља 
се трколија (ДД).

трља несвр. масирати. – Врат ми се кочи, па ме жената трља (Пир).
трн. изр. од трн та на глог са лошег на горе. – Отидо из сиротињу у по-

голему сиротињу, од трн та на глог (Кр).
трни несвр. 1. ограђивати трњем; затварати пролаз трњем. – Трним 

од путат да ми не улази стока у њивуту (Јал. Вој). 2. фиг. не враћати дуг или 
позајмљени предмет. – Немој му даваш, тија трни опасно, па после каже да 
му неси дал (Вој).

трњице с хип. и дем. од трње трње. – Докара малко трњице да приградим 
лозје (Сук).

трњорак м запуштена ораница (делом) под трњем. – Са у мојто лозје 
трњорак, не мож да минеш (Вој).

трогодац м мужјак стар три године. – Продадо овна трогоца и узо 
убаве паре (ДД).

троготка ж 1. бот. црвена детелина. – Куде земља држи влагу и преко 
лето там да сејеш детелину троготкуту (ВЛк). 2. женка стоке која има око 
три године. – Булка је помлада од шарку, она је троготка (ВЈ).

тродупло прил. три пута више. – Дај ми стотку, че ти врнем тродупло 
(ВЈ).
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тројица бр. три мушкарца. – Срето тројица човека, не познавам ђи 
(Бер).

тронта се несвр. превише се облачити. – Тронта се ко баба у сто године, 
да се не смрзне (Пир).

троп-троп узв. који подражава куцање. – Троп-троп, госје ви иду (Пир).
тропа у мешину изр. шаљ. крчати црева. – Цел дьн ми нешто тропа у 

мешину (Изв).
тропу му зуби свр. цвокотати. – Почеше ми тропу зуби, ч-идем да се 

огрејем (Пет).
трошинчица ж дем. од троа (трошка, трошинка) мрвица. – Паде ми трошин-

чица у млекото (Гњ).
трпне свр. ослабити (жега; бол). – Чекајте малко да трпне жегата, па 

после че жњемо (Вој). Чекам да малко трпне болката, па че идем (Пет).
тртениче несвр. тртљати, гунђати. – Угаси, Боро, радијото да не трте-

ниче, главу ми размири (Гос).
трубејечи прил. сад. од труби, фиг. нарицати. – Сине-сине, сине-сине, тека 

си до дома отиде трубејечи (Вој).
трулав, -а, -о труо. – Ја на стоку не давам трулаво сено (Зс).
труљедина ж трулеж, труо комад дрвета. – Труљедина огањ не држи 

(Вој).
трупа несвр. (н.п.). стицати, штедети; стављати. – Капицу му низа-

ла/Беле паре трупала (СГл, ВСв).
трупне свр. ставити преко терета, увећати терет. – Она трупну и 

крошњуту преко товарат (Пет).
трупуљес, -ста, -сто који је онизак а плећат или дебео (особа). – Баба-

Дана беше малечка, а трупуљеста (Трњ).
трупчес, -ста, -сто који је кратак а широк (особа, брав). – Това јагне 

трупчесто, неје за домазльк (Бс).
труска се несвр. трести се у току вожње по неравном путу. – Трускам 

се кад седим у колата на душамето (Вој).
трчечћи прил. сад. од трчи трчећи. – Че идемо трчечћи, побрже да стиг-

немо (Вој).
трчи-влачи изр. обављати дуг и тежак физички рад. – Трчи-влачи, 

трчи-влачи, напрајимо кућуту (Брл).
трчне свр. хип. потрчати; отрчати. – Де трчни са-стовнуту и донеси 

ми воду (Пет, Држ).
тужно прил. мучно; неподношљиво (о болу). – Главата ме тужно боли; не 

штреца ме, али не престањује (Пет. Вој).
тудеј прил. рет. ту. – Тудеј су негде слезле да се напију воду (ТД).
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туку-туку узв. при вабљењу живине у обредној басми: дођи, приђи. – Туку-ту-
ку, бабина пиленца /Куде одила у скут носила (ВЛк).

тумба-лумба изр. којим се подражавају музика и весеље на свадби музика (раз-
новрсних инструмената). – Омиле ми тумба-лумба (НМл).

туњав, -а, -о спетљан, збуњен; несналажљив. – Туњаво ама убаво, па 
има срећу да дојде у вредни човеци (Пир).

тупањћа ж (н.п.). бубањ. – Мирише га свирће и тупанће (Км).
тупес, -та, -то кратак (брав). – Тупести и мали његови јаганци (Зс).
тупне свр. рет. сакрити; оставити па заборавити где је. – Тупне га не-

где па га после не мож најде (Пир).
тупне. изр. тупне тупан (н.п). огласити се (бубањ). – Штом тупне тупан 

одма излазимо на-оро (Сук).
тура на-срце изр. сувише бринути. – Не турај толко на-срце, на дечица-

та требе здрава и права мајћа (Рас).
тури свр. ставити стоци храну у јасла. – Ја че напојм кравуту и че вој 

турим (Соп).
Турчага м подр. Турчин, обесан представник турске власти. – Турчага је имал 

кулу там куде је са црквата (Брл).
тусак м нечистоћа која се при тријерисању издваја из зрневља. – По-

ловин тусак мешала (Соп).
тута ж деч. вода. – Очеш ли, бабино туту и папу (Вој).
тута несвр. радити по кући (погрбљена стара особа). – Тутам, тутам 

и не умејем да се услушам (Рс).
туткалисује несвр. лепити туткалом. – Ка туткалисујем ја растварам 

радњуту да не удара млого тија мериз на мене (Кр).
тутњи несвр. фиг. непрекидно радити кухињске послове и друге послове 

у кући. – Тутњим по ижуту целу ноч, све је мен на-руће (Вој).
тутулу-тутулу узв. којим се подражава посебан звук при пијењу из суда са уским 

отвором или при његовом пражњењу. – Тутулу-тутулу-тутулу, све га испи наједнуш 
(Вој).

тьвни се несвр. смањивати се видљивост услед наиласка кишних об-
лака. – Поче се тьвни, иду лоши облаци (Вој).

тьвничар м (н.п.). тамничар. – Седенћаре, тьвни тьвничаре. (Гос).
тьвно-зелен, -а, -о тамнозелен. – Купила убаву тьвно-зелену аљину 

(ВРж).
тьвњаива травка изр. мит. (н.п.), в. тамјаничје. – Тамо има тьвњаива травка 

(ВСв, Рас).
тьвњанито дрво изр. мит. (н.п.). в. тамјаничје. – Тува има дрво тьвњанито 

(При).
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тьвњаница ж мит. (н.п.). в. тамјаничје. – Тува има трава тьвњаница (Пс).
тьвњанова травка изр. мит. (н.п.). в. тамјаничје. – Тува има тьвњанова 

травка (Рас, При).
тьнак ветар изр. мет. спор али врло хладан ветар који пробија одећу. – 

Дува тьнак ветар, пробива дрејете (Дој).
тьначьк, -чка, -чко који је прилично танак; мршав. – Тьначко девојчето, 

мршавшко, али вредно (Држ).
тьнеје несвр. мршавити. – Старејем, кратејем и тьнејем, и почињам да 

се соплитам (Држ).
тьно прил. рет. тамно. – Там тьно, па како у рог (Ста).
тьнћи крај изр. опадање; беда; пропаст; смрт. – Како годинете 

мињују идемо кам тьнћити крај (Чин).

Ћ

ће прил. тек, изненада, одједном. – Ће видо сенћа иде камто мене и ја 
се уплаши; ноч, нигде никој, а ратно време (ДД. Чин. Ку. Цр). Не може ће тека 
(Цер).

ћебапче с мн. ћебапчета ћевап. – Келнер, донеси ми још једьн леб да си 
доједем ћебапчето (Пир).

ћев м жеља, задовољство. 1. изр. докара си ћеват јако оштетити 
своје здравље због непромишљености. – Прави се јунак, разлати се гол на 
ветьрат и докара си ћеват (Вој). 2. изр. ћев си напрај испунити своју жељу. – 
Сврне у кавену, ћев си напрај (Држ).

ћевлеисан, -а, -о поднапит. – Он се смеје само када је ћевлеисан (Рас).
ћевти свр. фиг. узалуд галамити. – Че ћевтите, ћевтите, па че се оћутите, 

као куче када ћевти (Тм).
ћеремидан, -дна, -дно који је боје ћерамиде, тамноцрвен. – Тражила да у 

купи ћеремидну опрешку и ћеремидну шамију (Рос).
ћеси се несвр. обарати главу и ћутати, мрштити се. – Старцат се цело 

јутро нешта ћеси, нече да орати с никога (Об).
ћеће с опсцена алузија игром речи: ћебе се изговара као ћеће, (н.п). – Играли се 

под ћеће (Соп).
ћецало с вулг. пеј. ишијас; место на телу захваћено ишијасом. – Ћецалото 

ми не дава да мрднем (Пир).
ћецка га торбата изр. вулг. одлазити у печалбу (са торбом о рамену). – 

Ћецкала ме је торбата у младе године, свако сам лето у печалбу ишьл (Пок).
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ћечав, -а, -о болешљив. – Ама ја сам ћечава целу јесен, не знам кво ми 
је (Сук).

ћильц м уштројени ован. – Подјесен карамо ћилци на сават, да се 
поогоје (Гос).

ћи-ћи-ћи оном. кикотања. – Ћи-ћи-ћи, само се ћикоти ко дете малечко 
(БЧ).

ћимајечи прил. сад. од ћима махати. – Пропадомо ћимајечи, ама он ни не 
виде, замину (ВС).

ћипи у главуту изр. јако болети глава. – Ћипи ми у главуту по цел дьн, 
не знам на какво че излезне (Сук, Јал).

ћирија изр. роба трговца коју превозе кириџије. – Карали су наши 
ћирију на пиротсћи трговци и оди това су живили (Гра).

ћиричав, -а, -о који је слабог апетита, пробирљив. – Това говедо зло-
гледно, ћиричаво, раната једе њега а не оно њу (ТД).

ћириш м грађ. фиг. радник који преноси грађевински материјал (гредице 
и друге терете, помоћник на грађевини). – Они мајстори, а ја, ћириш, пре-
носим (Пк).

ћиселеје несвр. фиг. повећавати се горчина, јад. – Оно ми ћиселеја, 
ћиселеја, ћиселеја, па му реко доста, бре (Вој).

ћиселица ж 1. бот. дивља јабука; кисела дивља крушка. – Ћиселица 
јаболка је добра за у туршију (Сук, Јал). 2. компот од киселог воћа. – Ја си на-
правим ћиселицу од аралиће сливе (Вој). 3. фиг. уображена особа. – Оженила 
се за милицајца и одма станула ћиселица голема, госпођа у опьнци (Вој).

ћиселшьк, -шка, -шко који је киселкастог укуса, накисео. – Виното мал-
ко ћиселшко, неје из плно буре (ВСв).

ћишница ж кишница. – Ћишницуту збирам у буре и сас њу перем (Гњ).
ћопавеје несвр. почети вући ноге због немоћи (болест, старост, повре-

да). – Почемо да ћопавејемо, нече да може често да се виџевамо, свате (Кр).
ћопци м мн. пеј. ноге и руке. – Отпадлицете ме болу, ћопцити, не могу 

си јело спремим, а сама сам (Пет). Ћопцити ме болу, нођетеринете, имам ра-
матиз (Вој).

ћоравеје несвр. губити вид. – Глувејемо, ћоравејемо, скоро че ни нема 
(МСв).

ћорачћи прил. сад. наслепо. – Најдо га ћорачћи у тьвницуту, напипа га 
(Држ).

ћордувар м грађ. сувозидина, зид од камена без везивног материјала. – 
Остали ћордувари од плевњуту (Кр, ВС).

ћорли се несвр. шалити се; задиркивати. – Ћорлише се с мене, шалише 
се (Ш).
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ћороча ж слепило. – Ћороча, ману да видим (Вој).
ћорчује несвр. живети (као) слеп. – Ћорчујем у једно ћоше по цел дьн, 

това ми је сва работа (Пк).
ћосав, -а, -о онај који нема довољно длака. – Ти си још ћосав, још неси 

за женидбу (Сре). Остарела сам, станула сам ћосава, несьм више за онуј ра-
боту (Кп)

ћош м трем, тераса. – Спал сам преко лето на ћош, кажемо и ћошка 
(Вр).

ћошенце с дем. хип. угао (грађевине; кривина на путу). – На ћошенцето 
че ме чекаш до самуту врбу (Дој). Нестало сеното; остало малко у ћошенце 
(Брл).

ћошка ж кратка и слепа градска улица. – Наша ћошка, све смо 
фамилија, тува се наши стари одавна доселили из Висок (Пир).

ћу-ћи, ћу-ћи узв. којим се подражава глас кокошке када је заскочи петао. – Ћу-ћи, 
ћу-ћи, како кокошка када квекне, теква си и ти (Д-Лу, Вој).

ћулавка ж капуљача; купасти фишек. 1. изр. кроје му ћулавку наса-
марити; оклеветати. – Кроје ти ћулавку, припазуј се оди њи (Пет). 2. изр. 
турају му ћулавку припремати замку. – Решили да му турају ћулавку, мрзе 
га (Трњ).

ћулуме с 1. лоптица од вунице на капи (детета, женске особе). – Тов 
на капицуту одозгоре окамо ћулуме, оно је од вуницу и за украс је (Пир). 2. 
фиг. шаљ. девојчица. – Ја това ћулуме, какву ми голему работу разврза, играчће 
да вој правим (Вој).

ћумурана ж јама у којој се прави дрвени угаљ. – Идем да распалим 
ћумурануту (Д-КВ, Пир).

ћуньк м, мн. ћунци ћунак за пећ; широка водоводна цев; фабрички 
димњак. – Забори ћунькат да донесем (Цр).

ћупенце с, в. ћупле. – У това ћупенце чувам топено масло (ДД).
ћупле с мали врч. – У това ћупле имало злато (Рос).
ћусне свр. јако ударити главом (бик, во, јарац, ован) или копитом (коњ, 

магарац). – Ћусну ме овьн, па сам се два дьна одмарал усред косидбу (Кп).
ћут, -а, -о шут. – Он има ћути волове, а Јеленко има вилести (ТД).
ћутак м мужјак без рогова или са кратким роговима (во, ован). – 

Ћутакат ми је појак од Сивчу (Вој).
ћутачљив, -а, -о, рет. ћутљив; уп. ћутежљив. – Деда Цека беше ћутачљив 

човек и цел живот је бил само овчар (Сук).
ћутежљив, -а, -о, в. ћутачљив. – Башта му беше ћутежљив човек, а синат 

је повише на мајћу (Пс).
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ћутук м фиг. као пањ: глувонема особа. – Станула сам ћутук: само ми с 
руће казуј, ако је с уста, нема те разберем (НМл).

у

у предл. 1. код. – Отиде у мајћу ми да тражи масло, да се лечи (Зс). Он 
је у Бошка Мармара овчар (ВС). 2. кроз. – Она улезе у капије (Бла). Дебела, па 
не мож да улезне у вратата (Кс, Бла). 3. по. – Отишьл у сено (СГл). Мира је у 
Суводољете негде (Чин). Када сам била у селата ја сам носила гумени опьнци 
(Гњ). Он је горе у брдата, високо (Гос). 4. са. – Све ђу ућите у прстење (ВРж). 
5. у току. – То је у годину једампут (Рс). У снегат са нема работа (Км). У ночу 
оперем, преко дьн немам време (Гос).

у узв. чуђења, изненађења, страха: јао, леле. – У, колка си змијетерина излезе 
из рупуту (Гра).

у гниле круше изр. шаљ. дуг и неодређен временски период (у коме има 
гњилих крушака). – Ја сам се родила у гниле круше (При, Пн).

у, да се не знаје изр. зар је морало баш то да се деси. – У, да се не знаје, 
Мирко, толко добар човек да умре, и тека лоше да умре (Јал. Вој).

у-по изр. да свако да по. – Ајд да се кладимо у-по ћило рећију (ВЛк).
уа узв. згражавања. брука, срамота. – Уа, лопов у лозје (Вој).
убавчица ж (н.п.). лепотица. – Девојчице, убавчице (При).
убедљив, -а, -о онај који оптужује, окривљује. – Убедљив је, неје добар 

човек (Км; При, м, 1833).
убере свр. сузити у току израде (одевни предмет, део одевног предме-

та). – Убери малко капуту да му не пада преко челото (Вој).
убива несвр. фиг. 1. омаловажавати. – Све што чиним, она ме све убива 

(Сук). 2. изр. убива ме с цену јако смањивати цену продавцу односно јако 
увећавати цену купцу. – Убива ме с цену, знаје да немам куде да продадем 
грозјето (Вој).

убира несвр. сужавати у току израде (одевни предмет, део одевног 
предмета). – Еве како се убира и подешава, черко; гледај од мене, па пробај, 
учи се (Држ).

ублажни (се) свр. запрљати (се) масноћом. – Ублажни си руће оди сла-
нину, па ђи трљам сас песак (Трњ).

уболести се свр. оболети. – Уболести се башта ми, не мож да пооремо 
жито (СГл).

убран, -а, -о трп. пр. од убере: сужен (део одевног предмета). – Млого ти 
је џемперат убран у рамената, испуштани бодове (Вој).
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убрже прил. убрзо. – Она умре, а убрже и он по њу (Пет). Убрже по њега 
умре и она (Км, Бер).

убрзга се свр. захуктати се; јако се наљутити. – Убрзгала се бабичка-
та, че буде карање (Вој).

убрзи се свр. убрзати се. – Ја че се убрзим, малко и че потрчим и че ђи 
стигнем (Трњ).

убрка свр. збунити (се); запетљати се. – Убркаше ме с окање и честе 
команде (ВЈ). Убркал работу, не умеје се опрај (Пл). Почемо га убаво, ама по-
сле га некако убркамо (Јал).

убрљави свр. направити неред; пореметити односе. – Штом дојде у 
нас одма нешта убрљави и напрај ни карање (Пет, Вој).

убрнди се свр. рет. почети јако одзвањати. – Убрндело се ѕвонци, овце 
се врчају из пашу (ДД).

убуни свр. 1. збунити. – Убуни ни с окање, па са не знамо какво да ра-
ботимо (Сук). 2. побунити. – Убунил радници, оче да штрајкују (Зав).

убучи свр. почети непрекидно зујати. – А љаници, трмће убучале (При).
увалено место изр. геогр. увала; угнуће на тлу уопште. – Куде су злато 

ископували има увалено место (Пок).
увечер прил. увече. – Дојдете јутре увечер, ја че си будем дома (Ру).
увивка ж. покривач. – Ведро му небо увивка /Становьн камик под-главу 

(Пс). Покри га још с нешта, тьнка му је увивката, че оѕебне (Сук, Вој).
увије свр. уплести (венац увијањем цвећа). – Окол копину, врбу и дрен 

увијемо веньц за загон (Пк).
увискан, -а, -о трп. пр. од увиска: окићен навешаним плодовима и украсима, 

украшен. – Целата соба увискана сас јаболће, гроздове и класове (Вој).
уводи воду изр. постављати водоводну мрежу (у кући, штали, дво-

ришту). – Уводим воду у кућу, при стоку и у двор за чешмицу (НМл).
увошти се свр. јако омршавити. – Увоштила се, само још косћете оста-

ле на њу (Вој).
уврљује несвр. убацивати. – Уврљувамо морузу у амбар, руће ми от-

падоше од работу (Пет).
увуцка се свр. почети трчкарати тражећи излаз из неугодне психо-

лошке ситуације. – Када га виде жената, она се узнемири, увуцка се и он 
примети да има нешта лоше (Вој).

увче несвр. рет. дахтати; хуктати. – Што увчеш? Де полька, нема 
страшно, че га решимо (ПРж).

увьшавеје свр. постати вашљив, увашавити. – Ја увьшаве откако пре-
спа при њи туја ноч (МЛк).
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углави свр. заглавити, упасовати. – Да углавиш тија камик, да не мрдају 
онија окол њега (Чин).

угласи свр. звучно ускладити. – Угласе се звонци, па милина да слуша-
мо (ДД).

угленчьк м дем. од углен 1. комадић жара. – Турим угленчьк у клечћете, 
раздувам и оно се запали (Јал). 2. угашени угљен. – Да најдеш угленчьк оди 
сливово дрво (МЈ).

уговњави се свр. усрати се; упишати се; замазати се туђим изметом. 
– Напил се па се уговњавил и са га окају говњар (МЈ, ВС).

уговњарил работу изр. подр. покварити оно што је добро урађено. – 
Сакал да поправља това што смо убаво уработили, па уговњарил работу и 
одма си отишьл (Држ).

уграби свр. фиг. завршити још понешто; урадити што више (пре одла-
ска са посла). – Варка да уграби док не падне мрак (ВСв).

угревује несвр. повећавати напетост непотребном журбом и нерво-
зом; упињати се да се све заврши како ваља (организатор). – Само трчи, 
само угревује; млого госје че буду, а он не мож да најде паре на зајем (Вој).

угрми се свр. затворити прилазе, пресећи путеве (ниско растиње). – 
Угрмило се, углумило се, гора голема, не мож да минеш (Сук).

удари га та га расипа изр. јако ударити (о особи). – Борко га удари та 
га расипа, обори га (Пет).

удаџба ж (н.п.). удаја. – Љуба му је на удаџбу дошла (Км, При).
удере се свр. почети викати на некога. – Удра се на мене без потребу 

(Пир).
удлакавеје свр. обрасти длаком. – Покажи ми да видим дали си и ти 

удлакавела ко ја (ВСв).
удобнос ж, в. удопство. – При њи је слога и удобнос, умејала је да се оже-

ни (Сук).
удопство с добри услови за живот; добро организован живот, удоб-

ност: уп. удобнос. – Там куде се оженила нема да има това удопство како што 
га је овде имала (Вој).

удрви влашу изр. подр. држати флашу с пићем и не померати се с ме-
ста, превише пити. – Свак удрвил влашу, пију по цел дьн пиво (Гос).

удреме се несвр. задремати, оборити дремеж. – Бејо млого уморна, 
удрема се и не спреми вечеру (При).

удрнка се свр. 1. почети звонити и одзвањати. – Удрнкали се ѕвонци, 
овчар докарује овце у појату (ДД). 2. фиг. почети брбљати јаким гласом. – 
Дојде Милка Станчина, удрнка се; ни-је да бегаш, ни-је да ђу слушаш (Вој).
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удуши се свр. почети тешко дисати; запарити се од зноја (ноге, тело). 
– Успара голема, удушимо се (Гра).

удьне свр. удахнути. – Како удьнем оно ме заболи поди ребрата на ле-
вуту страну (Сук).

ужванћа се свр. почети брбљати и галамити. – Ужванћа се жена, гла-
ву ми размири, и ја си побего од њу (Сук).

ужмига се свр. размилети се (змије, мрави, народ). – Ужмигало се на-
род по њиве (Држ).

узглоби свр. подесити да део уређаја заузме правилан положај. – Де 
полька, отварај очи да га убаво узглобиш (Пир).

уздиѕује се несвр. хвалити се, разметати се. – Немој се толко уздиѕујеш, 
убаво те знамо која си (Држ).

уздлг, -а, -о прилично дуг. – Ремикат ми је уздлг, да га малко скратиш 
(Изв).

уздлжак, уздлшка, уздлшко (мало) дужи. – Таја је притка уздлшка, дај по-
краткуту (Сук, Вој).

уздржа се свр. уздржавати се; одрицати се; ћутке подносити увреде. 
– Наше мајће су умејале да се уздржају, да трпу, да буде мир у кућу (Сук).

уздуж-низдуж изр. (н.п.). са свих страна тући. – Па он жену уздуж-низ-
дуж /Уздуж-низдуж (Цер).

узет, -а, -о трп. пр. од узне узети; украсти. – Мене узета лопата, украдена 
(Соп).

уз(и) предл. уз; поред, покрај: уп: узьз. – Децата дојдоше и стануше узи 
мене, радују ми се (Гос).

узиде свр. нагло се подићи (пламен, пара, прашина, бука, комина при 
врењу). – Запали се камара, запалише се стогове, узиде огањ до небеса (Пет).

узмеџи предл. између. – Детето улезе узмеџи волове, леле, да га не згазе 
(Рс).

узмита несвр. мести ка гомили ђубрета. – Тија шушљак че узмитам уз 
буњиштето (Вој).

узмьциња несвр. измицати ходајући натрашке. – Како ја увати ножат, 
он поче да узмьциња и ману да ми прети (Пет).

узока свр. рет. почети дозивати. – Он узока тате, тате и башта му отрча 
да види какво је (Б-ЦЈ, Гњ).

узретно прил. прилично ретко (о усеву). – Житото узретно никло, ама је 
њивата јака, оно че се настоли (Сук).

узьз предл. в. уз(и). – Она се усправи узьз дрвото и рече да ђу сликам (Вој). 
Черката је све узьз мене и помага ми у сваку работу (Чин, Вој).

уииј узв. на крају (веселе) песме. (Рас, При).
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уиси узв. преклињања у песми: забога. – Уиси, брале, болело те грло (Км, 
При).

ујади (се) 1. свр. наљутити се. – Млого га ујадисте, отиде си без ручьк 
(Пет). 2. несвр. трпети јад. – Она се је млада ујадила. (Рас, При).

ујауче се свр. почети јаукати. – Закачил леву ногу у прасе и ујаучал се 
(Зс).

уједа се свр. прогањати; безразложно кажњавати. – Јетрвата се уједа 
у мене, оче да ме нема (Тм).

укапча (се) несвр. закопчавати (се): уп. укопчује се. – Ја се укапчам до 
гушу, да ме не лади ветьрат (Км).

укатрани (се) свр. запрљати (се) катраном. – Укатранил сам си руће, 
прво че ђи трљам сас песак па после че се мијем (Кр. Зс).

укачи (се) свр. попети (се) на коња; ујашити коња. – Ја се укачи на 
Мишка и крену у град (Јал).

укладе се свр. имати врло много плодова на гранама (и стаблу) (воће, 
поврће). – Грозје родило, па се уклало (Вој).

уклепа се свр. почети одјекивати (прангије). – Клепалото се уклепало, 
ајде да поодимо (Пс).

уклецка се свр. почети одједном храмати (због уганућа, убода или по-
вреде). – Она се уклецка одједнуш и рече да је сьсретла ногу (Сук).

укове свр. добро учврстити (ексерима) са свих страна. – Оно уковано 
од све стране, че имамо муку да га расковемо (Брц).

уковује (се) несвр. учвршћивати ексерима и закивкама. – Ако се млого 
уковује дрвото, може да испуца (Пет).

укопа се мука изр. фиг. угнездити се болест, оболети. – Укопа се мука 
у мене, боли ме под-груди, мирку немам (Изв).

укопче (се) свр. закопчати (се). – Укопчи навлакуту убаво, да се не 
види јорганат (Пир).

укопчује (се) несвр. в. укапча се. – Неје зима, немој ме толко укопчујеш 
(Гњ, Пир).

укорава се несвр. указивати на некога као на негативан пример. – На 
туј жену смо се највише укоравале, била је нечиста и незакрпена (Мр, Ш).

укрека се свр. фиг. почети гласно и дуго гунђати. – Укрека се бабичка-
та, не дава да се продума за това девојче да идемо (Држ).

укровује несвр. украјати. – Мајстор укровује и шије, а ја му помагам 
(Пир).

укундише се свр. повредити се (јако). – Укундисал сам се од сецање 
големо, клк ме поче боли (ВЈ).
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укупно село изр. село збијеног типа; уп. ускупно село. – Наше село је 
укупно село (Трњ).

улети свр. фиг. упасти у невољу. – Поче млого да се излатиш; отвори 
очи да не улетиш у некоју невољу (Вој).

ули несвр. хулити. – Не улете на бога: нека је на сви здравје па и на тичи 
у-гору (ТД).

уљ м вет. израштај испод кљуна код петла (и кокошке). – Испод браду 
при петла и кокошку је уљ, а креста је изнад главу на петла (Пл).

уљева слзе изр. (н.п.). (непрекидно) плакати. – Двори мела, сузе уљевала 
(Бз).

умеље казување изр. фиг. (по навици) гутати речи и њихове делове при 
брзом казивању. – Умлела казување ко стара воденица брашно, па ђу не могу 
разберем (Км).

умерава се несвр. обуздавати се. – Оче да ме наљути да се скарам с њу 
пред мужа ми, а ја се умеравам, сачекам све да каже, па после полька кажем 
да ли је истина (ВСв).

умерише се свр. пеј. добити непријатан мирис (услед кварења). – Сире-
њето се умерисало, неси га негувала како требе (Кр).

умеша се у жене изр. постати сличан женама (о мушкарцу). – Умешал 
се у жене и станул ко жена, само се с њи дружи (Сук).

умеша у народ изр. увести међу људе. – Води га по славе, по свадбе, по 
вашар, умешај га у народ (Пет).

умешује се несвр. мешати се; убацивати се. – Какво год да оратимо она 
се све умешује, намита ни орату (Држ).

умијач м крпа којом се бришу опрани судови. – Умијач је крпљак с који 
премивамо судове (Д-Лу, Црв).

умложи се свр. умножити се; бројчано се увећати. – Умложише се по-
ганцити, уши че ни изеду (Пл).

умодри свр. обојити у плаво. – Млого си умодрил кућуту, по цигансћи 
(Пир).

умрела му кобасицата изр. вулг. фиг. не моћи обављати полни чин (о 
мушкарцу). – Залуду се силиш, теб ти је веч умрела кобасицата (ВЈ).

умрждори се (ћиша) свр. почети непрекидно падати (киша). – Ум-
рждори се ћиша и три дьна не престањује, не можемо да излазимо у поље 
(Пет).

умрл (му) студ изр. мит. не бити више хладан (вода, предмет, особа). 
– Навикне се на ладно и кажемо да му је умрл студ, или кад вода мане да је 
ладна (Б-Са, Пир).
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уму 3 лмн през. од уме (презент: умем, умеш, уме, умемо, умете, уму) умети. – 
Они уму све да напраје са секиру (К-ЦВ, Пир).

упалка се свр. јако се ужурбати како би се брзо завршила припрема. 
– Упалкамо се све да спремимо на време, големо госје, млого госје че дојду 
(Пет, Вој).

упекљује (се) несвр. упетљавати се, започињати посао без изгледа да 
се заврши. – Немој се упекљујеш у туја работу, неси ни мајстор ни вредан 
домаћин, а и паре големе че ти требу (Сук).

упери се свр. почети прогањати (увредама, свађом, тучом). – Не знам 
зашто си се уперила на мене, никакво ти зло несьм учинила (Вој).

упитује несвр. запиткивати; испитивати. – Немој ме више упитујеш, 
нечу ти више ништа кажем (Рас).

уплатка (се) свр. збунити (се), запетљати (се) у журби. – Млого се 
уплаткасте, нема да испадне како требе (Вој). Ти ме уплатка, збуни ме с твоје 
команде (Сук, Вој).

уплти се у очи изр. унесе се (у очи), остати у сећању као свежа слика. 
– Уплтил ми се у очи деда Дина: како да га гледам пред мене када се сетим 
за њега (ТД).

упљува свр. попљувати. – Де се одмькни од мене, све ме упљува с това 
твоје причање (ПРж).

упропастен, -а, -о упропашћен; унакажен. – Нашата градина упропа-
стена, нечијо говедо газило по њу (При, Пн).

упути свр. послати. – Упути му поздрави од мене (При).
урастује свр. прекривати се (травом, растињем, длаком). – Ливаде 

урастују у гору, а појате одавна падле (Пк).
уребече се свр. почети се (детињасто) кикотати. – Она ка се уребече 

не мож се заустај (Вој).
уреди свр. добро обавити припрему за обављање обичаја (о сахрани). – 

Саме уредиле покојникатога и туриле га у сьндьк (ПРж).
урица се несвр. преузимати обавезу, давати реч. – Најмладата черка се 

урица да чува мене и старцатога (Тм).
урупче с новчић; златник. – Да доватиш урупче (Рос). Баба ми у капуту 

ушила урупче (Брл).
усвет бели изр. далеко; незнано где. – Отишло је усвет бели да мож 

паре да заради (МСв).
усере се свр. фиг. вулг. обрукати се. – Усрал си се, усрал си работу, немој 

се казујеш за човека (Чин).
уси узв. запрепашћења: зар је могуће. – Уси, прејде ми млекото (Вој. Км).
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усиљава се несвр. захуктавати се; појачавати се; постајати све јачи. 
– Ветьрат се усиљава, прави големе соспе, не знам како че пројдемо (Вој).

усипује (се) несвр. поливати (се). – Пази да си сас помијакат не усипујеш 
дрејете (Сук).

уситни (се) свр. измрвити. – Сирењето се уситнило у торбуту (ЦД).
ускопити се свр. узјогунити се. – Он се одједнуш ускопити, порече се 

и отиде си љутит (Рас).
ускрпи свр. прикрпити. – Стури гуњуту, ја че ђу зачас ускрпим (Км).
ускупно село изр. в. укупно село. – Село је ускупно, нема заселци (Ш). 

Наше село је ускупно (Соп).
усметен, -а, -о трп. пр. од усмете збунити, помести. – Млади су усметени: 

не знају како је било у старо време, а не знају и како требе у ново време (Кр).
усмије се свр. (н.п.). осмехнути се. – Марко се усмије под мустака (Гос).
усмрдељњаци м мн. пеј. прљава одећа (старих особа). – Кој че му пере 

тија усмрдељњаци (Сук). Носи си усмрдељњацити далеко, душа ми се усмрде 
од њи (Пет).

усмркује (се) несвр. шмркати; повремено увлачити слину. – Немој се 
усмркујеш да ми не подгадиш једењето (Пир).

усмрциња несвр. увлачити слину, шмркати. – Немој да усмрцињаш уз 
трпезу, подгаџујеш ми једење (Гњ, Пир).

успава 1. несвр. успављивати. – Ћути, успавам детето (Сре). 2. свр. за-
спати. – Штом легне одма се успава (Вој).

успаљује се несвр. осећати снажну сексуалну жељу. – Штом се ватим 
у оро ја се успаљујем, разигра ми се снага; дошло време мужа да тражим, да 
се женим (Чин).

успраји се свр. усправити се; одупрети се. – Успраји се, черко, не давај 
да те газе (ЦД).

успрчи се свр. штрчати увис. – Врзала матикуту у цедилото, а држаљето 
се успрчило нагор (Дој).

уста. изр. носи га на сва уста свуда и свима причати о особи (хвали-
ти; оговарати). – Носи ме на сва уста и нигде ме још неје повалила (Вој).

уставља несвр. заустављати; прекидати; уп. устављује се. – Идем да 
устављам воденицуту, веч домиља (Вој).

устављује се несвр. в. уставља. – Прича и не устављује се (Сук).
устатлаби се свр. доћи непозван, наметнути се. – Научило да се устат-

лаби уз некога само да има вајду (ВЛк).
устење се свр. почети стењати; укукати се. – Штом седнемо уз трпе-

зу, жена се одма устење, болна, па ми преседне једење (Пет).
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устрѕа несвр. плакати и шмркати. – Жената ти само нешта устрѕа. Дали 
си ђу бил или бијење тражи (Пет).

устришче прил. рет. преко свега још и то. – Това што ти кажеш да је 
турено устршељ, ми у Чивлик кажемо турено устришче (БЧ).

устрану прил. одвојено, посебно; скраја. – Ја стану устрану само да гле-
дам народ како игра и како се весели (Јал).

устрчује несвр. пети се трчећи. – Устрчује уз врљакат, вежба срце (ВЈ. 
Кп).

устуца несвр. 1. враћати мало уназад (запрежно грло). – Устуцам гове-
дата малко наѕад да се мож колата поравњају сас това што че товаримо (Јал). 
2. мит. враћати опасан облак уз басму која почиње са усту, усту, облаче: назад, назад. – 
Усту, облаче /Иди далеко, у пусту гору /Куде народ нема (Пк).

усувује се несвр. кришом улазити и красти. – Усувује се на човеци у 
кућу и крадне, износи, вачали су га, били су га (Пет).

усупротива прил. насупрот. – Ене га там усупротива у Поној страну 
(ВЛк).

утаври се свр. ирон. јако оболети; припремити се за умирање. – Стар-
цат се утаврил, само што не льцне (Сук).

утепљак м фиг. 1. будала. – Оно утепљак, ништа не разбира (Нш, Пир). 2. 
шаљивџија који нема мере. – Гоца Кривћин је бил голем утепљак, свашта че 
каже само смеј да напрај (Пк).

утепује се несвр. често се саплитати и падати. – Поче штап да носим, 
да се не утепујем по путове (Јал).

утикну муће изр. притиснути невоље. – Утикнуше ме муће, бриђе, 
смртове и поче да се губим (Ста).

утиши се свр. фиг. изгубити живахност, клонути. – Работил сам, пил 
сам, појал сам, одил сам; са остаре, дојде време да се утишим (ДД).

утлцан, -а, -о понижаван; немоћан. – Ја сам само једьн утлцан стар чо-
век који само чека дьн (При).

утом прил. тога тренутка; одмах после тога. – Утом он стиже (ЦД).
утопује несвр. 1. утапати. – Ја утопујем качето у воду да постоји два-

три дьна, па га после перем и користим (Изв). 2. фиг. спајати у велику целину. 
– Ако отидемо у колектив, нашто имање че се утопује у задружно и више 
нече да је наше (Вој). 3. фиг. упропашћавати. – Он утопује теја паре у кавену 
и оне му се отуде не мож врну (Кр).

утупа свр. сабити длановима прашкасту или тестасту масу. – Утупа-
мо брашното да се не квари (ДД).

ућин, -а, -о ујаков. – Очеш ли, ућин, да ми донесеш ладну водицу (Об. 
Вој).
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уцваска се свр. 1. запрљати се житком масом. – Уцваскала се у пекмез 
и тесто (Чин). 2. лоше се нашминкати. – Уцваскала се с помаду да буде по-
убава, а оно не може (Сук).

уцврчи се у уши изр. почети зујати у ушима. – Уцврчало ми се у уши 
и ништа не чујем (Трњ).

уцопа се свр. рет. упрљати одећу (машћу, пекмезом, тестом). – Куде се 
толко уцопа, што неси пазила (Чин).

уцрвени свр. обојити у црвено; запрљати црвеном бојом. – А капијуту 
че уцрвеним, одалек да се види (Брц).

учељати се свр. почети грдити и вређати; раздражити се; постати 
раздражљив. – Учељатила се бабичката па се само кара (Пет). Снаата беше 
кротка, ама са се учељати па само ока и командује (Пет).

учувује се несвр. пазити се; чувати здравље. – Не да буаш, него да се 
учувујеш, ако очеш да постигнеш нешта у живот (Пет).

учукује несвр. забијати ударцима чекића или маља. – Убаво да учукујеш 
јексерити, да после не закачују (Јал).

учурдише се свр. збунити се; не умети се снаћи. – Ја сам се учурдисала, 
не знам коју работу прво да работим (ВЛк).

уштеблчи се свр. укрутити се; препречити пут. – Стану на путат, уш-
теблчи се и не дава да минемо (Пир).

уштрокавеје свр. запрљати се; дуго носити неопрану одећу. – 
Уштрокавеје за теја две недеље, па дојде на премену (Гос).

ушушње се свр. почети шушкати. – Ушушња се нешто у собуту, дали 
је поганац (Пл, Грш).

Ф

фарфе ж мн. (н.п.). нејасно значење. – Носи тријез-две фарфе, жене (Пк). 
Таја реч фарфе има ђу у песму (Пир).

фебрувар м фебруар. – У фебрувар месец најголеми снегове (ВЛк).

Х

хумове м мн. (н.п.). нејасно, вероватно: кумови. – Ал (Десана) боља по хумо-
ве /Хумове ти требају до века (Не знам какво значи, али требе да је карактер. м, 1907, 
Кр).
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Ц

цаловьн, -вна, -вно, трп. пр. брбљив; који не може да сачува тајну. – Ца-
ловна жена, што чује све исприча на сви, одма те цело село знаје (При).

цапне свр. 1. ујести (пас, змија). – Цапнула га змија, једва га спасили 
(СГл). 2. фиг. изненада јако ударити (по леђима, нози, глави). – Цапнул га са-
штап по-главу и заслутил га (Држ).

царевица ж (н.п.). кукуруз. – Да се роди царевица /Царевица и пченица 
(Рг).

царство и бабаство изр. (н.п.). царство и очевину. – Да наследи царство 
и бабаство (Пс).

цвејће градинско изр. лепо и свеже цвеће из цвећњака, врта. – Ти си 
ми цвејће градинско (Гос).

цвелба ж плач; жалост. – Дете вој умрело, голема цвелба (ВСв, Гњ. Трњ).
цвеће. цвећенце с, дем. од цвеће, зб. цвећетића разне врсте цвећа. – Волим 

да имам разна цвећетића у мој двор (Зав).
цвећишта ж зб. од цвеће (пеј) разне врсте цвећа. – Кажемо цвећишта, а 

кажемо и цвећетија (Јел, Рос).
це 3 лј през.од оче ће. – Це видимо дали има (Б-ГК, Бла). Пијаница, куде це 

задржи паре (Соп).
цевка ж калем, цев за намотавање конца. – Да пресучеш теја три цевће 

на једну (Вој).
цевчи несвр. пеј. пити без мере. – Прејел, па само цевчи воду (Вој).
цени момка изр. погађати слугу. – Че идем у Планиницу или Барје да 

ценим момка (Сре).
ци скраћено: од че си ћу да. – На вашар ци купим кво ми требе (Соп).
цигуљћа ж музички инструмент уопште. – На чешаљ лис од ретију, 

това је цигуљћа (Кр).
цимне се свр. изненада се заљуљати. – Колата тргоше одједнуш, а ја се 

цимну, само што не падо (Пет, ПРж).
црвачћи пишти изр. јаукати из све снаге. – Од комшикуту црвачћи 

пишти, крадне у (Зав. Вој).
црвени бробинци м зоол. легло црвених мрава. – Наша је меџа: црвени 

бробинци, круша вочкана, круша пепељана, круша присадена (Рос).
црвењакав, -а, -о црвенкаст, има црвени прелив. – Црна бука је по 

црвењакава, а бела бука има шару као лептирићи (Пк).
црепак м зб. гомила црепа. – Црепакат предени уз дувар, да га не газимо 

и не трошимо (Пет).
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црква да отстоји изр. да се најпре обави литургија. – Чекамо црква да 
отстоји, празник је (Пир).

цркљоше свр. пеј. црћи. – Че цркљоше по путовете, пијана ала (Пир).
црн повој изр. црна трака или плетеница од дебеле пређе за омотавање 

повијеног одојчета, знак његове зле судбине. – С црн повој си ме мајчице по-
вила, срећу немам (Сре).

црната кола изр. (црна) кола која кроз град возе покојника до гробља. – 
Скоро че ме одвезу црната кола (Пир).

црниљњак м 1. црна одећа која се носи у жалости, црнина. – Три го-
дине не стурам црниљњакат, помреше ми родитељи и сестра (Јал). 2. фиг. 
црна судбина. – Залете се по убавило, узо пијаницу и недомаћина, тува било 
црниљњакат (Сук).

црно поди ноктити си не дава изр. велика шкртица. – Тија си не дава 
ни црно поди ноктити, те че теб да помогне (Јал).

цупьр-цупьр, коледо изр. којим почиње коледарска басма: куц-куц, коледо. – 
Цупьр-цупьр, коледо /Посрало се говедо (СГл).

цькче несвр. сиктати. – Само цькче на тебе ко змија (Пир).

Ч
чабре с мањи чабар. – У това чабре је овчо сирење, њега чувамо за 

славу (Кс).
чавка ж фиг. шаљ. радознало (женско) дете; уп. чавчица. – Бабина чавко, 

у кво си се зачајало (Пир).
чавре с врста текстилног предмета ручне израде. – Он ју даде огле-

дало /Она њему бело чавре (Дој).
чавура ж чаура. – У Прогон, там куде су били шанци, има плно чавуре 

у нашуту њиву (Вој).
чавчица ж фиг. дем. од чавка, в. чавка. – Чавчице бабина, ти све видиш и 

све знајеш (Држ).
чаир ж велика зграда из турског времена. – Знаш ли, нано, сокак води 

крај чаира (Гос).
чап м грађ. алатка за одређивање дужине. – Дај ми чапат, с њега брзо 

одмерим (Пир). Чап је за мерење дужину црепови (ВЛк).
чапраз диван изр. дуг и празан разговор са брбљивцима, који обавезује 

на стрпљиво слушање и учтивост. – Нечу да њим правим чапраз диван, неје 
ми ни до једење ни до пијење (Пир).

чапур м скраћена рачва на дрвету. – Соја стоји испред јегрек и има 
млого чапури, на њу се закачују дреје и једење за овчара (При).
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чарапчек м мн. чарапчичи, дем. и хип. од чарапа дечија чарапа. – Детенцето 
си изгубило чарапчек (Пир).

час. 1. изр. неје по туја час то га не занима. – Неје он по туја час 
дошьл, него оче да прај работу да му Милка буде снаа (Чин). 2. изр. час-час 
врло често; повремено. – Час-час, па бата Сретко сврне; штом му се припије 
рећијица те га у нас (Вој).

чвакне свр. фиг. појести с ногу. – Да чвакнем малко, нечу гладна да по-
одим (Пн).

чвороив, -а, -о в. чвораив. – Че га бијем с чвороиву мотку (Рс).
чедека прил. куда. – Чедека појдосте нагоре (Д-ВО, Кр).
че ли изр. зар. – Срба че ли је до век (Црв).
че очеш изр. мораћеш. – Одма да идеш! – Нечу! – Че очеш! (Вој).
чебар м (н.п.). чабар. – Од два грозда чебар вино (Цер).
чегьр узв. који подражава глас јаребице. – Јеребицата поје чегьр, чегьр (Гра).
чегрче несвр. оглашавати се јаребица, глас јаребице. – Јеребица там 

чегрче, че најдемо јајца (Нш).
чекајечи прил. сад. од чека чекајући. – Да полудејеш чекајечи (ВЛк).
чекија ж џепни ножић (преклапач). – Баба си све носеше чекију за-

појас (Гра. Км).
чекрк-чекрк узвик којим се оглашава једна птица при позивању јата. 

– Свако јутро на кејат чујем това пиле чекрк-чекрк, требе да је оно скорьц 
(Пир).

челичи се несвр. одржавати добро стање организма радом, вежбама, 
излагањем хладноћи. – Челичим се, работим, не подавам се (ДД). Немој се 
челичиш, ладно је, облачи се (Сук).

ченђеле с гвоздена кука са два шиљка за вешање меса, ченгел. – Дадо 
му ченђеле да се услуша и не врча ђи, каже не мож ђи најде (Км. Вој).

чепаво прил. 1. искривљено, изобличено. – Немој, чере, чепаво да стојиш, 
стој си право (Вој). Немој чепаво да одиш, тека си квариш петете, неје тека 
добро (Сук, Вој). 2. изр. чепаво орати искривљавати истину, оговарати; ла-
гати. – Она све чепаво орати, одумује, льже, потсмива се свакому (Држ, Трњ).

чепи (си) несвр. неприродно држати тело или делове тела (уста, руке, 
ноге, прсте). – Немој си тека чепиш снагу, стој си како човек (Вој. Изв).

чепљати се несвр. фиг. често дречати (по навици). – Мужат се поче 
често чепљати на мене, дали најде некоју (Пет).

чепчи се несвр. фиг. 1. неприродно стајати (или седети). – Немој се 
тека, чере, чепчиш, мужје мињују (Сук). 2. подругљиво увијати усне за неком 
особом. – Мине таја, она се чепчи; мине онаја, она се па чепчи, и свакому 
маану најде, а не види се која је (Вој). Немој си чепчиш уста по њу, у све је 
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подобра оди нас двете (Сук, Вој). 3. викати; грдити. – Чепчи се на мене, ока 
без потребу (Пет). 4. изр. чепчи очи гледати искоса (радознало; са мржњом). 
– Што чепчиш очи у мене, какво сам ти дужна (Вој).

черек изр. (н.п.). комад меса (овде: телесни уд!). – Сечите ми черек по че-
река (Бер, Км).

чесна невеста изр. она која се невина удала. – Била сам чесна невеста, 
сви су видели мојуту кошуљу (При).

честачко прил. прилично често, чешће. – Доодеше си честачко дома 
(При).

четворичка бр. хип. четворица, четворо. – Четворичка брата смо у 
кућу и убаво се слагамо и помагамо (Јал).

четворка ж врста игре у колу. – А умејеш ли да свириш четворку (Км).
четиресе бр. четрдесет. – Ја веч укара четиресе године, поче да 

старејем (Вој).
четринајес бр. четрнаест. – Преди четринајес године смо се женили и 

са веч имамо черку девојћу (Пет).
четристотин(а) бр. четристо. – Четристотина ћила су узета (Цр).
четьрес бр. в. четиресе. – Чувамо четьрес брави, че и чувамо док је стар-

цат жив (Пн).
четрте бр. ове четири; оне четири. – Че си ми врнеш четрте ћила, немој 

да заборављаш (Кр).
чеша (се) несвр. фиг. правити чудне покрете; чешати се. – Чеша се ко 

да је шугав (Пир).
чешмелија м (н.п.). мајстор који поставља и израђује чесме. – Свекар 

ми је чешмелија (Д-Сл, Брц).
чешьљчек м (мален и леп) чешаљ. – Сас сребрни чешьљчек (Ор).
чивтоше свр. ритнути (коњ, магарац, говече). – Немој оди туја страну 

да те не чивтоше коњат (ВЈ).
чивличанин м арх. становник који живи и ради на чифлику; уп. чивли-

чанка. – Било овам чивлик, мој деда је бил чивличанин, а баба чивличанка, па 
се узели (ВЈ).

чивличанка ж женска особа која живи и ради на чифлику, в. чивличанин. 
– Турци су с чивличанћете работили какво су тели (ВС, Кр).

чижметина ж аугм. пеј. од чижма чизма. – Пропадоше ми нође у теј чиж-
метине, цел дьн ђи несьм стурала (Трњ).

чижмоша ж име беле овце која на једној или више ногу има обојену 
шару у виду чизме или чарапе. – Чижмоша је кротка овца, а неје лоша ни на 
млеко (Пок).
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чика несвр. истицати себе испред другога; изазивати. – Чика ме пред 
њи, оче да ме урнише (Пир).

чикавац м шаљ. мало дете. – Бил сам малечьк, чикавац сам бил, несьм 
запамтил (Бер).

чини несвр. (н.п.). бацати магије. – Стано Јано, што ми чиниш /Једньг да 
рашчиниш (Пс). Тај баба чини, врља маџије, прави зло (СГл).

чини-ми-сће изр. изгледа ми. – Не могу,чини-ми-сће, жива да сам (БЧ).
чипес, -та, -то, -сто ж/с 1. краткоух. – Не волим чипесту овцу да имам у 

моје стадо (Ста). 2. краткосиса (овца, крава). – Чипестуту овцу че продавам 
(Цр).

чисти бог изр. умирати болесни и стари. – Сваку јесен почне да чисти 
бог и тека подмлаџује народ (Гра).

чисто жито изр. пшеница; стрнине уопште (јечам, раж). – Да се 
роди чисто жито /А највише рој-пшеница (Пн).

човек из место изр. одличан човек (муж, домаћин). – Он је бил човек из 
место, домаћин, карактеран човек, сви смо га волели (Вој).

човече божји узв. аман, доста, престани. – Човече божји, немам да ти 
дадем, откани се од мене, тражи кој има (Вој).

човечек м анат. језичак, ресица у устима. – Човечек је нади језикат, види 
се када зинеш (Вој).

човечнос ж добар карактер, васпитање. – Таја ала нема никакву чо-
вечнос (ВЛк).

чока се несвр. куцати се (чашама); опијати се. – Ђока ока /Сава (се) 
чока (ТД).

чокне свр. куцнути се чашама; попити алкохолно пиће. – Сврну при 
њега, чокнумо две-три рећије (Гос).

чолак м безвредан старац. – Станул сам веч старц, чолак, човек без 
вреднос (Пир).

чона ж рет. црна овца. – Чона се ојагњила начьс, и јагнето црно (При).
чорапес у устата изр. подр. који има врло широка уста. – Чорапеста у 

устата, ич ми се не допада, нане (Сук).
чорба у главу изр. разум; памет. – Нема чорбу у главуту, будала голема 

(Сре, Вој).
чорбовит, -а, -о трп. пр. 1. који има доста воде (јело, воће, поврће). – Ја 

обичам да је манџа чорбовита, да се накусам с ложицу (Вој). 2. изр. чорбовита 
глава фиг. мудра особа. – Деда ти беше чорбовита глава, ама се никој неје 
метнул на њега (Пет).

чоре с само у вокативу, рет. девојчице; ћерко. – Чоре, очеш ли да ме нешто 
услушаш (Тм).
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чоросује несвр. бацати мађије; преносити зло са једне на другу особу: 
уп: чьросује. – Таја је бабичка знала да чаросује, плашиле смо се оди њу (Пк).

чубри се несвр. подизати се (длака, коса, перје) при узбуђењу; кочопе-
рити се. – Чубри се ко петьл на буњиште (Пир).

чубри (уши) несвр. ослушкивати; стрепети (животиња, човек). – 
Коњат чубри уши, насеча да има нешто у трњето (Сук).

чубричица ж (н.п.). (љупка и драга) девојчица или млада девојка. – Чу-
бричице девојћо /Чубар ли си сејала (Кс, Рас). Девојчице, чубричице (Пк).

чувач м штедљива особа која стиче радом и чува своје. – Она је чувач 
и радник голем (Ру, Зс).

чудило с несрећа, невоља. изр. чудила ударе снаћи велика несрећа. – 
Када човека чудила ударе он може да изгуби памет (Чин).

чудно име изр. име које се ретко чује. – Он има чудно име и неје из наш 
крај (Пир).

чудове м мн. (н.п.). невоље; несреће; патња. – Да не гледаш мајћини 
чудове (При).

чукала ж мн. алат; целокупан пртљаг. – Збери си чукалата и иди си, 
текьв ми слуга не требе (Чин).

чукнут, -а, -о трп. пр. ударен (у главу); ћакнут. – Које је чукнуто не 
закачај се с њега (Вој).

чукьш узв. коњу када треба стане или да иде унатраг смири се, стани; мало 
назад. – Када окнем Мишко чукьш, он појде малко наѕад (Пет).

чума га стиѕала изр. погађале га велике несреће: уп. чума га убило. – Неје 
га чумата стиѕала па не знаје у какву смо муку (Сре. Вој).

чума га убило изр. в. чума га стиѕала. – Чума га убило, дете му умрело 
(Грш).

чуметина ж мит. пеј. од чума куга у лику жене која стрелама гађа и убија 
децу и одрасле. – Назад, назад, црна чуметино (Км, При). Растресло косу и 
облекло се у широће дреје, асли чуметина, стра да те је да ђу сретнеш (Држ).

чупенце с 1. дем. од чуп мали врч. – На дупенце по чупенце (Пн). У тој 
чупенце држим вурду (Бз). 2. фиг. хип. драга неочешљана девојчица. – Бабино 
чупенце, оно че баби водицу доноси (Цр).

чупи се несвр. ослобађати се омотача (плод, зрно). – Љуската на бобат 
се чупи када га варимо (Рос, ВРж).

чуприја ж врста чорбе од изнутрице. – Моја баба је правила чуприју, 
чорбу од изнутрицу (Пир).

чурљив, -а, -о који дими; који је пун дима. – Имам кућу чурљиву /Имам 
жену смрдљиву (Дој).
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чурук м 1. болест неког органа; болест уопште. – Имам си чурук у 
коленото (Пир). Имаш си чурук, чурукљив си, неси за мој рачун (Бла).

2. изр.чурук стане оболети. – Станула сам чурук сас главу, сас памет 
(Вој). 3. изр. чурук човек бескарактерна особа. – Башта му је чурук човек, а 
он, синат, добар испаде (При, Држ).

чуторица ж чутурица. – Научи ме старц да наплним искривену чуто-
рицу сас васуљ, да насипем воду и она че се исправи како да је нова (Бз).

чутура ж пеј. глава. изр. нема ништа у чутуруту глуп је, празноглав. – 
Он је будалетина голема, нема ништа у чутуруту (Вој).

чучав, -а, -о рет. фиг. који изгледа као да чучи (предмет). – Донеси ми 
чучавуту теглу (Пир).

чушка несвр. гурати напред. – Гледала је, чушкала је деца да вој школу 
заврше (ПРж).

чькне свр. начети. – Чькну малко од гручкуту да пробам сирењето (Кр).
чькнут, -а, -о трп. пр. начет. – Погачата малко чькнута, некоје од децата 

одломило (Пет).
чьпче несвр. штрпкати (комад хране). – Немој тека да чьпчеш лебат, 

узни си нож па си одрежи (Вој).
чьросује несвр. в. чоросује. – Знала је, чьросувала је, ишле су жене при 

њу (НМл).
чьс-чьс изр. често; повремено. – Чьс-чьс па улезне да види кво рабо-

тимо (ВЛк, Пир).
чьчьк м бот. чичак. – Наватало ми се беше чьчьк на чарапци (ТД).

Џ

џавга несвр. пеј. галамити, лајати уз ветар (особа). – Само џабе џавгате, 
несмо се тека договорили (Изв. Пир).

џакле с дем. од џак џак. – Имам три џаклетија плна с ореси (Пет).
џам м (н.п.). (драга) душа. – Џам Калино, Калино малино (Држ, Пет).
џамбасује несвр. трговати коњима; трговати стоком уопште. – 

Џамбасувал је и убаву пару је зараџувал (Кр).
џапне свр. отети; украсти. – Џапну ми лебат из-руће и побеже (Пир).
џбун м мн. џбуње рет. жбун. – Са ливадата урасла, џбуње, не мож у 

познајеш (Гос).
џелекује несвр. арх. чувати крупну стоку на паши (крдо, џелеп). – Немој 

да у мучиш и да (ми) џелекујеш /Јана ти је млого аџамика (Гос).
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џемперчек м дем. од џемпер дечији џемпер. – Облечи си џемперчекат да 
не оѕебнеш (Држ, Трњ).

џепиште с пеј. (велики) џеп. – Сирома се брка по џепишта (ВРж).
џижа ж рет. трс, гижа, винова лоза. – Од две џиже чабар вино (Гос).
џурџевњак м бот. биљка која цвета око Ђурђевдана, разграната је, 

има много жутих цветова и лако се уплиће у венац. – За у веньц беремо 
џурџевњак, ене га нади кућуту, има га колко очеш (Дој).

џурџево млеко изр. млеко помужено на Ђурђевдан. – С пресно млеко 
џурџево (Пк).

џурџевсћи, -а, -о ђурђевдански. – Кажемо џурџевсћи веньц, џурџевско 
јагне, а има и џурџевсћи крс на који излазимо тија дьн (Дој).

џуџерник м запуштена кућа, страћара. – Оно њиното неје кућа него 
џуџерник, само што неје падло (Гра).

Ш

шаечан, -чна, -чно (н.п.). који је од шајака, сукнен. – На њега је шаечно 
одело (Држ, При).

шажваче свр. сажвакати. – Немам зуби да шажвачем месото (Км).
шајкаџа ж шајкача. – Деда ми, солунац, зиме-лете, све је носил шајкаџу 

(Км).
шалитре нонсенс који по броју слогова и рими одговара речи литре, (н.п). – Шали-

тре литре (Маријо) /Да те вози (Јован) у литре (Рас).
шалом прил. (н.п.) шаљиво, весело. – Шанко си шалом засвира /А Бонка 

шалом заигра (Пк).
шамширов, -а, -о који је од шимшира (дрво, грана). – Отворете порте 

шамширове (Сук).
шали се несвр. водити љубав момак и девојка. – Они су се шалили када 

су били млади (К-Кл, Цер).
шамијетина ж пеј. (стара, прљава) марама. – Врзала некакву шами-

јетину да вој лице не изгори, па заличила на Циганку (ВЈ).
шамшировина ж дрво од шимшира. – Он је од шамшировинуту нешто 

правил, али неје казувал какво (Пир).
шандрца несвр. храмати. – Поче да шандрцам с левуту ногу (Вој).
шандрцаво прил. изобличено. – Почела шантраво да оди, шандрцаво, 

искривила се повише на деснуту страну (Пир).
шаргав, -а, -о који је прошаране косе, просед. – И ти си почел да старејеш, 

шаргав си веч (Сук).
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шарена перашка изр. фиг. превртљива (женска) особа. – Она је теква 
некаква, шарена перашка (Пет. Чин).

шарка ж фиг. 1. образац, модел; трик; досетка. – Това неје некоја шар-
ка да научиш да га заплетеш (Сре). 2. изр. зашарана шарката одређена судби-
на. – Како ти је зашарана шарката, тека че буде (Зс).

шатрав, -а, -о шепав; хром. – Шатравата се тькми да ти буде снаа (Пир).
шатраво прил. хромо, шепаво. – Што тека шатраво одиш; куде склца 

ногуту (Пет).
шашавило с обест; лудило. – Вануло ђу шашавилото па само беснеје 

(Пет).
шашавштина ж неодмерена особа. – Таја шашавштина се прави да 

млого знаје (Рс).
шашалдише свр. в. шашардише. – Муж ти дома неје, па ти си, жено, ша-

шалдисала (Рс).
шашардише свр. пошашавити (од обести, зависти): уп. шашалдише. – 

Ви сте шашардисале, немате си другу работу (Вој). Ка ме види у новуту блузу 
она че шашардише (Сук, Вој).

шашће ж мн. њива под стаблима обраног кукуруза. – Пренеси га, 
џермане, у Цолино шашће (Соп).

шевел-девел изр. час тамо, час овамо. – Шевел-девел гледа, одма га 
позна да је лопов и льжов (ТД).

шеверак м млака под шеваром. – Там има млака, шеверак има (Цер).
шевердисан, -а, -о обестан; ћакнут. – Ти си шевердисана жена, не 

умејеш домаћинсћи да оратиш (ВЛк).
шеверњичаво прил. чудно; сулудо. – Оди шеверњичаво (Сук).
шевне. изр. шевне малко скренути, почети се сулудо понашати. – Ти 

си шевнул малко, неси како требе (Гра. Км).
шевуљица ж 1. кривина на путу, лук. – Мојето је лозје одма нади путат, 

нади самуту шевуљицуту (Сре). 2. крива линија; шара у виду кривих линија. – 
Исплетено на шевуљице (Вој). Нацртало га детето некако на шевуљице, ама 
убаво испадло (Об).

шегобивљиво прил. подсмешљиво; иронично. – Она ме све шегобивљиво 
гледа и врти устата на-страну када ме сретне (Пет).

шегобијан м рет. подругљивац; шерет. – Шегобијан је голем, а не види 
си ѕагњицуту (Пир).

шеј тека, шеј овака изр. (на крају песме о хајдуцима). (Тека отпојем на крај на 
сваку веселу песму. ТД). – А рођену мајку да га једе /Шеј тека, шеј овака (ТД).

шени несвр. 1. ћопати. – Кучето шени, газила га кола (Пир). 2. фиг. хода-
ти ситним кораком; понашати се покорно. – Ти че шениш пред мене (НМл).
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шереметес, -та, -то претежно црн, медвеђе боје. – Шереметеста дојде, 
по боју како мечка (При).

шерпетина ж аугм. и пеј. шерпа. – Изљускануту шерпетину да врљиш 
или да садиш цвеће у њу (Држ).

шес бр. шест. – Шес краве чувам (ВЈ).
шеснајес(е) бр. шеснаест. – Колко су шеснајесе и девет (Сре).
шестак м врста ћилима. – На сваку черку сам изьткала и дала по ћилим 

шестак (Пир).
шесте бр. ових шест; оних шест. – Шесте игле да си ми врне, ја сваћи 

дьн плетем (Кр).
шестина бр. шесторо. – У кућу смо шестина: ја, муж и четри деца (Бе).
шесторичка бр. шесторо. – Имам све синове, шесторичка сина су моја 

дика (Кр).
шетајечи прил. сад. од шета: шетати. – Само губимо време шетајечи 

(Пир).
шетка (се) несвр. пеј. губити време у шетњи; избегавати посао. – Он се 

само шетка натам-навам, а ни сами по њиве на работу (Вој).
шећерина /шићерина ж сласт; висок проценат шећера у плоду. – 

Јабалћете имају шећерину, кажемо и шићерину, убаве су, да си купимо по-
више (Цр).

шибина ж (н.п.). шума. – У планину горе, у шибину (ЦД).
шије несвр. ушивати. – Шијем ти пулове на јелечето (Пет).
шика се несвр. шетати се изазовно и привлачити супротни пол 

(девојка, жена). – Убава, и премени се убаво, и само се шика тамо куде 
момчетија мињују (Пир).

шикака нонсенс, парњак речи никаква (у н.п.). – Тумба лумба шикака /Нема 
свадба никаква, никаква (НМл).

шиљас, -ста, -сто шиљаст. – Требе ми голем и шиљас кольц за капијуту 
(Сук).

шиљ, -а, -о рет. шиљаст; зашиљен. – Наденем га на шиљо дрво (Дој. Рос).
шиљежетина /шиљежетија ж зб. од шиљеже одрасло јагње од одабирања 

до укључивања у приплод. – Пасал сам стријес његова шиљежетина покре 
Нишаву (ПРж).

шиљовьрес, -та, -то који има шиљасти врх. – Одлете и стану на 
шиљовьресто дрво (Пк).

шиничар м, мн. шиничаре мајстор који израђује шинике (мернике). – 
Наши су били шиничаре, правили су шиници, ньчви, ковчези (Мр).
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шири се на чуждо изр. уживати у иметку који је други (муком) сте-
као. – Дошла снаа у кућу и шири се на чуждо: са она газдарица, а ни да 
ћутимо у ћоше (БЧ).

ширина ж 1. раван и широк простор. – Че се најдемо на ширинуту 
да играмо лопту (Пир). 2. изр. ширине и ћошће широки и уски делови града 
погодни за игру деце. – У град има ширине и ћошће, па на ширине играмо 
лопту и клису, а у ћошће кликери и жмурку (Пир).

широчи несвр. проширивати; повећавати ширину. – Немој млого да 
широчиш панталонете, оне су за момче (Јал, Сук).

широчко прил. прилично широко. – Прави га широчко, да ме не стеѕа 
(Пир).

шише с грађ. фиг. кратка облица између носећих греда. – Шише је кратко 
дрво и тура се између носеће греде (Рс).

шкарели м мн. (н.п.). нејасна реч, можда: слуге. – Скендерлија стари бег 
бијаше /Шкарели му сандук носијаше (Пир).

шљам(ак) м 1. бујан коров који гуши усеве, омета прилазе, затвара 
путеве. – Окосим прво шљамак окол појату, за од змије, па тьг улазим у њу 
(Дој). 2. нечистоћа коју донесе вода па омета протицање воде (у потоку, 
реци, до воденице). – Шљамак затворил Малу ваду, не мож да мињују кола 
(Вој). Водата копала путат и наносила шљам (Гра).

шљамоти несвр. вулгарно говорити. – Нечу да ми тија шљамач 
шљамоти у кућу, да ми деца не слушају теја речи (Пир). Штом почне да 
шљамоти ја одма излазим (Вој).

шљапавче с мушко дете из куће или блиске родбине које се даје не-
вести да га помилује, пољуби и дарује пред улазак у нови дом, накоњче. – На 
шљапавче сам дала кошуљћу (Д-КВ, ЦД).

шљем м шлем. – Возим се с мотор, носим шљем (Пир).
шљиска несвр. 1. пљускати. – Узнем лопату и шљискам воду из вират 

да тече у градину (ЦД). 2. пеј. клеветати; оговарати. – Она само шљиска по 
село: тија лош, онија неје добар (ЦД).

шљиц м шлиц. – Пази, шљицат си неси закопчал (Пир).
шмугна ж чудна особа која само ћути; глупача која ћути. – Куде се 

обрнеш туја шмугну видиш (Пир).
шмугне се свр. сакрити се. – Куде се шмугну детето (МЈ).
шоврт м нестална и неваспитана особа. – Тија па шоврт никакав ред 

не знаје (Пет).
шољћобија м/ж подругљива особа; шаљивџија. – Понекога исмеје, по-

некога насмеје, бил је шољћобија тија старц (Пс).
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шравштук м стега у радионици ковача, справа за стезање. –  Стегни 
га у шравштукат да не мрда и изостри га (Пет. Вој. Чин).

штага је изр. врло је много; упор. штога (си) је. – Штага је грозје у лозје, и 
све убаво и зрело (ВС).

штакла ж штап; подупирач при ходу; уп. штакља. – Иде сас две штакле 
и слуша се по дворат (Пн).

штакља ж, в. штакла. – На штакље одим (ЦД).
штети несвр. 1. наносити штету. – Штете ме, уништаву ми имовину 

са-стоку (Сук). 2. трпети штету. – Нека они штете, што ја (Кр).
штигљав, -а, -о рет. мршав; бедан. – Ми штигљави се боље држимо (ДД).
штирица ж јалова овца. – За краву кажемо јаловица, ако се не тели, а 

за овцу штирица, ако се не јагни једну годину (ВЛк).
штоли везн. зашто. – Штоли не дооде, млого се забавише (Км, Сук).
штопује се несвр. сабијати непропустљиви материјал (пепео, земљу) 

како би се спречило кретање ваздуха. – Када правимо ћумур штопујемо 
земљуту, да нема ваздук (ЦД).

штрбеје несвр. губити зубе. – Дојде си време, почнеш да штрбејеш, да 
глувејеш и да не видиш (Трњ).

штрбла ж подр. крезуба женска особа. – Унучето ми се смеје што сам 
станула штрбла (Јал. Вој).

штрботина ж 1. окрњени зуби, крезуба вилица. – Не могу да једем 
сас теја штрботине, само остали корење (При). 2. окрњена ивица предмета; 
окрњени предмет. – Које је окрњено, било тањир, стовна или паница, каже-
мо штрботина (При).

штрвољина ж траг пољске крађе (у винограду, бостану, башти, њиви). 
– Има штрвољина у бостанат, доодил некој начьска, а и деца улазила (Вој).

штркља се несвр. фиг. јурити на разне стране. – Чекају госје па се само 
штркљају, све да припреме како требе (ВЛк).

штркољ м зоол. обад. – Штркољат убоде на меко место (Рс). Са че гове-
дата напне штркољат и че се разбегају (Рс).

штула несвр. подупирати се штапом. – Поче да штулам, не могу више 
бези штап (Рс).

штулка несвр. шаљ. ходати са два штапа. – Поче да штулкам и ја, како 
децата када се играју са-штуле (Кр).

штурка несвр. ићи споро и при том се љуљати (болесник, стара осо-
ба). – Штуркам како малечко дете, ама оно види куде иде а ја не видим (Вој).

штуроча ж неприкладно понашање. – Крали су, били су се, опивали су 
се, штуроче големе су прајили (Д-Пг, Вој).
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шћембес, -та, -то трбушаст, који има изражен трбух. – Омалечьк беше, 
шћембес и црн у лице (Гњ).

шуборјан м (н.п.). неко врло лепо цвеће. – Моја мама и твоја посадиле 
шуборјан (Гос).

шужбурчица ж бот. дем. мала махуна. – Таја травка прај шужбурчице и 
расте у жито (Вој).

шумљак м гомила лишћа; ситније гране са лишћем. – Отсекал дрвото 
и откарал га, остало само шумљак (Км).

шурулин м бот. зељаста биљка са широким листовима слична ливад-
ском зељу. – Шурулин расте у планину, од њега су и зељаник и чорба подо-
бри него од ливатско зеље (Зс).

шутак столица изр. висока столица без наслона. – Башта ми прајеше 
шутак столице (Рс).

шуш узв. који опонаша шуштање, (н.п). – Шуш, девојћо, шушће ли си брала 
(Соп).

шуши несвр. одузимати влагу усевима (коров). – Шушњарат шуши жи-
тата (Соп).

шушка ж (н.п.). суво смеће, в. шуш. – Шуш девојћо, шушће ли си брала 
(Соп).

шушкају му опьнцити изр. постати немоћан; с муком ходати, вући 
ноге; уп. шушнули му опьнцити. – Шушкају му опьнцити, готов је (Рас).

шушљави несвр. пеј. 1. бавити се нечасним послом; припремати не-
коме замку. – Они нешта шушљаве, оче да ти подвале (Сук). 2. водити 
(недозвољену) љубав. – Приметимо да она шушљави с њега (МЈ).

шушнули му опьнцити изр. в. шушкају му опьнцити. – Чим му шушну опь-
нцити, чим почне да влачи нође, остарел је, спремил се за смрт (Цр).

шушпе плњене изр. пуњена паприка, врста јела. – Она си за њу спре-
маше посне шушпе плњене (Држ).

шушће ж мн. суве стабљике кукуруза, кукурузовина повезана у снопове. 
– Шушће давамо на говеда, за свак дьн нема сено (Вр).

шушу-мушу изр. зачас. – Шушу-мушу, па мене низ гушу (Пс).
шче изр. од шта че шта ће. – Знам шче буде (Тм). Шче ми је твоје (Зав).
шчетирес бр. четрдесетак. – На големо госје дојдоше шчетирес чове-

ка и свити стануше у големуту собу (ВЈ).
шчува свр. 1. сачувати; очувати, подићи. – Шчувала сам туј стоку, у 

њу сам гледала (К-Ћу, Зс). 2. изр. боже шчуве сачувај боже. – Боже шчуве од 
текве але што по свет оде (Вој).

шчукује несвр. набијати. – Шчукујем јексерат, да ме не гребе када сед-
нем на столицуту (Пл).
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шькне свр. уплашити и тако подстаћи на погрешно понашање. – Нећи 
га шькне да че га бију и он побегне, мане стокуту (Зс).

шьт узв. мачки: бежи. – Шьт, мачко, надвор (Вој).

Ь

ьрбоси несвр. брбљати. – ьрбоси кад прича, не умеје да стане (Зс).
ьрж м бот. раж; уп. рьж. – Семе од ьрж малко измешамо сас житото и 

посејемо, да има за јужетина (Јал).
ьртьк м геогр. кратка коса; хум. – Седни горе на ьртькат и сачекај ме (Гос).
ььь узв. ирон. да, јесте. – Че ми га дадеш ли без паре? – ььь, кој 

нече, бију! (Пир).
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Јакша Динић

РЕЧИ И ИЗРАЗИ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИСХРАНЕ 
СТАНОВНИШТВА КЊАЖЕВАЧКОГ КРАЈА

УВОД

О традиционалној исхрани становништва књажевачког краја до краја 
XX века скоро да није писано. Могли су се наћи спорадични подаци у 
старијој литератури. Године 1999. Гордана Тешић објавила је у Годишњаку 
Етнографског музеја бр. 61–62 рад Традиционална исхрана становништва 
књажевачког краја. Рад је етнолошке природе. Ми смо, међутим, нашли за 
сходно да проблем посматрамо са лексичке стране. Прикупили смо грађу и 
изложили је у виду речника. Грађа обухвата називе јела, намирница, посуђа, 
прибора (Nomina instrumenti), радњи које се врше приликом припремања и 
узимања хране, извршиоце радњи (Nomina agentis), утицај хране на човека, 
однос човека према храни и др.

Овде се под појмом књажевачки крај подразумева територија општине 
Књажевац, која има 86 насеља и још пет села на северу, која административ-
но припадају општини Зајечар. Данас се не зна разлог зашто је тих пет села 
придодато Зајечару.

Књажевачки крај заузима јужни део Тимочке крајине. Простире се 
дуж целог слива Трговишког Тимока, доњим делом Сврљишког Тимока и 
долином Белог Тимока до Вратарнице. У северном делу обухвата планину 
Тупижницу, на истоку западне падине Старе планине, у јужном северне об-
ронке Тресибабе, на западу планине Девицу и Слемен. У целини гледано 
подручје је брдско планинско. Централни део је котлинаст, а обод је пла-
нински и у њему се смењују планине висине од 500 до преко 2000 метара. 
Котлинасти део је без већих шумских површина, док је планински поглавито 
шумовит. У котлинама је развијена пољопривреда, док су у планинском делу 
услови за пољопривреду неповољни, јер тамо постоје шумски појасеви, сла-
ба земља, урвине, вододерине, каменита подручја и сл., а због климатских 
услова и оно што се посеје не стигне да сазри. 
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Народна исхрана стоји у тесној вези са географским положајем и 
економском моћи становништва. Тамо где владају сиротиња и немаштина 
(планинско подручје) ту је и исхрана слабија, а тамо где је пољоприведа 
развијенија (котлинасто подручје) и храна је јача и разноврснија.

Исхрана зависи и од елемената духовне културе, што се овде мани фе-
стује чувањем архаизама.

Религија је увела знатан број посних дана у години (близу две стотине), 
што је итекако имало утицаја на исхрану становништва.

Историја показује да се у време турске владавине, па до краја XIX века 
становништво претежно бавило сточарством, а мање земљорадњом, па су 
тада основу исхране чинили млеко и млечни производи са мало житарица 
(претежно пројиним брашном). И поред знатног сточног фонда месо се сла-
бо употребљавало, јер се износило на тржиште. 

Следећа фаза традиционалне исхране обухвата период између два свет-
ска рата, а овде изложена грађа је из тог периода. Тада су биле заступљене 
све врсте житарица, при чему је кукуруз задржао доминантно место, такође 
су се користиле повртарске културе и самоникло биље. Лов и риболов су 
имали маргинални значај у исхрани.

У структури речника издвајају се групе речи које обједињују сродне 
појмове:

Јела
Сирова јела: леб и лук, леб и грозје, краставице и леб итд.
Хладна јела: јајца и сириње, претрно, ћисало, сврака, тлцане пуцанће 

итд.
Кувана јела: васуљ, варене вочће, гужвице, дивја риба, зеље-месо, 

папазејна, чалама, џивдељ итд.
Пржена јела: пржено, пржена перца, препржен васуљ, пржен пипер с 

јајца итд.
Печена јела: јајце на ожег, печено шћенбе, печена глава, црево на углен 

и др.
Печења: печено јагње, печено прасе, печено јаре, печен овьн.
Пуњена јела: баба, бутане чушће, плњене попушће итд.
Јела кувана од брашна: качамак, ѕипа, млечница, белмуж и др.
Јела од кора (јуфки): баница, ђибаница, орешњак, тиквеник, зељаник 

итд.
Попарена јела: попара, головар.
Слаткиши су се, сем алве и бомбона, појавили касније, уочи Другог 

светског рата: авла, гурабије, салењаци.



301Речи и изрази традиционалне исхране становништва књажевачког краја

– 3 –

Хлеб (у целом периоду доминира кукурузни хлеб): бели леб, црни леб, 
леб од толузину, леб с тикве, момурузница, суво леб итд.

Жито (кувано): пшеница, пшеница с млеко, пшеница с ореси, пшеница 
онак си.

Ниско калорична храна: маглоедина.
Укус јела: благо, слано, ћисало, блажни, љутни, нагорњује, бљуткаво 

итд.
Остаци хране: апољак, љуспине, постружине, раљупине.
Аналитички називи јела, као последица архаичности и географске изо-

лованости: гужвице од винов лис с ћисало млеко, вариво с конпир и сас суво 
месо, варивo с конпир и сас свињско месо, вариво с конпир и сас кокошку итд.

Намирнице
Намирнице различитог порекла: конпир, петлиџан, зеље, пипер, васуљ, 

леча, притће, бели бубрези, чопурија, пастрма итд.

Посуђе
У оптицају је био мали је број посуда, како по избору тако и по коли-

чини, на пример, за славу се позајмљују панице и ложице из комшилука, 
в. у Речнику паничћин дьн: паница, ђувеч, чавчаг, зиђ, ваган, грне, котьл, 
мешајник, помијарник итд.

Прибор
Скроман je и прибор. Све се јело кашиком или прстима. Виљушка се 

појавила под крај периода који обухвата овај речник: ложица, бритвољ, ка-
чамилка, копраља, петопрсница, тлцањ, чукала итд.

Радње
Радње при припремању хране: вари, готви, забељује, људи, меси, ра-

студи, наврка итд.
Радње при узимању хране: куса, топи, глоџе, послаџа, полага, чорка, 

врљи у кљуницу итд.
Извршиоци радњи: ашчика, готвач, цревар итд.

Однос према јелу
Mрџгав, дрчан, лачан, ненаеџа, васуљар итд.

Понашање при јелу
Mете, омица, сома, срба, чорља итд.

Изглед човека с обзиром на јело
Aвет, алотрбоња, шћенбоња, рнпалија.
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Сматрали смо за сходно и навођење сировина (животињског и биљног 
порекла) од којих се припрема(ла) храна у књажевачком крају. 

*

Експираторни акценат означен је вертикалном цртицом ( ' ), полуглас-
ник (ь) се уазбучава као а, глас ѕ (дз) долази иза з.

Употребљавају се и следеће скраћенице: 
ауг.  аугментатив
бот.  ботанички 
бр.  број
в.  видети
гл. им.  глаголска именица
дем.  деминутив 
деч.  дечији говор 
ж  женски род 
зб.  збирна именица 
зоол.  зоолошки 
изр.  израз 
ирон.  иронично 
јд.  једнина 
м  мушки род 

мн.  множина 
несвр.  несвршени вид глагола
пеј.  пејоратив 
пл. тант.  плуралија тантум
прид.  придев 
прил.  прилог 
рет.  ретко, ређе 
с  средњи род 
свр.  свршени вид глагола
трп.  трпни придев
уп.  упоредити
фиг.  фигуративно
хип.  хипокористично
шаљ.  шаљиво
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А

аблка ж деч. јабука. – Искам, нано, аблку. – Не вели се, сине, аблка него 
јаблка.

аван м метална или дрвена посуда за туцање, омекшавање и ситњење 
намирница (бибер, паприка, бели лук и сл.). – Најден Тасић је првњи у сало 
имал аван од месинг, донел га из Београд, иначе ми смо си све тлцали у 
чутару.

авет м изразито неухрањена, мршава особа упалих образа. – Никодија 
се напраил на авет, од глади.

авла ж алва, ћетен алва. – У наше сало никуј не праил авлу. Авлу е 
из Паланку доносил Џока, на магаре и пред школу ју продавал на ђаци и на 
дедеви за њини унуци. 

авлаџија м онај који прави и продаје алву. – Нећи пут су у сало дооди-
ли и авлаџије, они су носили авлу и бонбоне у голем дрвен послужевник, на 
главу.

авлаџика ж жена алваџија, жена алваџије. – Седевка, авлаџика е стал-
но ишла с мужа си Николу по вашари да продавају авлу.

авлаџиче с дете алваџије и алваџике.
ајвар м јело које се спрема за зимницу од самлевених паприка, 

патлиџана и др. састојака. – Има куи јако воле да еду ајвар, ја не волим 
бьш; дојде ми ћисал, a и нема нећи укус, а оче и да поплесњивеје.

ајварчьк м дем. од ајвар. – И ја би малко од ајварчькьт.
ајдук м направа за вађење пића из буради начињена од дугачке водене 

чаше, натега. – Код нас само дeда уме да најде винo с ајдук.
акман м онај који не зна колико му је доста кад једе, који само гура у 

стомак. – Акман ти е онија куји само ака у мешину, па било кво да е.
акманџија м в. акман, али у појачаном значењу.

– 5 –
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аков м ранија мера за течност, око 50 л.
ала м онај који много једе, који се не може најести. – Томислов еде ко 

ала, а мршав ко цвелика.
алав,1 -а, -о који је незасит и неумерен у јелу, који се понаша неуљудно 

при јелу, који је халапљив. – Еџ убаво, немој да си алав ко Панта Живћин.
алав,2 -а, -о који је црвен, алев. – Алаво ко тлчен пипер, толко е црвено.
алавштина ж онај који је алав и нерадник. – У ѕадње време се накотиле 

гоџа алавштине, никуј, бре, нече да работи, а оче убаво да еде.
аламан м (мн. аламање) готован, ленштина, битанга. – Све поедоше 

и попише аламање.
аламанка ж жена аламан.
аламуња м онај који гледа да се другима придружи уз ручак, 

муфтаџија, готован, ленштина; врдалама. – Доклe ти мислиш да ми рани-
мо такву аламуњу ко што е онија твој син?

алотрбоња м онај који је великог стомака, који има стомак као ала, 
прождрљивац, уп. ненаеџа. – Требе да снесеш гоџа кое-какво да се наеде тија 
алотрбоња.

амка несвр. једе (о детету). – Ела, Бато, да амкаш, па после иди да се 
играш. 

амкање с гл. им. од амка.
амне свр. одгризе, угризе; поједе. – Амни кво има, па пуштај овце док 

не опекла жега.
амњување с гл. им. од амњује.
амњује несвр. према амне. – Амњујеш ли ти нешто од ошьвлькьт, ел 

чекаш да га опечеш за рећију?
анбар м зграда за жито. – Плн ни е анбар овуј годин сьс све, нема кво 

немамо.
апање с гл. им. од апе.
апе несвр. гризе, одгриза, одједа.– Сине, узни леб у леву руку, па си 

апи, а з десну кусај.
апетитно прил. са апетитом. – Апетитно га еде, само му пуца иза 

уши.
апне свр. 1. одгризе. – Апну од јаблкуту два-три пут, па ју врљи, вели 

црвива. 2. фиг. поједе. – Дај да апнемо каквo е дал Бог, па да се вачамо за 
работу.  

апњује несвр. једе одгризајући што. – Толко е слаб да ни леб не апњује.
апољак м одгризак, оно што је остало недоједено од воћке и сл. – 

Немој ми врљаш апољци по собу него и носи у помијарник.
апољче с дем. од апољак.
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апољчич м в. апољче. – Ајд сьг сложи се и сабери сваћи апољчич, па 
и однеси на свиње.

арчење с гл. им. од арчи. – Па тој колко ти гребеш сириње, тој е не за-
пантено арчење.

арчи несвр. троши, узима. – Жено, води рачун како арчиш маз, гледај 
да имамо док не стигне друга свиња.

ашчија м кувар на свадбама и другим гозбама. – За свадбу мора да 
најдеш познатог ашчију, а не нећега куји че ти упропасти и едење и свадбу.

ашчика ж жена ашчија. – Тој се знае, све ашчиће су дебеле, а овај, 
бре, ем тьнка, ем убава.

ашчиче с дете ашчије.

Б

баба ж сириште закланог јагњета или јарета надевено пропрженим, 
ситно сецканим танким цревцима и џигерицом са пиринчем и зачинима. – 
Баба, па тој е млого добро за едење.

бьбь несвр. једе, чврсто једе. – Бьбь ко да че му тој траи; нече, јутре че 
си буде пак гладан и пак че да тражи да бьбь.

баборка ж кржљав и недозрео клип кукуруза ретких зрна. – Кьд веч 
узреју сви момурузи, и несу више за печење, ми тьг идемо та тражимо 
баборће да и печемо.

баборчетина ж ауг. од баборка.
баборчица ж дем. од баборка. – Еве ти помами јагње с овуј баборчицу.
бабура ж сорта паприке кратке, а широке, служи за пуњење. – Бабуре 

су се код нас појавиле скоро, па смо и ретко садили.
бабурка ж дем. од бабура.
бабурчица ж в. бабурка.
бабушка ж врста беле рибе која живи и у Тимоку. – Бабушће, па тој су 

јако никакве рибе.
бабушчица ж дем. од бабушка.
бајат, -а, -о који није свеж, који је устајао (о храни). – На овчара јутром 

туре у торбу бајат леб и нешто с леб и испрачају га с овце.
бајатан, -тна, -тно в. бајат.
бајати се несвр. постаје бајат, устајао. – Код нас се леб не бајати, ми 

га одма поедемо.
бакал м бокал. – Тркни час, донеси бакал комињак.
бакалин м власник бакалнице, радник у бакалници. – Прока, бакалин и 

Цабља, бакалин били су башта и син. 
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бакалница ж трговинска радња прехрамбене и остале робе за 
домаћинство. – Oтиди до бакалницу да купиш шићер, машину, љуте бонбо-
не и за деду цигаре. 

бакалничка ж дем. од бакалница. – Доле на ћушето има една бакал-
ничка, у њу све евтино.

бакалче с дем. од бакал. – Едно бакалче винце уз ручьк је сасвим до-
ста.

бакалченце с дем. од бакал.
балон м прућем оплетен стаклени суд већих димензија. – Балон с бело 

вино се лади у Липов кладанац.
балонче с дем. од балон, мањи балон (2–3 л). – Деда Милисов не пооди 

без балонче вино, море, не без балонче него без балон од пет ћила, на работу.
баница ж гибаница. – За ђибаницу се каже „баница“ само у онија кра-

еви куи су били под турско до 1878. годин.
баничка ж дем. од баница.
башча ж башта, повртњак. – Башче садимо у равниште, где има 

муљевита земља и где има вода за пољевање.
башчица ж дем. од башча. – Имамо и ми там у рекуту башчицу.
башчованџија м баштован. – Назор Газда е бил првњи башчованџија 

у наш крај.
башчованџика ж жена башчованџија, жена башчованџије.
башчованџиче с дете башчованџије, мали башчованџија.
бедрица ж батак заклане живине. – Кьд баба крши пиле увек бедрицу 

даде на Виту.
бедричка ж дем. од бедрица. – Деца не би смејала да узимају бедричку, 

ел там има една кочинка како игла.
бел васуљ м сорта пасуља. – Ми си пестуемо бел васуљ, шерен се 

слабо раџа.
бел дроб м бела џигерица. – Бел дроб се дигне на вр воду док се вари.
бел конпир м кромпир беле боје на пресеку. – Бел конпир се посрчено 

вари од друђи конпири.
бел момуруз м в. бела момуруза.
бела момуруза ж врста кукуруза белих зрна. – Одавна е сејана само 

бела момуруза, жлта е сматрана за сиротињску момурузу, даньс се пак углав-
но сеје жлта момуруза.

бела муруза ж в. бела момуруза.
бельц м бела маса јајета. – Деца повише воле да еду, од јајце, бельц 

него ли жлтьц.

– 8 –
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бели бубрези м тестиси штројеног или закланог вепра. – Душко, ве-
теринар кьд иде да строји вепрови донесе плну ћесу с бели бубрези, па и тьг 
пржи, а мен гроза да гледам, камоли да едем, док це друђи избију едеечи.

бели леб м рет. хлеб од белог пшеничног брашна. – Водио ме стриц на 
пијац да ми купи бели леб. 

бели лук м бот. Allium sativa. – Дьньс ручува леб и бели лук, не имало 
друго кво, а и јучер сам тој ручувал.

бели лучьк м дем. од бели лук. – Млад бели лучьк дојде добро мезе уз 
рећију, а мож си убаво и поедеш од њега с леб.

белија ж сорта пшенице. – Белија е добра да се вари за светьц, а и 
брашно е од њу по бело. 

белица ж рана шљива белог, крупног плода, врло слатка. – Едва чекамо 
да узреју белице да се овуј годин омрсимо сьс сливу.

беличка ж дем. од белица. – Поедо две-три беличће, бьш су биле добре.
белка ж ситна риба из Тимока, беовица. – Напецам педесет-шесет 

бељће и тој ни томьн за вечеру.
белчица ж дем. од белка. – Од тољће бељће колко сам дьньс уватил 

неку белчицу дадем и на маче.
белмуж м јело справљено од младог сира и брашна у виду ређег кача-

мака, врло је калорично. – У наше сало се ретко праил белмуж, више су га 
праили горе по планинскава села и по Сврљишко.  

бело брашно с пшенично брашно коме је, при мељави, са зрна, најпре, 
скинута смеђа покорица. – Од бело брашно смо месили леб само за светьц, 
за Божич, за Велигден и за Тројцу, за помали празници смо месили леб од 
црно брашно, а сваћи дьн смо ели момурузницу. 

бело вино с вино начињено од одређених сорти грожђа које му дају 
белу боју (пловдина, белина, ризлинг и сл.). – Бело вино се пије само на праз-
ници и кьд имамо гости, а свьћи дьн си пијемо комињак.

бело цвекло с сточна репа бела на пресеку.
белоглавка ж гибаница са сиром на површини. – Белоглавка повише 

сириње има озбрд, а и тој не богзна колко, него ли унутра, у њу си.
белоглавчица ж дем. од белоглавка. – Немој да забараиш да од бело-

главчицуву однесеш малко и на бабу Рајну.
белокрилка ж ситна птица белих крила. – Зими вачамо врапци и 

белокрилће да се мож омрсимо на Божич.
белокрилче с дем. од белокрилка.
белолучење с гл. им. од белолучи.

– 9 –
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белолучи несвр. делује белим луком на неке намирнице. – Ми месо не 
белолучимо, остаљамо си га онак да се суши, а Изворци кьд га обелолуче не 
мож се еде од тија мириз.

бибер м бибер. – Бибер, тој скупо, тој се тура у зеље-месо само за 
светьц. 

биберчьк м дем. од бибер. – Да ти солнем малко биберчьк, ега би до-
бил снагу?

биструљак м јело које је требало да буде густо испало је ретко и би-
стро. – Вараш се ако мислиш да чу ја да едем овија биструљак.

благ, -а, -о сладак, укусан. – Благо ко шићер. – Јако си благ васуљ сва-
рила.

блага буба ж зоол. пчела, в. мед буба.
благачьк, -чка, -чко који је прилично сладак. – Тиквеникав ти испадал 

благачьк, мада си могла да му турнеш још малко шићерчьк.
блажан, -жна, -жно који је мастан, мрсан. – Дьньс е петак, дьньс се не 

еде блажно вариво.
блажење с гл. им. од блажи. – Сьг је пос, блажење че да почне по Бо-

жич, ако имамо кво да блажимо.
блажи несвр. једе мрсну храну. – Има који блаже и у среду и у петак и 

не и стра од Бога.
блажи се несвр. једе се мрсна храна. – Дьньс се блажи, јутре се пости.
блажичка ж слатка јабука или крушка.
блажичњаци м дани од Божића до Богојављења када се може сваког 

дана мрсити.
блажначак, -чка, -чко, који је прилично мастан. – Убаво едење, само е 

доста блажначко, могла е Милена да му тури помалко маз.
блажни несвр. сладни, има сладак укус. – Има едне јаблће ћисале, а 

едне блажну.
блажни дни м дани у које се може мрсити. – Сви дни од Божич до Во-

дице су блажни дни.
бљунтав, -а, -о в. бљуткав.
бљуткав, -а, -о који је бљутав, неукусан. – Дадоше ни да кусамо неку 

бљуткаву чорбу, на свадбуту.
боб1 м бот. Vicia faba. – У ѕадње време се слабо сади боб, а сви воле 

бобове питије.
боб2 м кашасто скуван млади, зелени боб. – Још лани смо кусали боб, 

па сам дьньс сварила па да малко променимо.
бобьк м дем. од боб. – Што не куснеш малко од бобьк да ти раскара 

тужнину.
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бобове питије ж кашасто скувана зрела зрна боба, разливена по плит-
ким судовима да се стегну као пихтије. Куваjу се за време постова и посних 
слава. – Код Џевгало, на светьц, првњи пут сам ел бобове питије, јако су 
добре биле.

божичњак  м прасе које се коље за Божић. 
боза ж освежавајући напитак од воде, кукурузног брашна и још неких 

састојака. – Пинул би ја малко и бозу, али даньс се тој више не праји, затој 
мора да пијем шприцери.

бозаџија м онај који прави и продаје бозу. – Пера, бозаџија, е едно вре-
ме имал дућан бьш до школу.

бозаџика ж жена бозаџија, жена бозаџије.
бозичка ж дем. од боза. – Волим бозичку кьд је студена.
боклук м ђубре, смеће; уродица у житу. – Мислела сам да е Ристена 

нека домаћица, оно кујната плна с боклук.
боклучав, -а, -о који је пун нечистоће, уродице. – Од боклучаво жито 

леб не добар.
боклучак м зб. од боклук.
бонбона ж бомбона, тврди слаткиш. – На ти, паћо, една бонбона.
бонбонка ж дем. од бонбона.
боровњача ж печурка која расте испод борова. – Код нас нема борови, 

па нема ни печурће боровњаче него идемо у Папратну да и там беремо.
боровњачица ж дем. од боровњача. – Едва сам нашьл неколко 

боровњачице.
брав м грло ситне стоке (овца, коза). – Чувамо пе-шес брава овце и 

две краве.
бравче с дем. од брав.
брадица ж жилице лука којима се он храни из земље. – На лук прво 

оцечеш брадицу, па га тьг режеш за у вариво.
брадичка ж дем. од брадица.
брање с берба. – Помагал ни је малко у брање момурузу, колко да се не 

рекне да ни не помагал.
брашанце с дем. од брашно. – Ако ти дојде доста ретко, ти му тури 

брашанце, у варивото.
брашненце с дем. од брашно. – Солни га малко у брашненце, па га тьг 

пржи, да буде рскаво.
брашно с на воденици самлевено жито или кукуруз. – Кьд у кућу има 

маз и брашно, тьг не страшно.
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брашњив, -а, -о који је посут брашном. – Сав си брашњив, ко да си 
воденичар.

брзак м сорта парадајза која рано зри. – Велу брзак ћисал, дако е, куј 
че да чека свети Ранђел да узреје наш си петлиџан.

брисне свр. попије на брзину, попије одједном. – А, му насипеш шпри-
цер, он га брисне док се оѕрнеш.

брисњује несвр. према брисне. – Само и брисњује, шприцерити.
бритва ж мало, криво сечиво са корицама које се носи везано уз појас. 

– Дедина бритва ем је врзана за повас, ем је заденута за повасьт, нема да лан-
дари и да га удара по колена ко код друђи љуђе. – Кьд че да е ручьк, ел кьд че 
е вечера, деда извади бритву и на сви ни одреже по комат леб.

бритвенце с в. бритвица.
бритветина ж ауг. од бритва. – Знаеш ли ти колку бритветину има 

Љуба Мечка?
бритвица ж дем. од бритва. – Дете рове да се и на њег купи бритвица, 

али тој не дооди у обзир, ел мож да се пореже.
бритвољ м ауг. и пеј. од бритва, стара, тупа бритва. – Коље га с 

бритвољ, пилето.
бритвољина ж в. бритвољ. – Знаеш ли ти колку си он бритвољину има 

за повас?
брише несвр. једе халапљиво, пије превише. – Кво да му туриш он га 

брише.
брка несвр. пипа у нешто тражећи што или пробајући што. – Не 

бркај у сваћи тањир него еџ из свој.
бркан, -а, -о у који је пипано, од чега је узимано. – Ја нечу да едем брка-

но млеко, мачка га бркала.
бркање с гл. им. од брка.
бркне свр. пипне у што. – Бркни с руку да видиш жешка ли е водата.
бркњување с гл. им. од бркњује.
бркњује несвр. пипа у што с времена на време. – Бркњујеш ли ти ов-

цуту да видиш оче ли се скоро јагњи.
брца несвр. завлачи руку у нешто да би узео што или пробао што. – 

Често брцаш у чебрето, че ни срчено нестане туршија.
брцање с гл. им. од брца.
буав леб м нарастао и шупљикав хлеб. – Буав леб мож да испадне само 

од пшенично брашно, од момурузно нече.
бубрежњак м део заклане животиње у пределу бубрега. – Ко велиш, ел 

да узнемо едно ћило бубрежњак и едно ћило вино да замезимо док не стигне 
ручьк?
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бува несвр. отреса мотком плодове са дрвета, жито из класја, зрна 
из махуна. – Даньс бувам ореси, а летос смо бували и рж и лечу.

буваљћа ж мотка којом се што бува, в.
бување с гл. им. од бува. – За бување ореси требу длђи прутови.
буковача ж печурка која расте испод букве. – Буковаче ес да су печурће, 

ал несу како вргањи, дојду некако просте.
бунар м дубока, озидана јама са водом. – На бунар завачамо воду за 

пијење и за варење вариво, а лети у њега спуштамо, ночу, едење да се не по-
квари, а ладимо и лубенице, летем.

бунарче с дем. од бунар. – Иза оној дрво е тој бунарче, ал не знам дал 
сьг има воду.

бунџула ж котарица исплетена у облику лопте са ширим отвором на 
горњем делу, омазана изнутра говеђом балегом, служи за чување зрнастих 
плодова: леће, боба, грашка и др.

бунџулетина ж ауг. од бунџула, стара, покидана бунџула од које је от-
пао леп од балеге.

бунџулка ж дем. од бунџула, мала бунџула.
бутане чушће ж пуњене паприке. – „Бутане чушће“ тој се вреви доле 

по Тимок, окол Минићево, ми си казуемо „плњене попушће“.
бучка ж справа за бућкање масла, налик на шмрк, само што је дрвена. 

– Код овија овам бучка скроба свако јутро.
бучка несвр. бије масло на бучки. – Масло се бучка јутром рано, по 

ладавину.
бучкало с унутрашњи, вертикални дрвени део бучке, на коме се налази 

рупичасти колут који удара у млеко, а који се покреће ручицом преко једне 
осовине.

бучкано млеко с млеко из којега је бучкањем издвојено масло. – Бучка-
но млеко дојде јако водно и посно, али ми си кусамо и њег.

бучкање с гл. им. од бучка. – Никуј нече да ме одмени, па ми досадило 
више овој бучкање.

бучне свр. једном бучне бучком, кратко бучка. – Де, бучни малко ма-
салце, зачас.

буџа ж буђ, плесан. – На сириње се ванула буџа, па ни куче нече да га 
еде. 

буџав, -а, -о који је буђав. – Буџав леб, а буџаво и сириње. 
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буша м ситно говече старинског порекла које живи на Старој плани-
ни.

В

ваган м велики, ливени, метални суд за кување.– Ваган, ене га там у 
пепелиште, млого е тежак да се слушам с њег.

ваганче с дем. од ваган. – Терала сам мужатога да ми купи помало 
ваганче, али он се праи да не чује кво ја вревим.

ваљуванко м сорта пасуља сасвим округлих зрна. – Едно време беомо 
варили ваљуванко, после манумо, прејдомо на пешак.

ваљувас, -ста, -сто који је округао као лопта. – Зрната му дојду 
ваљуваста, па мазна.

варен конпир м куван кромпир. – Варен конпир се олупи, па се тьг еде.
варен конпирьк м дем. од варен конпир.
варен корен м куван кукурузни клип. – Код нас се корен вари углавно 

за Мечћин дьн, онак ретко, не волимо варено корење, више волимо печен 
корен.

варен коренчьк м дем. од варен корен.
варен петлиџан м куван зелени парадајз, закисељен, кад се охлади једе 

се као салата.
варена јајца с кувана јаја. – Кьд нема кво за вечеру баба свари јајца, па 

на свако дете даде по едно варено јајце.
варена јајчанца с дем. од варена јајца.
варена тиква ж кувани комади бундеве. – Тиква се вари првенствено 

за свиње, али за промену и љуђе некад еду варену тикву, али оне су меће, па 
се држу са све корубину на длан и кусају с ложицу.

варене вочће ж са венца се скине шака, две вочки (в. вочће) и кува као 
чорба, једе се са хлебом. – Волимо да едемо варене вочће, али убрзо по тој 
пак смо гладни.

варено млеко с кувано млеко. – Ми смо ко деца јако волели варено 
млеко с качамак.

варено цвекло с кувана сточна репа. – Понекад, али ретко, еде се ва-
рено цвекло, за ужину, ел за промену, еданпут, двапут годишње, некад и по-
често.

варење с гл. им. од вари. – Не знам више кво чу за варење.
вари несвр. кува. – Снашка вари вариво. 
вари се несвр. кува се. – Вари ли се васуљат, ел си грнето ћути?

– 14 –
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варивенце с дем. од вариво. – У мьнечко грненце, слатко варивенце. 
вариво с општи назив за свако кувано јело. – У нашу се кућу сваћи дьн 

вари неко вариво.
вариво с конпир и сас кокошку врста кромпир паприкаша.
вариво с конпир и сас суво месо врста кромпир паприкаша.
вариво сас конпир и сас свињско месо врста кромпир паприкаша са 

свежим свињским месом.
варивце с дем. од вариво. – Добро би било да има неко варивце да 

кусне човек.
варне свр. скува нешто мало, скува на брзину. – Чу да варнем малко 

млекце, колко да придадем уз качамак.
васуљ1 м бот. пасуљ Phaseolusvulgaris. 
васуљ2 м кувани пасуљ, најчешће кувано јело у породицама, углавном 

празан, често постан, понекад запржен, ретко са месом. – За ручьк сам 
сварила васуљ, па ти сьг виџ какьв је.

васуљ с месо рет. пасуљ куван са месом, свежим или сувим. – Васуљ 
с месо код нас се ретко вари, можда му се нећи пут тури нека сува кочина, 
колко да замирише.

васуљ сас зајтин пасуљ запржен зејтином. – Васуљ сьс зајтин, тој не 
богзна кво.

васуљар м онај који радо једе пасуљ. – Вида е голем васуљар, по воли 
васуљ од месо. 

васуљьк м дем. од васуљ. – Васуљьк, па васуљьк, ништа без њега.
васуљетина ж ауг. и пеј. од васуљ. – Овај васуљетина никако да се сва-

ри, мора да е поланска.
васуљина ж ауг. и пеј. од васуљ. – Огади ми се више овај васуљина. 
васуљчина ж ауг. и пеј. од васуљ. – Свьћи дьн васуљчина, има ли, бре, 

и нешто друго за едење?
вача се свр. претвара се млеко у сир, сири се. – Купили смо сириш-

те у влашицу, ал млекото нече да се вача. Све лапов до лапова у данашњу 
трговију.

вача сириње потсирену масу ставља у платнену, пртену, торбицу да 
се цеди сурутка. – Сириње вачам јутром, ел га потсируем вечером.

ваша/ваша ж дугачак комад сланине који се скида са заклане свиње. – 
Едне ваше од свињу сечемо ситно да се вари маз, а неку вашу остаимо да се 
суши да има назиму кво да припрлимо уз огањ.

вашица/вашица ж дем. од ваша.
вашичка/вашичка ж в. вашица.

– 15 –



Јакша Динић314

ведремез м перорез (< нем. Federmesser). – Баба Милица је имала ве-
дремез сьс црвене корице.

ведренце с дем. од ведро.
ведрица ж дрвена посуда у облику кофе, начињена од дуга и обруча, 

која служи за доношење и држање воде. – Мати ни даде ведрицу д-имо на 
кладанац да донесемо воду.

ведричка ж дем. од ведрица.
ведро с дрвена посуда начињена од дуга и обруча са једном верти-

калном дршком, служи за мужу оваца. – Ново ведро на клин виси, тека се 
одавна вревило.

везаница ж веза (о поврћу). – Госпе купују лук на везанице, а ми от-
идемо у градину и наскубемо си колко ни требе.

везаничка ж дем. од везаница. – Една везаничка црвени лук тријес 
динара, па докле че ми да догурамо?

вејање с гл. им. од веје.
веје несвр. чисти жито или друге зрнасте плодове уз помоћ ветра. – 

Узела сам да веем васуљ, оно ветрьк ни да ћуне.
вејне свр. зачас извеје. – Реко бьђи да вејнем лечуву, али се завати у 

другу работу.
вериђе ж  ковани ланац великих, дугачких алки, обешен над огњиштем 

о верижњак, служи да се о њих обеси котао над ватром. – Вериђе ни е пра-
ил Коде Циганин, он и и закачил горе на верижњак.

верижице ж мале вериге.
верижњак м попречна гредица у оџаку о коју су вешају вериге. – 

Верижњак мора да буде постаен повисоко у оџак да га не би заватил нећи 
пламен.

веришће ж дем. од вериђе.
вет, -а, -о 1. који је избледео, изгубио боју на сунцу, на киши, који је из-

ношен, који је стар и прилично похабан (о одећи, тканини). – Овеј ми дрее 
јако вете, иска си купим нове. 2. који је убледео, ослабио (о старом човеку). 
– Станул ми некако вет у лице. 3. који је изветрео, исхлапио, изгубио јачину 
(о пићу). – Вино му некво вето. 4. који је постан, без укуса (о јелу). – Дадо-
ше ни да ручујемо, ал варивото би некакво вето, неблаго.

вечерка несвр. деч. у дем. значењу од вечера. – Вечеркај, сине, вечеркај.
вечерување с гл. им. од вечеруе.
вечеруе несвр. вечера. – Седи да вечеруемо. – Вечерујте, па легајте.
видовка ж крушка која зри око Видовдана (најранија крушка). – Кьд 

презреу црешње тьг стизају крушће видовће, ситне су, али су блађе.
видовчица ж дем. од видовка.
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вијала ж сорта мирисног грожђа од којега се добијало врло опојно 
вино. – Вијала се више не пестује.

вијена ђибаница ж гибаницa код које је свака кора, пошто је надевена 
сиром, машћу и јајима, увијена у посебан колут. – Сви се радуемо кьд мати 
праи вијену ђибаницу.

викне свр. брзо, хитро, муњевито одсече, фикне. – Здравко зачас вик-
ну главу на пилето.

викњује несвр. према викне.
виљушка ж виљушке у оно време скоро да нису биле у употреби, све се 

јело кашиком или прстима.
виљушчетина ж ауг. од виљушка. 
виљушчица ж дем. од виљушка.
винсћи м који више воли вино него ракију. – Влада е више винсћи, 

рећију слабо мари.
вирае несвр. расте, успева. – У туј ладавину ништа нече да вирае.
влаша ж флаша, боца. – У есен ни требу гоџа влаше за петлиџан и по-

пушчице.
влашица ж дем. од влаша.
влаширан петлиџан м исецкан парадајз са зачинима стављен у фла-

ше за зиму. – Влаширан петлиџан је јако благ за едење, ел дојде проћисалан  
и малко љутни.

воденци м мн. јесење, водене крушке. 
вода ж вода је провидна течност која образује реке, језера, океане и 

кишу. Она је главни састојак флуида живих бића. Без воде не би било жи-
вота.

воденица ж зграда над водом са уређајем за млевење жита. – У наше 
сало су имале четри воденице: Манастирска воденица, Пашина воденица, 
Горња воденица и Дољња воденица.

водетина ж ауг. и пеј. од вода. – Пришла голема водетина, па ни по-
топила градину.

водица ж дем. од вода.
водичка ж в. водица.
водурина ж ауг. и пеј. од вода. – Из онуј њиву у Валугу, после по ћишу, 

водурина се цеди недељу дана. 
водурљак м много воде, много лоше воде. – Питуеш за Живуина где е, 

ене га доле, изврља водурљак из подрум.
водурљив, -а, -о који је пун воде. – Сварила неко водурљиво вариво.
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вочће ж мн. воће (јабуке, крушке и др.) сечено не кришке, низано у ве-
нац и сушено под чандијом, једе се зими или се кува у облику компота. – Баба 
е јучер цепила вочће од јаблће, а дьньс узела да цепи крушће.

вочице ж дем. од вочће. – Сварила сам малко вочице да кусну децава.
врапци м мн. зоол. (јд. врапьц рет.) врапци и друге ситне птичице 

(синице, белокрилке и сл.) уловљене за време Божићног поста, нанизане на 
прутић и сушене поред огњишта, служе да се на Божић ујутру њима омрси 
чељад.

вргањ м сорта печурке. – У наше сало ретко расту вргањи, најде се по 
нећи. Тој се раџа горе по планинскава села.

врлина ж хоризонтално окачена мотка за таваницу, о коју се веша 
месо ради сушења. – Нече мачка сланину од високу врлину.

врлинка ж дем. од врлина.
врљи у кљуницу изр. поједе нешто. – Чекај, бре, стани да врљимо 

прво нешто у кљуницу.
вртиваган м онај који струже последње остатке јела из  вагана (шер-

пе, лонца). – Вртиваган је онија куји је за ручьк остал најгладан, па да си 
доеде.

вртиваганче с дем. од вртиваган. – Дедино вртиваганче.
вруштук м рет. дуручак. – Кво чемо за вруштук?
вруштукување с гл. им. од вруштукуе.
вруштукуе несвр. доручкује. – Манул се да вруштукуе, оче, вели, да 

смали ћилажу.
врчва ж велики земљани ћуп за туршију. – Наплнили смо две врчве с 

ћисале краставичће.
врчвица ж дем. од врчва.
вршачи м мн. радници на вршидби. – Кьд дојде вршалица зберемо 

вршачи и зачас овршемо жито, а балон вино иде од вршача до вршача.
вршњак м лимени полулоптасти поклопац за црепуљу. – Вршњак се 

напали над огањ, па се тьг тура на црепњу и још се озбрд посипе сьс жар.
вршњаче с дем. од вршњак, мали вршњак. – За малу црепњу, мьнечко 

и вршњаче.
вугне несвр. навлачи влагу. – Тури џак с брашното на суво место да не 

вугне.
вудица ж удица за ловљење рибе. – Вудице несу имале у оној време, 

рибе се вачале с руће, с мреже, сьс слепаци и с друго.
вудичка ж дем. од вудица.
вуне свр. сукне; пројури. – Води рачун да не вуне пламен да ни не из-

гори месо у оџак. – Вуну покре мен.
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вурне свр. нагло избије, сукне, уп. вуне. – Кьд подигнеш вршњак из 
црепњу вурне жешчина.

вуруна ж фуруна, пећ. – Код нас, по села, нема вуруне да се у њи пече 
леб.

вурунџисћи, -ска, -ско који је са фуруне, са пекаре. – Вурунџисћи леб. 
– Жежак лебац вурунџисћи.

вучија ж вертикално буренце за туршију са уским, полумесечастим 
прорезом, колко да прође шака, на горњем дну. – Туршија из вучију се вади 
упролет, кьд се поеде онај из чебьр.

вучијћа ж дем. од вучија.

Г

гагрица ж 1. семенка у зрну грожђа. 2. житни жижак.
гарде ж справа за ловљење рибе у реци исплетена од танког правог 

прућа, трске, конопљиних стабљика и сл. која се поставља на брзак тако 
да у њу уђе риба, а не може изаћи. – Деда Лека Маџа е бил веш да намешта 
гарде. Он тој работил ночу.

глава у шћенбе телећа глава у шкембету ретко је практикована у оно 
време, само у неким случајевима је припремана, јер је то било скупо јело, а и 
није било мајстора да га направи.

главњица ж житни паразит у виду гљиве. – Од онуј стран, од кьм 
алогу, пшеницу ватила главњица, че останемо без леб овуј годин. 

гладјосување с гл. им. од гладјосуе.
гладјосуе несвр. губи снагу гладујући.– Дојде смрзал се, гладјосал, сце-

пен.
гладјоше свр. онемоћа од глади. – Гладјосал од немање, а немање му 

дошло од лењствување.
гладначьк, -чка, -чко који је прилично гладан. – Ел ми гладначко дете?
гладнее несвр. гладни, постаје гладан. – Стално сам гладан, па сам и 

ночу почел да гладнеем.
глетав, -а, -о који је гњецав, сиров. – Давали су ни нећи глетав леб, ко 

на робијаши. 
глеџосан, -а, -о који је превучен глеђу. – Сириње мора да држиш у 

глеџосан суд, иначе че да се поквари.
глодање с гл. им. од глоџе.
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глодне свр. 1. глодањем откине комад меса са кости. – Глодну кочину-
ту два-три пут и остаи ју, а толко месо остаде на њу. 2. пеј. поједе нешто на 
брзину. – Глодни кво има да неси бьш наште срце.

глођиње ж мн. плодови глога, глогиње. – Че да дојде време кьда че да 
едеш глођиње, али ни тој не мож да најдеш.

глођињће ж дем. од глођиње.
глотан леб м хлеб од пшеничног брашна у коме има доста уродице, 

кукоља. – Глотан леб дојде јако црн, а и горак је за едење.
глоцка несвр. ситно глође. – Глоцка едну чачкалицу веч два сата.
глоцне свр. поједе, поједе што мало на брзину, уп. глодне 2.
глоџе несвр. глодањем скида месо и рскавицу са кости. – Воја воли да 

глоџе кочине, тека се, вели, залима.
глоџање с гл. им. од глоџе. – Глоџање кочине.
глт м гутљај. – Ако би имало макьр едан глт рећијица, било би јако 

добро.
глта несвр. гута. – Глтам лекови за вруштук – нема боље, глтам леко-

ви за ручьк – нема боље, глтам лекови за вечеру и тьг нема боље, и реши да 
и више не глтам, па нек буде како оче.

глтање с гл. им. од глта. – Од толко глтање лекови врти ми се у главу.
глтач м онај који гута. – Сьг се сви претворили у глтачи, никуј нече 

да жвака бели лук.
глтка ж дем. од глт. – На њег доста една глтка винце и одма е распо-

ложен.
глтка несвр. у дем. значењу гута.
глтњева несвр. в. глта. – Бре, Војо, одавна те несьм видел, глтњеваш 

ли помалко рећијицу?
глтњује несвр. гута понекад. – Глтњује по малко млекце, али друго не 

окушева.
глтоњак м в. глт. – Че ти стане глтоњак у гушу и на теб.
глтоњче с дем. од  глтоњак.
глтоњчич м дем. од глтоњак.
глувара ж врста печурке.
гмечен конпир м куван, па гњечен кромир док се са зеленим луком 

пржи у тигању, рестован кромпир. – Гмечен конпир е добьр док је топал, 
кьд остуденее изгуби слас.

гмура несвр. зарања што у течност (воду). – Мора га гоџа гмураш 
дор га опереш.

гмурање с гл. им. од гмура.
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гмурне свр. гњурне, загњури. – Гмурнеш га малко у воду колко да га 
опереш од земљу.

гњаса несвр. много једе, пуни стомак. – Гледај га Тоза како гњаса, 
кољћи залози тура у уста.

гњасање с гл. им. од гњаса.
гњасаџија м пеј. онај који много једе.
гњасне свр. мало поједе. – Гњасни који залог.
гњете у мешину пеј. једе. – Прецве мора да гњетеш нешто у мешину.
гњете у уста силом једе, једва ставља залогаје у уста. – Видим га не 

еде му се, силом гњете залози у уста.
гњије несвр. гњили. – Оскоруше гњију окол Гмитровдан.
гњил, -а, -о који је гњио. – Гњиле крушће из туршију.
гњилач м сорта крушке која је добра за јело кад угњили.
говедар м ситна риба која живи по дну реке. 
говедо с говече. – Где си запел ко говедо?
говеџина ж говеђе месо, говедина. – И од говеџину се праи пастрма.
говеџинка ж дем. од говеџина.
гоен, -а, -о који дебео, који је угојен. – Тола е гоен човек, има га преко 

сто ћила.
голема ложица м велика дрвена кашика која углавном служи за мешање 

жита док се кува, за славу. – Голема ложица прецве виси на чивильк, баба ју 
узима само кьд вари пшеницу за светьц.

голема паница м велика земљана или дрвена чинија из које куса цела 
породица. – Из голему паницу кусамо кьд смо сви на ручьк, онак си едемо 
из помалу паницу.

големи котьл м велики бакрач за изузетне потребе (кување сланине за 
маст, претакање вина и сл.). – Големи котьл, кьд е плн, не мож га носи едьн 
човек него двоица, на чобрњак.

Големи пости пост пред Ускрс.
големо грне с велико земљано грне које служи за кување јела за свадбе, 

славе и сл. – У големо грне се вари зеље-месо, из њег је оно најблаго.
головар м удробљен суви хлеб посут туцаним орасима, па преливен 

врелом водом. Једе се кашиком. – Кьд напрае головар ми се радуемо, ал си 
повише волимо попару.

головарчьк м дем. од головар. – Дореди се и ја да куснем малко од 
головарчькьт.

гологлавка ж в. гологлавник.
гологлавник м јело од кукурузног брашна, зеља, јаја, сира и масти.
гологлавче с дем. од гологлавка/гологлавник.
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горни невр. испољава донекле горак укус. – Горни ко на краставицу 
дупе.

горња коричка ж горња кора хлеба. – Нећи пут ми поблага горња ко-
ричка, нећи пут дољња.

горчуљак м оно што је горко. – Пије нећи горчуљак, од мешину.
госпoдин пасуљ м ирон. за скуван пасуљ. – Пак је на остал стигал го-

сподин пасуљ.
гостира несвр. ужива, проба, густира. – Гостира каву на тарасу.
готваљ м дрвена кашика за кување, варјача. – Детенце, буди мирно да 

те не ударим с овија готваљ.
готваљћа ж 1. варјача. 2. жена која готови ручак, куварица.
готвач м рет. кувар. – Чича Велимир е бил готвач на њину свадбу, јако 

е убаво уготвил сва варива.
готвеније с в. готвено.
готвено с општи назив за свако кувано јело. – Требало би да едеш и 

нешто готвено, а не само леб и сланину.
готвење с гл. им. од готви. – Свьћи дьн готвење, на вр главу ми из-

лезло.
готви несвр. кува ручак. – Не знам више какво чу да готвим, све ни се 

оело. 
гра м скуван зрели грашак. – Гра се код нас ретко варил, ел се слабо 

раџал, а и несмо бьш били лачни на њег.
градина ж башта, повртњак. – Наша е градина у муљак, покре Тимок.
градинари м мн. незвани гости на свадби, који у градини испред куће 

чекају да им се изнесе јело и пиће. Некад су дрски и нападни.
градинка ж дем. од градина. – Имамо едну градинку и у Црнопоље.
градинсћи м мн. в. градинари.
градинче с дем. од градина, мала градина. – У сало у гоџа коју кућу, 

напред испред њу, има градинче посадено с цвејће.
грaорка ж 1. кокошка грахорастог перја. – Една граорка, една 

голошијћа, една чулуманка и пeт онаквe си кокoшће, тoлко имам. 2. врста 
траве која се гаји за сточну исхрану.

грашак м скуван млади грашак. – Млад грашак је слабо варен, чуван је 
да узрее да има за зиму и за семе.

гребе несвр. кашиком с врха, танко гребући, узима што. – Гребем 
сириње озбрд на помалко, та да подлго траје.

гркљан м горњи део доњих дисајних путева заклане животиње. – 
Овчи гркљан се вари заедно сас дроб, па се после сви отимају куј че га узне, 
ел воле кьд им рска под зуби.
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грне с земљани лонац рађен на лончарском колу, служи за кување хране 
поред огњишта. – Свако јутро грне васуљ уз огњиште. Квоч друго?

грненце с дем. одгрне, мало грне. – Протекло малоно грненце, иска да 
се купи ново.

грниште с ауг. и пеј. од грне. – Ене, онам у ћуше потрошена грништа 
колко ти ћев. 

гроз м грозд. – Пројде баба Јованка, носи грозје у котарку, па ми даде 
едан гроз.

гроздьк м дем. од гроз.
гроздина ж петељка грозда.
грозје с грожђе. – Отоше у лозје да наберу грозје.
грозје и леб обед од грожђа и хлеба. – Јутром си убаво поедем грозје 

и леб.
грозјенце с дем. од грозје. – Сврну у лозје та позоба малко грозјенце. 
грува несвр. једе, много једе. – Грува како вол.
грување с гл. им. од грува.
груда ж грудва нечега.
груда масло масло тек извађено из бучке, грудва масла. – Кьд се груда 

масло извади из бучку тури се на студено да мож да потрае и до јутре.
груда сириње грудва сира извађена из торбице за цеђење. – Чим се 

груда сириње извади из трбаљћу одма мора да се усоли, иначе нече да оп-
стане.

грутка ж дем. од груда, мала грудва, грудвица.
грутка шићерчьк и леб коцка шећера и хлеб као оброк. – Грутка 

шићерчьк и леб су понекад ужина за децу.
гужвице ж мн. сарме, уп. увијаљће. – Гужвице има разне, али најбоље 

и најчесте су онеј увијене у лис од ћисало зеље.
гужвице од винов лис сарме увијене у винов лист. – Гужвице од винов 

лис се прае упролет пре него што се прскају лозја.
гужвице од винов лис с ћисало млеко сарме од виновог листа са ки-

селим млеком као оброк. – Млого су добре гужвице од винов лис с ћисало 
млеко, без млекото не би биле толко блађе, оно и праји та су разговетне.

гужвице од ливацко зеље сарме увијене у лист ливадског зеља. – И 
гужвице од ливацко зеље су добре, али не толко  колко онеј од винов лис.

гужвице од ливацко зеље с ћисало млеко сарме од ливадског зеља са 
киселим млеком.

гужњак м задњи део дебелог црева заклане животиње. –Гужњак се не 
еде, он се врља на куче.

гулија ж прокељ Brassica oleracea gongylodes.
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гураблије ж врста колача, гурабије. Гурабије су први колачи који су 
ушли у употребу и то непосредно пред Други светски рат, али су прављене 
само у добростојећим домаћинствима.

гус васуљ густо скувани пасуљ, пребранац. – Гус васуљ се вари за 
Бадњу вечер и за посан светьц, онак си кусамо ретак васуљ.

гуськ м мужјак гуске, гусан. – Њин гуськ јури ђаци кьд се врчају из 
школу.  

гуска ж Anser, гуска је род птица средње величине из породице пловки.
гушча јајца јаја гуске. – Гушче јајце е поголемо од свако друго јајце, 

од едно мож да поедеш.

Д

дави се несвр. много једе, дави се у јелу. – Еџ ко љуђе што еду, не дави 
се.

давоше се несвр. у ауг. значењу дави се. – Не да еде него се давоше у 
едењето.

далап м орман за судове и хлеб закачен за зид. – Далап е закачен висо-
ко да деца не мож да довану леб него кьд су гладна да искају.

далапче с дем. од далап.
данце с дно суда. – Тече доле на данцето, џибанат.
дашчица ж лепо обликована мања (око 30х20 см) букова даска са 

дршком на којој се сече лук и друго поврће при припремању јела. – Кьд нана 
вари вариво она сече лук на прс, не узима дашчицу.

двапут на еданпут изр. у овом случају при обеду на један залогај хлеба 
дођу две кашике јела, иначе је уобичајено да на један залогај хлеба дође једна 
кашика јела. – Кад се свари у поголемо грне вариво баба рекне: Кусајте два-
пут на еданпут, има још.

двапут препржуван пасуљ који је куван па запржен, затим два пута 
подгреван и сваки пут запрживан.

двизьц м двогодишњи ован.
двизе с дем. од двиска, прошлогодишње јагње.
двиска ж прошлогодишње јагње. – Двиска се ојагњила, дако не треба-

ло, требало е да се јагњи топрв надогодин.
двожлче јајце с јаје са два жуманца. – Најде се и понеко двожлче 

јајце, ал не толко често.
дебељаче ж мн. сорта шљиве. – Дебељаче несу толко блађе ко маџарће, 

али су добре за вочће.
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дивја риба ж јело скувано од киселог купуса, у свом разблаженом расо-
лу, са додатком другог киселог поврћа. Кува се зими и у рано пролеће. – Кус-
неш дивју рибу колко да се каже да си ручувал.

дивја свиња ж шумска животиња Sus scrofa.– Дивја свињаима опасни 
зуби, могла би те исцревчи кьд би те комнула.

дивјачка ж дивља воћка.
длбало с алатка за дубљење дрвених кашика, уп. узимало.
длбалце с дем. од длбало.
доване свр. руком убере плод воћке. – Оч ли да ти дованем дуњу?
дованут, -а, -о који је руком убран (о плодовима). – Тој су довануте 

јаблће, несу збиране позам.
доварен, -а, -о који је докуван, сасвим скуван (чешћа је употреба са 

негацијом: недоварен). – Васуљ често остане недоварен, ел су нека зрна до-
варена, а нека недоварена.

довари свр. докува, скува до краја, потпуно скува. – Настовуј на грне-
то да се довари, па га тьг запржуј.

доваруе несвр. приводи крају кување. – Буте стрпљиви, еве доваруем 
га.

дољња коричка ж доња кора хлеба. – Ја повише волим дољњу корич-
ку од леб.

домазльк м домазлук, приплод. – Остаљамо девет јагњету за домазльк.
домазльчич м дем. од домазльк.
досипе свр. доспе. – Кьд вода намалее у грне, ја га досипем.
досипне свр. доспе, доспе мало. – Час, час, па му досипни малко во-

дицу.
досипњување с гл. им. од досипњује.
досипњује несвр. према досипне. – Досипњуеш ли ти грнето, ел си 

само гледаш у главње.
досипување с гл. им. од досипуе.
досипуе несвр. често досипа, долева. – Досипуј грнето оваг-онаг да 

има кво да кусамо.
досоли свр. дода со у нешто што није довољно слано. – Пробај га на 

сол, па ако не слано ти га досоли.
досољуе несвр. према досоли. – Немој га едноман досољуеш ч га пре-

солиш.
доспее свр. надође (о тесту). – Остаила сам тесто да доспее и док оно 

доспее чу да тркнем до продавницу за сол.
доспевуе несвр. нараста, надолази (о тесту). – Замесила сам га па 

сам га прекрила да доспевуе, ако оче.
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дошьл до умирачку изр. дошао је пред смрт. – Дошьл до умирачку од 
глади, не од друго.

драње с гл. им. од дере. У раније време кожа са заклане свиње скидана 
је дерањем, јер је била потребна за опанке. У новије време заклана се свиња 
шури врелом водом, а кожа се накнадно скида у каишевима, суши и потом 
употребљава за јело; кува се са пасуљем, купусом и сл.

дрва с дрва припремљена за кухињу. – Нацепим дрва за целу недељу да 
има жена на кво да вари вариво, а не да се оѕрча – има ли, нема ли.

дрвена ђибаница ж гибаница од две дебеле коре са нешто сира и 
масноће међу њима. – Кьд не знам кво чу за вечеру, ја зачас прајнем дрвену 
ђибаницу. 

дрвена ложица ж дрвена кашика. Израђује се од клена. Има их разних 
величина. – И ми смо кусали з дрвене ложице.

дрвена паница ж чинија од дрвета, рађена на тракси. – У дрвену па-
ницу се тлче млад бели лук да се напраи ћисало.

дрвене питије ж в. бобове питије.
дрвничћи м незвани гости на свадби, који поседају на дрвник и тра-

же да им се доноси јело и пиће; могу бити врло незгодни, уп. градинари, 
градинсћи.

дрвце с штапић на који се натакне комад меса или сланине и принесе 
ватри да се пече или разгреје. – Натькнем малко сланинку на дрвце, па ју уз 
огањ припрлим да замирише чьк у комшильк.

дренће ж мн. плодови дрена, дрењине. – Пекмез од дренће дојде 
наћисел, затој га ретко праимо. 

држи сито изр. ствара осећај ситости. – Накусам се васуљ да ми 
држи сито, а кьд кусам чорбу ко да несьм ел.

дроб м џигерица заклане животиње. – Дроб бели и црни сваре се, исе-
чу на залози, измешају сьс ситно сецкан зелени лук и еду ко предјело или ко 
мезе уз рећију. 

дробьк м дем. од дроб. – За вруштук узе малко од дробьк.
дробено с течно јело у које је удробљен хлеб. – Стари љуђе, нарочито 

куји су беза зуби, по воле дробено него да кусају вариво с леб.
дробено млеко с удробљен хлеб у млеку. – Дробено млеко е здраво за 

едење.
дробење с исто што и дробено. 
дроби несвр. кида  хлеб на ситне комаде и спушта га у неко течно 

јело. – Дробим леб за у попару.
дробне свр. зачас надроби, мало надроби. – Ако те пари чорбата, дроб-

ни малко леб у њу, она це пролади.
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друга вода ж при кувању пасуља и друга вријућа вода се просипа, уп. 
првња вода.

дрчан, -чна, -чно који је халапљив. – Млого си дрчан на едење, це уго-
иш ко вепьр.

дрчла ж она која је халапљива. – Видиш ли колку е ѕадњицу заврзала 
онај дрчла.

дубар м пањ на коме се сатаром или секиром сече месо. – Деда напраил 
дубар на ногари да на њег льсно сече месо сьс сећиру, кьд се закоље свиња.

дубарина м ауг. од дубар, велики дубар, стар дубар. – Дубарината се 
има расцепи ако појако удариш сас сећиру док тропаш месо.

дубарчьк м. дем. од дубар.
дудови м плодови дуда, дудинке, дудиње. – Дудови се зову мангупска 

рана.
душичина ж мајкина душица (као  зачин). – Васуљ се не мож замисли 

без душичину.
душичинка ж дем. од душичина. – У прсти му турим душичинку, кол-

ко само да замирише.

Ђ

ђевреише се свр. залепи се јело за дно суда, приликом кувања, да се 
једва може очистити. – Ђевреисала се сливова комина за дно казан и не 
мож се оструже.

ђеврек м пекарско пециво у облику колута. – Ђеврек, тој не имало у 
сало.

ђердан м округли лицидерски колачићи нанизани у ђердан, које момци 
купују девојкама на вашарима. – Ако девојћа носи ђердан окол шију, сви ју 
питују куј јуј га купил.

ђерданчьк м дем. од ђердан.
ђиба ж дем. од ђибаница. – Оч ли, сине, малко ђибу?
ђибаница ж гибаница, коре наизменично ређане и надеване смешом 

од  јаја, сира и масти, пече се у црепуљи. – Одавна се ђибаница ела на крај 
ручьк, кько посластица, сьг се еде прво ђибаница, па се тьг куса вариво. 

ђибаница с вишње гибаница са надевом од вишања. – Волим ђибаницу 
с вишње затој што е проћисална.

ђибаница с јаблће гибаница са надевом од јабука. – Ђибаница с јаблће 
е јако блага, ал кьд се у њу тури повише шићер.
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ђибаница с ливацко зеље гибаница са надевом од ливацког зеља, сира, 
јаја и масти.

ђибаница с месо гибаница са надевом од меса и других састојака: ма-
сти, сира, јаја.

ђибаница сьс зелени лук гибаница са надевом од празилука и других 
састојака: масти, јаја, сира.

ђибаница сьс каврму гибаница са надевом од кавурме.
ђибаница сьс чварци гибаница са надевом од чварака и других 

састојака: масти, сира и јаја.
ђибаничар м онај који воли гибаницу. – Света е голем ђибаничар, он би 

ел само ђибаницу, кьд би имало.
ђибаничарка ж она која воли гибаницу.
ђибаничетина ж ауг. и пеј. од ђибаница. – На свадбу жене издоносе 

разне ђибаничетине, едне сьс усмрдел маз, едне сьс смрдело сириње, едне с 
дебеле обђе и тека.

ђибаничка ж дем. од ђибаница. – Волел сам и ја да еднем малко 
ђибаничку, али док сам дошьл они ју поели.

ђибросуе се несвр. према ђиброше се.
ђиброше се свр. укисели се и усмрди се нека органска материја. – Лети 

вариво, ако не на студено, не само да проћисне него се уђиброше.
ђоз м једна варијанта нане (као зачин). – Ђоз турамо скоро у свако 

вариво.
ђозьк м дем. од ђоз. – Лети наберем ђозьк, извржем га у ћитће и зака-

чим под чандију да се суши.
ђувек м исто што и ђувеч.
ђувеч м већа земљана чинија облика изврнуте зарубљене купе. – Јутром 

надробимо млеко у ђувеч и све га искусамо.
ђум м бакарни бокал посебне, источњачке израде. – Код нас нема 

занатлије куи уму да напрае ђум, тој прае Турци по Босну, па е нећи донел 
у сало.

ђурђил м ђурђевско јагње.

Е

еде несвр. једе. – Еде све кво му се даде, не пробира.
еде бес леб једе без хлеба оно што се иначе једе без хлеба, али прекорно 

значи и да једе без хлеба оно што се увек једе са хлебом. – Еде сириње бес 
леб, па где си тој видел?
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еде ко ала изр. једе много и брзо. – Кьд седне уз остал, еде ко ала.
еде с леб углавном све што се једе једе се са хлебом, сем неких изузета-

ка. – Еџ црешње с леб да не огладнееш одма.
еде с прсти узима храну прстима не користећи никакав прибор. – 

Раније се све ело с прсти, ел с ложицу, виљушће су дошле касније.
едење с 1. јело, оно што се има јести. – Уготвила си јако убаво едење. 

2. гл. им. од еде. – Причекај, дор не дојде време за едење.
едењице с дем. од едење (1). – Колко беше остало од едењицето они га 

поели.
еднoница ж пост када се у току дана (за време Тудорице) само једном 

једе, једини оброк je обично вечера.
еребица ж јаребица. – Раша отиде с пушку нагоре, вели иде да убије 

неку еребицу за вечеру.
еребичка ж дем. од еребица.
ечан, -чна, -чно који је јешан. – Не би бил толко дебел да не ечан.
еченик м маса од кукурузног брашна, воде, масти, сира и јаја печена у 

тепсији. – Деца јако воле кьд им напраим еченик за вечеру.
еченичич м дем. од еченик. – Узни малко од еченичичав, јако е благ и 

дако велиш да си ручувал.
ечмьк м дем. од ечмен.
ечмен м једногодишња биљка из фам. Gramineae јечам Hordeum vulgare.
ечмен, -а, -о који је од јечма. – Ечмено пиво.
ечмен леб м хлеб од јечменог брашна. – Преко размирицеве смо ели и 

ечмен леб.
ечменка ж врста крушке која зри кад и јечам.
ечмено брашно с брашно од јечма. – Ечмено брашно дојде остро затој 

смо ретко млели.
ечњак м једњак заклане животиње. – И ечњак се не еде, ко ни гужњак 

и он се врља на куче.

Ж

жавари несвр. пече на ватри, на жару. – Кво жавариш? Жаварим мал-
ко месце за ручьк.

жаварица ж жар. – Пази да не станеш у жаварицу.
жьзь несвр. једе, чврсто једе. – Жьзьј, па се вачај за матику!
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жалуд м желудац заклане живине припрема се углавном на два начина, 
или се пече на жару или кува у чорби. – Сувал сам на куче сиров жалуд оно 
нече да га узне – госпоцћи пас.

жалудьк м дем. од жалуд. – Опекла ми мати жалудьк на углен.
жар м усијани комади чврстог горива. – Јутром распречем огњиште и 

на жар турим брстинће да се разгори огањ.
жарьк м дем. од жар. – Видо чури комин код теб, па дојдо да ми дадеш 

малко жарьк да си закладем огањ.
жвака несвр. жваће. – Жвакај польк, немој да трупиш како коњ.
жвакне свр. једном склопи уста при жвакању; окуси. – Не мог да 

жвакнем колко сам се наел.
жвакољак м испљувани залогај. – Куј ли е, бре, пљувал овија жвакољци 

по собу?
жвакорење с. гл. им. од жвакори.
жвакори несвр. в. жвачкори.
жвачкорење с. гл. им. од жвачкори.
жвачкори несвр. једе лагано, жваће полако. – Седи ус кубе и жвачко-

ри пипер из туршију.
ждимка несвр. срче срж из шупље кости кратким срктајима, уп. 

смркче.
жежак, -а, -о врућ, врео. – Немој жежак да излазиш надвор без капут. – 

Жежак, па пари, лебат.
жежак варив пеј. жешко, вруће јело.
жежак леб м врућ хлеб тек извађен из црепуље. – Жежак леб се покрије 

с месаљ, малко да ладне, па тьг се еде.
жежак леб и сириње врућ хлеб и сир. – Жежак леб и сириње, едење до 

памет.
жељување с гл. им. од жељуе.
жељуе несвр. жељан је. – Тој дете жељуе за млого кое што.
жешка вода вода чија је температура виша од 50° целзијуса.
житенце с дем. од жито. – Житенце колко смо имали, они дојдоше, 

натоварише и откараше, а на нас остаде празьн анбар. Тека е било после 
ослободење. 

жице с в. житенце. – Пљисни малко жице на пиличити, да ми се лекну 
од врата.

жлна ж птица жуна.
жлт, -а, -о који је жуте боје. – Жлт ко дуња.
жлт васуљ м сорта жутог пасуља. – Жлт васуљ је поблаг од бел, само 

дојде малко покорел.
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жлт момуруз м в. жлта момуруза.
жлт петлиџан м парадајз жуте боје. – Едно време смо пестували и 

жлт петлиџан, сьг се тој семе затрло.
жлт шићер м  шећер жуте боје. – Жлт шићер се купувал у Паланку 

код Јосива Колачара.
жлта момуруза ж сорта кукуруза чија су зрна жута.
жлта муруза ж в. жлта момуруза.
жлтарци м мн. сорта крушке. – Жлтарци су меџу најране крушће и 

јако ни мило кьд узреју и стигну за едење.
жлтьц м жуманце јајета. – Че ти стане и на теб жлтьц у гушу, де 

польк.
жлтњовчес васуљ м жућкаст пасуљ. – Жлтњовчес васуљ се више не 

раџа, он се раџал одавна.
жлчи несвр. неумерено пије алкохолна пића. – Не да пије него жлчи.
жљуве несвр. једе безубим устима неку тврду или жилаву храну. – Ако 

немаш зуби ти жљуви.
жрвањ м ручни, камени млин за крупну мељаву стрмног жита. – То-

вил је едини имал жрвањ и сви су ишли там да мељу пшеницу за светьц.
жуљи несвр. једе безубим устима неку жилаву храну, уп. жљуве. – 

Жуљи пастрму и прокарује с комињак.

З

за мечку изр. кукурузни клип куван за св. Андреју, који се увече изнесе 
напоље и остави „за мечку“ да га, према веровању, она поједе, како не би 
чинила штете.

заапе свр. почне да гризе, загризе. – Aко е јаблка млого крупна ја не мог 
да ју заапем, мора прво да ју расечем.

заапуе несвр. према заапе.
забели свр. зачини чорбу размућеним јајетом. – Жено, када че тија 

ручьк? – Ево, сьг че, остало ми само да забелим чорбу.
забељуе несвр. зачињује чорбу размућеним јајетом. – Мира н-уме да 

забељује чорбу, на њу се јајцето здригоше. 
забoрљив, -а, -о који је опора укуса и мириса; који мирише на буђу, 

буђав. – Винo му дoјде забoрљиво. 
забрка свр. на брзину зготови неко јело. – Чу да забркам нешто за ве-

черу, ал ни ја не знам кво чу.
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забркан, -а, -о на брзину зготовљен. – Има там у паницу забркано не-
кво, али се не познава кво е.

забуџавeе свр.  постане буђав, забуђави.
завача несвр. кашиком захвата јело, куса. – Баба ока: Завачајте по-

малко да има за сви.
завачање с гл. им. од завача.
заврази несвр. према заврже. – Искаш тиквеник, а тикве још и не за-

вразе.
заврже свр. понесе плод (биљка). – Од кьд чекамо да завржу крастави-

це, а оне си ћуру.
заврзује несвр. према заврже. – Тикве почеле да заврзују.
загажња ж дугачка мрежа са две мотке на крају краћих страна, слу-

жи за хватање рибе. – Загажњу држу двоица, едьн на едьн крај, друђи на 
друђи, а трејћи иде испред њи и с мотку плаши рибе да улезну у загажњуту.

задави се свр. у току јела застане залогај у грлу. – Еџ польк да се не 
задавиш.

задавоше се свр. у ауг. значењу од задави се. – Гледам га како еде, па 
ме стра да се не задавоше.

задупци м в. заструзи.
задупчичи м дем. од задупци. – У овчарову трбаљћу увек има едни за-

дупчичи сьс сол.
зајак м зец Lepus. 
зајрe с намирнице, оно од чега се справља јело. – Зајрe добрo, ал кува-

рица јoш млада, па нe вeшта.
зајтин м зејтин, уље за јело. – Зајтин је скуп, затој га не купуемо, еде-

мо си с маз, ел си посно.
зајтиньк м дем. од зајтин. – Па му капнем малко зајтиньк, на васуљат, 

да не бьш без ич.
зајтинљив, -а, -о који се односи на зејтин, који је у вези са зејтином. – 

Зајтинљиве ми руће, не мог се рукуем сьг с теб.
закладе свр. заложи ватру.  – Ел ти чекаш да ја закладем огањ да се 

огрееш? Тој чеш истин да причекаш. 
заклапа несвр. према заклопи. – Немој га још заклапаш нек се про-

лади.
заклида несвр. потпаљује ватру. – Огањ заклидам сьс талашће, ел оне 

се льсно запаљују.
заклопи свр. стави поклопац, поклопи. – Заклопи грне да га не набрца 

маче!
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закусне свр. 1. запахне (дим, смрад). – Закусну ме нећи љут чур, па еве 
још ћијам. 2. стави храну кашиком некоме у уста. – Закуснем дете колко да 
му покажем како се куса.

закусне се свр. при јелу делић хране улети у душник. – Еџ љуцћи, па се 
неч закуснеш, а ти сомаш ли, сомаш.

закусуе несвр. храни кога кашиком. – С кусало га закусује, а с дршку 
му очи вади.

залог м 1. залогај. 2. крупнији комад, меса. – Немој месото да ситниш, 
режи га на залози.

замирисује несвр. мирише помало, мирише помало непријатно, смрди 
помало. – Замирисује на покварено, јајцето.

замлази несвр. почиње да музе.
замлзе свр. почне да музе. – Замлзем овце кьд че слнце да зајде и до-

тавнин и све измлзем. 
запари свр. прелије што превише врућом водом и добије супротан ре-

зултат од очекиваног. – Кьд се шури свиња не сме да се посипује сьс ћипелу 
воду, ел тьг се запари и нече да се скубе него се посипуе сьс жешку воду (од 
85–90° целзијуса) и тьг се льсно стура длаката. 

запени свр. ухвати пену по површини (о јелу). – Васуљав запенил, не 
добар за едење.

запрече свр. пепелом затрпа жар (или што друго: кравај, кромпир и 
сл.) у огњишту. – Немој да забараиш да запречеш огањ, знаеш да немамо 
машину и да нече мож јутре да га закладемо.

запречуе несвр. према запрече.
запржен, -а, -о који је зачињен запршком од масти и других састојака. 

– Она рече да е овој вариво запржено, а мен се чини да не.
запржен васуљ м пасуљ који је при кувању запржен машћу, црним лу-

ком и зачинима, ретко зејтином. – Едан дьн едемо посан васуљ, едан дьн 
едемо запржен васуљ и тека редом. 

запржи свр. запршком зачини јело. – Кьд запржим вариво остаим га да 
још малко поћипи.

запржуе несвр. запршком зачињује јело. – Још се не научила да зап-
ржуе васуљ, снајката.

зaра ж прозрачност, лазурност; боја. – Винoво ти има убаву зару.
зарска свр. почне хрскати, захрска. – Волим кад ми орешњак зарска 

под зуби.
зарсне свр. хрсне који пут у току јела.
засома свр. почне халапљиво да једе. – Кьд Тоза засома да те стра да 

гледаш како еде.
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засома се свр. почне халапљиво да једе. – Још сви несу ни седли уз 
остал, он се засома, ко да никад не ел.

засопа свр. в. засома. – Засопа ко нека свиња.
засопа се свр. в. засома се.
засрбне се свр. улети у душник мали део хране или течности, за време 

обеда, што изазива кашаљ, док се не одстрани. – Кусај польк да се не зас-
рбнеш, па да те после тупамо по грбину да ти излети, ако ти излети.

заструг м в. заструзи. – У едьн заструг сам понела печен пипер, а у 
едьн сириње.

заструзи м пл. тант. дрвена посуда са „пасент“ поклопцем, рађена на 
тракси, служи за ношење суве хране и зачина. – На овчара се јутром тури 
малко сириње у заструзи да има за ручьк.

заструшчичи м дем. од заструзи. – Еве ти две јајца за ручьк и понеси 
си заструшчичи сьс сол.

затискало с запушач. – Најди неко затискало да затиснемо балонав.
затискалце с дем. од затискало. –На сисаљћу на крчаг мож се тури 

затискалце од дрвце.
заћисни свр. испољи кисели укус. – Волим кьд ми чорба малко заћисни.
згмечен, -а, -о који је згњечен. – Куса из згмечену порцију, тој му, вели, 

успомена из рат.
згмечи свр. згњечи. – Немој да седаш на њег да га не згмечиш.
зготви свр. на брзину зготови јело. – Зготви нешто зачас, ако мож, јако 

сам гладан.
здрдори се свр. скупи се, смањи се, увене. – Печурће мора одма да спре-

муеш, ел ако седу за јутре оне се здрдоре.
здригосан, -а, -о који је згрушан. – Здригосано млеко, па изведрило.
здригосуе се несвр. згрушава се, коагулише се. – Ако не чис суд, млеко 

се у њег срчено здригосуе.
здригоше се свр. згруша се, коагулише се. – Кьд забељуеш чорбу варди 

да ти се јајцето не здригоше.
зеленьц м сорта крушке.
зеленe притће ж боранија која се пење уз притку, а чије су махуне 

зелене боје.
зелени лук м бот. празилук Allium porum. – Зелени лук се уесен урови 

у земљу, ил још боље у песьк, та да се има за преко зиму.
зелени лук и леб оброк који се састоји од хлеба и празилука у природ-

ном стању.
зелени ореси м мн. зелени ораси. – По Горешњаци зелени ореси веч 

мож да се еду, па и овчари беру и врту, па им еду јатку.
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зеленчузи м мн. зелен (шаргарепа, першун, пашканат, целер). – Госпе 
у вариво турају разни зелечузи, ми не.

зелењак м зелен, уп. зеленчузи. – Онија куји га купују на пијац жале се 
да им е зелењак скуп.

зељаник м пита са ливадским зељем. – Зељаник се праи упролет кьд 
има младо ливацко зеље.

зељаничич м дем од зељаник.
зеље с  купус Brassica oleracea. – Зеље се тура у кацу окол Гмитровдан.
зељe-месо с скувано јело од киселог купуса и меса, неизоставно јело на 

славама, свадбама и другим гозбама, у току јесени и зиме. – Кьд баба Мика 
свари зеље-месо нема ништа поблаго од тој.

зеље с месо од пиле кисео купус куван са месом од живине.
зеље сас сланину кисео купус куван са сланином. – Зеље сас сланину 

варимо си за нас, а за светьц варимо зеље-месо.
зељице дем. од зеље. – И он би тел да кусне малко зељице, али од тој 

га одма заболи жлчка.
зељиште с ауг. од зеље.
зељник м в. зељаник.
зељћа ж главица купуса. – У наш чебьр стањују дваес и три зељће зеље.
зерзелија ж шљива џанарика.
зиђ м суд којим се мери млеко на бачији, уп. џиџ.
змијуница ж врста ситне рибе дугачке попут мале змије. – Кьд смо 

били деца и ми смо се плашили од змијунице, ел несмо знали ел је змија, ел 
риба.

зобање с гл. им од зобе. – Уватил Илија, пољак Миладина у зобање туџе 
црешње, па му добро истегљил уши.

зобе нсвр. ставља у уста зрно по зрно. – Зобем црешње, па кьд се на-
зобем тьг слазим из дрво.

зобне свр. узме неколико зрна, поједе неколико зрна. – Сврну у лозје па 
зобну малко грозје.

зубан м сорта кукуруза.

Ѕ

ѕадња плечка ж бут заклане животиње. – У нећи краеви се суши цела 
ѕадња плечка, код нас не, код нас се сушеничи.

ѕипа ж јело кувано од воде и брашна са нешто удробљеног старог 
сира, које док се кува пућка и помало прска, то јест скаче, односно ѕипа.
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ѕрѕољак м оно што је мало, ситно, ситан комадић. Не требало да ме-
сово насечеш на овољћи ѕрѕољци, могьл си на покрупни залози да има човек 
кво да заване.

И

иждимка свр. посрче срж из шупље кости, уп. исмркче. – Кад увати 
кочину не пушта ју док ју не иждимка.

иждимкуе несвр. према иждимка. – Ђоле воли да иждимкуе кочине.
изарчи свр. све потроши, све употреби. – Изарчили смо маз, сьг мора 

да постимо.
избистри свр. постане бистро. – Отклопи грне да видим кво е жена 

сварила за ручьк кьд из њег избистрил васуљ.
извара ж згрушана, кувана сурутка. – Кьд нема млеко ми варимо си-

рутку, па дробимо леб у онуј  извару.
изврча црева помоћу штапића окреће црева заклане животиње тако 

да унутрашњи део дође споља. – Тьнка црева се изврчају та се од њи праи 
подробица.

изгори се свр. опече се по устима врелом храном. – Дувај у ложицуту 
да се не изгориш.

изгоротина ж део загорелог хлеба, меса и сл. – Остружеш му изго рoти-
нете, па едeш онoј што нe изгорeло.

издал кокала изр. фиг. мршав, кост и кожа. – Милисов издал кокала, 
толко е омршавел.

изде свр. поједе. – Петронија Штрбьчћи изде цел црепњар уз ручьк.
издувуе црева црева закланог јагњета или овце чисти од брабоњака 

издувавањем. – Света, касапин узне едьн крај тьнко црево и ване да дува, а 
брабонће излате ко из митрољез.

изеде свр. в. изде. – Изедемо оној што ни туре, па тражимо још, толко 
смо гладни.

изида несвр. изједа све до краја, ништа не оставља. – Кво му се год 
даде, све изида.

измлзе свр. измузе. – Заболу ме руће дор измлзем све овце.
изобе свр. поједе узимајући зрно по зрно. – Миланче не мож да изобе 

цел гроз.
ископјани се свр. биљка избаци семени коп. – Сьв ни се лук ископјанил, 

не знам што.
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искањује несвр. превише усрдно нуди. – Ако си га поканила, па нече, 
немој га више искањујеш.

искуса свр. поједе све захватајући кашиком. – Искусаше плну голему 
паницу с васуљ.

искусуе несвр. према искуса. – За преватьк искусуем по плн ђувеч с 
дробено млеко.

исмркче свр. исиса срж из кости, исрче, уп. иждимка. – Толко олиже 
и исмркче онуј кочину да ни куче нема после кво да тражи од њу.

исмрчкан, -а, -о који је исисан (о костима).
исмркчуе несвр. према исмркче. – Исмркчуе сваку кочину.
испашњачи свр. извади утробу заклане животиње. – Сава ме ока да 

пијемо медену рећију, а ја му казуем да не могу да дојдем, мора прво да 
испашњачим свињуву, па чу тьг да скокнем да србнем и ја.

истине свр. охлади се. – Питије кьд истину, оне се тьг спитијошу.
истињује несвр. постепено се хлади. – Силом истињује, мора да се 

чека дор истине.
истопи свр. поједе јело топећи, тј. умачући хлеб у њега. – Топи и ти, 

ел не видиш да че га истопе.
истропа свр. сатаром или секиром на пању исече месо на крупније ко-

маде. – Молила сам касапина да ми истропа месо сьс сатару, а он баксуз, не 
теја.

иструлавее свр. иструли. – Што не прибираш овај дрва, ел чекаш да 
иструлавеју?

истулби се свр. напне се, надигне се, надује се. – Ђибаница е печена 
кьд се малко истулби.

исћипи свр. изаври, врењем испари. – Несьм рачунала да че васуљав 
толко да исћипи, сьг че да ни е намањьк.

исцибри свр. убледи, постане скоро провидан. – Васуљат некьв исци-
брил, одма се види да не благ.

исцревчи свр. извади црева заклане животиње. – Прво че да ошуримо 
свињуту, после чемо ју исцревчимо.

исчамри свр. ископни, исхлапи. – Станко донел неколко лубенице да ни 
части, кьд оне све исчамреле.

исчорка свр. извади комад меса пребирајући кашиком или виљушком 
по јелу. – Ти исчоркаш увек најбољ залог.
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исшћенби свр. извади утробу заклане животиње; распори желудац 
закланој животоњи.

Ј

јаблка ж јабука.
јаблков, -а, -о који се односи на јабуку. – Јаблков оцьт.
јаблчка ж дем. од јаблка. – Па му дадем две-три јаблчће да има за ус 

пут. 
јагњећина ж јагњеће месо, јагњетина. – Овуј пролет смо се одели 

јагњећину. – Јутре да видиш, док Ранко обрча режьњ, кько бедвачи срчено 
беру. Гледају да што пре оберу, па да седну уз јагњећину.

јагњећинка ж дем. од јагњећина. – Да наручимо малко јагњећинку да 
мезнемо док они дојду?

јагњеча глава глава печеног јагњета. – Станика рече да е добрдошьл, 
али да је од ручьк остала само јагњеча глава, па ако оче она че му ју даде.

јагода ж шумска јагода. – Тьг се несу садиле јагоде него смо си и брали 
по алогу.

јајце с јаје. – На човека су доста две јајца за ручьк.
јајце и сириње оброк који се састоји од једног куваног јајета и мало 

сира. – Нећи здробе јајце, па га измешају сьс сириње, ја не, ја малко апнем 
од јајце, малко узнем од сириње и тека си убаво поедем.

јајце на ожег разбијено јаје испечено на врелом ожегу. – Баба напали 
ожег и на њег строши јајце и даде ми да поедем пре него појдем у школу.

јајце од пиле јаје од ситне птице. – Пред Велигден деца се каче по 
дрвја, па ваде јајца од пиличи.

јајце у колач јаје утиснуто у ускршњи обредни хлеб, звани колач. – 
Повише волим да ми даду перашку него јајце у колач.

јајчарка ж сорта печурке.
јајченце ж дем. од јајце. – На врапца су јако ситна јајчанца.
јајчиште с ауг. и пеј. од јајце. – У оволко тазе јајца, ја да се уванем за 

едно покварено јајчиште.
јанија ж јело кувано од овчијег меса и других састојака. Служи се на 

свадбама и важи као специјалитет. – Тој не никаква свадба ако на њу нема 
јанија. 

јанијћа ж дем. од јанија. – Јако ми се ублажи јанијћа на Стевину свад-
бу.
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јарeћина ж јареће месо. – Вoлим јарeћину пeчену на режьњ, па кьд је 
жeшка.

јатка ж језгра коштичавих плодова (ораха, бадема али и семенки ти-
кава, сунцокрета). – Има куји уму да изваде целу јатку из ореј.

јатчица ж дем. од јатка.

К

кава ж кафа. – Кава се код нас праила само на светьц.
каврма ж кавурма. Приликом топљења масти не остављају се чварци 

него се, пошто се маст оцеди, садржај и даље пржи са додатком зеленог 
лука и после сипа у посуду да се стегне, па се током зиме узима по мало, те 
се разгрејана са паприком из туршије и зеленим луком служи за вечеру.

каврмица ж дем. од каврма. – Разгреја малко каврмицу та убаво поедо.
калуђерка ж врста позне крушке.
канење с гл. им. од кани.
кани несвр. нуди. – Ја га кани, он нече.
кани се несвр. шаљ. сам себе нуди, једе. – Еве, каним се с леб и сириње. 
капама ж јело од јагњећег меса (обично од врата), младог црног лука и 

ливадског зеља. – Капама са вари у пролет кьд има млад лук и младо ливацко 
зеље и јаганци.

капњева несвр. в. капњује.
капњује несвр. сипа коју кап. – Капњујеш ли ти зајтин у васуљат, ел си 

га кусате онак, посан?
караманци м мн. сорта крушке. – Караманци су поблађи од сваку 

крушку.
карлица ж дрвена посуда коритастог облика, служи да се у њој меси 

хлеб, а и за друге потребе.– Карлице, корита и копање прае Цигање, од то-
половину.

карличка ж дем. од карлица.
кьсне свр. нешто мало на брзину поједе, презалогаји. – Кьсни сьг не-

што малко, па че за ручьк д-имо код њи на светьц.
каца за зеље дрвени суд за кисељење купуса. – Њина каца за зеље збира 

двеста ћила. 
качамак м качамак. – Наши куи су ишли по Влашко да работе научили 

се да прае влашћи качамак.
качамак и вариво оброк који се састоји од качамака и неког куваног 

јела. – Одавна се ретко месил леб него се вариво ело с качамак.
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качамак и млеко млеко у које је удробљен (стављен) качамак. – За 
преватьк су најбољи качамак и млеко, ја бьр тој највише волим.

качамак и пржено оброк од качамака са прженим јајима или сличним. 
– Качамак и пржено баба спрема за вечеру, по нећи пут.

качамак и сириње обед од качамака и сира. – Узни, остал од синоч, 
малко качамак и сириње, па поеџ, док се не свари васуљав.

качамак од конпир качамак од кромпира, масноће и сира.
качамало с в. качамилка.
качамачьк м дем. од качамак. – Да ми е сьг малко качамачьк, па да га 

топнем у пржено.
качамачес дем. од качамак. – Качамаче маче, рипни из трњаче, па ме 

уплашаче. Тека думал нећи куи бил јако гладан.
качамилка ж дрвена лопатица којом се меша качамак док се кува. – 

Ставрија удари куче с качамилку, па си па настаји да меша качамак с њу.
качамилчица ж дем. од качамилка.
качамилчетина ж ауг. од качамилка.
качка ж дем. од каца, мала каца. – У онуј малуну качку че да туримо 

десетину главице одма по Прображење да ни се ућисели зеље за порано, по-
сле по Гмитровдан че си туримо у голему кацу.

квасьц м квасац. – Квасьц не купуемо, сами си га праимо.
квашање с гл. им. од кваше. – Казују да је квашање сељачћи обичај и 

да е тој простачћи.
кваше несвр. умаче хлеб у неко јело. – Код нас се казуе „топи“, а не 

“кваше“, тај реч мора да е дошла из неко друго сало.
квашне свр. умочи хлеб у јело једном или неколико пута. – Квашни и ти 

нећи пут, неч ни омалиш, има там још.
кладе несвр. ложи ватру. – Има куи не кладу огањ ни зими, али тој 

там у друђи краеви.
кладне свр. у дем. значењу од кладе. – Де, кладни малко огњьц.
клаћер м безалкохолно пиће, клакер. – И такој намазан јурнем у Палан-

ку / Премењен у пробране дрешће / Ништа не пазарим и последњу банку / 
Потрошим на клаћер, циркус и вртешће (М. Милошевић, Панађур).

клаћерница ж радионица за израду клакера.
клаћерџија м власник клакернице, мајстор који производи клакер.
клeав, -а, -о који је влажан и збијен, гњецав. – Дьньс ми лeб испадал 

клeав. – Клeава земља за копање. 
клен м риба која живи у Тимоку и притокама, може да нарасте до 

три килограма. – Кьд је Зунзул еданпут уватил големог клена,  турил га у 
котарку, а клен не може сьв да стане него му изѕртају опаш и глава, бил је 
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толко срећан и поносан на тија улов да га је било жал да га носи дом, да га 
спремуе за вечеру, него е цело послепладне ишьл по сало да сви виде колку 
е рибу уловил.

кленче с дем. од клен.
клин чорба чорба у којој се ништа не кува, имагинарна чорба.
клоца несвр. шкљоца. – Виден наместил нови зуби, па клоца док еде.
клоцне свр. поједе нешто мало на брзину. – Сьг клоцни кво најдеш, а 

за вечеру че да има печено пиле. 
клуп за судови клупа у ижи, поред зида, на којој стоје судови са водом.
кљуца несвр. узима и једе зрно по зрно. – Чедица кљуца едьн гроз.
књижје с трећи одељак преджелуца преживара са јако набораним ли-

стастим зидовима, листавац omasus.
кобилка  ж  кобилица од пилета. – С кобилку кршимо јадац, па куј куга 

превара.
кожице ж кожа заклане свиње исечена на каишеве, па сушена. Ставља 

се у јело, нарочито у пасуљ или купус. – Сварила сам васуљ сьс кожице, па 
се тека чврсто наедомо.

козје сириње сир од козјег млека. – Козје сириње има нећи мириз, кои 
поединци слабо подносе, па сирињето и не воле.

колбасица ж црево пуњено млевеним месом, кобасица. – Колбасице, 
тој има у варош у сало нема.

колбасичка ж дем. од колбасица. – Ја несьм никад пробал колбасичку.
колбасичетина ж ауг. од колбасица.
кокало с велика кост на којој има мало меса. – Не зна кво чу, па тури 

едно кокало да се вари за ручьк да има и ми малко да се облажимо, а и да има 
Рики кво да глоџе.

кокалце с дем. од кокало, мала кост.
кокошиња јајца с јаја кокошке. – Јајца има разна, али ми нај волимо 

кокошиња јајца.
кокуруз м в. момуруза. – Кокуруз се бeре кьд ђаци пoјду у чкoлу.   
кокуруза ж в. момуруза. – Пoшто ти е кокуруза, приће?
кокурузьк м дем. од кокуруз. – Родил се ситан кокурузьк.
кокурузан, -зна, -зно в. момурузан. – Ел имаш да ми зајмиш едну пани-

цу кокурузно брашно? 
кокурузница ж в. момурузница. – Ми едeмо чисту кокурузницу и тој 

жлту. 
колачарће ж мн. сорта јабуке. – Колачарће увијемо у кош, у сламу, па 

и зими вадимо и едемо с леб.
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колце с округли лицидерски колачић. – Ми дeца, едва чекамо да дојде 
Прображење да ни купе колце.

комадише несвр. сече месо на крупније комаде. – Комадиши га тека да 
едьн комад буде довољан за едно грне.

комарник м сандук за чување хране чије су вертикалне стране од мре-
же. – Комарник вечером закачимо надвор да ни не проћисне вариво, а и да 
га муе не напљују.

комарничич м дем. од комарник.
комат м комад хлеба, велики комад хлеба. – Дан и комат. – Што си за-

метнул толћи комат?
коматьк  м дем. од комат. – Дор стигне ручьк ти узни коматьк леб да 

се зальжеш.
коматан м. онај који може да поједе велики комад хлеба. – Ако будеш 

ел тољћи комати има те прозову Коматан.
коматина м ауг. и пеј. од комат, велики комад хлеба. – Па мож ли ти да 

поедеш толку коматину?
комин м оџак над огњиштем. – Код њи нема да пуши комин, ел несу 

туј, ел немају дрва.
комињак м в. шилер. – Комињак је добар кьд је студен и кьд уз њег 

има сушенице.
комињачич м дем. од комињак. – Бьш је добар твојав комињачич, де 

сипи још по едну чашку.
конпир м кромпир Solanum tuberosum. 
конпир из огњиште кромпир печен у огњишту. – На конпир из 

огњиште и љуспина блага.
конпирьк м дем. од конпир.
конпирчьк м в. конпирьк.
коп м цветно стабло, лука, репе и др.
копања ж в. карлица.
копине ж мн. купине (једу се свеже, тек касније су се почели од њих 

правити сокови).
копраља ж метална стругаљка за наћве. – Копраља си прецве стои у 

ньчви у едно ћуше, па кьд затребе – туј е.
копренка ж трбушна марамица закланог брава, копрена, скрама. – 

Увијаљће сам увила у копренку.
коприве с јајце у испржене младе коприве разбије се јаје и измеша.
копривће ж мн. дем. од коприве.
корел, -а, -о који је тврд, који се скорео. – Ја не мог да едем корел леб.
корељак м зб. према корел. – Тија корељак да се даде на свиње.
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корен м кукурузни клип. – Од овуј њиву смо набрали троје канате 
корење. – Ја јако волим печен корен.

коренчьк м дем. од корен. – Деда ми опекал коренчьк у казаницу, па 
ме ока да ми га даде.

корењина ж палица кукурузног клипа, уп. толузина. – Корењине ни 
служе за огањ, а некад и мељемо за стоку.

коруба ж дрвена карлица за мешење хлеба. – Польсно ми да месим у 
корубу него ли у ньчви. Турим ју у скут, па си месим, а над ньчви мора да се 
клубим.

корубина ж тврда кора неких плодова, напр. тикве.
корубинка ж дем. од корубина.
корупка ж дем. од коруба. – У корупку замесим тесто колко за децу за 

кравајци.
котьл м котао, бакрач. – Котьл прецве виси на вериђе да би имало 

жешка вода кьд затребе.
коткоданка ж извађено цело (у једном комаду) језгро ораха.
котле с дем. од котьл, мали котао. – Имамо јако згодно котле, за све 

мож да послужи. 
кoтли несвр. некалаисани бакарни суд неком хемијском реакцијом ква-

ри органске материје (јело), које се налазе у њему. – Казанав почeл да кoтли, 
мoра се калаише.

котлич м дем. од котьл, мали котао, котлић. – У котлич по нећи пут 
млземо млеко, иначе млземо си у ведро.

котличе м в. котлич. – У котличе варимо млеко на огњиште.
кочан м срчика главице купуса; патрљак главице купуса остао у баш-

ти после бербе.– Поел сам шес кочана.
кочина ж. кост, сува кост. – Чу да турим едну кочину у васуљ да мал-

ко замирише.
кочинће ж ситне кости које се требе из пихтија. – Кьд се питије сва-

ре тьг се из њи поваде све кочинће да остане само чорба, која че се после 
стегне.

коштан прид. који је тврд (о плоду ораха). – Коштани ореси, не мож с 
чук да и строшиш.

кравај м мањи комад, у круг обликованог, теста печен у огњишту, 
на вршњаку или плотни фуруне. – Деца воле кьд им се опече кравај. Еду га 
жежак.

кравај на вршњак танак кравај печен на вршњаку, лепиња. – Баба 
отћине од тесто од леб, па ми опече тьньк кравај на вршњак.
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кравај сьс сириње кравај печен са сиром, унутра. – Нећи пут ми опечу 
кравај сьс сириње.

кравaјци м свечаност по рођењу детета, а пре крштења. Свако од 
дошавших донесе по кравај. – Че д-имо код Савини на кравајци.

кравајчьк м дем. од кравај. – Кьд ме деда лупка по грбину он дума: 
„Дедин, дедин кравајчьк“.

кравајче с дем. од кравај, мали кравај. – Мати расече жешко кравајче 
и у њег тури малко сириње.

кравајченце с дем. од кравај.
краљак м крупица соли. – Едан краљак вржемо код овце да има да 

лижу, а друђи разбијемо, па га тлчемо у чутару за у вариво.
краљче с дем. од краљак. – Од онолћи краљак остало само оволко 

краљче. Када ли га посрчено овце излизаше?
краставица ж краставац. – За у ћисало краставице се ситно насецкају.
краставице и леб оброк од краставаца и хлеба. – Ако едеш крастави-

це и леб, мора да имаш и малко солчьк.
краставице на колца краставци исечени на колутове, посољени и пре-

ливени сирћетом, служе као мезе уз ракију или као салата пре јела. – Плна 
паница с краставице нарезане на колца, чека ни да седнемо уз остал.

краставице на режњовчичи краставац расечен унакрст уздужно, 
али не до краја, посоли се и мало протрља, па се онда кида један режањ за 
другим и једе.

краставичка ж дем. од краставица.
краставче с дем. од краставица. – Не мож да чека да порасту него 

ћине овољћи (показује прстом) краставчичи.
крка несвр. једе. – Кркају, па им само пуца иза уши.
крканција ж в. кркање.
кркање с гл. им. од крка. – Само гледа где има кркање, па да се 

пришљемчи.
кркљозије ж пеј. нешто што је умршено, на пр. извађена утроба за-

клане животиње. – Сьг требе да распраимо овеј кркљозије.
кркуша ж риба која живи у Тимоку и притокама.
кркушка ж дем. од кркуша.
крпа ж вунена крпа, обично комад од старог шајачног одела, којом се 

скида црепуља са саџака. – Док је уз огњиште баба не испушта крпу из руће.
круг м округла даска већег обима на коју се ставља тек испечени хлеб 

или сучу обге за гибаницу. – На круг се тура жежак леб, а и качамак се ис-
триса на њег.

кругьк м дем. од круг. – Тури кравајат на кругьк!
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крупан сол м со крупних зрна. – Крупан сол се тура у јарму за говеду, 
а и у кацу сьс зеље. 

крупан шићер м в. шићер на груде.
крчаг м земљана посуда за воду и сл., тестија. – Крчаг иде на воду док 

се не строши – има таква пословица.
крчаже с мала тестија за воду или ракију. – Имамо две крчажету, у 

едно е вода за децу, а у друго рећија. Другото укачено на вр далап.
крчаженце с дем. од крчаже.
крчажле с омањи крчаг.
крчажленце с дем. од крчажле.
крши пиле печено пиле ломи према његовим анатомским јединицама. 

– Печено пиле се не сече, оно се крши. Код нас баба крши пиле и на свакуга 
даде онија дел за куји сматра да на њег одговара, ел га е заслужил.

кубе с плехана фуруна. – Кад је помало грне ја га турим у кубе и док се 
грејемо васуљ се свари.

кубенце с дем. од кубе. – У голему собу се греемо с кубе, а у малу собу 
имамо кубенце.

кубиште с ауг. од кубе. – Сцепено кубиште да се закрпи, иначе не мож 
се огрејемо, а зима длга.

кукуруз м бот. кукуруз Zea mays.
купен леб м хлеб са пекаре. – Алдинчање кьд купе купен леб они га 

натькну на режњику да сви виде да су га купили.
купуз м купус. – Ситно насецкам купуз, па га пропржим.
куса несвр. једе кашиком. – Дал мој Муса купуз куса? – думала Циган-

ката кьд га испратила д-иде по сало од светьц на светьц.
куса на вр ложицу узима јело врхом кашике. – Миленко куса на вр 

ложицу, да л не гладан, ел му се не свиди варивото.
кусало с део кашике којим се захвата храна. – Има изрека: „С кусало 

га закусуе, а з дршку му очи вади“.
кусање с гл им. од куса, храњење кашиком. – Свари нешто за кусање, а 

не да едемо само печен конпир.
кусне свр. једном захвати јело кашиком. – Кусни, колко да га пробаш.
кусњева несвр. куса понекад. – Кусњеваш ли млекце по нећи пут, eл би 

више да пинеш пивце?
кусњује несвр. куса понекад, куса помало. – Тија не кусњује васуљ, 

тражи само месо.
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кутлес, -та, -то који је облика кутлаче. – Узнеш кутлесту ложицу, па с 
њу сипуеш по панице.

Л

ладан, -дна, -дно који је хладан. – Код Видена Берзу смо купували ла-
дан клаћер.

ладне свр. прохлади се. – Немој га едете чим га стурим од огањ, чекни-
те да малко ладне.

ладни прил. прилично је хладно.– Волим кьд пијем пиво да ладни.
льскьвьц м врста житног кукоља.
лaцман м онај који је похлепан на јело, нарочито ако њега ништа не 

кошта, халапљивац, готован. – Поeдоше и попише лацмање.
лацманчина м ауг. од лацман. – Не да е лацман него е една сирова и 

неоластрена лацманчина, идијот.
лaчан, -чна, -чно који је похлепан, грамзив; халапљив.
леб м хлеб. – Варди се да не останеш, на овуј ускудицу, бес леб.
леб и грозје оброк од хлеба и грожђа. – Мој Станојло рече да не гладан 

да е сврчал у лозје, па ел леб и грозје.
леб и лук оброк од хлеба и лука (најчешће црног), младог или биолошки 

зрелог. – Нема с друго кво, па се кани с леб и лук. – „Па тој (дете) не знало 
шићерчьк, па тој нее знало бонбону, па тој нее знало ништа. Како сам очува-
на не знам. На црвени лук. Тој сам си знала, тој сам си само јела. Црвени лук 
и дьн дьньс на тој… Тој, тој сам јела само. Ништа друго“. 

леб и лук и сириње оброк од хлеба, младог црног лука (може и био-
лошки зрелог) и сира. – Несьм имала кьд да варим неко вариво, па реши да 
даньс ручуемо леб и лук и сириње.

леб и сириње оброк од хлеба и сира. – Леб и сириње, па тој не лоше за 
преватьк.

леб и црешње оброк од хлеба и трешања. – Не знам кво чу да ручуем, 
па узе да поедем леб и црешње.

леб од толузину хлеб од брашна добивеног мељавом палица кукурузног 
клипа (у ратовима и великим несташицама).

леб с букову кору хлеб умешен од дела кукурузног брашна и дела стру-
готине храстове или букове коре (у ратовима и великим несташицама). – 
Прича се да су љуђе месили леб с букову кору.

леб с конпир хлеб умешен од дела брашна и дела кромпира (у време 
несташица). – Нећи су месили леб с конпир, ми несмо.
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леб с тикве хлеб умешен од дела брашна и дела куваних тикава. – Едно 
време беомо приморани да едемо леб мешен с тикве. Могу да ти кажем д е 
лебат никакав, дојде водан и гњецав, али кудеч, мора нешто да тураш у ме-
шину.

лебарник м остава (орман, кутија и сл.) за хлеб. – Куј е отварал лебар-
ник и не затворил вратанца?

лебац м дем. од леб. – За овчара е важно да му јутром туре лебац у тор-
бу, а за друго че се снајде по поље, има там крушће, јаблће, ореси, црешње 
и друго.

лењива ђибаница в. дрвена ђибаница. 
лењивка ж погача од кукурузног брашна са сиром и чварцима.
летња манџа ж в. пржено.
леча ж лећа, сочиво. – Лечу слабо кусамо. Нешто ју не волимо. Не знам 

што. Мора затој што се не запржуе.
лечица ж  дем. од леча.
лешњаци м мн. лешници. – У есен идемо, у наш си лештак, да беремо 

лешњаци. Наберемо толко да и распростремо по целу собу да се суше, па и 
зими трошимо и едемо с леб.

либа несвр. куса, брзо куса неку течну храну
ливацко зеље с бот. вишегодишња биљка из фам. Polygonaceae до 120 

ст високог стабла и дугих листова. Млади листови се употребљавају као 
људска храна, штавољ Rumex pulcher L. и Rumex crispus L. Кува се као чор-
ба, а служи и као додатак другим јелима. – Сварила сам ливацко зеље, па 
јако благо.

лингура ж кашика.
лисичарка ж сорта печурке. – Ми смо слабо ели печурће, ел не позна-

вамо најбоље кое су добре, кое несу. Едино смо знали црвењаче.
ложица ж кашика. – Одавна се кусало с дрвене ложице, а сьг сьс же-

лезне.
ложица за пшеницу велика дрвена кашика којом се меша жито док 

се кува. – Ложица за пшеницу на крај дршку има изрезану куку да мож да се 
закачи на ексер.

ложичетина ж ауг. од ложица. – Сви кусамо из едну паницу с нор-
малне ложице, а он заметнул неку голему ложичетину само да би се повише 
накусал.

ложичка ж дем. од ложица, кашичица. – Мед се куса с ложичку, а не 
с ложицу.

ложичњак м посебна врста чивилука за држање ложица тј. кашика.
ложичњачич м дем. од ложичњак.
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лозиње с посечени ластари винове лозе који су се осушили и на којима 
се пече јагње на ражњу. – Даньс чу д-им у лозје да скарам лозиње да има на 
кво јутре да опечемо јагње.

лозињице с дем. од лозиње. – Остало е на гомилкуту још малко 
лозињице.

лозје с виноград.
лозјенце с дем. од лозје. – И у Чуку имамо лозјенце.
лозјиште с ауг. и пеј. од лозје.
лој м масно ткиво у телу животиња: говечета, овце, козе и др. 
лoјав, -а, -о који садржи доста лоја. – Има кои вoле да еду лoјаво мeсо.
лојьк м дем. од лој. – Волим кад по јагњећинку има малко и лојьк. – 

Намажи га малко с лојьк.
лојани се несвр. претвара се у лој, неко јело. – Вариво варено с овче 

месо, чим се олади одма се лојани.
лојчьк м в. лојьк.
локман м онај који је ненасит и муфтаџија.
локманчина м ауг. од локман.
локманџија м в. локман.
локманџика ж жена локманџија.
лонче с дем. од лонац, мали лонац.
лонченце с дем. и хип. од лонче. – Лонченце у које се само кава вари.
лончиште с ауг. од лонче, старо лонче. – Река сам ти да ми донесеш 

лонче, а не овој сцепено лончиште.
лопа несвр. једе халаљиво неку мекану храну (качамак, попару и сл). – 

Лопа ко свиња.
лопање с гл. им. од лопа.
лубеница из туршију лубеница стављена у туршију, за зиму. – Лубе-

нице у туршију ретко куи код нас тура, тој турају Алдинчање.
лубеничарка ж крушка унутра црвена.
луковиње с спољни листови главице црног лука. – Луковиње мож да 

послужи ко чинилка за перашће.
лупачи м мн. они који лупе (љуште) кукуруз. – Сварила сам плн котьл 

корење за лупачи, ел кночи че да праимо лупење.
лупење с гл. им. од лупи.
лупи несвр. скида кору са неког плода, љушти. – Лупим конпир.
лучьк м дем. од лук. – Малко лучьк, малко краставичће и оцьт и зачас 

се напраи ћисало.
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лучиње с остаци зеленог лука, кора и пера лука. – Лучиње џидни на 
буњиште.

Љ

људи несвр. 1. сређује заклану животињу. – Љуба људи прасе за Бо-
жич. 2. чисти, треби, веје. – Роде људи жито за у воденицу.

љуска несвр. вади зрна из махуна. – Узела сам да малко љускам боб, па 
да га турим да се вари.

љуспа ж в. љуспина.
љуспина ж кора неког плода (ораха, кромпира и др.), љуска. – Љуспине 

од конпир давамо на свиње.
љуспинка ж дем. од љуспина.
љутача ж сорта печурке наљутог укуса.
љутеница ж в. претрно.
љутеничка ж дем. од љутеница. – И ја би да куснем малко љутеничку.
љути несвр. чини да што буде по укусу љуто. – Немoј млoго да љутиш 

прeтрното!
љутни прил. прилично је љуто. – Не љуто, само малко љутни, томьн 

колко требе.

М

магариње свештачко масло начињено од биљних масти, маргарин (у 
овом облику је реч употребљавана када је улазила у оптицај).  

маглоедина ж слаба, некалорична храна; грицкалице. – Послужуваше 
ни с неку маглоедину, там на закускуту.

маз м маст топљена од свињске сланине. – Нацедили смо три канте 
маз.

мазьк м дем. од маз. – Мора му туриш малко мазьк, иначе нече да ти 
ваљае варивото.

мазoљ м рет. кришка хлеба намазана млевеним месом и запечена.
мазурина м ауг. и пеј. од маз, стара ужегла маст. – Стованка напраи-

ла ђибаницу с неку мазурину, не мож се еде колко смрди.
маја ж сириште за сирење млека. – Мају си праимо од сириште, не 

идемо да купуемо онуј у шишетију.
мал м намирнице, храна. – Знаеш ли ти колћи мал требе за едну свадбу?
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мала вечера вечера која се послужује на свадбама после поноћи када 
се сватови добро изиграју у колу. – Код њи на свадбу не имало мала вечера.

малко прил. мало. – Дај и на њег малко.
малкосветник м онај коме је све мало, нарочито кад је у питању хра-

на. – На тога малкосветника све е малко оној колко му се даде него се пре-
сувуе и узима из туџ тањир.

малкосветница ж жена малкосветник.
мамурза ж бот. в. момуруза. – Мамурза дoјде дьньс дoста скупа.
мамурзaк м в. момуриште. – Дал сам мамурзак на Тoљу, да ми за њeг 

поорe њивуту.
мамурзан, -зна, -зно в. момурузан. – Мамурзно брашно е oстро пoд 

прсти, а и кьд се еде леб од њег и он дојде острикав.
мамурзница ж в. момурузница. – Ми гoре по овај сeла, eли смо мамурз-

ницу и тoј жлту. Пшеничан леб смо ретко виџевали.
мамурзничка ж дем. од мамурзница. – Мoре, ћути кьд има  мамурз-

ничка, страшно е кьд нема ништа.
мамуруз м в. момуруза. – Мамуруз смо сејали у Чивлик и у Грезьнску 

реку.
мамуруза ж в. момуруза. – За у копање мамурузу че ни трeбе еднo пра-

се за копачити.
мамурузaк м в. момуриште. – Јутре че д-имо да рeжемо мамурузак на 

Ново брдо. 
мамурузьк м дем. од мамуруз. – Родил се ситан мамурузьк.
мамурузан, -зна, -зно в. момурузан. – Мати нeћи пут напраи мамурузну 

ђибаницу, звану еченик.
мамурузница ж в. момурузница. – Гулимо мамурузницу и ћисало, а 

цел дьн копамо.
мамурузничка ж дем. од мамурузница. – Кьд надробиш момурузничку 

у млеко она плива по њега, нече се седини ко пшеничан леб.
мандра ж постројење на бачији за прераду млека. – На мандру се праи 

сириње и кашкаваљ. 
мандраџија м власник мандре или радник на мандри.
мандраџика ж жена мандраџије. – Мандраџика омије нође на поток, 

па улезне у кацу да гази подсирено млеко да се напраи кашкаваљ.
манџа ж јело, кувано јело. – Да видимо какву е манџу напраила, да л 

се мош еде.
манџија м онај који налази ману храни, онај који је пробирљив у храни. 

– На тога се манџију ни едно вариво не допада.
манџика ж жена манџија. 
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манџица ж дем. од манџа. – Дај да пробам и ја од туј манџицу. 
масалце с дем. од масло.
масат м челична алатка за оштрење ножева. – Слинчин башта у едну 

чизму забол нож, а у другуту масат, тека му льсно да се слуша кьд људи 
свињу ел нећи друђи брав.

масатење с гл. им. од масати.
масати несвр. оштри масатом. – Касапин док људи свињу час, час па 

масати ножат.
масло с издвојен масни део млека у виду грудве, помоћу бучке. – У овај 

горња села ручьк спремују на масло, не на маз.
маснопрљћа ж она која ужива у јелу, поготово у масном, она која 

хоће од сваког јела да проба. – Чим надуши да варимо нешто побоље онај 
маснопрљћа одма дојде код нас и нец с-иде док не ручуе с нас.

маџарће ж мн. сорта шљиве. – Маџарће су најбоље да се од њи цепе 
вочће. – Баба нацепи три-четри венца вочће од маџарће.

мед буба ж зоол. пчела. в. блага буба. 
медьк м дем. од мед. – Дадоше ми та и ја кусну малко од медькьт.
медовина ж ферментисано пиће начињено, у одређеној сразмери, од 

меда и воде. – Медовину су пили Стари Словени, сьг има друђи пијальци.
медовинка ж дем. од медовина.
мезельк м мезелук. – Ел праите малко мезельк?
мезење с гл. им. од мези. – Кво сте припремили за мезење? 
мези несвр. мезети. – Мезимо туршију и пијемо рећију.
мезне свр. мало замезети. – Седи малко да мезнемо и да пинемо по 

едну, две.
мекнее несвр. постаје мекши. – Колко повише стои у воду, толко по-

више мекнее.
мељавина ж млевење, мељава. – Там, за нећи дьн мора па д-идем у 

мељавину.
мељне свр. мало самеље. – Појдо у воденицу да мељнем малко бра-

шанце.
мерњак м ведро којим се мери млеко на бачији. – Од твое стадо сам 

намлзал два мерњака.
месаљ м пртена или вунена крпа којом се прекрива хлеб пошто се из-

вади из црепуље. – Кад на бабу при крај нестане потка у ткање, она узне неку 
другу преџу, па рекне: „Овој сьг чем за месаљ“.

месаљчьк м дем. од месаљ.
месаљче с в. месаљчьк.
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месар м онај који радо једе месо. – Он је месар затој што воли месо, 
иначе је тишљер.

месенце с в. месце. – Што не пекнеш малко месенце да се облажимо?
месечар м сорта кромпира. – Месечар се више не раџа, сьг има друђи  

конпири.
меси ђибаницу, прави гибаницу (сеје брашно, меси тесто, суче обге, 

пече обге, ређа обге у посуду, између обги  ставља мешавину масти, сира и 
јаја и све то пече – ето зато се каже: меси ђибаницу). – Мојава деца навик-
ла да им у сваку недељу месим ђибаницу.

месојeдник м онај који воли да једе месо. – За тoга месојeдника само 
да е мeсо уз ручьк.

месце с дем. од месо. – По нећи пут окусимо и месце, иначе си кусамо 
васуљ, сваћи дьн.

мећице ж мн. мекице. – Децава јако воле кьд им напраим мећице.
мешаја ж она која меси хлеб. – Свекрва вари вариво, а ја сам мешаја, 

ја месим леб.
мешајник м бакрач који служи да се у њему загрева вода, искључиво, 

за мешење хлеба. – Мешајник не сме никуј да пипа, с њег рукује само мешаја.
мешaља ж в. мешаја.
месен леб м хлеб мешен у кући, домаћи хлеб. – Ми си едемо мешен леб, 

не купуемо купен леб. – Јутром ми је најпрво да подмесим леб.
мешчина ж месо без костију, кртина. – Кьд се закоље свиња мешчина 

се углавном сушеничи, а за у вариво иде месо с кочине.
мије судови пере судове. – Судови зберем, па и однесем на поток и там 

и мијем.
мириз м мирис. – Убаво на мириз, ал не знам кво е на едење.
мишка ж наткрилни део заклане живине. – Мишка се не тура у чорбу, 

она се пече са све пиле.
мишчица ж дем. од мишка. – Од печено пиле на бату даду бедричку, а 

на мен мишчицу.
младењак м кравајчић премазан медом који се меси за Младенце. – 

Мати намеси плну котарку с младенци.
младенчич м дем. од младењак.
младо сириње сир тек што је извађен из торбице за цеђење и усољен. 

– Младо сириње мош се маже на леб.
младо сириње сьс зелени лук млади сир измешан са ситно исеченим 

празилуком. – Младо сириње сьс зелени лук је благо да ми се чини да нема 
поблаго ништа друго за едење.

млака вода вода више температуре од собне температуре.
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млеко с бела хранљива течност из дојки жене или вимена сисара.
млеко од краву кравље млеко. – Кьд му мати нема млеко тьг се на дете 

дава млеко од краву. 
млеко од козу козје млеко. – Млеко од козу су пили онија куи су болу-

вали од туберкулозу.
млеко од кобилу кобиље млеко. – Прича се да у нећи крајеви народ 

куса млеко од кобилу. Просто да не веруеш.
млеко сварено у чутару млеко кувано у трешњевој чутури. Постоји 

прича да је кнезу Милошу, када је пролазио источном Србијом враћајући се 
из влашког изгнанства 1859. године, неки пастир казивао како може скува-
ти млеко у дрвеном суду, чутури или шупљем пању, па је на кнежево чуђење 
објасно да се у млеко које је у такав суд сипано убаци врео камен и оно се 
скува врло брзо, за минут.

млекување с гл. им. од млекуе.
млекуе несвр. музе стоку и израџује млечне производе.
млекце с дем. од млеко. – Овце млземо јутром и вечером, али нећи пут 

и на пладне млзнем малко млекце, ако нема ништа друго за ручьк.
млење с гл. им. од меље. – За млење узима две ћила ујьм.
млет, -а, -о који је млевен. – Овој брашно млето на накован камен.
млечьц м млади клип кукуруза који на притисак ноктом пуста „мле-

ко“. – Има едни, па по туџу момурузу накрше млечьц, па носе дом та печу.
млечница  ж кукурузно брашно кувано у млеку у виду ређег качамака. – 

Млечницу ретко варимо, ел ни млекото требе за сириње, за назиму.
млжа ж мужа. – Првња млжа е на Млзигруду.
млз м један млаз при мужи. – Украднем од сваку овцу по два-три млза, 

та тека и ја куснем млекце.
млзач м онај који музе. – Дор млзе млзач седи на столичку троношку.
млзачица ж жена млзач.
млзе несвр. музе. – Нај ме мрзи кьд ме терају да млзем овце.
млзне свр. помузе мало, начини млаз у току муже. – Млзнем и на плад-

не нећи пут малко млекце.
млзњује несвр. понекад помузе, помало помузе. – Млзњујеш ли овце и 

јутром, ел само вечером?
мљаскање с гл. им. од мљаска.
мљaска несвр. 1. мљацка док једе; уп. мљицка. – Не мљаскај дор едeш. 

2. једе. – Мљаскам малко сириње и лeб.
мљицкање с гл. им. од мљицка.
мљицка невр. в. мљацка.
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модрије се жито житне стабљике, уочи, а и на почетку класања, по-
степено губе зелену и добијају плаву боју, па се каже „модрије се жито“.

модрокорка ж сорта печурке.
момурза ж в. момуруза. – Момурза стигла за копање.
момурзьк м дем. од момурза. – Најдe ли нeшто од момурзькьт?
момурзан, -зна, -зно в. момурузан. 
момурзница ж в. момурузница. – Истругала ни црeва момурзница.
момурзничка ж дем. и хип. од момурзница. – Мoре, ћути кьд има и 

момурзничка. 
момуруз м в. момуруза. – Момуруз нарасал кoлко до тован.
момуруза ж бот. кукуруз Zea mays. – Момурузу смо увек докупували, 

никад несмо имали колко ни требе.
момурузьк м дем. од момуруза. – Овуј гoдин момурузькьт не би јако 

лoш, корење су доста крупни.
момурузан, -зна, -зно који је од кукуруза. – Момурузно брашно е до-

бро, кьд је покрупно, да се у њега уваљају рибе кьд се прже.
момурузан леб хлеб од кукурузног брашна. – Момурузан леб дојде 

остар за едење.
момурузница ж (бела, жлта), хлеб од кукурузног брашна. – Сви смо 

ми одрасли на момурузницу, па кьд те нећи покани с проју ти одвијаш с 
главу.

момурузничка ж дем. од момурузница. – Кьд нема друђи леб добра е 
и момурузничка.

момурузно брашно брашно од кукуруза. – Качамак се праи само од 
момурузно брашно.

моравка ж сорта свиње. – Одавна се чувале свиње „моравће“, после 
измислене неће друђе сорте, сьг чуем да се љуђе пак врчају на „моравће“.

морсћи сол морска со. – Морсћи сол е добар за у зеље да се ћисели.
моруз м в. момуруза. 
моруза ж в. момуруза. – У Гледичје че овуј годин да садимо морузу. 
морузан, -зна, -зно в. момурузан. – Морузно брашно замeсимо, па да-

вамо на свиње. 
морузница ж в. момурузница. – Тeшко е упролет на копање кьд се 

oпнеш само на морузницу и ћисало. 
морузничка ж в. момурузничка. – Нeма ни морузничка, а камоли друђи 

лeб.
моруска  ж дем. и хип. од моруза.
мратињак м певац заклан за св. Мрату. – Кьд поодрасту едно се петле 

одреди дa буде мратињак. 
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мрена ж риба која живи у Тимоку. – Мрене се најбоље вачају на чек 
(в. чек).

мренка ж дем. од мрена. – Миле навачал ситне мренће, а Чеда крупне 
мрене.

мренче с дем. од мрена. 
мрљави несвр. једе полако, једе без апетита, уп. мрцинави, цигуљави. 

– Еџ, бре, ко мушко, кво га туј мрљавиш.
мрљча м онај који једва једе, који једе без апетита. – Мрљча мрљави, 

само мрљави едењето.
мрска слива в. репљанка.
мрско грозје огрозд. – Мрско грозје дојде озбрд шерено како лубеница. 
мрцинави несвр. једе безвољно, без апетита, уп. мрљави. – Туриш му 

да еде он га само мрцинави по онија тањир.
мрцкав, -а, -о в. мрџгав.
мрцкаво прил. на мрцкав начин. 
мрцкаљив, -а, -о в. мрџгав. – Мрцкаљив на едење.
мрцкаљиво прил. на мрцкаљив начин. – Едe га мрцкаљиво, изгубил 

апетит. 
мрџгав, -а, -о који мало једе, који нерадо једе. – Ставрија гледа, кьд је 

свадба, ел кьд је светьц да седне до некуга мрџгавога та да би повише имало 
за њег.

мрџгаљив, -а, -о в. мрџгав.
мрша ж у пеј. значењу месо заклане животиње. – Мрша плн остал.
мршава ђибаница гибаница у коју је стављено мало сира, мало јаја, 

мало масти, а коре дебеле.
мршавее несвр. мршави. – Од летос нагно почела да мршавее.
мршљак м онај који је мршав, који је мршав од глади. – Напараил се 

на мршљак од неедење.
мрштаве сливе смежуране шљиве још на стаблу. – Мрштаве сливе 

беремо, па и варимо, па кусамо.
муана бaница ж пита од брашна, јаја, масти и сира (смешано заједно). 

– Кьд не знам кво чу за вечеру, ја часком смувам муану баницу.
муаница ж в. муана баница. 
мувтаџија м онај који све хоће на туђ рачун. – Све изедоше мувтаџије 

и аламани.
мувтаџика ж жена мувтаџија.
мувте с оно што је забадава, што се не наплаћује. – И ти би тел малко 

мувте.
музара ж крава која се музе. – Чувам две музаре и три стелне краве.
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мулећина ж в. мувте. – Оч малко мулећину? Овде нема мулећина.
мулећинка ж дем. од мулећина. – Добро би ти дошла малко мулећинка, 

зар не?
муља несвр. једе журно скоро не жвачући. – Седал уз остал, па само 

муља, не га брига да л че да има и за друђи.
муруза ж в. момуруза. – Ишьл сам дoле по овај сeла да купим малкo 

мурузу.
мурузан, -зна, -зно в. момурузан. – Давам им мурузну јарму.
мурузница ж в. момурузница. – Глтам мурузницу, а она ме цeпи док ју 

глтам.
мурузничка ж дем. од мурузница. – Тeшко би ми дьньс живeли на туј  

мурузничку.
муруска ж дем. од муруза. – Људимо малко муруску за у воденицу.
мурушчица ж в. муруска. – Колкo најдoмо мурушчицуту ми ју поeдомо 

до Божич.
мурцуљез м нерадник, муфтаџија, незвани гост, бесрамни гост. – 

Онија Бошко, онија мурцуљез тачно знае када че љуђе да ручују, и еве га.
мурцуљешчина м ауг. и пеј. од мурцуљез. – Запни вракњицу да се не 

дослепута и на вечеру онај мурцуљешчина.
мутеница ж кашасто народно јело справљено од кукурузног брашна, 

празилука, туцаних ораха, воде и зачина. – Живана забркала мутеницу за 
вечeру.

мутеничка ж дем. од мутеница.
мушама ж столњак од вештачког платна. – Донели ни шерену муша-

му за остал, на поклон.
мушамица ж дем. од мушама.
мушамчетина ж ауг. од мушама. – Мушамчетинуту одувал ветар од 

остал.

Н

на дрвник незвани гости на свадби поседају на дрвљаник и траже да 
им се доноси јело и пиће, уп. градинари и градинсћи.

наака свр. стави превише нечегеа у што. – Што си наакала оволку 
воду у варивово?

наака се свр. наједе се, преједе се. – Само гледа да се наака и да спи. – 
Наака се, па га после боли мешина.

наамка се свр. наједе се (о детету).
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наапе свр. нагризе, нагризе и остави. – Куј е наапал цел леб?
наапување с гл. им. од наапуе.
наапуе несвр. према наапе. – Деца, немој да наапуете леб него искајте 

да ви се одреже.
наапoтина ж оно што је неко нагризао, загризао; наапано место. – 

Обрeжи наапoтинуту, па си другoто eџ.
набьбь се свр. наједе се, добро се наједе.
набада несвр. пеј. једе виљушком. – Кво га набадаш, узни га с прсти, 

неси нећи господин.
набапка се свр. наједе се. – Набапкај се, сине, па да спиш.
наблажњује несвр. има прилично сладак укус. – Не бьш благо, али 

наблажњује помалко.
набречи свр. набрекне виме од млека, накупи се млеко у вимену, у 

дојкама. – Кьд Смиљана иде с oвце, онe јако набречу.
набрка свр. пипне у оно (течност) у што не би смело да се дира. – 

Мачка набркала млеко.
набуба се свр. наједе се. – Набубај се чврсто да мож да ти траји до 

јутре.
набува се несвр. наједе се. – Набува се ко вoл, па само подригуе.
набупка се свр. наједе се (о детету).
набучи се свр. наклобучи се. – Млеко кьд се вари оно се на крај набучи, 

па оче да излезне.
набучка свр. бучкајући произведе масло. – Да набучкам пола ћило мас-

ло има да бучкам најмалко едан сат.
навади свр. залије башту (њиву, ливаду). 
навари се свр. набубри, нарасте при кувању. – Ти му сипеш едну 

шољичку ориз, он се навари, па после плна шерпа.
навача свр. нахвата велику количину нечега. – Навачам рибе плну чу-

варку.
наваџување с гл. им. од наваџуе.
наваџуе несвр. залева башту (њиву, ливаду).
навaши свр. прибави, снабде. – Нe льсно на саму жену да наваши 

брашно, дрва и друго квo трeбе за кућу.
навашуе несвр. према наваши.
наврка свр. стави нечега превише, нагура. – Ти мислиш ако му навр-

каш пoвише маз да че да буде пoбоље. 
наврца се свр. наједе се брзо кусајући кашиком неку чорбасту храну. – 

Јутром се прво наврцам млеко и качамак па тьг отодим у школу.
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наврчи свр. наспе превише. – Да свариш три ђулету конпир ти навр-
чиш толку воду.

наврши свр. напуни до врха. – Кьд сeдне да едe, наврши тањир с гуж-
вице, прoсто стра да те сузне.

навурљика свр. сипа превише воде (у јело које се кува и сл.). – 
Навурљика му вoду, а онo си се вари док се вари, а пoсле само чорбуљак.

нагладничав, -а, -о који је увек помало гладан, који никад није сит. – 
Бољ да си малко нагладничава него да се напраиш на мечку.

нагмура свр. урони што у неку течност. – Нагмурам коприве у ћипeлу 
вoду, да малко одмeкну, а пoсле и ситно сасeцкам.

нагњаса се свр. добро се наједе. – Гледај, кьд веч идеш на свадбу, да се 
нагњасаш, а не чим се врнеш да питуеш кво има за едење.

нагњетe се свр. 1. завуче се. – Кьд едeм нeко мeсо, онo ми се негњетe 
пo зуби. 2. наједе се, преједе се. – Нагњетe се ко стoка, па тьг пије карабoлну 
сoду.

нагњита несвр. гура што да уђе унутра, у нешто тесно. – Види се да 
му се не еде, али зорле нагњита залози у уста.

наголo с народно јело слично јанији, начињено од меса, црног или пра-
зилука, масти, зачина и др.

нагорњуе несвр. горак је помало, има горак укус. – Стругана погача 
дако е стругана пак малко нагорњуе.

нагoтви свр. скува многа јела. – За светьц наготвим разна варива.
нагребе свр. 1. кашиком с врха танко гребући накупи извесну количину 

неке материје. – Д-им у подрум да нагребем сириње за ђибаницу. 2. захвати 
(о води). – Нагреби довољно воду да има с кво јутре да пристаим грне.

нагрува се свр. наједе се. – Нагрува се васуљ, па се после не седи у туј 
собу. 

надида несвр. једе више од осталих. – Петрoнија Штрбьчћи е тoлко 
млoго eл, да е чини ми се и вола надидал.

надида се несвр. такмичи се у једењу. – Кьд смо били деца надидали 
смо се куј пoвише перашће мoж да издe.

надроби свр. удроби хлеб у неко чорбасто јело. – Нано, надроби ми 
млеко, време е да појдем у школу.

надувуе несвр. надувава. – Надувуе заклану овцу да ју одере.
надуша несвр. осећа по мирису. – Надушам кьд нећи у комшильк раз-

гревуе сушенице, па се накажем за нешто и отидем код њи, та там малко и 
ја мезнем.

надуши свр. намирише, осети по мирису. – Надушил сам од долек да 
овде има поблаго да се еде, па реко: ајд да сврнем.

– 58 –



357Речи и изрази традиционалне исхране становништва књажевачког краја

наеџа ж ирон. оно од чега се не можеш најести. – Узни малко и од на-
шуву наеџу.

наеџица ж дем. од наеџа.
нажьзь се свр. наједе се, добро се наједе. – Само се нажьзь и отиде не-

где, а од работу не мисли.
наждева се несвр. напиње се да би повраћао, бљувао. – Гоџа е синоч ел 

и пил, па се сьг наждива да бљује. 
наждива се несвр. превише пије воде, на силу пије овде (о деци.). – Не 

наждивај се толко, це умочаш начьс.
нажљуве свр. нагризе па остави. – Нeчија говeда ни нажљувала тикве.
наѕьѕа се свр. наједе се. – Чврсто сам се наѕьѕал.
наѕьнћа се свр. наједе се, напуни се, наједе се до грла. – Ел си се бьр 

наѕьнћал кьд си се увлкал незван на свадбуту?
наида се свр. успева да се наједе, да се засити. – Он се наида од малко. 

– Тoј се чељачe не наида.
накладе свр. наложи ватру. – Зими се зберу овчари, колибари у едну 

колибу, накладу огањ и цел дьн играју карте.
наклaпи се свр. прионе на јело. – Овчар се наклапи, па куса ли куса.
накљуве свр. кљујући начне.
накрка свр. напуни, препуни. – Накрка тањир с месо, па се примакне.
накрка се свр. наједе се. – Едино гледа да се накрка, за друго не мари.
накуса се свр. наједе се кусајући. – Кьд се накусам васуљ тьг ми дојде 

сито у мешину, а кьд кусам џивдељ одма сам си гладан.
накуса се бoб ирон. остане у другом стању. – Душанка се па накусала 

бoб.
налоче свр. локањем начне неку течну храну (о мачки, кучету и сл).
налоче се свр. напије се, опије се. – Пак си се налокал!
наљоска се свр. напије се, опије се – Тома, тупанџија, се толко наљоска 

да си не мож потреви дом.
наљут, -а, -о који је помало љут. – Не да е љут, него само да е наљут, 

тьг га волим, васуљат.
намужи се свр. наједе се, добро се наједе. – Де се ти прво добро наму-

жи, па после чемо да риљамо.
намуљи се свр. наједе се неког ситнијег воћа, грожђа или мекане хра-

не. – За вруштук се намуљим грoзје и лeб.
наостри свр. наоштри. – Нема куј да е наостри нож, вајка се баба 

Станија.
напьпь се свр. наједе се, преједе се. – Напьпь се, па едва издивуе. 
наплњоше се свр. наједе се. – Ел се још неси наплњосал, ало една?
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напретруп прил. грубо, како било; на крупније комаде; на брзину. – 
Немој га млого угаџаш насечи га напретруп.

напупа се свр. наједе се. – Напупало се дете, па ошло да се игра.
напуца се свр. наједе се, чврсто се наједе. – Нема ништа док се не на-

пуцаш васуљ. 
нарве свр. в. наапе.
нарвуе несвр. према нарве. – Куј навуе леб?
нариза несвр. почне да реже. – Жежак леб се не нариза, ел док га на-

ризаш док је жежак, он се нече реже него се гњави.
наруби се свр. наједе се, наједе се хлеба и неког поврћа. – Нарубим се 

лeб и лук и цeл дьн кoпам. 
нарујан, -јна, -јно који још није зрео, који је тек почео да се румени. – 

Нарујан петлиџан отћинеш, туриш га на пенџер и он за два дена узрее.
насади свр. стави квочку на јаја. – Насадила сам квачку на тринаес 

јајца.
насвија се свр. наједе се. – Насвија се ко говедо траву покре пут, па 

само издивује.
насири свр. произвде одређену количину сира. – Преко лети насирим 

два чебра сириње.
нaсиров, -а, -о који је остао помало сиров, недопечен. – Лeб ти остал 

насиров.
насирован, -вна, - вно в. насиров.
насуче свр. сукањем начини што. – Насучем обђе за две ђибанице.  
натира несвр. према натре. – Натирај тестото добро с дланови, ако оч 

да ти испадне убав и шупкав леб. 
натлапи се свр. дође непозван на нечији ручак. – Чеда се сваћи друђи 

дан натлапи код нас на ручьк.
натлче свр. туцањем уситни, натуца. – Узе да натлчем пипер за на-

зиму.
натопи свр. увече, уочи дана када ће се кувати, пасуљ се потопи мла-

ком водом да у току ноћи набубри како би се сутра боље и брже скувао. 
нaтре свр. већ замешено тесто поново длановима добро изгњечи. – 

Лeб мoра дoбро да се натре, ако oч да испадне убав.
натропа свр. секиром или сатаром, на пању, насече месо, са костима, 

на крупније комаде. – Натропај ми неколко кочине за у зеље-месо.
натроши свр. 1. намрви, начини мрве хлеба. – Како мож да натрошиш 

толко трошине, мислиш ли да тој требе нећи да примита. 2. наломи, поломи. 
– Иде светьц, требе да се натроше ореси за пшеницу.
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натрти свр. нагне, навали. – Пред тој е три, четри пут добро потегал на 
цивку, а кьд натрти балон, оно е само клокочало.

натура свр. наспе, стави (у тањир). – Натура плн тањир с гужвице, па 
навали да еде.

нацеди свр. кувањем сланине добије маст, цедећи је потом кроз 
цедиљку. – Куј нацеди канту маз рачуни се да це и облажи нећи пут.

ньчви м наћве у којима се меси хлеб. – С ньчви рукуе баба, ел она меси 
леб.

начумљеза се свр. напије се, опије се. – Начумљеза се да не зна ни како 
се зове. 

наштeсрце прил. на празан желудац, пре сваког јела. – Попијем по 
едну рећију наштeсрце, колкo да се устресeм.

наштипе свр. прстима накида пера, лишће и сл. – Наштипала плну 
прегљачу перца зелени лук, па едно врља на кокошће, а едно ни за претрно.

не зна колко му е леб доста изр. онај који није сасвим нормалан.
неедење с уздржвање од јела. – Че навлчеш нећи болес од неедење.
неварено млеко некувано млеко. – На пладне овчар млзне малко млеко 

од овуј овцу, малко од онуј и неварено га у мањерку надроби с леб, што е 
понел оцутра ода дом, и куса.

недоварен васуљ м недовољно скуван пасуљ. – Нећи пут се деси, дако 
се длго вари да остане недоварен васуљат.

недовари свр. недокува, недокува сасвим. – На Олгу се често дешава 
да недовари вариво.

недослан, -а, -о који није довољно слан. – Ако ви е недослано, ви си 
досолете.

ненаеџа ж онај који се не може најести, који је незасит, гладница. – 
Тија ненаеџа не мож се наеде, па и вола да му принесеш.

неслано сириње с сир тек што је извађен из торбице у којој се цедио 
и још није посољен. – Неслано сириње је бљуткаво за едење, затој мора одма 
да се посоли и тьг бива.

ночњо чекање с ноћно ловљење рибе на чек, в. чек.
нула ж најфиније бело брашно. – Госпе, кьд че да прае колачи, купују 

брашно нулу.

О

обга ж кора за гибаницу. – Обга се суче на круг, а пече на вршњак. – 
Што је обга подебела ђибаница по мршава.
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обед м ручак. – Обед је најгалаван оброк на сељаци.
обедуе несвр. руча. – Летем обедуемо кьд се скрате сенће, а зиме кьд 

почне да се ставина.
обедување с гл. им од обедуе.
обере млеко изр. веровало се да појединци бајањем могу одузети мле-

ко туђим овцама, а повећати својима. – Иде по врачће да види куј е обрал 
млеко.

обид м проба, пробање. – Какво е варивото на обид, не ли јако слано?
обиде свр. проба, окуси. – Заборила сам да обидем вариво на сoл. 
обиџа ж проба, пробање, уп. обид. – Родило се грoзје кoлко за обиџу. – 

Каквo е варивoто на обиџу?
обиџија ж проба, пробање јела или пића. – Ништа ти нече буде од едну 

обиџију. 
обиџувaње с гл. им. од обиџуе.
обиџуе несвр. проба, пробава. – Обиџуеш ли ти варивoто на сoл, ел нe?
обиџушка ж дем. од обиџа. – Какво е варивото на обиџушку?
обзева несвр. обухвата устима. – Лале обзева јајце, ал га не мож об-

зине.
обзевање с гл. им. од обзева.
обзине свр. обухвати устима. – Кьд зине мислиш че да обзине плевњу, 

толка устишта има. 
облажа ж 1. мрс, масноћа. – Важно е да имаш oблажу у кућу. 2. мала 

количина хране недовољна ни за пробу. – Нeма га колкo ни за oблажу.
облажи се свр. окуси масну храну за време поста или након тога. – 

Борча се облажил у петак, па га сьг стра да е напраил голем греј.
облажуе се несвр. понекад једе масну храну, проба масну храну. – Дeда 

Симиoн се, од Пoкладе до Велигден, не облажуе.
обљиковина ж дугачко дрво за огрев и кухињу тањег обима. – И за 

овуј зиму не тејал да насече дебела дрва, а тољће алође имамо, него пак до-
карал обљиковине. 

oбрано жито с жито које није родило, јер су на њега, по народном 
веровању, бачене магије.

обранo млекo с пресушило виме млечној животињи (крави, овци и 
др.), јер су на њега, по народном веровању, бачене магије.  

обрoк м 1. сеоска заветина. – У наше салo е обрoк Русалница. 2. дан 
неког свеца које је извесно лице изабрало за свој празник, за свој оброк.  – Мoј 
е обрoк Трoјца. 

обрoчан, -чна, -чно који је празничан, свечан. – Бeло брашно чувамо 
само за обрoчни дни.
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оброчaн м особа која иде на оброк, који се слави за нечије здравље.
обрoчит дьн м празничан дан, дан када се не ради.
обџетина ж ауг. од обга. – Што ли се цепе обџетиневе док и печем? 
обџица ж дем. од обга. – Обџицете тьнће, тьнће, ко пенџерли артија.
овеља несвр. котрља по безубим устима неки тврд залогај.
овицирка ж танка и дугачка љута папричица. – Наплним неколко вла-

ше с овицирће, па се мужјеви само зное док и еду.
овнeчина ж овнујско месо. – Прича се да су ајдуци ели само овнечину.
овсен леб м хлеб од овса.
овсеник м хлеб од овса са додатком јечменог брашна.
oвча свaдба последња мужа оваца на бачији. Тако добијено млеко даје 

се овчарима као част.
овчaк м ауг. значењу овчије месо, овчетина.
овче сириње с сир од овчијег млека. – У наш крај се праи само овче 

сириње.
овченик м густо, јесење овчије млеко, дуго кувано, мешано и при том 

овлаш сољено. – Ми смо рeтко праили овченик, више смо си кусали онаквo 
млекo. 

овчењaк м в. овченик.
огањ м ватра. – На огњиште прецве гори огањ.
оглавина ж скинута кожа са главе заклане животиње. – Свињску 

оглавину осушимо у пушницу, па ју после варимо у васуљ.
оглaди свр. учини да неко буде гладан. – Ћиша по мoж да оглади, него 

суша. 
оглоџе свр. глодањем скине месо и рскавицу са кости. – Толко оглоџе 

кочину да ни псета нема кво да траже у њу.
огњьц м дем. од огањ. – Де, наклади малко огњьц да се огреемо.
огњиво/огњило с комад челика савијен у облику ћириличног слоца „с“ 

који служи за изазивање варнице из кремена, приликом кресања.
огњина м ауг. и пеј. од огањ. – Огњина се отуд пренела на плевњу, па 

и њу изгорела.
огњичиште с место где је било огњиште.
огњиште с место у ижи на коме гори ватра. – Вечером наседамо уз 

огњиште да се греемо.
огњиштенце с дем. од огњиште. – У поље кьд си, најдеш заветринку, 

напрајиш огњиштенце, притуриш грне и док ти копаш васуљ се свари.
огребе свр. кашиком оструже последње остатке јела.– Миле воли да 

огребе шерпу, ко да це од тој наеде.
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огриба несвр. према огребе. – Код нас нема куј да огриба ваган, ми га 
тьг дадемо на Лишка и он га зачас огребе, па се после облизуе и врти с опаш.

огрибан м онај који огриба последње остатке јела из суда. – Затој што 
воли да огриба панице Миле окају Огрибан.

огрибине ж мн. остаци хране у суду огребани кашиком.
огризине ж мн. једена а непоједена храна, остаци хране. – Ел ти мис-

лиш да че нећи да еде овеј твое огризине?
одмекнее свр. постане мекши. – Чекни га да одмекнее, па га тьг режи.
озбрд прил. одозго. – Озбрд му накршим печен пипер и капнем му мал-

ко зајтиньк, на зељето.
озбрдње сириње с сир са врха чабрице у коју је био стављен. – Озбрдње 

сириње дојде малко синћаво.
озбрдњи, -а, -о који је с врха, који је одозго, који је горњи. – Озбрдњи 

маз увек помалко замирисује.
оѕьнћа свр. поједе. – Ел би могьл да оѕьнћаш едно ћило прасећину?
оклоца свр. поједе месо са костију, оглође. – Кьд оклоцаш теј кочине, 

дојди да малко овревимо.
окушева несвр. проба, пробава. – Момчил не окушева сириње, вели 

ћисало му.
окушевање с гл. им. од окушева.
окушњева несвр. в. окушева. – Миливој не окушњева млеко, дако има 

толко овце.
олупи свр. скине кору с неког плода, ољушти. – Нећи пут прво олупим 

конпир, па га тьг варим.
ољуска свр. извади зрна из љуске, из махуне. – Требе да седнем да 

ољускам грашак, да сварим нешто за ручьк.
ољути се свр. поједе нешто љуто, па сикће од љутине. – Драђи, ако се 

не ољути, не рачуна да е ручувал.
омаже свр. хлебом потрља последње остатке хране из суда. – Узнем 

срединку од леб, па омажем паницу, тека ју после польсно оперем.
омазуе несвр. према омаже.
омeси свр. умеси. – Кьд моја баба омeсеше лeб, он нарасал, па овoљћи.
омита несвр. једе шта дохвати. – Не да еде, него омита. – Омита кво 

доване, не пробира.
омитање с гл. им. од омита.
омитач м онај који омита, в. омита.
омица несвр. испија једну за другом. – Драђиша цел дьн омица шпри-

цери у кавану, па га после влаче дом.
омицање с гл. им. од омица.

– 64 –



363Речи и изрази традиционалне исхране становништва књажевачког краја

омрси свр. 1. ако ујутру ништа ниси јео, а чујеш кукавицу, значи омр-
сила те кукавица. – Чим се дигнеш тури трошинку у уста, да те не омрси ку-
кавица. 2. загади. – Не пи, Ружо, туј вoду студeну, / Туј су вoду виле омрсиле, 
/ Омрсиле, дeцу окупале (н. п.). 

омрси се свр. 1. после поста проба мрсну храну. – На Божич рано 
јутром, деца се омрсе с врапца, да буду лака ко врабьц. 2. проба мрсну храну 
за време поста. – Куј се омрси преко пости, пoп че му оцечe уши. 3. први 
пут проба неки плод те године. – Овуј гoдин се јoш несьм омрсил с грoзје. 

омршавее свр. омршави, смрша. – Ива омршавел од глади, а Убавка 
оче да омршавее да би била још поубава.

омршуе се несвр. узима мрсну храну повремено. – Најден се не омршуе 
преко пости.  

опљеска свр. поједе с апетитом. – Миле Травојед се окладил да мож 
да опљеска цело прасе – и опљескал га.

опупа свр. поједе. – Петроња ис Алдинци опупа два леба за едно едење.
опуца свр. поједе. – Жика Персин опуца јагње сам и попије балон вино 

и ништа му тьг не, ко да не ни ел, нити пил, топрв јутре бљује и лелече од 
мешину.

ореј м плод ораха. – На овчара туре јутром у трбаљћу комат леб и не-
колко ореја да има за ручьк.

орејчьк м дем. од ореј (плод).
орејчич м в. орејчьк.
орешњак м гибаница са орасима и шећером. – Сви јако волимо 

орешњак, али га ретко прае, велу, скуп шићер.
орешњачич м дем. од орешњак. – Јако би благ орешњачичат.
ориз м пиринач. – Ориз купуемо пред Прображење кьд че да праимо 

подварак с рибе.
оризьк м дем. од ориз. – Турим и едну шаку оризьк у грнето да га мал-

ко згустим.
осиљ м осје на житном класу.
оскоруша ж врста позне, дивље крушке. – Ако нема кво друго и оско-

руше су добре за едење.
оскорушка ж дем. од оскоруша. 
оскубе свр. очупа, ишчупа. – Док ја оскубем пиле, ти иди оскуби нећи 

струк лук.
осмак м сорта кукуруза која има осам редова зрна у клипу. – Осмак се 

у наш крај појавил пред онија рат.
остал м сто. – Љуђе ручују уз остал, а деца уз трпезу.
осталче с дем. од остал, сточић. – На осталче стои бакал с цвејће.
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осталченце с в. осталче.
осталчетина ж в. осталчина.
осталчина м ауг. и пеј. од остал, велики астал. – Онија куји је праил 

овуј осталчину не мислел да она нећи пут требе и да се пренесе негде.
остине свр. в. истине. 
острушка ж гвоздена полуга са куком на једном и стругачем на другом 

крају, служи за рад око огњишта. – Деда напали острушку, па на њу топи 
шићер кьд праи медену рећију.

острушчетина ж ауг. и пеј. од острушка.
острушчица ж дем. од острушка.
оцьт м 1. сирће. 2. освежавајуће хладно предјело начињено од младог 

белог лука, воде, соли и сирћета. – Лети прво кусамо оцьт, после едемо кво 
има.

оцьтьк м дем. од оцьт.
оцeе свр. одсеје. – Да оцeем брашно за oбђе, на ситно сито.
ошьвльк м воће. – У есен кьд стигне ошьвльк.
ошьвльчич м дем. од ошьвльк. – Овуј годин нема да окусимо од 

ошьвльчич, све стлкал град.
ошљoвка ж сорта пшенице црвене боје.
оштипе свр. прстима откине перо, лист и сл. – Иди у градину оштипи 

неко перце зелени лук да прајнемо претрно.

П

пабирци м мн. преостало класје после жетве по њиви. – Деца д иду 
да збирају пабирци.

пабирчари м мн. они који скупљају пабирке.
пабирчи несвр. скупља класје по њиви после жетве.
пьжвење с гл. им. од пьжви.
пьжви несвр. једе халапљиво и много. – Пьжви и не жвака.
паждрак м крупан комад нечега (о месу и сл.). – Ес да сам ти рекла да 

насечеш месово на покрупни залози, али не на овољћи паждраци.
пaнаџурка ж врста крушке која зри крајем августа, око Панаџура (Ве-

лике Госпојине).
Панаџурсћи пости м мн. пост пред Велику Госпојину.
панаџурчица ж дем. од панаџурка.
паница ж чинија, здела. – Паница мож да буде земљена, дрвена, ел 

плекана, порцулансће тьг не имало.
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паничетина ж ауг. и пеј. од паница. – Распукла се онај паничетина 
штоно у њу праимо ћисало.

паничка ж дем. од паница, мала паница. – На децу се вариво сипе у 
паничку да из њу кусају, стари љуђе кусају из голему паницу.

паничћин дьн м трећи дан крсне славе када се код слављенице окупе 
комшике да узму своје судове, које су јој биле позајмиле да преслави славу, а 
она их почаси оним што је од славе остало.

папа м деч. хлеб. – Оч ли, сине, папу?
папа несвр. деч. једе. – Време је дете да папа.
папазејна ж јело кувано од киселог купуса, киселих паприка и зачина, 

једе се хладно. – Кьд се накусаш папaзејну одма си си пa гладан.
папазејница ж дем. од папазејна. – Знам да волите, па сам ви па сва-

рила едну папазејницу.
папање с гл. им. од папа.
папка несвр. деч. једе. – Ајде, дете да папка!
папкање с гл. им. од папка.
папричка ж зелена љута папричица. – Нећи воле да се ољуте с па-

причку, ја не волим, млого е љута.
параман м крупан комад. – Вачам скобаљи, све парамање, овољћи 

(показује руком).
параманчина м веома крупан комад. – Сима оцекал оволку параман-

чину леб, па мисли да му е и она малко.
пари несвр. вруће је, врело је. – Ако ви јако пари ви дувајте дор кусате. 

– Не да пари него е ћипело.
парни несвр. прилично је вруће (о јелу, води и сл.). – Чорбава нe ћипeла, 

ал си добрe парни.
парчедише несвр. в. комадише.
пастрма ж суво месо са костима или без костију. – Обезбедили смо 

пастрму и од свињско и од овче и од говеџе месо.
пастрмица ж дем. од пастрма.
пастрмка ж врста рибе која живи у хладној води. – Код нас пастрмће 

има само горе по буџачће воде.
пастрмчица ж дем. од пастрмка.
патка ж в. пловка.
пачица ж дем. од патка, млада пловка.
пачуг м мала, љута папричица. – Бре, колко је манечьк, а колко е љут 

овија пачуг.
пачучко м в. пачуг.
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пьшкь се несвр. трули. –  Остаил си овеј тикве надвор да и увати мраз, 
па да се после пьшкьју.

пьшкьв, -а, -о који је труо. – Пьшкьве крушће расипи на свиње.
пашњак м желудац заклане животиње. – Прво има да изврнемо 

пашњак, па че после да перемо црева.
пашњак на жар желудац заклане животиње печен на жару. – Кьд се 

коље свиња мужјеви воле да пашњак опечу на жар.
пашњакат, -а, -о који је великог стомака. – Станул си пашњакат ко да 

си нећи министер, па сваћи дьн едеш печење.
пашњачење с гл. им. од пашњачи.
пашњачи несвр. распара трбух и вади утробу заклане животиње.
пезуљави несвр. в. пезуљи.
пезуљење с гл. им. од пезуљи.
пезуљи несвр. једе безубим устима неку жилаву храну. – Деда пезуљи 

едну сушеницу.
пекља ж натколеница јагњета или јарета, којом се затвара утро-

ба заклане животиње, приликом печења на ражњу. – Има куји од печење 
највише воле пекљу.

пекне свр. у дем значењу, на брзину опече. – Де, бре, пекни едно црево 
на углен да замезимо уз вино, што си тољћи   циција.

пекњуе несвр. пече понекад. – Пекњуемо и ми понекад месце, да ни се 
облаже деца.

пењурлија ж пекарско пециво од белог брашна са сиром, лепиња.
пењурлијћа ж дем. од пењурлија. – Пред онија рат пењурлијћа е кош-

тала стопаре.
пењурлијче с в. пењурлијћа.
пепел м прашни остаци сагорелог дрвета или чега дугог, пепео.
пепелиште с место поред огњишта где се одлаже пепео. – Црепње 

кьд несу у употребу седу у пепелиште.
пепелчьк м дем. од пепел.
пепелчица ж в. пепелчьк. – Ако те боли мешина пини малко пепелчицу, 

че те мане.
перашка ж шарено ускршње јаје. – На Велигден јутром на свако се 

дете даде по перашка.
перашчица ж дем. од перашка. – На-ми-ти, сине, перашчица.
перница ж гушчије или ћуреће крило које служи као метлица за 

чишћење стола од мрва после обеда. – Кьд смо еданпут заклали пујку баба е 
обе крила остаила за пернице. 
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пестује несвр. гаји, негује. – Петлиџан пестујемо доле под плевњу, а 
пестујемо и десетину овчице.

петьл м петао.
петле с млад петао, петлић.
петлиџан м парадајз, једе се зрео сам, са хлебом, у салатама, ставља 

се у јела, конзервира на разне начине. У претпрошлом веку, па и почетком 
прошлог века, сматрало се да зрео парадајз није добар за јело, да је презрео, 
као што краставац презри, него се брао зелен, кувао, киселио и тако јео. 
Данас је, у доба сезоне, незамислива трпеза без зрелог парадајза. Зелени се 
ставља у туршију.

петлиџан у влаше ситно исечен парадајз, са разним зачинима и ми-
рисним додацима, ставља се у флаше, за зиму. – Петлиџан из влаше је млого 
разговетан.

петлиџанина м велики, крупан парадајз. – Една петлиџанина има ју 
ћило. 

петлиџанчьк м дем. од петлиџан.
петопрсница ж фиг. виљушка. – Шче ни виљушка кьд имамо петоп-

рсницу што ни дал Бог.
петровка ж врста јабуке која зри око Петровдана. – Узрела е, узрела е 

јаблка петровка, / Заволе се, заволе се момьк и девојћа (н. п.). 
пeча ж шатр. печено месо, печење. – Има ли овде и од пeчуту нeшто, ел 

че да си едeмо гужвице до крај?
печен дробь м на жару печена џигерица заклане живине.
печен жалуд м на жару печен желудац заклане живине.
печен конпир м печен кромпир у огњишту. – Кьд извадимо конпир из 

огњиште, ми га малко продувамо од пепел, па га едемо са све љуспину, она 
дојде рскава и блага.

печен корен м печен кукурузни клип на огњишту. Први корен се пече за 
Петровдан, јер се тада већ нађе неки клип за употребу. – Ја повише волим 
печен корен него ли варен.

печен овьн м ован печен на ражњу (врло ретко, сем у изузетним при-
ликама).

печен пашњак м в. печено шћембе.
печен петьл м петао печен у црепуљи. – Печен петьл се еде на Мра-

тинци и зове се: мратињак.
печен пипер м печена паприка у огњишту. – По нећи пут се вечером 

печен пипер реди у паницу и соли (па се ночјуту  угризе), и јутре је за пре-
ватьк јако благ.
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печен скобаљ м крупнији скобаљ се натакне на ражањ, који пролази 
мало отуда, мало одовуда и пече на ватри уз окретање ражња. – Чини ми 
се да несам ел поблагу рибу од тог скобаља, куји су ми дали нећи дечаци, 
куји су га пекли.

печена глава ж кад се са заклане свиње отсече глава и са ње скине 
сланина онда се она пече у црепуљи, за вечеру, на коју се позове неки комшија 
или рођак. – Овија овам пекли главу, па ни окају на вечеру.

печена јајца с печена јаја у огњишту. – Јајца печена у огњиште често 
се распукну.

печена тиква ж печена тиква у црепуљи. – Углавно се пече тиква пе-
ченка, а кьд нема таква, пече се и онаква си. 

печене дуње ж печене дуње на фуруни. – Баба тури две-три дуње на 
кубе, па ни даде дрвце да и обрчамо да се опечу сас сваку стран.

печене јаблће ж јабуке кисељке овчари пеку на ватри, па их, док су 
вруће, једу.

печене печурће ж од печурака најчешће се пекла, на жару, црвењача. 
– Од печене печурће највише волим онуј њину водицу.

печеница ж мишић који иде уз унутрашњу страну кичменог стуба за-
клане животиње. – Печеница од свињу е најблаго месо. 

печеничка ж дем. од печеница. – Беше остала на врлину една печенич-
ка, а сьг ју нема, куј ли ју, боже, узе.

печенка ж бот. бела тиква Cucurbita pepo. – Печенку печемо за Бьдњу 
вечер, обавезно. 

печенчица ж дем. од печенка.
печено јагње с јагње печено на ражњу (за Ђурђевдан скоро обавезно, 

затим за Ускрс и Тројцу ко има). 
печено јаре с печено јаре на ражњу (ретка појава).
печено пиле с печено пиле у црепуљи. – Када сељак еде пиле? Кьд је 

сељак болесан и кьд е пиле болесно.
печено прасе с печено прасе на ражњу. – Кьд се печено прасе стура од 

режьњ деца се саберу да им се помалко на свакуга отћине и даде.
печено цвекло с печена сточна репа у огњишту. –  Цвекло се запрече 

у жар и там се опече.
печено шћенбе с печен свињски желудац на жару. – Ти не знаш кво е 

благо, ако неси ел печено шћенбе на жар.
печeње1 с посно народно јело од исецканог црног лука и кромпира ре-

заног на колутиће са додатком пиринча и алеве паприке, печено у црепуљи.  
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печење2 с печено прасе или јагњена ражњу. – Калуђери ни уче да по-
стимо, а они преко пости еду печење и тој, кришом, из вијоку да ако би нећи 
случајно улезал, гурну вијокуту у остал.

печењице с дем. од печење. – Ош кьд несьм окусил печењице, а толко 
ми се еде. 

пeчиво с печено месо, печење. – Каква ми е тој свадба кьд нема печиво. 
пешак м сорта пасуља дугуљастих зрна. – Пешак је најблаг од сви 

васуљи, а и льсно се вари.
пешћир м пешкир. – С пешћир се бришемо кьд се мијемо по очи, а 

баба прекрива тесто кьд меси леб.
пешћирчьк м дем. од пешћир.
пијальк м зб. од пиће, алкохолно пиће. – Пијальк колко ти душа оче, 

само имаш ли паре.
пијење с пиће, алкохолно пиће. – Плн подрум с пијење.
пијењице с дем. од пијење.
пиле на грашак заклано пиле положено на грашак, печено у црепуљи. 

– Овуј пролет смо поели осам на грашак – вали се Тадија Дунин.
пиле на конпир заклано пиле положено на кромпир, печено у црепуљи. 

– Не зна се кое е поблаго дал пилето ел конпират преко куји се пекло.
пиле на режањ рет. пиле печено на ражњу. – Кьд печемо пиле на 

режањ у њег туримо, њигов си, жалуд и дроб.
пилећина ж пилеће месо, пилетина. – Дако човек еде свињско, ал до-

бро е да нећи пут еде и пилећину.
пине свр. мало попије. – Не знаш ти какьв је народ - а малко пине, нема 

никуј појак од њег.
пињује несвр. према пине. – Пињује понекад, ал не тека често ко на-

пред.
пипер м паприка. – Под чандије виси нанизан пипер, па се издолек 

црвеније.
пипер и леб обед од сирових паприка и хлеба.
пиперосан, -а, -о  који је посут алевом паприком. 
пипероше несвр. додаје алеву паприку  јелу.
пиперчьк м дем. од пипер. – Мож му туриш малко и пиперчьк да га 

заљутиш.
питије ж пихтије. – Питије, ако оч да су добре, мора да и вариш цел 

дьн.
питијетине ж ауг. и пеј. од питије. – Усмрделе се овеј питијетине, несу 

за едење.
питијће ж дем. од питије.
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пићира невр. ставља расад у топле леје.
пићирање с гл. им. од пићира.
пиче с пиће, алкохолно пиће. – Њиното пиче удара на буџу.
пладне с подне, време ручка.
плакњује/плакњева судови већ опране судове пропира хладном во-

дом. – Нећи пут судови плакњујем, нећи пут не, само и омијем.
плетеница ж јагњећа или прасећа танка црева сплетена у плетеницу 

да би се лакше секла на ситне комадиће, за подробицу.
плетеничка ж дем. од плетеница.
плечка ж плећка заклане животиње. – Леву плечку че да сушимо целу, 

а десну че да сушеничимо.
плечица ж дем. од плечка.
плжеви м мн. пужеви спремљени на разне начине: кувани, печени и као 

прилог.
плни мешину пеј. једе, уп. тура у мешину. – Гадно е кьд нема с кво да 

плниш мешину.
плњене попушће пуњене паприке месом и пиринчем. – Плњене 

попушће баба праи за светьц, па за светьц.
пловьк м мужјак пловке.
плован м в. пловьк.
пловка ж род птица из реда пливачица, прилагођен за пливање и 

роњење у води, носи јаја већа за педесет одсто од кокошијих, бледо зелене 
боје. – Пловће мож да чуваш ако си покре неку воду, иначе не мож.

пловча јајца јаја пловке.
пловче с пиле пловке.
плочка ж камена плочица као поклопац за грне. – Најдете ми, там пре-

ко Ледиње, згодну плочку за поклопало. 
пљескавица од скобаља месо скобаља се самеље и од њега се праве 

пљескавице које се прже на зејтину. Укусне су док су вруће. 
пљисне свр. пљусне, проспе. – Де, иди пљисни овуј воду надвор.
пљочка ж в. плочка.
по вечеру време после вечере.
по преватьк време после доручка.
по ручьк време после ручка. – Дојди код нас по ручьк.
поарчи свр. потроши. – Не мог да веруем да смо веч поарчили едну 

канту маз.
повечерка свр. деч. повечера. – Седи, па си убаво повечеркај.
подварак м јело са пиринчем и месом печено у црепуљи, данас се то 

зове пилав. 
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подварчич м дем. од подварак.
подеде свр. узме хране од туђег дела. – Неч ти мен млого да подедеш, 

слободно узни.
подида несвр. подједа, једе од туђег дела. – Ко те не срамота да поди-

даш детето, магарчино една!
подмеси свр. замеси тесто за хлеб. – Не мог да дојдем, подмесила 

сам за леб, па сам га прекрила да стваше, па кьд га турим да се пече, ја чу да 
скокнем до теб.

подмешување с гл. им. од подмешуе.
подмешуе несвр. замешује тесто за хлеб. – Узела сам порано да под-

мешуем за леб да би могла на време да однесем ручьк на жетвари. 
подробица ж ситно сецкана цревца и џигерица заклане животиње, са 

пиринчем и зачинима (обавезно ђоз и душичина) којим се пуни јагње које се 
пече на ражњу.

подробичетина ж ауг. од подробица. – Канише ни с неку подробичети-
ну која не мирисала убаво.

подробичка ж дем. од подробица. – Јако ми се ублажи онај твоја под-
робичка, млого си ју убаво напраила.

подуши свр. поњуши, помирише. – Миле сваћи залог подуши, ко да е 
куче.

поеде свр. поједе. – Не мог ја све овој да поедем, узни и ти малко. 
поеџуе несвр. 1. једе помало и понекад. – Поеџуем и шангарeпу, ал не 

вoлим. 2. добро једе. – Поеџуе си елис добрe. 
позобе свр. 1. мало поједе узимајући зрно по зрно. – Воља ми да по-

зобем малко грозје, ал оно нема. 2. све поједе зобући. – Тичи позобали цело 
лозје.

покани свр. понуди. – Покани ме, нечу да кажем, али видим да не сьс 
сво срце.

покањује несвр. нуди, нутка. – Покањујеш ли душичкуту с пијењице, 
ел си се манул од пијење?

покладување с гл. им. од покладуе.
поклaдуе несвр. 1. прославља Покладе, као дан када почиње Велики 

пост. – Дьньс покладуемо за Велигден. 2. уздржава се од узимања мрсне 
хране, пости. – Покладумо сви пости, па тьг и срeду и петьк. 

поклопало с поклопац за грне. – Свако грне најде свое поклопало.
поклопалце с дем. од поклопало.
покрка свр. халапљиво поједе. – Њи нeколко сeдну и покркају цeлог 

овна.
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покркалце с дем. од покркло. – Остајисте ли малко од покркалцето и 
за Петра да и он проба кьд се врне?

покрклo с в. подробица.
полагају (мн) несвр. у недостатку кашика двоје кусају истом каши-

ком, наизменично. – Љуба и Љубинка полагају, изгледа ми че се узимају.
полагање с гл. им. од полагају.
полиба свр. халапљиво покуса неко течно јело, млеко на пример. – По-

либа ти он тој док да рекнеш бритва.
половин пиле печено пола пилета печено у црепуљи.
помијар м онај који рукује помијама. – Цветко, помијар закупил помије 

од едну кавану, па си с њи рани свиње.
помијарник м стари бакрач у који се сипају остаци хране, који се по-

том дају свињама. – Кьд е котьл дошьл дотле да буде помијарник, значи да 
не више за другу употребу.

помијарниче с мали помијарник.
помије ж остаци хране помешани са водом који се сипају свињама. – 

Тој не добро за едење, проћисло, сипи га у помије.
помијће ж дем. од помије. – Одранила сам свињу на помијће. – Она 

н-уме да свари вариво него вари неће помијће.
помлзе свр. помузе. – Чекни, да помлзем овце, после чу да спремуем 

вечеру
помољьц м помељар. – Луковсћи помољци дооде чьк у наше сало да 

мељу жито.
понаеде се свр. прилично се наједе. – Кьд се тека понаеде и кьд добре 

пину, Станика га пита познава ли он нећи Огњеновићи из сало Мучубац.
попьр м паприка. – У тимочка села се каже „попьр“, а код нас „пипер“.
попара  ж удробљен хлеб посут ситним старим сиром, па преливен 

врелом водом. – На нас децу по нећи пут напрае попару, изненаде. Ми се тьг 
радуемо.

попари свр. прелије намирнице биљног порекла врелом водом. – Копри-
ве прво попариш, па и ондак спремуеш.

попарица ж дем. од попара.
попаруша ж в. еченик. 
поплесњивее свр. ухвати плесан неку намирницу.
попраља квасьц подмлађује квасац. 
попржи свр. пржењем начини јело, испржи. – Узела сам да попржим 

пржено за вечеру.
попушка ж 1. паприка, махуна паприке. – Попушће нижемо на веньц, 

па кьд се осуше ми и тлчемо за ситан пипер. 2. махуна бораније, грашка и сл.
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попушће и леб хлеб и паприка као обед.
попушће плњене с васуљ паприка пуњена пасуљем. – Преко пости 

нећи пут напрае попушће плњене с васуљ. Мен не воља за њи.
попушће плњене сьс зеље паприка пуњена купусом.
попушће плњене с ориз паприка пуњена пиринчем.
попушће плњене сьс сириње свеже паприке пуњене сиром, 

припремљене да се једу након месец дана, међутим, понекад дође до 
непријатне, превремене ферментације.

попушчетина ж ауг. од попушка.
попушчица ж дем. од попушка, мала љута папричица. – Поедем по 

две-три љуте попушчице уз ручьк.
посан боб кувани боб који није запржен.
посан васуљ куван пасуљ који није запржен. – Откусам се посан васуљ, 

па ми држи сито.
посан гра куван грашак који није запржен.
поситнице ж мн. ситни делови заклане животиње или живине. – По-

ситнице турамо у чорбу.
послаџа несвр. помало узима храну, штеди хрнау при јелу. – Послаџам 

леб и сириње.
послужевник и послужовник м послужавник. – С послужевник се на 

светьц служи кава. 
посна леча кувана лећа која није запржена.
посна чорба сьс конпир посна кромпир чорба.
посно с супст. посна храна. – Он еде само посно, не преблажуе.
посрба свр. посрче, сркањем попије. – На крај посрбам онуј водицу од 

салату.
постаи свр. постави сто за ручак. – Кьд постаим ја чу ви окнем да 

дојдете да ручуете.
постаља несвр. поставља сто за ручак. – Узела е да постаља под ореј, 

кьд удари ћиша, морала е после да постаи у собу.
постаљање с гл. им. од постаља.
постружине ж остругани, скорели остаци  теста заостали у наћвама 

након мешења хлеба. – Постружине сипем у помијарник.
постружинће ж дем. од постружине.
потица несвр. потстиче (о ватри). – Седи туј и потицај огањ док се 

ја не врнем.
потицање с гл. им. од потица.
потпадаљћа ж препелица. – Потпадаљће су после жетву дебеле како 

ћуповчичи, тьг ловци иду да и вачају.
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потсири свр. стави сириште у млеко да би се оно усирило. – Чим пот-
сирим млеко, одма чу те окнем.

потћисели свр. стави мају у млеко да би настало кисело млеко. – Ве-
чером га потћиселим и јутре веч ћисало.

поцеди свр. испије до дна. – Ја му сипем, он поцеди, ја му па сипем, он 
поцеди.

поштипување с гл. им. од поштипуе.
поштипуе несвр. кида доња пера празилука да би лук боље напредовао.
пра несвр. пршти нека недовољно компактна материја, прха. – Има 

нећи колачи куји прају дор и едеш.
прав, -а, -о који је растресит попут брашна, прхав. –  Волим ванилице 

кьд су праве, а не кьд су тврде.
праји ђибаницу в. меси.
прајне свр. на брзину направи, зготови. – Ако нема довољно леб за 

вечеру ја часком прајнем качамак.
прасећина ж прасеће месо, прасеће печење. – По пола ћило прасећина 

едно на друго на човека, на свадбу, тој је доста и доста.
праскова ж плод брескве. – Највише волим лозјансће праскове. Издем 

и по десетину.
прасковка ж дем. од праскова. – Даде ми неколко прасковће.
првња вода при кувању пасуља прва вријућа вода се просипа да би се 

избегло надинање стомака од пасуља. – Првњу воду обавезно расипем, па 
нећи пут и другуту. 

прeблажа ж повремено једење мрсне хране. – Заклали смо еднo вепрe 
колкo да имамо месцe за прeблажу. 

преблaжи свр. 1. за време поста поједе мрсну храну. – Баба ни плаши-
ла, да куј преблажи, пoп че му оцечe патку. 2. понекад (и када се не пости) 
поједе мрсну храну. – Ако ни нeћи дадe нећи пут месцe, ми и преблажимо, 
онак не.

преблажуе несвр. према преблажи. – Пости не би требало да се 
преблажују. 

преване свр. поједе за доручак. – Узе да преванем малко леб и сириње.
преватьк м доручак. – Кво чу за преватьк друго него сириње.
превача несвр. доручкује. – Превачамо малко краставице и леб, колко 

да ни не омрси кукавица.
превачање с гл. им. од превача. 
прекуси свр. окуси, окуси кад-кад. – Прекусимо и ми месце, нечу да 

кажем.
прекуша несвр. према прекуси.
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прекушување с гл. им. од прекушуе.
прекушуе несвр. према прекуси. – Прекушуеш ли од акоколат, ел слу-

шаш доктури?
премива несвр. лагано пере по површини.
премива сириње сир остављен у качици за зиму, временом с врха поч-

не да зелени, зато мора да се буђ одстрани прањем – премивањем и наново 
прекрије шушкама кукурузног клипа.

премивање с гл. им од премива.
премивуе несвр. в. премива.
премије свр. све опере (о судовима). – Де, поглед колку гамилу судови 

мора да премијем.
премита несвр. метлом с врха гомиле, тек овршеног жита, скида пле-

ву.
премитање с гл. им. од премита.
премлаз м мужа оваца на Млзигруду (дан пре Ђурђевдана) ради 

утврђивања количине млека коју стадо даје. 
премлази невр. врши премлаз, в. премлаз.
премлзе свр. све редом помузе. – Требу ми два сата да премлзем све 

овце. 
прењав, -а, -о који је плеснив. – Прењав корен нече ни свиње да еду.
прењави несвр. буђави, буђа. – Леб почел да прењави.
препржен, -а, -о  поново запржен.
препржен васуљ поново запржен пасуљ приликом подгревања. – Преп-

ржен васуљ је поблаг него кьд је првњи пут запржуван.
препржен маз кад стара маст почне да заудара, количина која ће се 

употребити загреје се и у њу се дода црни лук расечен на половине и пржи 
док лук не добије браон боју, на крају се кане мало воде да све добро зацврчи. 
Тако препржена маст изгуби непријатан мирис.

препржи свр. још једном запржи, по други пут запржи. – Јучерашњи 
васуљ, што е остал, узнем па препржим, па да видиш како га кусају.

прерaни свр. исхрани, прехрани. – Не мoж човек чeљад да прерани.
прерaни се свр. прехрани се. – Ја идем у надницу и детe си вoдим с 

мeн, та се такoј преранимо.
прерањуе несвр. исхрањује, прехрањује. – Прерањуе нeкако његoву ва-

милиицу.  
прерањуе се несвр. прехрањује се. – Лeти се прерањуе сьс дудињће и с 

мрсћe сливе, тија Најденат.
преруби свр. 1. пресече, прегризе. 2. поједе, све поједе хруштећи. – Све 

кво е пред њег све преруби, ништа не остањује.
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пресанба ж неко недефинисано, али грозно јело. – Ако неч да едеш овој 
кво е овде турено, мож да оч пресанбу?

пресна погача погача мешена без квасца.
пресно сириње сир који је тек извађен из торбице за цеђење.
пресоли свр. стави више соли у јело него што је потребно. – Бољ да га 

остаиш недослано него да га пресолиш, па куме не слано нека си га досоли. 
пресoлен, -а, -о трп. од пресоли, који је пресољен, преслан. – Пресoлено 

вариво затoј што билo пресoлено месoто, сувото.
пресувуе се несвр. за време обеда узима нешто што је испред другога. 

– Ко те не срамота да се пресувуеш пред човекатога?
пресуне се свр. маши се руком преко нечега да дохвати што; за време 

обеда узме што испред другога. – Видим ли те да се пресунеш пред некуга, 
руће чу ти претрошим.

претира несвр. 1. дрвеном кашиком у дрвеној чинији притискајући 
гњечи празилук да би га омекшао. 2. прави претрно. – Узе да претирам прет-
рно.

претирање с гл. им. од претира.
претирашка ж дем. од претрно.
претре свр. 1. дрвеном кашиком у дрвеној чинији притиском изгњечи 

празилук да би га омекшао. 2. направи претрно. – Чу да претрем едно прет-
рно зачаска.

прeтржан, - жна, -жно који никад нема довољно (најчешће са негацијом 
испред, тако да се добије афирмација). – Никад несмo прeтржни ни сьс 
сириње, ни сьс другу oблажу. – Oн нe прeтржан с паре.

претркано с в. претрно.
претрљaнац м в. претрн васуљ.
претрн васуљ густо скуван пасуљ утрљан са ситно сецканим прази-

луком, паприкама, парадајзом и белим луком. Веома је укусан.
претрн конпир рестован кромпир.
претрно с салата од утрљаног празилука, паприке, парадајза, першу-

на и других мирођија. – Лети се ручьк не замишљава без претрно. – Краста-
вице и петлиџан, набрани да се од њи напраи претрно, исто тека пливају по 
кладанацат.

претрњице с. дем. од претрно. – Што не пробаш и од нашево 
претрњице?

претрнце с дем. од претрно. – Пригодело ми да куснем малко прет-
рнце.
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прећипи свр. 1. за време кувања прелије се течнос из лонца, услед јаке 
ватре. – Не дозваљај да ти грне прећипи, да му сав слас отиде у пепел. 2. 
заврши се процес ферментације материје. – Вино још не прећипело.

прећипуе несвр. према прећипи.
прештипе свр. прстима покида врхове неких биљака да би боље на-

предовале и већи род давале. – Раније је момуруза, пред загрчање, морала да 
се прештипе, па е едьн ишьл пред копачи и прештипувал.

прештипување с гл. им. од прештипуе.
прештипуе несвр. прстима кидајући скраћује горња пера неких биљака 

да би боље напредовале. – Ако оч да ти петлиџан добро раџа и да су му зрна 
крупна мора да га прештипуеш.

пржа ж једна врста кавурме; уп. спржа. – Кьд је Срба праил пржу, она 
ништа не ваљала, нe се мoгла едe.

пржен дроб пржена црна џигерица. – Мужје повише воле варен дроб с 
зелени лук него ли пржен, дојде им бљуткав и не иде добро уз рећију.

пржен зелени лук пржен празилук са јајима.
пржен леб у јајце прженица.
пржен млад конпир млад кромпир пржен на мало масти, да буде 

реш. – Јако волимо пржен млад конпир.
пржен петлиџан парадајз пржен са јајима.
пржен пипер пржена паприка као обед. – Пржен пипер је побољ кьд се 

у њег строши јајце, али ако нема јајце ми си га едемо онак, само њег.
пржен пипер с јајца паприка и јаја пржени заједно, врста пржена. – 

Две попушће пипер, пржене с две јајца – пржрно, па тека.
пржена јајца на масти пржена јаја, кајгана. – Пржена јајца едемо с 

качамак, тьг су најблага.
пржена мрена пржена риба мрена. – Мрена се пржи кад је ситна, ел 

тьг нема кочине, а крупне мрене су плне с кочине и не мож се еду. 
пржена перца ситно сецкана пера младог црног лука пржена на ма-

сти.
пржене коприве младе коприве, у рано пролеће, пржене на масти са 

јајима.
пржене печурће печурке пржене са јајима.
пржени плжови пржени пужеви.
прженица ж качамак са чварцима, празилуком и паприкама.
прженко с дем. од пржено. – Напрај ми, нано, прженко.
пржено с јело справљено пржењем паприке, парадајза и јаја (постоје 

и друге варијанте). – Чу попржим пржено. – Лeти сваку вeчер едeмо пржено, 
па ми се вeч oгади.
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пржено ливацко зеље пржено ливадско зеље са јајима. – Пржено ли-
вацко зеље еде се упролет, дор је младо.

пржено месо рет. месо пржено на масти.
пржено сириње пржен сир на масти или зејтину. – Севдо, де ми 

напрај пржено сириње, јако ми се приело.
прженци м мн. 1. (јд. пржењак) чварци. – Вoлим крупни и црвени 

прженци. 2. пржене крменадле. – Прженци се код нас ретко прае, тој еду 
нећи по каване доле у Паланку.

пржoљ м одрезак, крменадла. – Распале рештиљ, па на њeга наврљају 
пржољи, колбасице и онаквo си мeсо, а покре крај  пачучко. 

прибере свр. покупи судове и остатке хране са стола после обеда. – 
Дьньс је на мен ред да приберем остал.

прибира несвр. скупља судове и остатке хране са стола, после обеда.
прибирање с гл. им. од прибира.
приване се свр. ухвати се (јело) за дно шерпе док се кува. – Привануло 

се затој што га неси мешала.
привртина ж склониште, уточиште. – Ранко е за њи бил човек куји је 

туј нашал привртину да не липше од глади.
привртиште с в. привртина.
пригодее свр. ужели се чега, приједе се што. – Пригодело ми за кача-

мак и млеко.
пригори свр. загори. – Мора да пазим да ми не пригори запршка.
пригоруе несвр. загорева суд. – На шeрпу лoше днo, па пригоруе.  
пригoтви свр. 1. на брзину спреми нешто за јело. – Мoра да пограбим 

да стигнем дoм, да пригoтвим нeкво за вечeру. 2. заврши последње радње у 
готовљењу јела, запржи. – Васуљ сварен, само да га пригoтвим.

прикада ж загорелост, мирис загорелости. – Осечаш ли да нешто ми-
рише на прикаду.

прикади свр. загори, пригори. – Немој му даваш јак огањ да не при-
кадиш васуљат.

прикани свр. понуди (али не превише срдачно). – Приканише и њега да 
еде дако га несу очекували.

прикањује несвр. према прикани. – Не прикањуј га млого, ел мож да 
пристане.

прикаџује несвр. према прикади. – Њигов казан прикаџује затој му 
рећијата мирише на прикаду.

примете свр. почисти сто после обеда. – Гледај увек да приметеш 
остал по ручьк.
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примита несвр. чисти перницом сто после обеда. – Примита трошине 
с перницу.

припури свр. обезбеди, снабде (о кућним потребама). – Цело лето се 
мучимо да припуримо рану за зиму.

пристаи свр. пристави јело. – Свако јутро се чудим кво чу да приста-
им.

пристаља несвр. приставља јело. – Ја пристаљам зеље-месо, а ти кво 
пристаљаш?

пристаљање с гл. им. од пристаља. – И јутре ме чека пристаљање и 
зајутре и сваћи дьн, дошло ми у свет да утекнем.

притће ж боранија која се пење уз притку. – Повише волимо притће 
него боранију.

притчице ж дем. од притће.
причврљи свр. принесе нешто што ближе ватри да би што пре било 

испечено. – Причврљим малко сланинку уз огањ да ју посрчено разгреем.
причврљуе несвр. према причврљи.
причи несвр. поставља притке уз биљку. – Причи петлиџан.
пркне свр. избије из земље, никне, крене, расте. – Још кьд сам га по-

садила, а нече ни да пркне.
пробување с гл. им. од пробуе. – Кувари се од толко пробување варива 

угое.
пробуе несвр. проба, пробава. – Пробуеш ли ти варивото на сол, дор 

га вариш?
проглне свр. прогута. – Квo год да проглнем онo ми остане у гушу. 
проглњувaње с гл. им. од проглњуе.
проглњуе несвр. гута. – Едва проглњуе, тoлко га боли гуша. 
проглта несвр. према проглне. – Льсно ли проглташ лековити.
проглтање с гл. им. од проглта.
проглтне свр. в. проглне. – Зинул на њег ко да че да га проглтне.
прожавари свр. припече, на брзину и недовољно испече – Натькнем 

месце на прутьк, па га малко прожаварим у кубе, колко да не бьш сирово.
проѕукне свр. прорасте, проникне. – Цвекла проѕукла, нече стока 

више да и еде.
прокара свр. протера. – Пинем винце да си прокарам залог.
прокарување с гл. им. од прокаруе.
прокаруе несвр. према прокара.
промакне проз воду изр. овлаш пропере.
промлази несвр. повремено промузе.
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промлзе свр. промузе које како, промузе на брзину. – Овчарат и промлзе 
на брзину колко да не рекну да и не млзал.

пропере свр. овлаш опере. – Пропери га колко да не јако каљаво.
пропира несвр. према пропере.
пропирање с. гл. им. од пропра.
проплави свр. в. проплакне.
проплакне свр. пропере чистом водом већ опрано. – Судови су ми чи-

сти, али кьд требе да и употребим ја и па проплакнем.
проплакњување с гл. им. од проплакњује. – За прање и проплакњување 

судови имам ванглу, не идем више на поток да тој работим.
проплакњује несвр. према проплакне.
прoпржен леб надробљен хлеб пржен на масти. – Ако нема кво јутром 

да ни даде, баба надроби леб у тигањ, па га пропржи над огњиште.
пропржи свр. на брзину што испржи, недовољно испржи. – Пропржим 

га малко да не бьш живо, зељето.
пропрли свр. опрљи на брзину. – Пиле кьд се закоље и кьд се оскубе, 

мора малко да се пропрли да му изгору и онеј најситне перушињће.
проса ж просо. – Сьг се проса више не сеје.
проскубе свр. почупа на брзину, почупа овде-онде, прореди чупајући. – 

Млого е густо посадено, мора да се малко проскубе.
проћисал, -а -о који је прокисао, који је ускисао.
проћисал васуљ пасуљ који је ускисао. – Кьд нема кво друго ми си 

кусамо и проћисал васуљ, али да не јако.
проћисалан, -лна, -лно који је накисео, који је помало кисео, који је 

пријатно кисео. – Зими волимо петлиџан из влаше затој што е проћисалан. 
проћиша ж прокислост, ускислост.  – Васуљав мирише на проћишу, 

не добьр за едење.
прстен м свадбена свечаност која се одржава после веридбе, а пре 

свадбе, на коју се позивају ближи рођаци и пријатељи са обе стране, уп. 
оглади.

пртено едење посно, нискокалорично и неукусно јело.
прчко м мала љута папричица.
пршће ж мн. чварци. – Води рачун да не пресoлиш пршћете.
пуздра ж мршаво месо са жилама. 
пуздрав, -а, -о који је мршав и жилав (о месу). – Касапин ти, бре ћорчо, 

дал пуздраво месо.
пуздрак м зб. од пуздра. – И кво сьг да работим с овија пуздрак?
пујьк м мужјак пујке, ћуран.
пујан м в. пујьк.
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пујка ж ћурка, пујка је из рода великих птица, а пореклом је из Северне 
Америке, у Србију је дошла из Мађарске.

пујча јајца јаја ћурке.
пујче с пиле пујке. – Мишка одредили да чува пујчичи по ливаду.
пукница ж хлеб, хлеб насушни. – Пукница те убила што си ју у моју 

кућу поел.
пупа ж стомак (о деци). – Ел те боли пупа, сине?
пупа несвр. једе (о деци). – Пупај, па пограби да се не забаиш за у 

чколу.
пупак м улегнуће на средини хлеба начињено прстом пре него што ће 

се ставити да се пече. 
пупање с гл. им. од пупа. – Че те боли мешина од толко пупање.
пуцанће ж мн. кукурузне кокице. – Мати узне сито па ни над огњиште 

напуца пуцанће.
пуцанчице ж мн. дем. од пуцанће.
пуцће ж мн. дем. од пуцанће. – Волим пуцће док су још жешће.
пушење с гл. им. од пуши. – За пушење месо најбоља су сливова дрва, 

она му давају мекоту и боју.
пуши несвр. суши месо. – Ене га Петар там, пуши месо.
пушница ж одељење или посебна мала зградица за пушење меса закла-

не свиње. – У пушницу сам напраил витал па га обрчам да се месо подеднако 
исуши.

пченица ж рет. пшеница Triticum aestivum.
пченичан, -чна, -чно рет. који је од пшенице, пшеничан. – Пченичан 

леб.
пченичка ж рет. дем. од пченица. 
пшеница1 ж житарица из породице трава Triticum aestivum.
пшеница2 ж кувано жито, обично за славу или неки други велики праз-

ник. – У нашу се кућу пшеница варила за светьц (зимсћи и летњи) и за Тројцу.
пшеница с млеко кувано жито са млеком. Служи  се на славама.
пшеница с ореси кувано жито са туцаним орасима. Служи  се на 

славама. – Повише волимо пшеницу с ореси, али кьд се у њу тури шићер.
пшеница си онак кувано жито, без ичега (шећера, млека, ораха), као 

обед.
пшеничан леб хлеб од пшеничног брашна, меси се само о благданима, 

иначе се свакодневно једе кукурузни или мешани хлеб. – Едва чекамо да дојде 
нећи празник да омесе пшеничан леб.
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пшеничка ж дем. од пшеница.

Р

разврши свр. отпочне узимати с врха, одозго, начне. – Дьньс сам рез-
вршила друђи чебьр сириње.

развршуе несвр. према разврши. – Ошли да развршују лисник.
развршување с гл. им. од развршуе. – Још је рано за развршување 

сириње, тој там кьд удари снег.
разговетан, -тна, -тно који је пријатног укуса, који рагаљује. – Волим 

јанију затој што е разговетна за едење.
разгрејане сушенице пре јела сушенице се разгреју на ватри, онда су  

мекше и слађе него да се једу  хладне. 
разеде се свр. добије још већи апетит једући. – Пуста уста разеду се.
разлади свр. расхлади. – Пушти лубеницу у бунар да се разлади, а и да 

се ми од њу разладимо.
раљупина ж кора (ољуштена). – Раљупине од конпир врљи на свиње.
рана ж храна. – Важно ми е да припурим повише рану за зиму и за нас 

и за стоку.
рани несвр. храни. – Ранимо еднога вепра, па чекамо да се угоји да га 

закољемо.
рани се несвр. храни се. – Рани се добро.
рањеник м вепар који се храни, тови, за клање. –Имам еднoг рањеника 

за прoдаву.  
рањеница ж свиња која се храни, тови, за клање. – Зајутре, у нeдељу, 

че да кoљемо рањеницуту. 
рањење с. гл. им. од рани. – Чувамо две свиње за рањење.
рапаџьк м арпаџик, прва фаза развоја црног лука. – Рапаџьк си сами 

пестуемо, не идемо у апaтеку да га купуемо.
рапаџьчич м дем. од рапаџьк. – Рапаџьчичат дошьл ситан, а убав.
расолница ж расо из каце купуса. – Сви волимо да пијемо расолницу, 

али помалко, ел је доста слана, мож те пројури понадвор.
расолничка ж дем. од расолница. – Пинула би и ја малко расолничку, 

ал не смем од притисак.
распрече свр. разгрне пепео са запретаног жара. – Јутром ми е најпрво 

да распречем огањ.
распречување с гл. им. од распречуе.
распречуе несвр. према распрече.
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растакало с в. рстакаљћа.
растакаљћа ж оклагија за развијање обги за гибаницу. – Кьд че баба да 

пита куде е растакаљћа, знамо да че да праи ђибаницу, па ни мило.
растегљи свр. развуче. – Очу да растегљим неколко обђе за лењиву 

ђибаницу, немам кьд да и сучем.
растегљување с гл. им. од растегљује.
растегљује несвр. према растегљи.
растуди свр. расхлади, охлади додавањем хладне воде у топлу воду. – У 

жешку воду сипем малко студену, та ју растудим.
растудени свр. в. растуди.
растуџује несвр. према растуди.
расћине свр. раскине, покида. – Сви чекамо да баба расћине пиле и 

гледамо куји че залог на куга да даде.
расћињување с гл. им. од расћињује.
расћињује несвр. према расћине.
расћисне свр. раскваси. – Стар леб расћиснем, па га тьг дадем на куче.
расћисне се свр. раскваси се, омекша под утицајем воде. – Чекај да се 

добро расћисне, па га тьг узимај.
расћишка се свр. омекша, раскваси се. – Расћишкало се време, не мош 

се ништа работи у поље.
раци м мн. уловљени ракови се припремају као јело на разне начине: 

пеку се, додају се другим јелима итд. – Сьг нема више раци по реће, униш-
тила и нека болес пре четерес, педесет годин.

рашлама ж в. рапаџьк.
раштуми се свр. омекша и набрекне под утицајем течности. – Кьд 

надробиш стар леб у млеко мора да чекнеш малко да се раштуми, па тьг да 
кусаш.

рашчичи м коренасти плодови вишегодишње коровске биљке Lathyrus 
tuberosus. 

рвање с гл. им. од рве.
рве несвр. снажно одгриза комаде. – Чеда рве јаблку.
ребарца м мн. сува свињска ребра. – Варим васуљ, па сам му турила 

едно две-три ребарца.
реди ђибаницу в. меси ђибаницу.
режьњ м ражањ за печење јагњета, прасета и др. – Најбољ е режьњ 

од багреновину, ел она е права.
режњьк м дем. од режьњ.
режњовчичи м мн. режњеви неког плода: кромпира, јабуке, крушке и 

сл. – Нарежем конпир на режњовчичи, па озгор турим пиле.
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репљанка ж врста ране, округле, црвене или жуте, шљиве. – Деца 
едва чекају да завржу репљањће, па да и еду зелене, а старци едва чекају да 
узреју, па да опечу рећију од њи.

ретак васуљ чорбаст пасуљ. – Мој муж повише воли ретак васуљ него 
гус. Вели тој му остало из војску.

рецељ м врста пекмеза од младог вина и грожђа. – Баба Тона е едан-
пут праила рецељ, али не испадал како требе.

рж м раж.
ржен леб м хлеб мешен од раженог брашна. – У планинскава села по-

више се еде ржен леб, ел се там пшеница слабо раџа.
рженица ж в. рж.
ржено брашно с брашно од ражи.
рибе ж мн. риба има у Тимоку и по неким потоцима. – Деда Лека е 

едини у сало вачал рибе и код њега е у кућу прецве имало рибе ел из чебьр, 
ел од веньц.

рибе из чебьр усољена риба стављена у чабар, за зиму. – Рибе из чебьр 
су млого слане, мора да постоју неко време у воду док се одсоле.

рибе од веньц усољена па нанизана у венац и под чандијом сушена 
риба. – Рибе од веньц не мора ни да печеш ни да пржиш, оне су се на слнце 
осушиле и мож одма да и едеш.

рибе печене рибе печене  на ватри, на огњишту.
рибе пржене пржене рибе на масти, ређе на зејтину. – Јова воли 

пржене рибе, али на зајтин.
рнпалија м висок дебео човек. – Еде ко ала, па се напраил на рнпалију.
ровита јајца недовољно кувана јаја. – Не волим кьд су јајца ровита, 

повише волим да су си сварена.
розан конпир кромпир розе боје.
розан петлиџан парадајз ружичасте боје. – Розан петлиџан мож да 

нарасте и до ћило едно зрно и поблаг је од онакьв петлиџан.
рскавица ж хрскавица. – Вoлим да глoџем рскавицу од пeчено јагње.
рскавичка ж дем. од рскавица. – Бора е, пьк, волел да оглоџе рскавич-

ку од пилечу бедричку.
рсне свр. хрсне. – Добри воли кьд опече прасе да му кожицата рсне под 

зуби.
руб м задебљање на желуцу говечета. – Кьд купуемо шћенбе, Драђи, 

касапин, на Стојанку дава само рубови, а на нас оној тьнко.
рубьк м дем. од руб.
рубење с гл. им. од руби.
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руби несвр. снажно и журно жваће да се чује како одгриза крупне 
залогаје. – Руби, не шали се, стра да те увати. Нече да остане ништа за онија 
куји дојду после.

рујан, -јна, -јно који је почео да зри. – Најдо едьн рујан петлиџан, па га 
отћину да прајнемо малко салатицу. 

рупа несвр. рушти док једе. – Рупа рупавице, па се чује чьк до бунар.
рупавице ж мн. трешње крупног, чврстог плода које руште док се 

једу. – Волим рупавице затој што се од малко зачас наедем и затој што ми 
рскају под зуби.

рупавичће ж дем. од рупавице.
рупање с. гл. им. од рупа.
руца несвр. виче, виче из свег гласа. – Руцамо од глади.
руцне свр. викне, урликне. – Руцни по кравуту да не иде у момурузу.
ручково време време око ручка, подне. – Тај слепурија бьш најде да 

дојде код нас у ручково време.
ручување с гл. им. од ручуе.
ручуе несвр. руча. – Ел има кво да ручуеш, ел да те окамо да дојдеш 

код нас да ручуемо?

С

с брашанцe с народно јело које се прави на брзину, тако што се у врелу 
маст стави мало брашна и кратко пропржи. – Дьньс ручувамо с брашанцe.

сажвака свр. сажваће. – Добро га сажвакај, па га тьг глтни.
салатичка ж дем. од салата. – Ко велиш, да прајнемо едну салатичку, 

часком?
салењаци м мн. колачи прављени са салом, салчићи; са гурабијама и 

ванилицама први колачи који су ушли у сеоску исхрану. – Тетка Будинка е 
учила моју матер како се месе салењаци.

салењачичи м мн дем. од салењаци.
салтина ж унутрашњи, мрежасти део неких плодова (тикве) који 

држи семенке. – Семће извадимо из салтину, па и посолимо и печемо, а сал-
тину давамо на свиње.

самораслица ж самоникла културна биљка.
самун м сомун. – Донел деда из варош на децу самун, а она га питују: 

„Дедо, ел се овој еде сьс леб“?
сьс конпир јело од кромпира и меса, кромпир паприкаш.
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сасипе свр. сипа у један суд све из других судова што се имало сипати. 
– Сасипем разне рећије у едно буре, па од тој, кад га опечем, напраим нову 
рећију.

сасипуе несвр. према сасипе.
састине свр. охлади. – Тој че зима да састине, па има да се рони. – Сва 

се варива састинула, мора да се разгревују.
састине се свр. охлади се. – Немој да га мешаш, оно че си се од само-

себ састине.
састињује несвр. према састине.
састињује се несвр. према састине се.
сат м  саће пчелиње. – Кьд деда вади мед даде на свако дете помалко 

од сат.
саџак м гвоздени, округли или троугли, троножац на огњишту. – 

Саџак стално стои на огњиште и кьд има огањ и кьд нема.
саџаче с дем. од саџак, мали саџак.
саџачич м в. саџаче.
свари свр. скува. – Гледај да га свариш док се ми врнемо.
свари се свр. скува се. – Још кьд се вари и нече се свари.
све да пројде проз њигова црева изр. само он да се наједе.
свија несвр. једе, једе са много апетита. – Свија ко крава момурузу 

покре пут.
свијање с гл. им. од свија.
свињарија ж пеј. свињско месо, свињетина. – Ел има там, гдето сте 

ручували, малко и од свињарију, ел ви угостише с печену кокошку?
свињећина ж свињско месо, свињетина. – Свињећину окушевамо там 

кьд закољемо свињу и после колко остаимо да се суши, ел кьд друђи коље 
свињу па ни донесе малко и на нас.

свињећинка ж дем. од свињећина. – Ајде, седи да едемо, да окусиш и 
ти свињећинку.

свињско с супст. свињско месо, свињетина. – Велко више не еде 
свињско, забранили му доктури.

свинсћи конпир м кромпир жуте боје на пресеку и неправилног об-
лика. – Свинсћи конпир ич не благ, затој се и зове свинсћи.

сврака ж удробљен хлеб преливен сирћетом. – Мислел сам, баба дроби 
леб да напраи попару, она напраила свраку, а мен тој ћисало, не мог га едем.

семће м мн. семенке бундеве посољене и печене у црепуљи, лепа су 
занимација за децу док не стигне вечера. – Студенти су причали да су им по 
нећи пут семће биле цела вечера.

синиђер м зоол. мужјак птице сенице Parus.
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синица ж зоол. птица сеница Parus.
синичар м онај који лови синице.
синћав, -а, -о који је поплавио од буђи. – Сирињeво озбрд стануло 

синћаво.
синћавeе несвр. хвата се буђ по нечему. 
синћаво сириње сир који је почела да хвата буђ, убуђали сир.
сипкав, -а, -о који се рони, мрви. – Овеј су крушће некакве сипкаве.
сипне свр. сипа мало. – Сипни и на мене малко од чорбуту.
сипуе несвр. сипа. – Сипуе га на свиње.
сирьк м дем. од сир. – Даде ми Елена малко сирьк, вели да узнем да си 

прајнем ђибаничку.
сиренце с дем. од сир.
сирење с гл. им. од сири. – За сирење млеко ипак требе да си мајстор.
сири несвр. прави сир, производи сир. – Манул сам се више да сирим, 

носим млеко на млекару.
сири се несвр. млеко се претвара у сир. – С овoј купoвно сириште, 

млекo се јако льсно сири. 
сирињaв, -а, -о који је испрљан сиром. – Брцал си у чебьр сьс сириње, 

познавам те по сирињава уста. 
сирињaва мaрама ж квадратни комад ретког платна (обично газа) у 

који се сипа усирено млеко ради цеђења и стварања сира.
сирињaвка ж мали пекарски хлепчић од финог брашна са сиром. 
сирињавчица ж дем. од сирињавка. – Оч ли ми дадеш стопаре да си 

купим сирињавчицу? 
сирињaр м 1. произвођач сира. 2. онај који радо једе сир. – Ја не вoлим 

мeсо, ја сам пoвише сирињар.  
сирињарка ж она која воли да једе сир.
сирињaрница ж радионица у којој се израђује сир. – Окол сваку 

сирињарницу има гоџа кучичи, чeкају да онија расипу сирутку, па да пију.  
сириње с животна намирница која се добива од млека сирењем, сир. 

– Сириња има разна: ситно сириње, сириње на велије, младо сириње, старо 
сириње.

сириње из трбаљћу сир тек извађен из торбице у којој се цедио, још 
неусољен. – Сириње извадено из трбаљћу мора одма да се усоли, иначе нече 
да опстане.

сириње на велије рет. пресован сир при цеђењу. – Сириње на велије 
прае доле Власи, ми не. 

сириње од краву сир од крављег млека. – Ретко се код нас праило 
сириње од краву ел се краве ретко чувале. 
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сириње сьс црвени лук обед који се састоји од хлеба, сира и црног 
лука. – Убаво поедо сириње сьс црвени лук, па ме после тера да пијем воду.

сириње у кравај кравај печен са сиром унутра.
сирињице с дем. од сириње. – Сирињице колко има ми га изедомо до 

Божич.
сирињиште с пеј. од сириње. – Усмрдeло се на сирињиште, у сoбуту. 
сириште с маја за сирење млека, уп. маја.
сирке с рет. сирће, оцат. – Сипни малко сирке у чорбуву.
сирне свр. подсири некад млеко. – Млеко предавамо на млекару, али си 

сирнем нећи пут колко за нас. 
сирнице ж последња мрсна недеља пред Ускршњи пост када се обавез-

но прави гибаница са сиром и узвикује слоган „сирнице-ђибанице“.
сирова дрва дрва тек посечена у шуми, која слабо горе.
сировaтка ж сурутка која остаје после бућкања масла.
сирутка ж течност која цури из подсиреног млека, сурутка. – Понекад 

кьд нема млеко, ми си кусамо неварену сирутку.
сиручица ж дем. од сирутка. – Сиручицуту, колко ју има, сипуем на 

прасе.
ситан сол м со која се набавља у бакалници. – Тражи од бакалина да ти 

даде ситан сол.
ситенце с дем. од сито, мало сито.
ситничко м сорта пасуља ситних зрна. – И ситничко е добар за кусање 

кьд се запржи. 
ситно сириње с ситан сир, који се прави у околини Књажевца. – По 

наша се села праји само ситно сириње.
ситно сито с сито ситних окаца кроз које се сеје брашно само за све-

чане прилике. – Ситно сито се користи само неколко пут годишње, брашно 
си се сее на покрупно сито.

скаламути свр. којекако напарави јело, смути. – Напрај убав ручьк, 
немој само да га скаламутиш.

скованџише се свр. стврдне се, јако се стврдне, залепи се. – Ако е 
лоше дно на суд, а му дадеш малко појак огањ, вариво загори и скованџише 
се за дно, не мож га остружеш.

сковарина ж саће из којега је извеђен мед. – Од сковарину сковарџије 
прае восак.

сковарџија м мајстор који откупљује и топи сковарину.
скорее се свр. стврдне се. – Леб се прекрива с месаљ да се не скорее 

одма.
скрама ж опна која раздваја неке делове или органе заклане животиње.
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скроб м брашно и вода са мало масноће кувани у виду ретког качама-
ка. Једе се кашиком. – Скроб прае овчари кьд зими иду код колибу да ране 
стоку.

скроба несвр. производи звук налик на звук који се чује кад се нагло из-
вуче качамилка из скроба. – Ене, га иде, скроба с онеј чизмурине преко блато.

скробьк м дем. од скроб. – Имам малко момурузно брашно, па чу да си 
напрајим скробьк.

скрчка свр. зготови неко јело на брзину и не баш много умешно. – 
Скрчка жената там нeкво, квo буде, за eдење.

слабине ж мн. месо са слабина заклане свиње. – Он највише воли су-
шенице од слабине, дојду му прошаране.

слани несвр. доста је слан, прилично је слан. – Зељето добре слани, 
требало е још да седи у воду да се отсоли.

сланина на режњьк комад суве сланине натакнут на ражњић, па 
припрљен уз огањ. 

сланинетина ж ауг. и пеј. од сланина. – На војску варе васуљ с неку 
усмрделу сланинетину. 

сланинка ж дем. и хип. од сланина. – Оч ли, сине, да ти нана пекне 
малко сланинку?

сланопаџе ж мн. тврде крушке ситног плода, које паадају са дрвета 
кад падне прва слана. – Дор има друђе вочће на сланопаџе се никуј не ос-
врча, а кьд у касну есен почну да падају овчари се зарадују кьд и најду.

слас м сласт. – Овој вариво што си сварила нема никав слас.
слев м тежак гвоздени тучак који иде уз чутуру и служи за туцање 

паприке, соли, ораха и др. – Ако немаш гвозден слев ондак обрнеш сећиру 
узбрдо па тлчеш сьс држаље.

слезенка ж слезина заклане животиње. – Слезенку опечемо на жар, ел 
ју туримо да се вари сьс дроб.

слепак м кош за ловљење рибе нарочите израде у који риба може да 
уђе, али не може да изађе. – Слепак се намешта у воду ночу, да те никуј не 
види, а вади рано ујутру, да те пак никуј не види, ел ако те види, где си га 
наместил, мош те јутре претекне, па ти узне и слепак и рибе, ако се буду 
уловиле.

слива ж бот. шљива Prunus domestica. 
сливак м (мн. сливаци и сливаци, уз бр. сливака) воћњак шљива, 

шљивик; уп. сливјак. – Посадил сам нов сливак. – У Сорћичаво има гоџа 
сливаци.
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сливјак м (мн. сливјаци, уз бр. сливјака) в. сливак. – Дал си на ћеркуту 
у мираз два сливјака.

слика ж лицидерски колач облика квадра увијен у колачарску хартију 
на којој је налепљена слика, обично, девојке. – Сине, оч ли да ти купим слику 
ел ћерацу?

сличка ж дем. од слика.
слнчoглед/слнчоглeд м бот. сунцокрет Helianthus annus.
слојани се свр. јелом преовлада лој, стегне се. – Јанија се еде док је 

жешка, ако се малко олади одма се слојани.
слојанише се свр. в. слојани се.
слојањен, -а, -о који се слојанио. – Подгреј варивото, не мог га едем 

слојањено.
слуша се несвр. послује по кући, нарочито по кухињи. – Цел дьн се 

слушам и не мог се услушам.
слушање с гл. им. од слуша се.
смеље свр. самеље. – Смељи малко и пшеницу, немој само рж.
смeсница ж измешани раж и пшеница па заједно посејани и хлеб од 

таквог жита. – Они еду леб од смесницу.
сметана ж масноћа на врху скуваног, па прохлађеног млека.
сметанка ж дем. од сметана.
сметанчица ж в. сметанка.
смркче несвр. кратким срктајима исисава срж из кости, уп ждимка.
снесе свр. принесе, донесе. – Кво му све не снесем, ал он нече да окуси 

ништа.
соје ж мн. сохе на којима се окреће ражањ при печењу меса. – Начука-

мо две соје, па преко њи туримо режьњ с јагње да се пече.
сојице ж дем. од соје.
сојћа ж зоол. птица сојка, креја Garrulus  glandarius. – Сoјће имају јако 

убаве перушине на крила.  
сок м расо из каце купуса. – Понећи пут кусамо сок и леб, за ручьк, 

толка смо сиротиња.
сокьк м дем. од сок. – Пинул би и ја малко сокьк.
сол м со. – Беза сол вариво дојде бљуткаво.
соларник м в. соларче.
соларче с сланик. – У соларче на едну стран седи сол, а на другу тлчен 

пипер, а оно увек мора да е на остал.
соларченце с дем. од соларче.
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соленица ж посуда у кухињи у којој се држи со. – Соленица стои за-
качена на дувар.

соленичетина ж ауг. и пеј. од соленица.
соленичка ж дем. од соленица.
солкав, -а, -о који је ситан, растресит и сув попут ситне соли. – Бьш 

су ти убаве ванилице, испадле солкаве, само се роне. 
солне свр. посоли мало. – Солни га још малко, ега испадне боље.
солчьк м дем. од сол. –  Неслано е, тури му још малко солчьк.
солчица ж в. солчьк.
сома несвр. једе халапљиво. – Не сомај, еџ ко човек!
сомање с гл. им. од сома.
сомељисање с гл. им. од сомељише.
сомељише несвр. једе халапљиво. – Цветко сомељише ко крава траву 

покре пут.
сомне свр. поједе хитро, поједе у једном залогају неки већи комад. – 

Сомну га од еданпут, нема да га предваја.
спьшкь се свр. иструли. – Унеси тикве у подрум, ел ако и увати мраз 

има се спьшкьју.
спитијоше се свр. јело се стегне као пихтије. – Ако се питије не 

спитијошу значи да несу довољно варене.
спремуе несвр. спрема, припрема, готови. – Буда си сам спремуе 

ручьк, жена га манула.
спурка свр. припреми нешто на брзину за јело. – Нeшто чу да спуркам 

за вечeру, не сећирајте се.
срба несвр. срче. – Док еде, он срба, не вели да тој нећи не мож да под-

носи.
србање с гл. им. од срба.
србне свр. сркне. – Србни неку ложицу од чорбуту, дако неси гладан. – 

Србне по нећи пут и винце, али си више воли рећијицу.
србњује несвр. срче, пије; проба. – Почел па едноман србњује винце, 

стра ме че стане пијаница, а чорбу не србњује.
србодупци м мн. шипурци. – Од србодупци е пекмез јако благ.
средина ж средина хлеба, мекани део хлеба. – Баба не мож да еде кори-

це него само средину.
срединка ж дем. од средина.
средичка ж средњи део лубенице, срж лубенице. – Сви воле да окусе 

од средичку.
срка несвр. кусајући срче неку течну  храну. – Не мог га слушам како 

срка онуј чорбу.
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сркање с гл. им. од срка.
сркме с  мрежа за ловљење рибе, сертма. – Погле се кьв си, ко да си 

ловен у сркме.
срна ж зоол. шумска животиња Capreolus capreolus.
срндак м зоол. шумска животиња Capreolus capreolus.
срненце с дем. и хип. од срна, лане.
српка несвр. помало срче, сркуће. – Јанко српка едну чашу вино целу 

вечер.  
српкање с гл. им. од српка.
српкори несвр. сркне понекад, сркне чешће, сркуће. – Кришом српкори 

и винце и рећијицу, дако му доктури рекли да се мане од алкокол.
срце с средишни део лубенице. – Кьд се еде лубеница срце се еде на 

крај, да се заблажи.
старьц м стар петао који се коље за св. Илију, верује се да ће, ако се 

он не закоље умрети домаћин куће. – Петьл старьц не сме да преживи свети 
Илију.

старка ж стара кокошка. – Старка нећи пут мож да пропое ко петьл, а 
тој е лош показ, затој мора да се закоље на време.

старо сириње сир стављан преко лета у чабрицу за употребу у току 
зиме. – Старо сириње је јако добро за у попару.

стезаљћа ж две дрвене лопатице спојене багламом, служе за цеђење 
масти и чварака.

стине несвр. хлади се. – Измькни варивото од огањ, нека стине.
стлца свр. стуца. – Чу ти стлцам главу ко на змију.
стовна ж 1. земљани суд у облику бокала. – Донесу вино у стовну, па си 

сви пију из њу, нема да сипују у чаше. 2. ваза. – Кьд постаљаш ручьк на сред 
остал да туриш стовну сьс цвејће.

стовница ж дем. од стовна.
стозрнац м сорта кукуруза.
стрвеж м оно што је пострвљено, просипано, из нехата просуто. – 

Метлу у руће, па смети овија стрвеж.
стрви несвр. растура, просипа. – Њигова вршалица стрви жито, немој 

њег да узимаш да ти врше.
стрвољина ж стрмно жито. – Стрвољину смо наврли има за плн ва-

гон, валил се едьн, куји нема куче за кво да га увати.
строши свр. поломи, сломи, разбије. – Па му озгор строшим јајце, на 

прженото.
стртори се свр. смежура се, увене, уп. здрдори се.
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стругана погача погача од пшеничног брашна печена у  огњишту, че-
сто загори, загорели се делови потом остружу. – Ако неч да едеш овија леб, 
мож да оч стругане погаче (иронија).

стручиње м зб. од струк, струкови повртарских култура. – Рекла сам 
ти да оскубеш два-три струка зелени лук, а не да ми донесеш толко стручиње.

стручје с исто што и стручиње.
суботар м онај који из села суботом силази у варош. – Наши   суботари 

иду у Паланку да ручују у кавану. 
сув пипер м сува паприка са венца. – Па на зељето накршим сув пипер, 

малко припрлен, а љут.
сува несвр. даје, пружа коме што. – Суваш ли леб на Цигање кьд ти 

улезну у авлију, ел и одма искаруеш?
сува дрва с дрва која су раније посечена у шуми и до употребе се осу-

шила. – Нема страшно, имам троја кола сува дрва.
суве сливе ж у јесен остављене шљиве на леси да се осуше са кошти-

цама, зими се кувају као чорба. 
суве печурће ж мн. печурке сушене за зиму.
суво грозје грожђе које је у јесен стављено на таван да се суши, за 

зиму. – Оваг-онаг баба стури суво грозје од тован та ни даде да кљуцамо.
суволеб м обед који се састоји само од хлеба. – Едем суволеб, нема 

ништа друго.
суволеб и месо шаљ. обед од сувог меса и хлеба. – Узе та едну малко 

суволеб и месо.
сугаран, -на, -но, касни, позни. – Ми садимо сугаран момуруз, ел тека 

ни по одговара.
сугаре с јагње које се касно ојагњило. – Д-идеш у сало Бучум ега најдеш 

неко сугаре, че ни требе за свети Ранђел.
сугаренце с дем. од сугаре. – Најдо едно сугаренце на пијац, али јако 

мьнечко, нема га десетину ћила и не теја да га узнем.
сугари несвр. касно зри, касно доноси плодове, младунце.– Овуј годин 

је ћиша млого падала, па че момурузе да сугаре. – Изгледа да че Калуша пак 
да сугари.

судьк м мн. дем. од суд (о посуђу). – Свари га у помал судьк да ти не 
остањује, па да га расипуеш.

судива м мн. судови, посуђе. – Мица плакњева судива.
сукане обђе коре за гибаницу развијане оклагијом у домаћој радино-

сти. – Ми си праимо ђибаницу сьс сукане обђе, не купуемо онеј куповне.
суклија м сутлијаш, дели се приликом погреба, па они који се мрзе 

кажу једни другима: – Чу ти куснем суклију.
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сукне свр. зачас осуче. – Сукну неколко обђе да прајнем малко ђиба-
ничку.

суне свр. да коме што, пружи коме што. – Суни му макар леб, ако не-
маш кво друго.

суче обђе оклагијом развија коре (обге) за гибаницу.  – Звани смо на 
свадбу, па сучем обђе да напраим ђибаницу да понесемо.

сушеница ж свињско месо изрезано на дугачке комаде, сушено у пуш-
ници или око огњишта. – Сушенице изнакачуемо на врлине над огњиште и 
тека и сушимо.

сушеничетина ж ауг. од сушеница. – Па извади из торбу оволку суше-
чинетину.

сушеничи несвр. сече свеже свињско месо на дуге, тање, комаде, ради 
сушења. – Мора малко да си мајстор да би знал како се сушеничи месо.

сушеничка ж дем. од сушеница. – Дадоше и на мен едну сушеничку.

Т

тавњаника ж врста мирисног грожђа и вино од тог грожђа.
танкокорес, -та, -то који је танке коре. – Има тикве танкокоресте и 

дебелокоресте.
тарана ж домаћи резанци.
тапа невр. в. топи. – Крста ми казуе: „Тапај, бре, и ти.“
тапавица ж в. топовица.
тапање с гл. им. од тапа.
тенџера ж метална посуда за кување.
тепавци м мн. сорта крушке.
тепсија ж плитка, округла, бакарна посуда за гибаницу и друга јела 

која се пеку у црепуљи. – Некада су тепсије биле бакрене, а сьг су емајлиране.
тепсијарка ж квадратни комад тканине са узицом на сваком углу у 

који се ставља тепсија са јелом ради ношења на њиву или на неко друго 
место. – Тепсију сьс подварак турим у тепсијарку, закачим ју на кобилку и 
понесем на жетвари за ручьк.

тепсијетина ж ауг. од тепсија, велика, стара тепсија.
тепсијче с дем. од тепсија, мала тепсија. – Ако немамо гости мати 

праи ђибаницу у тепсијче.
тигањ м дубок бакарни, калајисани суд са дугачком дршком који служи 

за пржење и кување хране на огњишту. – Тигањ однели да се калаише, па 
сьг нема у кво да пржимо пржено.
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тигањче с дем. од тигањ.
тиква за воду ж бот. тиква загрљача Lagenaria vulgaris Ser.
тиква печенка ж бот. бела тиква Cucurbita pepo. – Тикву печенку пе-

чемо за Бадњу вечер.
тиквеник м гибаница са надевом од тикве, шећера и масноће. Први 

тиквеник се прави за Петровдан, јер су тада неке тикве већ стигле за упо-
требу. – Едва чекамо да дојде Петровден да напраи мати тиквеник.

тиквеничич м дем. од тиквеник.
тишти се несвр. већ испечени хлеб се остави  да  још мало стоји у 

топлој фуруни, пећници, црепуљи. – Лeб вeч пeчен, ал нeк се јoш малко тишти.
тлаи несвр. тиња. – Тлаи една главња на огњиште, а мен тлаи у меши-

ну од глади.
тлцане пуцанће ж мн. туцањем у прах претворене кукурузне кокице, 

помешане са сољу, ђозом и душичином дају се ујутру, у заструзима, овчару 
за ручак. 

тлцањ м дрвени тучак за туцање младог белог лука у дрвеној чинији, 
при прављењу ћисала, уп. слев.  – Тлцањ стално седи у дрвену паницу, па кьд 
затребу – туј су.

тлче несвр. туца (у чутури). – Тлче пипер, затој ћија.
тлчен пипер м туцана сува паприка као зачин јелима. – Васуљ не мож 

да се запржи без тлчен пипер.
тлчен сол м крупица соли туцана у чутури. – Тлчен сол турамо у јарму 

за говеду.
тлчени ореси м. мн. ораси туцани у чутури додају се јелима као нека 

врста масноће. – Раније се орешњак праил с тлчени ореси, не имало воде-
ничка да се смељу.

токне свр. малчице наточи. – Иди токни малко винце.
толузина ж палица кукурузног клипа, уп. корењина. – За стоку мељемо 

корење са све толузину, а некад смо тој брашно турали и у леб.
топавица ж в. топовица.
топење с гл. им. од топи.
топи несвр. умаче хлеб у јело, уп. кваше. – Виљушће не  имало него смо 

топили оној едење, кое не морало да се куса.
топла вода вода чија је температура виша од 30° целзијуса.
топне свр. једном утопи хлеб у јело. – Топни и ти нећи пут, не-це от-

руеш.
топовица ж врста крушке, уп. тапавица, топавица.
топовичка ж дем. и хип. од топовица. – На-ми-ти, сине, една топович-

ка, јако су блађе. 
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торлачко сириње с торлачко сириње је ситно сириње, оно се праји 
само у Торлачију.

трагањци м тестенина коју домаћице саме праве и стављају у јело. – 
Трагањци, тој скоро измислено, тој одавна не имало.

трбаљћа ж пртена торбица за цеђење сира (торбица уопште). – Пот-
сирено млеко се сипе у трбаљћу да се цеди. – Овчар не пооди с овце без 
трбаљћу, ел у њу си носи кво има за едење.

трбаљчица ж дем. од трбаљћа.
тре се несвр. фиг. једе (једући материјално се упропашћава). – Жива 

ми мати, па ви затеко где се трете.
трејћа вода ж неке домаћице и трећу вријућу воду, при кувању пасуља, 

просипају и кувају га тек у четвртој, уп. првња вода и друга вода.
трице ж отпаци брашна који су у време несташица стављани у хлеб.
тричће ж дем. од трице. – Тури у брашното едну шачку тричће, не-це 

познава у едење, а ти си уштедела едну шаку брашно.
трка несвр. трља кашиком неку материју да би омекшала. – Тркам 

зелени лук да напраим тркано.
трканица ж в. претрно, уп. трљаница.
трканичка ж дем. од трканица.
тркано с в. претрно, уп. трљаница.
тркање с гл. им. од трка. – На тигањчево се излизал калај од тркање.
трља несвр. хлебом трљајући по суду прикупља последње остатке 

хране. – Ако се неси накусал, не-це натрљаш.
трљaк м тор за овце исплетен од прућа. – На пладне не затварам oвце 

у трљак, него и замрктим пода дрвo.
трљаница ж салата од утрљаног празилука, паприке, парадајза и дру-

гих намирница, уп. трканица. – Лети се не седа за ручьк без трљаницу.
трљаничка ж дем. од трљаница. – Да куснемо малко трљаничку, да се 

расладимо.
трмка ж. кошница вршкара. – Сьг никуј не пестује челе у трмће, сьг 

оне седу у посебни сьндьци.
трмчетина ж ауг. и пеј. од трмка (обично празна).
трмчица ж дем. од трмка. – Двe трмчице бубе за едно домаћинство су 

доста.
трмчиште с место где су кошнице са пчелама, кованлук. – Наше 

трмчиште е одма иза колибу.
трoја ж в. трошина. – Збирај трoје, немoј да и стрвиш пoзам.
тројaнка ж три плода на три спојене петељке. – Кьд праимо веслo ми 

бeремо црeшње само двојањће и тројањће.
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тројaнчица ж  дем. од тројанка. – Црeшње двојанчице и тројанчице 
закачуемо на уши, ко менђуше.

трољав, -а, -о који се мрви, рони, који је сипкав.
троши несвр. мрви, прави мрве од хлеба. – Млого трошиш, пред тебе 

прецве вра трошине. 
трошина ж мрва хлеба. – Примети трошине и прсни и на пиличи.
трошинка ж дем. од трошина.
трошка ж в. трошинка.
трпеза ж низак округли сто на три ножице. – Вечеруемо уз трпезу, па 

кьд повечерамо ми ју успрајимо уз дувар.
трпезица ж дем. од трпеза.
трипеда ж шаљ. трпеза.
тртица ж задњи део живине.
труд м лако запаљива печурка коју запали варница настала приликом 

кресања огњила о кремен. – Тутунџија увек има малко труд у џеп.
трулав, -а, -о који је труо. – Трулав конпир.
трулавеје несвр. трули. – Трулавеје снопје на ћишу.
трулеје несвр. в. трулавеје.
трулеџина ж трулеж. – Трулеџина нече ни у огањ да гори.
труп м в. дубар.
трупи несвр. једе као коњ, чује се хруштање док једе. – Трупи зелени 

лук и леб.
тудоричење с гл. им. од тудоричи.
тудоричи несвр. за време тудорове недеље не једе ништа преко дана, 

него само увече. – Буџуе да тудоричимо кьд не тудорица.
тужнинa ж мучнина. – Тужнина ми у мешину од тој едење.
тупаљћа ж дрвени чекић или маљица којим се лаганим ударцима 

углављује чеп у буре.
тупаљчица ж дем. од тупаљћа.
тура несвр. сипа, ставља (у тањир). – Гледај га колко млого тура.
тура у мешину изр. пеј. једе, уп. гура у мешину. – Важно е да има кво 

да тураш у мешину.
тура у уста изр. једе, уп. гура у уста. – Одоцутра никво несьм турала у 

уста, па ми припљештало у мешину од глади.
турање с гл. им. од тура.
тури свр. сипа, стави (у тањир). – Тури си и нећи залог, немој да си-

пуеш само чорбу.
турне свр. стави мало нечега у што. – Турни му још малко шићер.
турта ж в. еченик.
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туртица ж дем. од турта.
туршија ж паприка, парадајз, краставци и друго поврће стављено у, 

поглавито, дрвени суд, наливено сирћетом да се укисели и конзервира за 
зиму.

туршијара ж паприка добра за туршију. – Најбоља туршијара се раџа 
у Дебелицу.

туршијетина ж ауг. од туршија.
туршијћа ж дем. од туршија. – За вечеру чу да најдем малко туршијћу.
тусак м отпадак жита са уродицом, при вршидби. – С тусакьт че да 

ранимо пиличи.

Ћ

ћебабче с ћевапче, уп. ћебапче.
ћебабџија м мајстор који на роштиљу пече ћевапчиће.
ћебабџика ж жена ћевабџија; ћевабџијина жена. 
ћебабџиница ж угоститељска радња у којој се пеку ћевапчићи и сл. 

– Скоро на свако ћуше има ћебабџиница, а све су грозно штрокаве и смрду. 
ћебабџисћи, -ска, -ско који припада ћевабџији, који се односи на 

ћевабџију.  
ћебабџићин, -а, -о који припада ћевабџики, који је у вези са ћевабџиком.– 

Тој е ћебабџићина бицикла, не дирај ју да те не јурне сас сатару.
ћебaпче с дугуљасти комад млевеног меса испечен на жару, ћевапче. 

– Станика никад не пробала ћебапче, а нече ни да проба ел е чула да се прае 
од пшешко месо.

ћераца ж лицидерски колач стилизован у облику женске фигуре. – Ако 
ти Божидер купи ћерацу значи да му се допадаш.

ћилавци м мн. суве и натруле шљиве са врха дрвета кувају се као чор-
ба. – Кусај, Борчо, ћилавци да накараш снагу, казувала баба Тодора на унука 
си.

ћило с 1. кило, килограм. 2. боца од једног литра – У, што ме мило да 
пијем из ћило.

ћилце с дем. од ћило.
ћипел, -а, -о врео, који је кључао на ватри (о води и другим течности-

ма).
ћипела вода ж вода чија је темература око 100° целзијуса.
ћипелица ж жешчина, јара.
ћипи несвр. ври, кипи. – Ош кьд ћипи и нец се свари.
ћипне свр. покипи мало, покипи који тренутак. – Остај га нек ћипне 

још малко.
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ћипњује свр. почиње да кипи. – Мисли ли тој грне да ћипњује, ел че 
си ћури? 

ћисале краставице ж мн.  краставци из туршије.
ћисалица ж јело од сувих паприка скинутих са венца, размекшаних у 

топлој води, преливено сирћетом и ситно сеченим белим луком, добро из-
мешано и остављено да одстоји да се мириси и укуси измешају, једе се као 
салата, а често и као читав оброк.

ћисалник м  кисело млеко.
ћисало с освежавајуће предјело начињено од утрљаног младог белог 

лука, ситно сецканих краставаца, сирћета, соли и хладне воде.
ћисало зеље с кисели купус из каце. – Насечем ћисало зеље покрупно, 

па му озгор накршим љут печен пипер, а они се убију едеечи.
ћисало млеко с в. ћисалник.
ћисаљће ж мн. сорта киселе јабуке. – Че да дојде време кад чеш да 

едеш ћисаљће, де, польк.
ћисели несвр. кисели. – Варошање не ћиселе зеље, они га купују ћисало.
ћисељак м киселост, оно што је превише кисело. – Не мог више да 

глтам разни ћисељаци и горчуљаци.
ћунти несвр. в. ћури.
ћури несвр. ћути, мирује. – Грне сам турила уз огањ ош кьд, а оно си 

ћури, нема да заћипуе.

У

уапе свр. уједе, угризе.
уапе се свр. у току јела угризе се за усну или за језик. – Па се уапа, не 

знам кво ми је. – Еџ польк, па се неч уапеш.
убајати се свр. игуби свежину, укус, мирис, постане бајат (о јелу).
ублажи се свр. 1. услади се. – Кьд си гладан понећи пут ти се ублажи и 

посан васуљ. 2. испрља се масноћом. – Ублажил си се по браду.
увало с дршка на суду у облику ушице. – Големо грне има две увала, а 

мьнечко само едно.
увалце с дем. од увало.
уваља се свр. добро се ухрани, удебља се. – Свињу че да кољемо кьд 

се уваља.
увапе свр. в. уапе.
увапе се свр. в. уапе се. – Дешава се да се човек увапе за език дор еде.
увапуе се несвр. према увапе се. – Нема сви зуби па се често увапуе.
увати сириње изр. подсирено млеко стави у торбицу или крпу ради 

цеђења. – Уватим сириње јутром и оно се преко дан оцеди.
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увати се свр. под дејством сиришта млеко се претвори у сир. – Зави-
си, нећи пут се млеко увати, нећи пут се нече увати.

увијаљће ж мн. сарме, уп. гужвице. – За светьц требе да увијем осом-
десет увијаљће. Малко ли е?

углен м жар, грумен жара. – Туриш га на углен и зачас га опечеш, 
цревото.

угленчьк м дем. од углен. – Синоч божном запрета огањ кьд оцутра ни 
угленчьк нема, све угасло.

угњије свр. угњили, омекша (о плоду). – Чекни да угњију, па и тьг еџ, 
шипцити.

уготвен, -а, -о зготовљен. – Кьд васуљат буде уготвен ти ни окни да 
дојдемо да ручујемо.

уготвено с супст. оно што је кувањем спремљено за обед. – Сваћи дьн 
те чека уготвено, не едеш суво леб.

уготви свр. зготови јело. – Гледај да га уготвиш убаво.
угризе се свр. измешају се укуси и мириси разних састојака у неком 

хладном јелу. – Претрно, кьд га напраиш, мора малко да постоји да се угризе.
узбучи се свр. надође, запенуша (квасац, комина и сл.). – Чим се квасьц 

узбучи мож да подмешуеш леб.
узима несвр. једе. – Узима ли нешто одоцутра, ел неси?
узимало с алатка за прављење кашика, уп. длбало. – Ако ни се строши 

ел истрови ложица, Веља узне узимало и зачас напраи нову.
узималце с дем. од узимало.
узмалко прил. недовољно, мало. – Че ни е узмалко леб за вечеру, па чу 

да прајнем малко качамак.
узне свр. поједе који залогај.– Узни нећи залог, колко да те не омрси 

неко тиче.
узригне свр. подригне. – Наеде се, па узригне ко говедо.
узригуе несвр. подригује. – Пини водицу, па неч да узригуеш.
уѕурее свр. застане у развоју, ослаби, ужути. – Ћиша пада веч две 

недеље и од тољћи мокрежак момурузе уѕуреле. – И Вирајло нешто уѕурел, 
мора да е болан.

укваса ж квасац, део квасца, маја. – Немој цело тесто да печеш, остај 
малко за уквасу, ел немамо друђи квасьц.

укочани се свр. укрути се, стврдне се. – Варим зеље веч два сата, оно 
се укочанило и не-це свари.

уљуден, -а, -о који је сређен (о закланој животињи). – Донесоше 
уљудено прасе и остаише га да га ми опечемо.
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уљуди свр. среди заклану животињу. – Ока ме Милан д-им да му 
уљудим прасе.

умурдари свр. лоше и аљкаво уради. – Уместо да га љуцћи уљуди, он 
га само умурдарил.

упуне се свр. поквари се, обухвати плесан и смрад неку органску 
материју (о јелу).

урови свр. стави у ровницу, у трап. – Зелени лук се уесен урови та да 
се има за преко зиму.

уровуе несвр. према урови.
урубњак м велики комад хлеба. – Погле га кољћи е урубњак заметнул.
усипе се свр. полије се јелом за време обеда. – Па неси водил рачун како 

кусаш, па си се усипал.
усипуе се несвр. од усипе се.
ускрајник м окрајак хлеба. – Ја повише волим ускрајник него ли сре-

дину.
ускрајничич м дем. од ускрајник.
ускуди свр. отрпи оскудицу. – Дьньс ускуди за овој, јутре ускуди за 

оној и цел живот ти пројде у ускудицу.
ускудица ж оскудица. – С кво ч да праиш свадбу на овуј ускудицу?
ускуџуе несвр. оскудева. – У све ускуџуемо и у леб и у маз, а у паре да 

ти и не причам.
услуша се свр. заврши послове по кући, по кухињи. – Едва се некако 

услуша, не мош се, бре, стигне, имало гоџа работа.
утирка ж крпа (обично вунена) којом се скида црепња са огњишта. – 

Милева? Ене ју там у ижу ратује с утирће и с острушку.
ућисели свр. укисели.
уцело прил. у једном комаду. – Тражи да ти га даду уцело, немој га 

расицају.
уцибри свр. убледи, ослаби. – Прецве се мота окол кујну и па уцибрил, 

има туј нешто.

Ц

цагрица ж 1. гагрица, жижак у зрнастим плодовима. – Васуљ нападла 
цагрица. 2. семенка у зрну грожђа. – Сьг измислели да има грозје без цагри-
це.

цагричав, -а, -о који је пун жишка. – Од цагричаву пшеницу и кокошће 
одвијају.
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цакленик м јело од пројеног брашна, лука и паприке.
царевица ж кукуруз. – Окол Калну за момурузу казују „царевица“.
царевичка ж дем. од царевица.
цвекалце с дем. од цвекло. – Де, варни неко цвекалце да имамо за пред 

вечеру. 
цвекло с сточна репа. – Понекад сваримо цвекло за стоку, па си и ми 

едемо.
цвеклов лис лист сточне репе. – И од цвеклов лис се вари чорба, ко и 

од коприве, само е малко потьнка и има друђи укус.
цвенће ж мн. сорта крушака.
цвик м сурутка која остаје после скидања изваре.
цврцољак м оно што је мало, ситно, мали комад нечега. – Не режи га 

на цврцољци него на убави комати.
цедило с вунена торба у којој се носи хлеб на њиву, за ручак. – У це-

дило натурам леб и с леб, па на њиву. – Станика отиде сьс онај цедила да и 
закачи у ореј.

цедилце с дем. од цедило.
цедиљћа за маз ж в. стезаљћа. – Цедиљћа целу годин седи закачена 

на едьн клин у казаницу и кьд ни потребе, едьн пут годишње, ми ју льсно 
најдемо.

цедњак м. цедиљка за цеђење млека. – Цедњак су одавна праили клон-
фери, од плек, сьг су од пластику.

цедњаче м дем. од цедњак.
цедњачич м в. цедњаче.
целолебоња м онај који поједе цео хлеб за један оброк. – Имало е едьн 

дебел човек па га окали Јова Целолебоња, ел велу да е поидал цел леб за едно 
едење. 

цепење с гл. им. од цепи. – Цепење вочће, тој женска работа.
цепи несвр. реже воћку (шљиву, крушку, јабуку и др.) на кришке да би 

их нанизала на венац као вочће. – Нема кво друго да работим, па узе малко 
да цепим вочће за назиму.

цивка ж цевчица од сламе или неке шупље траве за пијење ракије. – У 
шише сливовицу забодена цивка од траву гологузу. 

цивчица ж дем. од цивка.
цигуљави несвр. једе без апетита, једе а не једе му се. – Еџ чврсто, 

кво га толко цигуљавиш.
ципа ж опна која раздваја мишиће у телу животиње.
цицвара ж јело од куваног кукурузног брашна са нешто старог сира.
цицварица ж дем. од цицвара.
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црвен конпир м кромпир црвенкасте боје по површини. – Црвен кон-
пир је тврд конпир, тешко се вари, затој га избегавамо.

црвени лук м бот. црни лук Allium cepa. – Ни едно вариво не мож се 
замисли без црвени лук.

црвено цвекло с сточна репа црвена на пресеку.
црвенће ж мн. сорта шљиве. – Црвенће су добре за рећију, ал за вочће 

несу.
црвењача ж сорта печурке. – Кьд најдемо црвењачу, а ретко се наоде, 

ми ју одма опечемо на жар и јако је блага, нарочито онај водица из њу.
црвив, -а, -о који је црвљив. – Нема здраве јаблће, већином су црвиве, а 

црвиве су затој што несу прскане.
цревар м мајстор који припрема црева за кобасице или саламе. – Едно 

време е у Паланку имало 3–4 цревара.
цреварка ж жена цревар или жена цревара. – Милева Цреварка.
црево на углен с комад дебелог свињског црева стављен на жар ради 

печења. – Што си се напел ко црево на углен?
цревушљак м зб. од црево. – И сьг требе да распраим овија цревушљак. 

Кво сам ја Богу згрешил? 
цревца ж мн. танка црева заклане животиње (јагњета, јарета) од 

којих се прави подробица или се кувају као чорба. – Цревца се обаре, па се 
сплету како кика и режу с ножици на ситно за у подробицу, ел за чорбу.

цревце с танко црево заклане свиње сушено у пушници или поред коми-
на, служи за кување чорбе или се даје деци комад од десетак сантиметара 
да га једу, при чему га она растежу као ластиш, смејући се. – Баба казала 
ако будемо добри че ни даде по цревце.

цревчи несвр. вади црева заклане животиње. – Свињу смо ошурили, 
сьг дооди на ред да ју цревчимо.

црембуш м бот. дивљи лук Alliun ursinum. – Црембуш мирише на бели 
лук и рано у пролет стиза, па га љуђе беру за салату.

црепња ж црепуља у којој се пече хлеб и др. – Црепње су у наш крај 
праене у сало Старо Корито, ел је там имало таква земља.

црепњар м хлеб из црепуље. – На нас едьн црепњар трае два дена, а за 
Петронију из Штрпци казују да поеде цел црепњар за ручьк.

црепњица ж дем. од црепња. – У поманечку црепњицу печем кравајци 
на децу.

црепњор м зб. од црепња. – Старокоричање докарали пред задругу 
црепњор колко оч.

црепњурина ж ауг. од црепња, стара поломљена црепња. – От како 
смо онуј стару црепњурину уврзали сас жицу, ене ју још служи.
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црешња ж трешња (дрво и плод). – Најбоље су црешње онеј које несу 
ни црвене ни црне него дојду розне. – Деда оцекал онуј стару црешњу, штоно 
не раџа више, и узел да напраји чутару од њојан дебељ.

црешњари м мн. пилићи који се излегу у доба зрења трешања. – Пили-
чи црешњари слабо буџују, млого липсују.

црешњица ж дем. од црешња. – Посадил сам још три ране црешњице 
да има деца, рано у пролет, с квода се зарадују.

црн дроб м црна џигерица заклане животиње. – Црн дроб се исецка, 
па се пропржи и тура се у подробицу.

црн леб м хлеб од црног брашна, в. – Црн леб се сьг тешко наоди на 
пекаре.

црнице ж мн. трешње црног плода. – Док еду црнице деца се сва ума-
жу.

црно брашно с пшенично брашно млевено на обичној воденици, којом 
приликом није скинута смеђа корица са зрна, као што се ради у млину, данас 
се то зове интегрално брашно. – Леб од црно брашно е поздрав за едење, 
али сви повише воле леб од бело брашно.

црно вино с црно вино се прави од одређених сорти грожђа које му 
дају црну боју (вранац, бојадисер и др.), с тим да једну ноћ преноћи у комини.

црномешинац м бели пасуљ који има црну пегу у угнутом делу. – Црно-
мешинац је стара сорта васуљ, тој никуј више не сади, а камоли да вари.

црносливће ж мн. ране шљиве дугуљастог, меког, ситног плода, 
сматрају се задњом сортом међу плавим шљивама. – Црносливће слабо 
терају рећију, а и за едење несу богзна шта.

цуга несвр. пије алкохолна пића. – Цуга и тој чврсто.
цугавелко м онај који неумерено пије алкохолна пића. – Млого пије 

затој га окају Цугавелко.
цугање с гл. им. од цуга. – Че ти дојде до главу еданпут тој цугање.

Ч

чавчаг м лопатица за брашно, уп. човања.
чај од липу липов чај. – Надробим чај од липу, па се убаво накусам.
чакмак м кресиво, огњило.
чалабрца несвр. проба из сваког лонца. – Немој да чалабрцаш у свако 

грне, тој не убаво, тој дојде срамотно.
чалабрцне свр. мало нешто поједе, проба. – Не мож да чека ручьк него 

мора пред тој да нешто чалабрцне. 
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чалабрчьк м мали оброк, мезетење. – Чалабрчьк дор не стигне ручьк. 
чаладинће ж мн. сорта печурака.
чалама ж јело спремљено од зечјег меса. 
чапка несвр. чапкалом (в. чапкало) премазује печење у току печења. – 

Чапкаш ли ти месото, ел си само вртиш режьњат?
чапкало с намотана кучина на рачвасту гранчицу којом се премазује 

печење док се пече. – Печење нече бьш да испадне како требе ако га не чап-
каш сьс чапкало.

чапкалце с дем. од чапкало.
чапне свр. једном мазне чапкалом печење које се пече. – Чапни га туј 

горе, покре горњу плечку. 
чапоњци м мн. (јд. чапоњак) папци заклане животиње. – Чапоњци од 

свињу се суше за питије, а од јагње се варе у чорбу.
чарбальк м чинија за чорбу, чорбалук. – Сви кусамо из едьн чарбальк.
чатали несвр. грана се, рачва се, бокори се (фаза развоја пшенице и 

др.). – Пшенице су почеле да се чатале.
чаша ж бот. пољска чаша Lagenaria vulgaris.
чашка ж дем. од чаша. – Нече ти ништа буде од едну чашку рећију.
чашурбина ж крњи остатак од пољске чаше.
чашурбинка ж дем. од чашурбина.
чвака несвр. умаче хлеб у јело. – Сви чвакају, па узе и ја да чвакам.
чвакање с гл. им. од чвака.
чвакне свр. умочи хлеб у јело. – Не поканише ме, бре, да чвакнем ни 

едан пут.
чватав, -а, -о који је гњецав, мекан, сиров (о хлебу).
чваторење с гл. им. од чватори.
чватори несвр. жваће мљацкајући, једе. – Нема кво друго, па чваторим 

леб и краставицу.
чвркољак м мали део нечега, спечени мали део нечега; чварак, уп. 

цврцољак. 
чврљне свр. на брзину испече уз јаку ватру. – Чврљни га зачас, колко 

да не бьш сасвим сирово.
чврљи  несвр. пече нешто на жестокој ватри, тако да то што пече 

цврчи. – Чврљим малко сланинку у кубе, па тој да преванем. 
чебьр м чабар. – Чебьр служи да се у њега тура туршија, а и друго, кво 

требе, мош се тура.
чебрьк м в. чебре. – Мьнечьк је овија чебрьк за туршију, знаеш ли ти 

колко е длга зима.

– 107 –



Јакша Динић406

чебре с дем. од чебьр, мали чабар. – У едно чебре турамо сириње за 
зиму.

чебрич м дем. од чебьр. – Рашушил се чебрич, требе се однесе у поток 
да малко постои док забрекне.

чек м начин ловљења рибе удицом. – Ако ч да ловиш рибу на чек, мора 
вудицу да отежаеш с олаво, па кьд наместиш мамьц и заврљиш има да чекаш 
да риба сама загризе и кьд се заклати удило да цимнеш и да ју уватиш.

чекање с в. чек.
чељуска ж вилица заклане животиње, чељуст. – Горњу чељуску од 

свињуче да опечемо, а дољњу че да сушимо.
ченђели м ченгеле. – На ченђели се закачи свиња кьд се закоље.
ченђелчичи м дем. од ченђели, мале ченгеле. – Баба има едни 

ченђелчичи, па на њи људи пиле.
черечи несвр. реже месо заклане животиње на крупне комаде, најпре 

на четвртине, па онда ако треба на мање делове.
чини несвр. 1. чисти жито на решету. 2. боји, фарба. – Чини перашће 

у луковиње.
чирек м комад, черек, четвртина закланог брава, обично задња. – Од 

едьн чирек че да сваримо зеље-месо, а од друђијат јанију.
чис леб м хлеб умешен од пшеничног брашна. – Чис леб се ел само на 

големи празници.
чобрњак м дрво којим двојица носе тешке судове. – Па, довану 

чобрњак и зачас га пренесу.
чобрњачич м дем. од чобрњак, мали чобрњак, чобрњак за преношење 

мањих терета. – Мора да се знае где стоју и чобрњак и чобрњачич, па кьд 
ти затребу льсно да и најдеш.

чованчетина ж ауг. од човања. – Воденичарова чованчетина сигурно 
збира три ћила брашно, а он с њу узима ујьм. 

чованчица ж дем. од човања, мала човања. – Апатекар ти сипуе пра-
шак у ћесицу с едну чованчицу, помалу од ложицу.  

човања ж 1. велика дрвена кашика за брашно. – Две човање брашно су доста за едьн леб. 2. шака савијена да нешто прихвати. – Кьд заима брашно 
он испружи онеј њигове човање да му у њи сипеш, а кад че да врча, ако се 
сети да врне, он тражи да сипе у твоје шачће.

човањћа ж дем. од човања.
чопрљћа невр. неукусно пребире кашиком или виљушком по чинији да 

би себи нашао бољи залогај, уп. чорка.
чопурија ж ноге, крила, шија и остала ситнеж од заклане живине. – 

Од чопурију се вари чорба.
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чопуријћа ж дем. од чопурија.
чорба ж кад се каже „чорба“ увек се мисли на кокошију чорбу, то 

јест, на чорбу од кокошије ситнежи, забељену размућеним јајетом.
чорба од јагњеча цревца чорба од свежих јагњећих танких цреваца. – 

Чорбу од јагњеча цревца варим на Ђурђовдан, кьд се закоље јагње.
чорба од јагњечи чапоњци чорба од јагњећих папака.
чорба од јагњечу главу врста чорбе.
чорба од кокошку кокошија чорба.
чорба од конпир кромпир чорба. – Баба е често варила чорбу од кон-

пир, али не турала месо у њу.
чорба од коприве у рано пролеће (март), док су младе, од коприва се 

кува чорба. – Чорба од коприве је здрава за едење – прочистује организам.
чорба од ливацко зеље чорба од ливадског зеља. – У пролет често ва-

римо чорбу од ливацко зеље, па после у њу туримо и малко сириње.
чорба од лук чорба од лука (зелени) кува се у време постова или ради 

промене јеловника. – Чорба од лук, па не тој толко лоше.
чорба од пиле пилећа чорба. – Од све чорбе нај му се свидела чорба 

од пиле.
чорба од скрепу чорба од гљиве скрепе (расте на стаблу трулог дрве-

та). – Еданпут сам кусал чорбу од скрепу, не била богзна каква.
чорба од суво месо чорба од комад-два сувог меса и зелени. – Добра е 

чорба од суво месо, замирисује помалко на чур.
чорба од цвеклов лис чорба од листова сточне репе. – Ел сам и чорбу 

од цвеклов лис, али ми се не допада млого.
чорба с конпир кромпир чорба. – Чорба с конпир, па тој е лагаријесто 

вариво.
чорба с рибе рет. рибља чорба. 
чорбав, -а, -о који је чорбаст. – Стари љуђе требе повише да еду чор-

баво вариво, да кусају с ложицу.
чорбав васуљ чорбаст пасуљ. – Мужје по воле чорбав васуљ него гус.
чорбальк м чинија за чорбу, чорбалук. – На светьц се износи вариво у 

чорбальци, а онак си у панице.
чорбальчич м дем. од чорбальк.
чорбица ж дем. од чорба. – Добро е да човек сваћи дьн кусне малко 

чорбицу.
чорбица из туршију кисело-слана вода туршије. – Ал сам се нажазьл 

леб и онуј чорбицу из туршију.
чорбичка ж дем. од чорба. – Кусни малко и чорбичку, немој да едеш 

суво леб.
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чорбичка с месце чорба у којој има и нешто меса.
чорка несвр. пребира кашиком или виљушком по јелу да би нашао бољи 

залогај за себе, уп. чопрљћа. – Кьд си у љуђе немој да чоркаш по паницу него 
узимај онија залог куи је преда теб.

чорља несвр. в. чорка. 
чукала м прибор за припаљивање ватре (кремен, огњило и труд); 

алатке. – Прецве носим чукала с мен, па кьд ми затребе огњьц само крес-
нем. – Мајсторе, збирај чукала. 

чукалца м дем. од чукала.
чуклија ж сорта крушке. – Деда Виденова чуклија е стара неколко 

стотин годин, толко е дебела.
чупљи несвр. кида, чупа, одлама од хлеба.
чур м дим. – Неваља да је гус чур кьд се пуши месо, ел после месото 

смрди на чурат и не мож се опере.
чуравина ж задимљеност. – Дигла се чуравина ко кьд је горел Видин.
чуравинка ж дем. од чуравина.
чурьк м дем. од чур. – Сине, варди се да ти не улезне чурьк у окце, да 

не ровеш.
чури несвр. дими. – Од сирова дрва огањ само чури, нече се разгори.
чури се несвр. дими се, пуши се. – Још се чури една главња на 

огњиштето.
чуриљак м свињска њушка. – Неће свиње имају длг чуриљак, а неће 

кратак, зависи од расу.
чуриљћа ж дем. од чуриљак.
чуриљчич м дем. од чуриљак.
чурка несвр. 1. меша чуркалом (в. чуркало) и разбија коприве док се 

кувају. – Чуркало вртиш меџу дланови, натам-наовам, дор чуркаш коприве. 
2. меша кашиком по јелу да би нашао бољи залогај. – Не чуркај по паницуту, 
тој не убаво да се тека работи, завачај си преда теб. 3. свиња дува и меша по 
помијама и нерадо их пије. – Само чурка, нече да пије. 

чуркало с вишекракасто дрво за мешање коприва док се кувају. – Ко-
приве се не мож уготве без чуркало, мора да и чуркаш дор и готвиш.

чуркалце с дем. од чуркало. – Лани бео напраил згодно чуркалце, али 
ето, негде се затурило.

чурчьк м в. чурьк.
чутара ж од трешњевог стабла издубљени аван за туцање паприке, 

соли и др. – Наша е чутара, горе при вр, окована сьс обруч и не мож да се 
расцепи, ко на нећи.

чутаретина ж ауг. од чутара, стара распукла чутара.
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чутарка ж дем. од чутара.
чутарчица ж дем. од чутара, мала чутара. – У чутарчицу тлцамо лук, 

ел зелени, ел бели кьд че да праимо трканицу, ел ћисало.

Џ

џараљћа ж алатка за џарање ватре на огњишту.
џибaн м дрвени суд у који тече ракија при печењу, жбан. – Прoбај 

рећију на џибан да оцениш каква е.
џиброше се свр. поквари се, убуђа се нека органска материја. – Овој 

проћисло вариво расипи на свиње, немој да се џиброше по судови.
џивдељ м јело куваано од рзблаженог расола, киселог купуса, киселих 

паприка и др., уп. дивја риба. – Кьд целу пролет кусаш џивдељ не мож да 
будеш дебел, па и да оч.

џиђер м в. џиђерица.
џиђеран м онај који воли да једе џигерицу.
џиђерица ж џигерица заклане живине, или се пече на жару или се кува 

у чорби.
џиђерка ж дем. од џиђерица.
џиђерњача ж кобасица од џигерице. – Едни прае џиђерњачу, ми не, ми 

си едемо варен дроб сьс зелени лук.
џилинка ж в. џивдељ.
џинсторе м мн. мера млека од две и по оке (на бачији).
џиџ м мера за млеко на бачији од пет старих ока, уп. зиђ.
џоглан м комад меса са коском. – Мен се паде у тањир едьн голем 

џоглан, скоро да на њег не имало месо.
џурџил м в. ђурђил.
џурџилко м. в. ђурђил.

Ш

шајтов м славина на бурету. – Расолницу точимо на шајтов, не на цре-
во.

шајтовче с дем. од шајтов.
шангарепа ж шаргарепа, мрква. – Има нећи па не воле шангарепу, 

дако им сви думају да е тој здраво за едење.
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шарьк м прва зрела зрна грожђа на грозду. – По свети Илију мож веч 
да се најде шарьк у лозје.

шаруљћа ж сир и средина хлеба шаком уваљани једно у друго. – Оч ли, 
сине, да ти нана напраи шаруљћу?

шаруљчица ж дем. од шаруљћа.
шептелије ж мн. кајсија (плод). – Деца по воле шептелије од праскове.
шептелијћа ж дем. од шептелија. – На ти две-три шептелијће, колко 

да окусиш.
шептелијће ж мн. сорта печурака. – Шептелијће су се раџале онам у 

Бобовиште. 
шерен васуљ м сорта пасуља црно-белих зрна. – Шерен васуљ не мош 

се свари тека добро како бел.
шеренe притће ж боранија чије су махуне шарене.
шија ж врат заклане живине. – Шија се тура у чорбу заедно сьс крила 

и з главу.
шијичка ж дем. од шија. – А шијичка му тьнка, тьнка.
шиле с в. шиљеже.
шилер м вино направљено тако што је, после отакања, у комину сипа-

на вода. – Гавро, ел прећипел твој шилер, ако не дојди код мен, мој прећипел, 
па да се чукнемо.

шило с в. шиљеже. – Оној мркушесто шило има да буде крупна овца.
шиљеже с прошлогодишње јагње. – Зазимили смо десет овце и три 

шиљежету.
шиљезина ж зб. од шиле/шило.
шиљер м в. шилер.
шиник м дрвени, округли суд за жито и сл. (око 10 кg). – Да се рoди 

бeло жито, / Од два класа шиник жито. – Шиници е праил и продавал деда 
Еленко ис Алдинци.

шиниче с дем. од шиник.
шипци м мн. мушмуле. – Шипци су ѕадња вочка која се бере и они се 

турају на тован да угњију.
шипци из туршију мушмуле из туршије. – Шипци из туршију сам 

првњи пут видел код Влајка Кокуруза на светьц, на свети Алинпију.
шићер м шећер. – По нећи пут купимо крупан шићер, колко за у чај – 

кьд некуга јако стегне, а ситан узимамо кьд праимо тиквеник ел орешњак, 
онак слабо.

шићер на груде шећер у коцкама. – Баба Мика е прецве имала у едну 
крпу увиен шићер на груде, па кьд дојде неко дете она му даде грутку шићер.
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шићерьк м дем. од шићер. – Шићерьк, колко га има у кућу он је за-
творен у едну кутију, а кутијата укачена на вр далап да не би могла деца да 
ју довану.

шићеран, -на, -но који је заслађен шећером. – Клаћер, па тој ти е 
шићерна водица.

шићерчьк м в. шићерьк. – Не виџеваш грутку шићерчьк, а камоли бон-
боне и ћераце.

шише с боца, флаша. – Жарко се вали да попива по две шишету вино 
дьньс. 

шишенце с дем. од шише. – Шишенце с рећију прецве мора да има на 
остал.

шљока несвр. неумерено пије алкохолна пића. – Шљока свьћи дьн.
шљокаџија м пијаница, алкохоличар.
шљокаџика ж жена шљокаџија. – Стојанка из одонуд постанула голе-

ма шљокаџика, прецве пијана.
шобори несвр. цури, жубори, тече слабим млазом. – Још шобори из 

бьчвуту, че да имамо шилер још за месец дана.
шоборка несвр. у дем. значењу према шобори. – Престало да шобори, 

сьг само шоборка.
шора несвр. тече јаким млазом. – Нема да шобори него шора.
шорка несвр. цурка.
шорне свр. цурне. – На чешмуту шорне вода по нећи пут, али се види 

да че да пресьне.
шоробоче несвр. тече неравномерним млазом на славини и сл. – Едва 

шоробоче, а камоли да тече.
шоробочка несвр. тече неравномерним, слабим млазом.
шотан м мужјак шотке. – Шотан је поубав од шотку, он има и зелене 

перушине.
шотка ж в. пловка. – Чували смо шотће дор смо били у сало, покре по-

ток, сьг смо долеко од воду, па не чувамо.
шоче с пиле шотке.
штавољ м бот. штавељ, ливадско зеље Rumex obtusifolius.
штавољчьк м дем. од штавољак. – Набра малко штавољчьк, колко за 

едну чорбичку. 
штамбу м јело од кајмака, сира и црног лука. – Ја сам само чул да такво 

едење има, а несьм га никад ел. 
штипе несвр. прстима кида листове биљке; откида комадиће хлеба 

или чега другог. – Немој да штипеш лебат него искај да ти се одреже.
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штипне свр. прстима откине. – Штипни неко перце зелени лук за 
претрно. – Ако си млого гладан штипни малко леб док не стигне ручьк.

штрбна ж 1. она која од свачега жели да проба, да штрбне, да окуси. 
2. она која је без зуба.

штрбне свр. поједе нешто мало, поједе на брзину. – Сьг штрбни кво 
има, па че после да ручуемо.

штрбњује несвр. према штрбне. – Има нећи љуђе куји зиме не 
штрбњују ништа до пладне.

шћенбав, -а, -о који је великог стомака. – Човекат дошьл некав 
шћенбав, грозан.

шћенбат, -а, -о који има велики стомак. – Тел сам да купим прасе, ал 
да не шћенбато.

шћенбе с шкембе, стомак, желудац. – Што си пуштил шћенбе до коле-
на, а још си млад? – Свињско шћенбе на жар, тој јако благо.

шћенбоња м онај који је великог стомака, који има велико шкембе.
шуле с пљоска за ракију. – Има љуђе куји носе шуле у унутрашњи џеп, 

па си пину кьд им је воља.
шуленце с дем. од шуле.
шулиште с ауг. од шуле. – Море, чу да скутам ја тој шулиште да га не 

мож најде онија старц.
шуљбав, -а, -о који је празан, шупаљ, који не може да проклија. – 

Шуљбаве семће од тикве несу за никво.
шуљћа ж опна која обавија житно зрно у класу. – У вршу шуљће ото-

де у плеву.
шумарица ж главица купуса са ретким лишћем.
шупка ж шупљика у хлебу. – Лeб на шупће, па јако убав.
шупкав, -а, -о који је шупљикав, рупичаст. – Лeб нарасал, па шупкав.
шупчица ж дем. од шупка.
шуш-муш м кувани шкембићи. – Шуш-муш не имало у сало, тој имало 

у Паланку и там га ели наши суботари. – Шуш-муш, три за грош – тека се 
думало.
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КА ИНДЕКСИРАЊУ ДИЈАЛЕКАТСКИХ ТЕКСТОВА 
ПУБЛИКОВАНИХ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ* 1

У библиографији је дат преглед, опис и иницијална класификација 
дијалекатских текстова који су у раздобљу дужем од једног столећа, од првих 
година XX века до средине друге деценије XXI века, објављени у релевантној 
научној и стручној периодици и монографским издањима у Републици 
Србији. Публиковани дијалекатски текстови сврстани су у следеће три групе: 
А) дијалекатски текстови уз које није дат опис грађе; Б) дијалекатски тексто-
ви уз које је дат делимичан, краћи или дужи, опис грађе и В) дијалекатски 
текстови који су приложени у монографијама и речницима. Након тога дата 
је класификација текстова по дијалектима, а на крају су приложени регистар 
пунктова из којих постоји објављена дијалекатска грађа и регистар аутора.

Кључне речи: дијалектологија, публиковани дијалекатски текстови, би-
блиографски преглед, класификација, регистри, Република Србија.

*brankicama@gmail.com
* Ову библиографску монографију финансирало је Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја Републике Србије према Уговору број 451–03–9/2021–14, који је 
склопљен са Институтом за српски језик САНУ.

1 Ово је знатно проширена и допуњена верзија реферата (у коауторству са Станиславом 
Станковићем) под насловом Ка индексирању публикованих дијалекатских текстова у 
Републици Србији, који је изложен на Првом међународном научном скупу Дијалекти 
српскога језика: истраживања, настава, књижевност, одржаном 11–12. априла 2014. 
године у Лесковцу. Колеги Станковићу се захваљујем на сарадњи, док смо на овоме радили 
заједно. Захваљујем се и проф. др Жарку Бошњаковићу на читању одељка о класификацији 
по дијалектима и на помоћи приликом разрешавања неких недоумица. Посебну захвалност 
дугујем проф. др Слободану Реметићу, академику АНУРС, на корисним саветима током 
припреме рукописа за штампу.
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Увод

У библиографији се даје преглед и опис дијалекатских текстова, који су 
објављени у периоду од почетка XX века па до 2017. године2, у релевантној 
научној и стручној периодици и дијалектолошким монографијама у Репу-
блици Србији.3 Публиковани дијалекатски текстови могу се сврстати у три 
групе:

А) Дијалекатски текстови уз које није дат опис грађе;
Б)  Дијалекатски текстови уз које је дат делимичан, краћи или ду-

жи, опис грађе;
В)  Дијалекатски текстови приложени у монографијама и речни-

цима.
У оквиру све три групе, радови, односно монографије дати су хроно-

лошким редоследом (по годинама), а у оквиру исте године азбучним редом 
(по презимену аутора). Прилози објављени латиничним писмом тако су на-
ведени и у овој библиографији.

Након прегледа свих публикованих дијалекатских текстова уочена је 
извесна неуједначеност у њиховом финалном изгледу. Наиме, неки су дати 
као примери везаног говора, неки као засебне целине одвојене звездицама, 
има их означених арапским или римским бројевима, а има и оних који су 
посебно насловљени. Овде треба указати на потребу уједначавања, односно 
усвајања једног модела – како би требало да изгледа један дијалекатски текст, 
а то је да сваки текст буде насловљен у складу са темом о којој је информа-
тор причао. Тиме би се добило на прегледности, а и олакшао посао онима, 
којима ће ти дијалекатски текстови бити основа за нека даља истраживања. 
Питању значаја, изгледа и анализе дијалекатског текста посвећено је неколи-
ко радова проф. Жарка Бошњаковића. Овде ће бити дат кратак осврт на њих.

У првом раду под насловом Значај дијалекатског текста (Бошњаковић 
2010), аутор указује на значај дијалекатског текста за лингвистичка и друга 
интердисциплинарна истраживања, истичући потребу за свеобухватнијом 
транскрипцијом која би даље омогућила текстуално-прагматичку анализу. 
Даље наводи како „етички није коректно да испитивач дуго година држи 
заробљену грађу и тиме онемогућује друге да се баве говорима на територији 
за коју се зна да је он посетио“ (369) и да објављена дијалекатска грађа 
може бити интересантна и за нека друга истраживања – нпр. из историје 
језика, затим синтаксичка, компаративистичка, етнолингвистичка, етноло-
шка, антрополошка и културолошка. На дијалекатској грађи из Манастира, 

2 Закључно с том годином.
3 У обзир су узети само акцентовани дијалекатски текстови.



415Ка индексирању дијалекатских текстова публикованих у Републици Србији

– 3 –

села у Румунији између Тамиша и Банатских планина, дат је један пример 
анализе дијалекатског текста (са навођењем питања и коментара испити-
вача, обележавањем прекинуте мисли, паузе или присећања информатора, 
његових метатекстуалних коменатара и дигресија итд.). Следећи је рад Сиг-
нали за рашчлањавање дијалекатског текста (Бошњаковић 2010а). Овде се 
аутор бави анализом једног аспекта текстуално-прагматичке карактеристи-
ке дијалекатског текста, односно настоји да укаже на инвентар и структуру 
језичких средстава (најчешће лексичко-синтаксичких) којима се сигнализи-
ра почетак нове теме (у разговору са информатором), затим њен завршетак, 
па отварање нове теме, и на крају намера/ жеља да се разговор оконча. У раду 
Граматичке и лексичко-семантичке особине метатекстуалног коментара 
у дијалекатском тексту (Бошњаковић 2011) проф. Бошњаковић, на основу 
богате дијалекатске грађе из шумадијско-војвођанских, смедеревско-врша-
чких, косовско-ресавских и говора Срба у Румунији, говори о одређеним 
запажањима информатора – о свом и суседним идиомима, о билингвизму 
и познавању елемената других језика, затим о смени имена насељених ме-
ста, о конфузији до које долази услед употребе погрешних термина, о ме-
татекстуалним коментарима уз непознате лексеме, употреби синонима и 
реформулацији. Анализа дијалекатског текста (На примеру говора Скоп-
ске Црне горе) наслов је коауторског рада Станислава Станковића и Жарка 
Бошњаковића (Станковић, Бошњаковић 2015). Аутори прилажу дијалекатски 
материјал из Скопске Црне горе, након којег дају задатке и питања као при-
мер за анализу приложених дијалекатских текстова. И у раду Како би још мо-
гао изгледати дијалекатски текст (Бошњаковић 2016), проф. Бошњаковић 
указује на значај дијалекатског текста како за дијалектолошка, тако и за дру-
га интердисциплинарна истраживања и наводи један пример како би могао 
изгледати дијалекатски текст (уз навођење коменатара на десној маргини), 
чиме би се обезбедило лакше налажење структуралних и неких других осо-
бина говора. Ти коментари би се односили на тематске целине, на реченичне 
сигнале којима би се означио почетак, наставак и крај разговора, затим на 
реформулацију, на граматичке особине (прозодијске, вокалске, консонант-
ске, морфолошке и синтаксичке) и на неке лексичко-семантичке каракте-
ристике, као што су дијалекатска лексика и различите дефиниције лексема. 
Поред тога, аутор истиче да би уз сваки транскрипт требало навести и: по-
датке о информаторима (иницијали или само пол; место и година рођења; 
образовање; способност артикулације), затим податке о испитивачу (име и 
презиме; струка; институција у којој је запослен; за које потребе је намењена 
прикупљена грађа), податке о месту снимања (назив места и општине којој 
припада), податке о времену снимања (датум снимања и колико је грађе 
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снимљено, изражено у минутима/ сатима) и податке о условима снимања (у 
кући информатора или у некој јавној установи; уз присуство других особа 
познатих/ непознатих информатору/ испитивачу).4

Укупно има 252 библиографске јединице у којима су објављени 
дијалекатски текстови. Од тога је 35 из групе А, дакле, оних прилога где 
су дати само дијалекатски текстови, без описа грађе, затим 105 прилога је 
из групе Б, где је уз дијалекатске текстове дат краћи или дужи опис грађе, а 
највише – 112 прилога је из групе В, где су дијалекатски текстови приложени 
у монографијама и речницима.

Библиографијом су обухваћени објављени дијалекатски текстови са 
простора сва три наречја – штокавског, чакавског и кајкавског, као и са те-
рена западномакедонског дијалекта. Највећи број објављених дијалекатских 
текстова је са простора штокавског наречја, и то са терена призренско-ти-
мочке дијалекатске области и херцеговачко-крајишког, косовско-ресав-
ског и шумадијско-војвођанског дијалекта, док их је са простора осталих 
дијалеката мање.

Од најстаријег прилога из 1905. године до новијих, закључно са 2017. 
годином, низали су се прилози у којима су дати дијалекатски текстови. Било 
би добро да их у будућности буде још, чиме би се оваква једна библиографија 
проширила и допунила, на корист свих нас.

Приложена је и класификација текстова по дијалектима.
На крају су дати регистар пунктова из којих постоји објављена 

дијалекатска грађа и регистар аутора.

Класификација публикованих дијалекатских текстова

А) Дијалекатски текстови уз које није дат опис грађе

1938.
1. Милетић, Бранко

Извештај г. Бранка Милетића, ГЗСВС5, св. 5, 1938, 30–32. Аутор даје 
један насловљени текст из Лимљана, као илустрацију црмничког говора.

1960.
2. Ивић, Павле – Александар Младеновић

Буњевачки говор у Суботици, ЗбФЛ, бр. III, 1960, стр. 190. Дат је један 
дијалекатски текст под насловом Винчање.
4 О савременој методологији и техникама транскрипције в. Вујаклија 2017.
5 Скраћенице в. у Прегледаним изворима.

– 4 –
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3. Ивић, Павле – Александар Младеновић
Крашовански текстови, ЗбФЛ, бр. III, 1960, 191–196. Дати су 
дијалекатски текстови из следећих пунктова: Село Водник, Клокотич, 
Лупак и Карашево. Снимање ових текстова обавили су у јуну 1956. 
године Петру Нејеску и Јонел Стан, научни истраживачи Института за 
лингвистику у Клужу, под руководством Павла Ивића.

1964.
4. Ивић, Павле – Александар Младеновић

Дијалекатски текстови из Србије, ЗбФЛ, бр. VII, 1964, 162–166. У овом 
раду дата су два дијалекатска текста – један из Сикирице (код Параћина), 
где је информатор била Драга Милошевић, стара 82 године и други из 
села Кусадак (код Младеновца), где је информатор био Живан Маторкић, 
рођен 1892. године, који је причао о доживљајима у Првом светском 
рату. „Ове текстове снимили су аутори на магнетофонску траку прили-
ком екскурзије године 1959, а доцније су их заједно дешифровали“ (162).

1971.
5. Грковић, Милица

Дијалекатски текстови са Копаоника, ППЈ, бр. 7, 1971, 157–166. Ау-
торка је, проучавајући говор становника у области Топлице, настојала 
да забележи што више материјала из овог краја косовско-ресавског 
дијалекта. Информатори су јој били аутентични представници овог го-
вора, који су цео свој живот провели у свом родном месту. Пунктови 
у којима је ауторка снимила грађу су: Блажево, Бело Поље, Ђерекаре, 
Судимље и Равниште, а старост информатора кретала се од 41 године 
до 88 година.

1973.
6. Окука, Милош

Дијалектолошки текстови из доњег тока Усоре, ЗбФЛ, бр. XVI/2, 1973, 
207–213. У овом раду дати су насловљени дијалекатски текстови из 
пунктова Омањска, Лепенца и село Бобаре, који „илуструју један 
ијекавскошћакавски говор у сјевероисточној Босни“ (208).

1975.
7. Sekereš, Stjepan

Tekstovi iz govora baranjskih Srba, ЗбФЛ, бр. XVIII/2, 1975, 212–214. 
Дата су два насловљена дијалекатска текста из Белог Манастира и По-
повца.

– 5 –



Бранкица Марковић418

– 6 –

1977.
8. Sekereš, Stjepan

Tekstovi iz govora Slavonske Podravine, ЗбФЛ, бр. XX/1, 1977, 237–
239. Дати су насловљени дијалекатски текстови из следећих пункто-
ва: Шљивошевци, Беничанци, Лацић, Ракитовица, Доњи Михољац и 
Чађавица. Аутор је све текстове забележио 1960. године.

1981.
9. Секулић, Невенка

Збирка дијалекатских текстова из Војводине, СДЗб, књ. XXVII, 1981, 
107–306. Ова збирка садржи текстове које је ауторка забележила 1952. 
и 1953. године, уз консултацију са професором Александром Белићем, 
који је и прегледао текстове са ауторкиних теренских путовања. Инфор-
маторима је давала слободу да причају о чему они желе, а најчешће су 
то биле приче о орању, берби, свадби или неком доживљају из живота, 
као и стара предања. Пунктови у којима је грађа забележена су: Бава-
ниште, Бач, Бачка Паланка, Башаид, Ботош, Врањево, Врдник, Вршац, 
Голубинци, Горња Мухља, Добановци, Земун, Зрењанин, Јасеново, 
Јаша Томић, Кикинда, Кумане, Лаћарак, Мартонош, Меленци, Мило-
шево, Мокрин, Нови Сад, Павлиш, Панчево, Путниково, Рума, Сента, 
Сомбор, Сонта, Србобран, (Сремска) Каменица, Српски Итебеј, Ста-
пар, Суботица, Таванкут, Томашевац, Чента и Чуруг.

1985.
10. Бошњаковић, Жарко

Дијалекатски текстови из Срема и Баната, ППЈ, бр. 21, 1985, 153–164. 
Проф. Ж. Бошњаковић је током 1983. године прикупљао грађу за свој 
магистарски рад и том приликом посетио следећа места у Срему и Ба-
нату: Нови Сланкамен, Белегиш, Гибарац, Голубинцe и Српски Итебеј, 
где је снимио спонтане разговоре старијих становника поменутих села. 
У овом раду он даје само део обимне грађе коју је скупио, а који се 
односи на приче информатора о рату, удаји и свакодневним пословима.

11. Ракић-Милојковић, Софија
Дијалекатски текстови из околине Параћина, ППЈ, бр. 21, 1985, 165–
170. С. Ракић-Милојковић је посетила неколико места у околини 
Параћина – Доњу Мутницу, Крежбинац, Шавац, Стубицу и Стрижу, где 
је снимила грађу и приложила је у виду дијалекатских текстова.
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1986.
12. Реметић, Слободан

Дијалекатски текстови из Жабара код Тополе, СДЗб, књ. XXXVII, 1986, 
501–549. Аутор је у јесен 1984. године посетио поменуто место, где је 
прикупио грађу за тада Српскохрватски дијалектолошки атлас и на-
родну лексику за Речник српскохрватског књижевног и народног језика. 
Са информаторима је разговарао о различитим темама – о некадашњем 
и тадашњем начину живота у селу и о догађајима из ратова. Укупно је 
снимљено око 25 сати говора старијих мештана овог села, али је аутор 
у раду приложио један део те грађе.

1987.
13. Златковић, Драгољуб

О клетвама у пиротском говору, ПЗб, бр. 15, 1987, 99–117. Све клетве 
су акцентоване и уз сваку је неведено место где је забележена. Ту су 
и Клетве према имену и Заклињања, исто акцентовани. Пунктови из 
којих је грађа су: Држина, Мали Јовановац, Паклештица, Војнеговац, 
Расница, Крупац, Велика Лукања, Бериловац, Градашница, Темска, 
Суково, Пирот, Гњилан, Присјан, Камик, Јеловица, Јалботина, Нишор, 
Рсовци, Пасјач, Височка Ржана, Велико Село, Брлог, Барје Чифлик, Го-
стуша, Завој, Извор, Дојкинци, Понор, Велики Суводол, Градиште, До-
бри До, Петровац, Сопот, Чиниглавци, Срећковац, Церевдел, Беровица, 
Велики Јовановац, Сиња Глава, Трњана, Топли До, Рагодеш, Бела, Ро-
сомач, Басара, Станичење, Рудиње, Црноклиште, Мали Суводол, Шу-
грин, Блато, Обреновац, Ореовица и Церова.

1989.
14. Златковић, Драгољуб

Говорне игре из пиротског краја, ПЗб, бр. 16, 1989, 89–111. У овом при-
логу налази се око 70% загонетки из ауторове збирке. Д. Златковић је 
загонетке највише бележио у селима око Пирота и узводно од Пирота, 
затим у околини Присјана и у Високу, а најмање на ширем подручју 
Темске. Загонетке су сложене азбучним редом и све су акцентоване. 
Уз сваки пример наведено је и име села где је то забележено. Има и 
питалица, брзалица, двосмислица и разбрајалица, а на крају је дат и 
речник загонетки. Пунктови у којима је аутор прикупио ове загонетке 
су: Суково, Крупац, Гњилан, Велика Лукања, Височка Ржана, Велико 
Село, Велики Суводол, Беровица, Бериловац, Бела, Брлог, Градашни-
ца, Градиште, Расница, Рсовци, Росомач, Ореовица, Орља, Војнеговац, 
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Чиниглавци, Завој, Присјан, Дојкинци, Држина, Петровац, Станичење, 
Камик, Гостуша, Церевдел, Јеловица, Јалботина, Понор, Паклештица, 
Костур, Нишор, Обреновац, Пирот, Суводол, Барје Чифлик, Велико 
Боњинце, Сиња Глава, Пасјач, Блато, Сопот, Црвенчево, Добри До, Ве-
лики Јовановац, Трњана, Топли До и Нова Мала (део Пирота).

1990.
15. Dragičević, Milan

Prilozi građi za proučavanje štokavskih ikavskih govora senjske okoline, 
ЗбФЛ, бр. XXIII, 1990, 119–124. Аутор је у неколико наврата у пери-
оду од јесени 1987. до јесени 1989. године боравио на терену у три 
буњевачка насеља из сењске околине – у Вратнику, Црном Калу (из 
завелебитског дела сењског залеђа) и Красном Пољу (смештеном ду-
боко унутар северновелебитског горја). Истиче да говори ова три места 
припадају млађим икавским говорима. Дати су примери везаног говора 
из ова три пункта.

1992.
16. Златковић, Драгољуб

Пословице у пиротском говору – Трећа колекција, ПЗб, бр. 17–18, 1992, 
51–71. Све пословице су акцентоване и сложене азбучним редом. На 
крају је дат и Речник пословица. Уз сваки пример наведено је име ме-
ста где је то забележено. Насеља у пиротској општини у којима је аутор 
сакупио ове пословице су: Ореовица, Држина, Церевдел, Церова, Бери-
ловац, Бела, Беровица, Градашница, Градиште, Црноклиште, Црвенче-
во, Рсовци, Расница, Нова Мала (део Пирота), Гњилан, Сопот, Трњана, 
Добри До, Покровеник, Сиња Глава, Рагодеш, Понор, Присјан, Велико 
Село, Крупац, Брлог, Пирот, Дојкинци, Барје Чифлик, Завој, Петровац, 
Нишор, Извор, Пасјач, Велика Лукања, Росомач, Враниште, Паклеш-
тица, Рудиње, Војнеговац, Камик, Басара, Планиница, Засковци, Суко-
во, Станичење, Пољска Ржана, Срећковац, Темска, Велики Јовановац, 
Височка Ржана, Мали Суводол, Копривштица, Блато, Милојковац, Ко-
стур, Чиниглавци, Јалботина, Обреновац, Мирковци, Мали Јовановац, 
Осмаково, Топли До и Шугрин.

17. Собољев, Андреј
Дијалекатски текстови из села Вратарница, ЗбФЛ, бр. XXV/1, 1992, 
237–251. Аутор даје дијалекатске текстове, забележене од три инфор-
матора (рођена 1904, 1905. и 1924. године) из овог места.

– 8 –
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1996.
18. Златковић, Драгољуб

Заштита од града у пиротском крају (Обичаји), ПЗб, бр. 22, 1996, 
287–297. Аутор говори о празницима који се празнују од ватре, гра-
да, грома и олујних облака. Описује обичаје везане за ова празновања, 
уз навођење акцентованог контекста из следећих пунктова: Церевдел, 
Црни Врх, Паклештица, Суково, Велика Лукања, Пасјач, Бела, То-
пли До, Темска, Градашница, Завој, Јеловица, Горња Глама, Студена, 
Ћуштица, Пресека, Трнски Одоровци, Нашушковица, Радињинце, 
Проваљеник, Ракита, Ресник, Камбелевци, Бабушница, Сиња Глава, 
Росомач, Камик, Осмаково, Костур, Копривштица, Гостуша, Засков-
ци, Сопот, Црвена Јабука, Поганово, Бачево, Извор, Крупац, Петрлаш, 
Јалботина, Станичење, Грнчар, Велики Суводол, Барје Чифлик, Стол, 
Покровеник, Дучевци, Добри До, Јасеновдел, Драгинац, Војнеговац, 
Љуберађа, Мали Суводол и Церова.

19. Златковић, Драгољуб (прир.)
Народне приповетке из рукописних збирки, ПЗб, бр. 22, 1996, 315–331. 
У овом раду дате су прозне народне творевине из збирки сакупљача три 
различите генерације – први је Младен Манчић, учитељ, који их је бе-
лежио директно и делом индиректно – преко ученика. Највише припо-
ведака записао је од свог оца Илије из Височке Ржане. Из његове збир-
ке овде је дато осам насловљених записаних прича, од којих су четири 
забележене у Височкој Ржани, једна у Покровенику, једна у Великом 
Селу, једна у Блату и једна у Брлогу. Други је Драгољуб Златковић, и из 
његове збирке овде је дато девет прича које су у вези са митологијом и 
религијом. Приче су из следећих пунктова: Војнеговац, Држина, Нова 
Мала, Пирот, Велика Лукања, Чиниглавци, Суково, Гостуша, Орља и 
Бела. Трећи сакупљач је Блажа Стефановић и из његове збирке дате су 
четири приче забележене у Расници, Пироту и Крупцу. Све приче су 
насловљене и акцентоване. На крају је приложен и Речник непознатих 
речи.

2000.
20. Јовановић, Ивко

Митолошка казивања, ПЗб, бр. 25–26, 2000, 93–97. Митолошка 
казивања дата су у виду насловљених акцентованих прича, које су за-
бележене од казивача у следећим пунктовима: Топли До, Церово, Базо-
вик, Враниште и Сопот.

– 9 –
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2003.
21. Златковић, Драгољуб

Метак за чин не пита, ПЗб, бр. 27–28, 2003, 101–109. Дате су акценто-
ване пословице из пиротског краја и околине. На крају аутор прилаже и 
Речник непознатих речи. Пунктови у којима је забележио пословице су: 
1. у пиротској општини (Гостуша, Блато, Пирот, Трњана, Војнеговац, 
Завој, Гњилан, Бериловац, Рсовци, Топли До, Дојкинци, Градашница, 
Росомач, Крупац, Мали Јовановац, Велики Суводол, Брлог, Чиниглав-
ци, Камик, Присјан, Нова Мала (део Пирота), Пољска Ржана, Држи-
на, Добри До, Покровеник, Мала Лукања, Височка Ржана, Басара, 
Јеловица, Велика Лукања, Понор, Шугрин, Засковци, Пасјач, Велики 
Јовановац, Планиница, Суково, Градиште, Рагодеш, Костур, Извор, 
Расница, Церевдел, Орља, Црноклиште, Срећковац, Петровац, Сопот, 
Темска, Паклештица, Велико Село), 2. у димитровградској општини 
(Петрлаш, Радејна, Јасеновдел, Берин Извор, Лукавица, Звонце, Вучи-
дел, Браћевци, Борово, Изатовци, Бребелница, Прача, Власи, Врапча, 
Искровци, Нашушковица, Скрвеница, Драговита), 3. у књажевачкој 
општини (Балтабериловац, Црни Врх), 4. у бабушничкој општини (Ба-
бушница, Камбелевци, Црвена Јабука, Кијевац, Студена, Штрбовац, 
Доње Крњино, Извор, Горчинце, Валниш, Радињинце, Богдановац) и 
5. у белопаланачкој општини (Ланиште, Сињац, Вета, Клисура, Горњи 
Рињац, Доњи Рињац).

2004/ 2005.
22. Златковић, Драгољуб

Клетве и заклетве из пиротског краја – Друга колекција, ПЗб, бр. 29–30, 
2004/ 2005, 173–196. Аутор наводи да је све клетве и заклетве забеле-
жио у периоду од 1965. до 2004. године, уз мало изузетака, у пиротском 
крају (Војнеговац, Станичење, Орља, Пирот, Брлог, Бериловац, Рсов-
ци, Нови Завој, Суково, Јалботина, Трњана, Сиња Глава, Градашница, 
Блато, Чиниглавци, Церова, Завој, Росомач, Височка Ржана, Нова Мала 
(део Пирота), Петровац, Рудиње, Камик, Сопот, Гостуша, Засковци, 
Темска, Копривштица, Топли До, Гњилан, Понор, Присјан, Држина, 
Велики Јовановац, Ореовица, Црноклиште, Костур, Велико Село, Ба-
сара, Извор, Церевдел, Велики Суводол, Барје Чифлик, Велика Лукања, 
Мали Суводол, Срећковац, Покровеник, Мали Јовановац, Добри До, 
Дојкинци, Пасјач, Базовик, Расница, Крупац, Пољска Ржана). Грађу 
је забележио и у општинама: 1. Димитровград (Бански Дол, Сенокос, 
Жељуша, Трнски Одоровци, Височки Одоровци, Славиња, Ракита), 2. 

– 10 –
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Књажевац (Јаловик Извор, Кална, Ћуштица), 3. Бабушница (Драгинац, 
Извор, Валниш, Сурачево, Пресека, Љуберађа, Грнчар, Модра Стена, 
Велико Боњинце, Доњи Стрижевац) и 4. Бела Паланка (Вргудинац, 
Горња Глама). Све је акцентовано. Прва колекција је објављена у часо-
пису Српски дијалектолошки зборник (књ. XXXV, 1989).

23. Стефановић, Божидар
Булумач (Прича мог оца Новице Стефановића (1902–1978) из Берилов-
ца), ПЗб, бр. 29–30, 2004/ 2005, 197–200. Б. Стефановић наводи да је у 
његовом прилогу „једна верзија или слободна интерпретација Вукове 
шаљиве приче“ (197). Прича је акцентована. Пункт је Бериловац.

2005.
24. Златковић, Драгољуб

Душа и влас се лько не испуштају, БПЗб, бр. 1, 2005, 201–213. То је 
шеста колекција пословица и изрека из југоисточне Србије. Пословице 
су сложене азбучним редом и акцентоване су. На крају се наводе непо-
знате речи. Грађа је забележена у следећим општинама: 1. пиротској 
(Војнеговац, Рудиње, Пирот, Крупац, Гостуша, Дојкинци, Суково, Со-
пот, Церевдел, Паклештица, Велика Лукања, Камик, Градашница, Ра-
годеш, Петровац, Станичење, Осмаково, Мала Лукања, Мали Суводол, 
Чиниглавци, Држина, Бериловац, Срећковац, Велики Јовановац, Орео-
вица, Добри До, Рсовци, Градиште, Велико Село, Јалботина, Височка 
Ржана, Блато, Враниште, Брлог, Барје Чифлик, Топли До, Завој, Коприв-
штица, Пасјач, Шугрин, Куманово, Гњилан, Засковци, Расница, Костур, 
Темска, Нишор, Црвенчево, Беровица, Јеловица, Пољска Ржана, Бела, 
Покровеник, Присјан, Понор, Нова Мала, Церова), 2. белопаланачкој 
(Бела Паланка, Ланиште, Кременица, Теловац, Тамјаница, Сињац, 
Горња Глама, Шљивовик, Витковац, Бежиште, Бабин Кал, Букуровац, 
Доњи Рињац, Мокра, Клисура, Дражево), 3. бабушничкој (Љуберађа, 
Извор, Калуђерово, Кијевац, Дучевац, Сурачево, Војници, Валниш, 
Стрелац), 4. димитровградској (Жељуша, Славиња, Сенокос, Власи, 
Прача, Борово, Куса Врана, Поганово, Горња Држина, Горњи Криво-
дол, Звонце, Петачинци) и 5. књажевачкој (Горња Каменица, Кална, 
Штрпци, Габровац).

2006.
25. Златковић, Драгољуб

Шале из пиротског краја (прва колекција), ПЗб, бр. 31, 2006, 99–114. 
Аутор наводи да је, поред осталог, бележио и шале из Пиротског округа 
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и суседних области, и то још од 1965. године. Све шале су акцентова-
не и сложене у четири тематске целине. Поред сваког записа наведена 
је и скраћеница пункта где је шала забележена. Пунктови из пирот-
ске општине у којима је грађа сакупљена су: Велики Суводол, Брлог, 
Засковци, Рсовци, Дојкинци, Суково, Темска, Држина, Чиниглавци, 
Паклештица, Росомач, Војнеговац, Пирот, Орља, Обреновац, Церова, 
Гостуша, Костур, Извор, Барје Чифлик, Добри До, Велики Јовановац, 
Присјан, Пољска Ржана, Покровеник, Завој, Нишор, Трњана, Јеловица, 
Враниште, Станичење, Сиња Глава, Височка Ржана, Црноклиште, 
Копривштица, Јалботина, Осмаково, Рагодеш, Градашница, Велика 
Лукања, Расница, Петровац, Топли До, Крупац, Гњилан, Понор, Нова 
Мала (део Пирота), Сопот, Блато, Велико Село, Бела и Камик. Пункто-
ви из општине Бела Паланка су: Моклиште, Сињац, Топоница, Бела 
Паланка, Ланиште, Бежиште и Шпај. Пунктови из општине Бабушни-
ца су: Калуђерово, Кијевац, Студена, Радињинце, Пајеж, Линово, Ле-
сковица, Војници и Радошевац. Из општине Димитровград су пункто-
ви: Драговита, Доњи Криводол, Поганово, Петрлаш, Димитровград, 
Славиња, Пресека, Лукавица, Горњи Криводол и Петачинци и из оп-
штине Књажевац су Стањанац, Ћуштица и Доња Каменица. Грађе има 
и из пунктова Белоиње и Сврљиг.

2007.
26. Златковић, Драгољуб

Анегдотска и њима сродна казивања из пиротског краја, Градина, бр. 
17, 2007, 60–72. Аутор је казивања забележио на подручју општине Пи-
рот крајем 2005. и почетком 2006. године, и то у следећим пунктовима: 
Пирот, Топли До, Височка Ржана, Засковци, Дојкинци, Брлог, Ореови-
ца, Завој и Расница. Сва казивања су акцентована и насловљена.

2009.
27. Драгичевић, Милан

Прилози грађи за проучавање српских говора из челиначког краја у 
Западној Босни, СЈ, бр. XIV/1–2, 2009, 421–430. Аутор је био на терену, 
у више наврата током 1996. и 2003. године, где је прикупио грађу у два 
пункта – Бранешцима и Доњој Јошалки.

28. Златковић, Драгољуб
Приповетке и предања из белопаланачког краја, БПЗб, бр. 5, 2009, 165–
178. Ову колекцију је аутор сачинио од теренских записа, прикупљених 
у периоду од 3. до 6. септембра 2009. године у делу општине Бела Па-
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ланка, око Црвене Реке. Велику помоћ аутору је пружила Гордана Илић 
из Црвене Реке, којој се у овом раду и захваљује. Пунктови у којима је 
Д. Златковић забележио казивања су: Топоница, Црнче, Црвени Брег, 
Тамњаница, Црвена Река, Глоговац, Космовац, Вета, Ланиште, Вран-
дол, Кременица и Ниш.

2010.
29. Марковић, Бранкица

Дијалекатски текстови из староседелачких делова Новог Сада, ППЈ, 
бр. 41, 2010, 227–234. Ауторка је у свом раду, као прилог грађи из урба-
не дијалектологије, из своје грађе прикупљене за потребе магистарског 
рада дала дијалекатске текстове из староседелачких делова Новог Сада 
(Роткварија, Подбара, Салајка, Клиса и Слана Бара). Информатори су 
јој били староседеоци Новог Сада три генерације: најстарије (преко 60 
година), средње (од 35 до 60 година) и најмлађе (од 20 до 35 година), 
који су јој причали о разним темема, а у раду је представљен један део 
тих дијалекатских текстова, груписан по генерацијама, и у оквиру тога 
према одређеним тематским областима.

30. Мркшић, Наташа
На Борковом трагу (Медицинска народна знања), Бдење, год. VIII, бр. 
25, јул 2010, 57–61. Н. Мркшић је у потрази за наследницима Бори-
слава Цветковића из Ђуринца (познатијег као Борко травар), чувеног 
травара и бајача (који више није међу живима), у жељи да сазна нешто 
о лековитим травама, стигла до информаторке Љубинке Петровић (рођ. 
1940. године у селу Извор), која живи у Сврљигу, а која је 15 година 
радила са поменутим траваром и ауторки испричала оно што је чула, 
научила и упамтила. Дата је једна њена прича о травару Борку и о саве-
тима које лековите траве лече одређене болести.

31. Радовановић, Драгана
Дијалекатски текстови из Ваљевске Колубаре, ЗбФФКМ, 2010, 421–
450. Д. Радовановић доноси дијалекатске текстове на основу грађе 
снимљене у шест села Ваљевске Колубаре – Бранковина, Дивци, Кла-
ница, Лозница, Лукавац и Попучке. Ауторка је грађу прикупљала у пе-
риоду између 2002. и 2005. године и део тог материјала је објављен у 
њеној монографији Морфолошке особености говора средње Колубаре.6 
Грађа jе снимљена у разговору са информаторима који су причали о 
6 В. под 217.
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разним темама: свакодневном животу на селу, сеоским пословима, ис-
храни, изради ручних радова, итд.

2011.
32. Драгичевић, Милан

Прилози грађи за проучавање српских говора из околине Дервенте 
у сјеверној Босни, СЈ, бр. XVI, 2011, 581–588. „Говори И-Х говор-
ног типа, којим говоре Срби у околини Дервенте“... (581). Грађа је 
снимљена 2008. и 2009. године, у разговору са информаторима из села 
Доњи Детлак, Доњи Календеровци и Појезна.

2012.
33. Реметић, Слободан

Текстови из говора источнобосанских Ера, СДЗб, књ. LIX, 2012, 485–
637. Дата је богата дијалекатска грађа из следећих пунктова: Ковачићи, 
Вучинићи, Коњевићи, Сливње, Жеравице, Радачићи, Доњи Дрецељ, 
Ћуде, Горњи Драпнићи и Врапци.

2013.
34. Марковић, Бранкица

Занимљива казивања старих Новосађана, ГСЈ, год. XXVI, бр. 13, 
2013, 319–328. Ауторка је кроз транскрипте аудио записа спонтаног 
говора најстарије генерације староседелаца Новог Сада, забележила 
занимљиве приче из њихових живота везане за некадашње обичаје при 
прослави Ускрса, Божића, Оцевица, Материца, за поливање девојака, 
свадбе итд.

2017.
35. Радовановић, Драгана – Милица Дејановић

Теренски записи из села Јажинца у Сиринићкој жупи, ГСЈ, год. XXVIII, 
бр. 15, 2017, 219–226. Село Јажинце „налази се у подножју Шар-
планине, у долини Лепенице, између Пиљевца и Бабетиног брда“ (219). 
Ауторке наводе да је то једно од најстаријих села у Сиринићкој жупи 
и да његов говор припада призренско-јужноморавском поддијалекту 
призренско-тимочког дијалекта. Грађа је прикупљена на терену у ав-
густу 2016. године и кроз дате транскрипте представљени су божићни 
обичаји у овом селу.

– 14 –
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Б) Дијалекатски текстови уз које је дат делимичан,
 краћи или дужи, опис грађе

1926–1927.
36. Hraste, Mate

Crtice o bruškom dijalektu, ЈФ, бр. VI, 1926–1927, 180–214. „Selo Brusje 
nalazi se na ostrvu Hvaru u Dalmaciji. Upravo je 5 km udaljeno od samog 
grada Hvara prema severoistoku [...], vere su svi rimokatoličke, a zanimaju 
se vinogradarstvom i ribarstvom“ (180). „Narečje je kao i u mnogim 
drugim okolnim mestima već dosta iskvareno. Uzrok su tome škole, 
novine, časopisi, dolaženje u dodir sa stranim svetom, putovanja po raznim 
mestima Dalmacije [...], zbog dolaženja u dodir sa stranim svetom počeli su 
se upotrebljavati osobito u ozbiljnijim razgovorima štokavski oblici, te je 
mlađi naraštaj počeo gubiti smisao za mnoge starije jezične osobine, kojih 
se starija, a osobito najstarija čeljad, dobro drži. Još mi je spomenuti, da 
u dialektu ima mnogo tuđih reči, a osobito talijanskih, koje su poprimile 
srpskohrvatski oblik i odomaćile se“ (180). Аутор најпре говори о вокали-
ма и консонантима, затим о акценту, облицима, синтаксичким особина-
ма и о лексичком благу. Пети део чини пример везаног говора из пункта 
Брусје – народна приповетка У цара Тројана козје уши (209–210. стр.).

1927–1928.
37. Московљевић, Милош

Акценти поцерског говора, ЈФ, бр. VII, св. 1–2, 1927–1928, 5–68. Аутор 
даје акценат заменица, бројева, глагола и прилога. На крају прилаже и 
текстове (63–68. стр.), као посебно насловљене приче. Информатори 
су му били Манојло Икић из Варне, стар 64 године и Миљко Марић, 
такође из Варне, стар 82 године.

1934.
38. Ружичић, Гојко

Главније особине неких икавских говора Западне Босне, ГЗСВС, св. 1, 
1934, 34–45. Аутор је обишао следеће пунктове на терену – Травник, 
Јајце, Бања Луку, Приједор, Кључ, Бугојно, Горњи Вакуф и делимич-
но њихову непосредну околину. Настојао је да утврди карактеристич-
не црте икавских говора Западне Босне и њихов однос према цртама 
икавских говора у Западној Херцеговини и Средњој Далмацији. Главна 
пажња била је усмерена на муслиманска и католичка насеља, док су по 
страни остала православна. У свим поменутим крајевима које је аутор 
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обишао, како наводи, муслимани и католици су углавном икавци, осим 
у неколико католичких села северозападно од Бања Луке (Драгочај, 
Рамићи, Ивањски, Шимићи и др.), где је наишао на чист ијекавски го-
вор најмлађег херцеговачког типа, са понеким архаизмима и икавизми-
ма. „Сви посматрани икавски говори слажу се међу собом у општим 
линијама у погледу на акцентуацију, морфологију и фонологију, и само 
се у неким детаљима може констатовати понека разлика“ (32). На осно-
ву тих разлика, разграничава три опште групе: 1. говори у водопађи 
Лашве и изворишту Врбаса (Травник и Горњи Вакуф); они прелазе у 
долину Раме (Прозор) и Неретве (Јабланица); 2. говори у долини Врба-
са (Бугојно, Јајце, делимично Бања Лука) и 3. говори у долини Сане 
(Приједор, Кључ). Акцентуација свих ових говора је најновијег типа, 
и морфологија је углавном новијег типа. Аутор говори о акцентуацији, 
морфологији и фонологији. На крају даје и пример везаног говора из 
Травника (44–45. стр.).

1935.
39. Алексић, Радомир

Извештај г. Рад. Алексића, ГЗСВС, св. 2, 1935, 21–25. Аутор је у јуну 
1934. године проучавао говор Васојевића. Том приликом обишао је 
следећа места: Анџелат, Бојовиће, Цецуне, Ђулиће, Коњухе, Божиће, 
Пеовац, Салевиће, Краље, Присоју, Слатину, Забрђе, Трешњево, Сео-
це и Сућеску. Полазна тачка у истраживању био му је пункт Анџелат, 
његово родно место, близу Андријевице. Сва села, како истиче аутор, 
имају исти говор – типичан васојевићки говор. На крају прилаже текст 
народне приче, коју му је казивао информатор из Анџелата (23–25. 
стр.).

40. Милетић, Бранко
Извештај г. Бранка Милетића, ГЗСВС, св. 2, 1935, 12–16. Аутор је бора-
вио на терену у августу и септембру 1934. године и обишао многа ме-
ста у општинама: I. Лијева Ријека, II. Андријевица (Забрђе, Трешњево, 
Трепча...), III. Бијело Поље и IV. Вирпазар (Лимљани). Детаљно је ис-
питао говор Трепче и околних села. Сви говори припадају З-С типу 
и могу се поделити на четири горе поменуте групе. Као критеријум, 
аутор је узео изговор полугласника, Х и акценат. На крају даје једну 
насловљену и акцентовану причу из Трепче, као пример везаног говора 
(15–16. стр.).
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41. Hraste, Mate
Čakavski dijalekat ostrva Hvara, ЈФ, бр. XIV, 1935, 1–59. „Ostrvo Hvar 
je najduže, a po površini drugo dalmatinsko ostrvo: dugo 68 km, a široko 
najviše 10 ½ km, poprečno 4 ½ km“ (2). „U svim mestima ovoga ostrva 
počevši sa zapadne strane, tj. od grada Hvara pa do Zastražišća, sačuvao 
se čakavski dijalekat“ (3). Аутор најпре говори о самогласницима и су-
гласницима, затим о акценту, квантитету и облицима, након којих даје 
примере говора (49–52. стр.) – песме (из пунктова: Дол, Врбањ и Стари 
Град) и домаће приповетке (из пунктова: Врбањ, Свирче и Хвар).

1936.
42. Ружичић, Гојко

Један незапажен босански говор, Прилози за књижевност, језик, 
историју и фолклор, књ. 16, св. 2, Београд, 1936, 236–254. Аутор је у два 
места – Тешњу и Маглају, проучавао њихове главније особине којима 
се одређује место овог говора међу осталим штокавским говорима. 
Најпре говори о акцентуацији, а затим о фонологији и морфологији. 
Након тога прилаже и оглед везаног говора из Тешња (250–251. стр.).

1937.
43. Hraste, Mate

Osobine govora ostrva Visa, Зборник лингвистичких и филолошких 
расправа – А. Белићу о четрдесетогодишњици његова научног рада 
посвећују његови пријатељи и ученици, Београд, Издање „Млада 
Србија“, 1937, 147–154. „Na ostrvo Vis došao je slovenski elemenat u 
isto vreme kada i na ostrvo Hvar. Oba ostrva od najstarijih vremena bila 
su upućena jedno na drugo ekonomski i politički. ’Statuta communitatis 
Pharae’ iz 1331. god. kazuju nam jasno da su u to doba ostrva Vis i Hvar 
sačinjavala jednu opštinu sa sedištem u Hvaru. U takvoj ili sličnoj vezi bio 
je Vis sa Hvarom pre i posle 14. veka. U takvom su odnosu i danas, jer je 
u Hvaru sedište sreza za oba ostrva. Višani govore istim dijalektom kojim 
i Hvarani, pa dijalekti tih dvaju ostrva čine jednu dijalekatsku celinu. No 
ima i nekih razlika između njih u glasovima, akcentu i oblicima“ (147). 
Аутор у овом раду настоји да укаже на те разлике, говорећи посебно 
управо о гласовима, акценту и облицима. Најпре наводи да на острву 
Вису постоје две општине – вишка и комишка. Првој поменутој општи-
ни припадају следећа места: Вис, Постражје, Руковац Стари и Нови, 
Посеље, Плиско Поје, Мариње Земље, Волијак, Пошпиље, Драчево 
Поје, Серењак и Дубоко. Комишкој општини припадају места: Коми-
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жа, Окључна, Потхумље, Боровик, Жејна Глава и Бишево. „Varoš Vis 
(Luka), Komiža i gotovo sva mesta komiške opštine govore cakavski, a ona 
viške opštine i uglavnom deo varoši Visa (Kut), govore čakavski“ (147). 
На крају рада приложени су примери говора из Виса (Луке) и Комиже 
(153–154. стр.), као и карта острва Виса са означеном границом између 
цакавских и чакавских места (стр. 154.).

1940.
44. Hraste. M.

Čakavski dijalekat ostrva Brača, СДЗб, књ. X, 1940, 1–65. Аутор описује 
говор места Ложишћа, а говор осталих места пореди са овим говором 
и износи у чему се разликују. Најпре говори о гласовима и акценту, 
затим о облицима и њиховом акценту, нешто мало говори о синтакси-
чким и лексичким особеностима, а на крају даје и примере говора из 
Ложишћа и Супетра (стр. 63.). Након тога, приложена је карта испи-
тиване области са уцртаним пунктовима који су класификовани према 
дијалекатској припадности на штокавска, штокавско-чакавска, чакав-
ска и цакавска места.

1949–1950.
45. Елезовић, Глигорије Глиша

Један оглед нашега говора из Ораховца у Подрими код Призрена, ЈФ, 
бр. XVIII, св. 1–4, 1949–1950, 133–140. „У лето 1932. године пружила 
ми се беше прилика да посетим текију халветиског реда у Ораховцу 
код Призрена. Становници ове варошице, и православни и муслимани, 
говоре једним српским дијалектом који је у неку руку средина између 
говора Метохије са Косовом с једне и Призрена с друге стране, другим 
речима тај њихов језик је готово нека механичка мешавина говора ко-
совско-метохиског и јужноморавског“ (133). Аутор на крају даје одло-
мак свог разговора са Мером (Имер) Фејзулахом Прбосовићем, дерви-
шем халветиске текије у Ораховцу; даје акцентовани текст (139–140. 
стр.).

1960.
46. Sekereš, Stjepan

Govor baranjskih Srba, ЗбФЛ, бр. III, 1960, 181–187. „Ovdje ću obuhvatiti 
samo govor baranjskih Srba u južnom (jugoslovenskom) dijelu Baranje. 
Govor Srba u madžarskom dijelu Baranje nisam mogao obraditi, jer nisam 
imao mogućnosti obilaziti srpska sela u Madžarskoj“ (181). „U južnoj 
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Baranji Srbi stanuju u ovim mestima: Darda, Beli Manastir (Monoštor), 
Popovac (Ban), Kneževi Vinogradi (Suljoš), Branjina (Kišfaluba), Kamenac 
(Kuva), Jagodnjak (Kačiala), Bolman. U Bolmanu i Kamencu stanuju 
gotovo isključivo Srbi, dok u ostalim mjestima ima Srba od 20–40 %. U tim 
selima stanuju pored Srba i Madžari (K. Vinogradi) ili doseljenici iz raznih 
hrvatskih krajeva, koji su se naselili u ta sela poslije odlaska Nijemaca iz 
Baranje po završetku Drugog svjetskog rata. Baranjski Srbi su se doselili u 
te krajeve u 16, 17. i 18. stoljeću iz gornjeg Podrinja, Polimlja, Poneretavlja 
i od Pive i Tare, dakle iz krajeva, gdje se govorilo ijekavski s novijom 
akcentuacijom (područje istočnohercegovačkog dijalekta). Ti Srbi su kroz 
stoljeća živjeli dosta odvojeno od ostalih Srba u Bačkoj i Slavoniji, a nisu 
ni s baranjskim Hrvatima zbog druge vjere imali jačih veza, te su dobro 
sačuvali svoj starinski govor. Po svojim glavnim osobinama (akcenat, 
refl eks jata) govor baranjskih Srba pripada istočnohercegovačkom dijalektu, 
ali u njima ima i elemenata vojvođanskih dijalekata (čerez, na koli, idem kod 
Pere, kopa s motikom, fala, nuz, briniti se, njev itd.). Neke od tih elemenata 
su baranjski Srbi mogli primiti iz Bačke, dok se ostale jezične pojave nalaze 
i u govoru baranjskih Hrvata. U najnovije vrijeme pod utjecajem knjiga i 
novina počinje pomalo prodirati ekavština u govor baranjskih Srba“ (181). 
Аутор је обрадио најважније језичке елементе: акценат и кванти-
тет, гласове, облике и синтаксу, након којих је дао мали речник и три 
насловљена дијалекатска текста из Белог Манастира, Дарде и Болмана 
(186–187. стр.).

1963.
47. Sekereš, Stjepan

Govor osječkih Srba, ЗбФЛ, бр. VI, 1963, 139–148. Аутор описује го-
вор осјечких Срба (обрађује гласове, облике, нешто мало говори о син-
такси, даје речник, и то не свих речи које се употребљавају у говору 
осјечких Срба, „već samo one riječi koje se po obliku ili akcentu razlikuju 
od književnih riječi, zatim one riječi koje se slažu s književnim riječima, ali 
su karakteristične za osječki govor ili se u osječkoj okolini govore u drugom 
obliku“ (145). Након тога, аутор даје два насловљена дијалекатска тек-
ста, од којих је само други акцентован и забележен у Осијеку (стр. 148.).

1963–1964.
48. Московљевић, Милош

Икавски говор у СР Србији, ЈФ, бр. XXVI, св. 1–2, 1963–1964, 471–509. 
Аутор говори о садашњем стању и размештају икавизама у западној 
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Србији, односно у Подрињу. Обишао је села у Азбуковици, Рађевини, 
Ваљевској Подгорини, Ужичком Подрињу и Босанском Подрињу. Како 
сам наводи „Територија коју сам обишао утврђујући данашње стање 
икавског говора у западној Србији налази се једним делом у области 
ијекавског наречја: ранији рачански срез, азбуковичка и рађевска села 
поред Дрине, босанска села с леве стране Дрине и горња села Ваљевске 
Подгорине, а другим делом у области екавског наречја: планинска азбу-
ковичка села, даље од слива Јадра, као и рађевска села у истом сливу и 
нижа села Ваљевске Подгорине“ (490). На крају прилаже текстове из 
Љештанског (у Ужичком Подрињу) и Козлука (у Босанском Подрињу), 
које је чуо од Алије Пекмезовића, старца од 84 године, досељеног из 
Сокола (495–496. стр.).

1964.
49. Ivić, Pavle

O govoru ličkih čakavaca (okolina Otočca), ЗбФЛ, бр. VII, 1964, 127–139. 
„Ispitujući čakavske govore jula 1959. godine, posetio sam Otočac i okolinu 
i proveo nekoliko dana beležeći materijal u Prozoru (4 km jugoistočno od 
Otočca) i Lešću (12 km jugoistočno od Otočca). U ovom prilogu objavljujem 
važnije rezultate tih ispitivanja, dodajući tekstove“ (127). Аутор наводи прво 
особине говора Лешћа, а затим и белешке о говору Прозора. На крају 
прилаже текстове у виду малих насловљених прича и одломке из разго-
вора, прво из Лешћа (132–135. стр.), а затим из Прозора (135–138. стр.).

50. Sekereš, Stjepan
Govor daljskih Srba, ЗбФЛ, бр. VII, 1964, 141–152. „Dalj je veliko 
naselje uz Dunav u kome danas živi preko 8000 stanovnika (Srba, Hrvata, 
Mađara)“... (141). „Danas svi stanovnici toga naselja govore ekavski 
s novijom akcentuacijom, dok se u okolnim srpskim naseljima govori 
jekavski. Daljski govor možemo uvrstiti u šumadijsko-vojvođanski dijalekt, 
ali u njemu ima nešto elemenata i ekavskog govora Slavonske Podravine. 
U najnovije vrijeme u daljski govor sve više prodiru preko škola, knjiga i 
štampe elementi srpskog književnog jezika“ (141). Аутор говори најпре 
о гласовима, затим о облицима, творби речи и синтакси. Следе мали 
речник и два насловљена текста из овог пункта (стр. 151.).

1966.
51. Алексић, Радомир – Славко Вукомановић

Основне особине александровачког и бруског говора, Анали Фило-
зофског факултета, књ. 6, 1966, Београд, 291–319. Аутори су крајем 
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маја и почетком јуна 1965. године боравили 20 дана у Александров-
цу и Брусу, настојећи да утврде главне особине александровачког и 
бруског говора, као и однос александровачког према бруском говору. 
„Говор овог подручја, иако по својим основним особинама представља 
део косовско-ресавског говора, није сасвим чист дијалекатски тип. У 
њему се огледа, нарочито у морфологији, знатан утицај староштокав-
ског дијалекта“ (291). Аутори су боравили у следећим пунктовима у 
околини Александровца и Бруса: Кожетин, Дренча, Стањево, Витково, 
Стубал, Ракља, Ратаје, Боботе, Латковац, Поповац, Велика Врбница, 
Кобиље, Мала Грабовница и Рибаре. У раду су се бавили акцентом и 
квантитетом, затим фонетиком, морфологијом, грађењем речи и син-
таксом. Након тога приложили су и мали речник. На крају рада дати 
су дијалекатски текстови из следећих пунктова: Велика Грабовница, 
Кобиље и Стубал (316–319. стр.).

52. Петровић, Драгољуб
Прилог познавању акценатског система у пјешивачком говору, ЗбФЛ, бр. 
IX, 1966, 129–135. „Граница Пјешиваца полази од Орлине, у подножју 
Будоша, према истоку, преко Сливља до Буавица, одакле скреће према 
југозападу и преко острошких греда, између Повије и Дабовића, пада 
на Главу Зете, одавде граница иде Зетом до Кујаве, а онда окреће према 
западу и избија на пут Даниловград–Никшић и њиме допире до близу 
Курила, од Курила граница окреће према северозападу, обухвата Ржи-
ште, преко Берове стране, оранске гомиле, источно од Тутиних дола, 
преко Џерове локве, Љесковог кома и Лигунара избија на Орлину“ 
(129). „У Пјешивцима се јасно издвајају два акценатска типа: новошто-
кавски (у ГП) и ’бјелопавлићки’ (у ДП)“ (129). На крају аутор прилаже 
један насловљени дијалекатски текст из пункта Витасовићи (стр. 134.).

1967.
53. Петровић, Драгољуб

Неке вокалске и консонантске карактеристике пјешивачког говора, 
ЗбФЛ, бр. X, 1976, 161–169. „Пјешивци се налазе у области централ-
не Црне Горе, у којој се стара Катунска нахија додирује с Никшићким 
пољем, на северу, и са Бјелопавлићима, на истоку. Према подацима 
којима ми располажемо, зна се да овај говор предваја граница између 
источнохерцеговачког и зетско-ловћенског дијалекта“ (161). Аутор 
указује на неке вокалске и консонантске одлике овог говора. У прилогу 
даје и један дијалекатски текст из Церова (167–169. стр.).
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1969.
54. Sekereš, Stjepan

Govor Antina i Tordinaca, ЗбФЛ, бр. XII, 1969, 207–220. „Antin i Tordinci 
se nalaze u istočnom dijelu Slavonije, sjeverno od Vinkovaca. To su 
starosjedilačka hrvatska naselja u kojima je iz početka bilo i Mađara, ali su 
se oni iselili gotovo sasvim za vrijeme turske vladavine koncem 17. vijeka. 
Za vrijeme turskog prodiranja u te krajeve, a i kasnije, doselilo se u ta mjesta 
i nešto stanovnika iz okolnih sela“ (207). „Oba ta sela govore ikavski i imaju 
staru akcentuaciju, jedno i drugo po onome tipu koji govore ikavci s druge 
strane Vuke, oko Vinkovaca i Vukovara [...]. Taj govor po svojim osobinama 
pripada govoru koji je S. Ivšić prikazao u svom poznatom radu „Današnji 
posavski govor“. S. Ivšić u svom radu nije obuhvatio ta dva sela, ali je u 
dijalektološkoj karti uključio ta dva sela u posavski govor“ (207). Грађу за 
овај рад аутор је прикупљао од 1959. до 1962. године. Након одељака о 
акценту, гласовима, облицима и творби речи, дат је речник од око 300 
речи које су по свом облику и акценту карактеристичне за говор Анти-
на и Тординаца. На крају су приложена три насловљена дијалекатска 
текста из ова два пункта (219–220. стр.).

1970.
55. Петровић, Драгољуб

Прилог познавању муслиманских говора западне Босне, ГФФНС, 
књ. XIII/1, 1970, 335–352. Аутор је грађу за овај рад сакупио у току 
летњих месеци 1967. и 1968. године у Ћели (код Приједора), Шехов-
цима (код Санског Моста), Велечеву (код Кључа) и у Доњем Мајдану 
(на средокраћи између Бањалуке и Санског Моста). Циљ овог рада је 
био да се у основним цртама представе говорне карактеристике у че-
тири муслиманска села Босанске крајине. Након одељака о гласовном 
систему, облицима и синтакси, приложени су и дијалекатски текстови 
из пунктова Доњи Мајдан и Велечево (350–352. стр.).

56. Ћупић, Драго
Акценат именица у бјелопавлићком говору, ППЈ, бр. 6, 1970, 135–152. 
„Бјелопавлићи су племе у Црној Гори које се налази у доњем току ријеке 
Зете, од њеног поновног изворишта на Глави Зете до Спужа. Источно 
и сјевероисточно од Зете племе захвата побрђа планински вијенаца 
Лисца и Прекорнице. Са западне и југозападне стране Бјелопавлићи се 
граниче Пјешивцима и селима Катунске нахије (Загреда и села Доњег 
Загарача – Лазарев Крст, Јабуке, Плана и Билећа), а са југоистока Пипе-
рима“ (135). „Када је ријеч о говору Бијелопавлића, треба констатовати 
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чињеницу да се овдје не ради о јединственом акценту. У том погледу 
Бјелопавлићи су подијељени на два дијела: сјеверозападни дио, онај 
према Горњим Пјешивцима, има претежно акцентуацију херцегова-
чких говора, и источни дио Бјелопавлића, а то је више од 4/5 насељеног 
дијела племена, који има друге акценатске карактеристике. Граница 
између ове двије зоне иде линијом: Добро Поље – Мијокусовићи и изла-
зи на Купиново и Међеђе. Западно од те линије је подручје са претежно 
херцеговачким акцентом а источно – подручје које има посебан акце-
нат“... (136). Аутор у раду говори само о акценту овог источног већег 
дела Бјелопавлића, и то посебно о акценту именица м. ж. и ср. рода. На 
крају даје и пет кратких дијалекатских текстова из следећих пунктова: 
Подглавице–Мартинићи, Градина–Мартинићи, Кујава, Шобајићи–Вра-
жегрмци и Косови Луг (151–152. стр.).

1972.
57. Петровић, Драгољуб

Гласовне особине говора Врачана у Зети, ГФФНС, књ. 15/1, 1972, 179–
210. Након одељка о вокализму и консонантизму дати су дијалекатски 
текстови (200–209. стр.).

58. Петровић, Драгољуб
О говору Змијања (IV), ЗбФЛ, бр. XV/2, 1972, 151–211.7 У овом раду 
аутор говори о синтакси, и то о употреби падежа, затим о синтакси 
глагола и даје напомене о реченици. Аутор је био на терену у Змијању 
у току летњих месеци 1966. и 1967. године и обишао већи број пункто-
ва, наводећи податке и о конфесионалној припадности становништва у 
тим местима. На крају су приложени дијалекатски текстови из пункто-
ва: Мусићи, Стричићи, Сасина, Миљаковци, Мелина, Голеши и Доња 
Кола (194–202. стр.).

59. Секереш, Стјепан
Говор славонских Срба, ЗбФЛ, бр. XV/1, 1972, 211–240. „У овом раду 
обухватит ћу говор славонских Срба у свим подручјима Славоније (Сла-
вонска Подравина, нашички крај, Пожешка котлина, новогради шки крај, 
пакрачки крај). У сваком од тих подручја обишао сам једно или више 
насеља, те ћу на темељу њихова говора приказати основне карактери-
стике говора славонских Срба“ (212). „У цијелом подручју Славоније 
7 Овом раду претходе следећи радови проф. Д. Петровића: О говору Змијања, ЗбФЛ, 

бр. XIV/1 (1971), 171–232; О говору Змијања (II), ЗбФЛ, бр. XIV/2 (1971), 171–198. и О говору 
Змијања (III), ЗбФЛ, бр. XV/1 (1972), 139–176. Касније су сви ови радови обједињени и 
објављени у виду монографије О говору Змијања, Нови Сад: Матица српска, 1973.
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екавски говоре само нека насеља у источном дијелу Славоније (Осијек, 
Даљ, Борово, Брдашин), док у свим осталим насељима славонски Срби 
говоре ијекавски, али код млађег становништва могу се већ чути и неке 
екавске ријечи, што можемо објаснити утјецајем српског књижевног 
језика“ (211). Аутор посебно обрађује акценат и квантитет, затим фоне-
тику, морфологију, творбу речи и синтаксу. Даје мали речник, а на крају 
прилаже и дијалекатске текстове забележене у следећим пунктовима: 
Тења, Резовац, Трапари и Медари (238–240. стр.).

1973.
60. Арсовић, Југослава

Главне фонетске особине говора Блаца и околине, ППЈ, бр. 9, 1973, 
55–77. „Блаце је варошица у Топличкој котлини, 24 км западно од 
Прокупља у долини реке Блаташнице“... (55). „Говор Блаца и околине, 
по својим основним фонетским особинама, чини део косовско-ресав-
ског дијалекта“... (56). Ауторка је грађу почела да прикупља 1969. годи-
не на магнетофонске траке, а будући да је и сама из тог краја (рођена је у 
месту Стубал код Блаца), често је тамо одлазила и боравила код родби-
не, што је искористила и за своја дијалектолошка и микротопонимијска 
истраживања. Села у којима је сакупила грађу су: Стубал, Трбуње, 
Попова, Међухана, Шиљомана, Сварче и Блаце. Ауторка у раду даје 
напомене о акценту, вокализму и консонантизму. На крају прилаже и 
дијалекатске текстове из пунктова Стубал и Међухана (76–77. стр.).

61. Петровић, Драгољуб
Главније особине акценатског система у говору Врачана, ЗбФЛ, бр. 
XVI/2, 1973, 173–195. Аутор износи опште појаве које се тичу акцента 
у говору Врачана у Зети. Након тога, говори о акценту именица, приде-
ва, заменица, бројева, глагола и гл. времена и гл. придева и прилога. На 
крају су дати дијалекатски текстови из овог пункта које је забележио 
Б. В. Марковић, а акценат проверио проф. Д. Петровић (191–195. стр.).

62. Петровић, Драгољуб
Морфолошке особине у говору Врачана, ГФФНС, књ. 16/1, 1973, 201–
233. Након одељка о врстама речи, аутор у прилозима даје дијалекатске 
текстове (227–233. стр.).

63. Секереш, Стјепан
Говор Нове Градишке и околине, ЗбФЛ, бр. XVI/1, 1973, 207–237. Ау-
тор описује говор Нове Градишке и њене околине. Најпре говори о 
акценту и квантитету, затим о фонетици, морфологији, творби речи и 
синтакси. Даје и речник од око 220 речи које су карактеристичне за 
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овај говор, а по облику се разликују од истих речи у књижевном језику. 
На крају прилаже и насловљене дијалекатске текстове из следећих 
пунктова: Баничевац, Опатовац, Нова Градишка, Подвршко, Гилетин-
ци и Стара Градишка (232–234. стр.). Аутор истиче да су у неким од 
тих насеља (Баћин Дол, Баничевац, Церник, Ковачевац, Љупина, Нова 
Градишка, Опатовац, Првча) још сачуване главне особине славонског 
дијалекта – икавски говор, шћука, звижђат, весел, наслоњит, чобан, 
кошћом, вишји, клекнит, почимат, с никим и др. „У осталим хрватским 
насељима (Драгалић, Гилетинци, Подвршко, Стара Градишка) готово 
је превладао ијекавски говор с новоштокавском акцентуацијом и ново-
штокавским облицима, стога та насеља заједно са српским насељима 
тога подручја можемо уврстити у источнохерцеговачки дијалекат“ 
(207).

64. Суботић, Љиљана
Главне фонетске особине семберијског говора, ППЈ, бр. 9, 1973, 79–127. 
Ауторка је грађу снимила на магнетофонске траке у следећим селима: 
Балатун, Даздарево, Трњаци, Сухо Поље, Којчиновац, Доња Трнова, Ве-
лика Обарска и Горње Црњелово. „Говор Семберије је део И-Х дијалекта 
са стандардним новоштокавским акценатским системом“ (80). Аутор-
ка у раду говори о вокализму и консонантизму, а на крају прилаже и 
шест кратких дијалекатских текстова из следећих места: Сухо Поље, 
Којчиновац, Трњаци, Даздарево и Балатун. (124–126. стр.).

1974.
65. Арсовић, Југослава

Акценат именица мушког рода у говору Блаца и околине, ГФФНС, књ. 
17/1, 1974, 195–207. Ауторка посебно обрађује акценат једносложних 
именица, акценат двосложних именица с непостојаним а, акценат 
двосложних именица са двосложном основом, акценат тросложних и 
акценат четворосложних именица, након којих на крају прилаже два 
кратка дијалекатска текста из пунктова Попова и Међухана (стр. 206.).

66. Петровић, Драгољуб
Из синтаксичке проблематике говора Врачана, ГФФНС, књ. 17/1, 1974, 
161–182. Аутор посебно обрађује употребу падежа, затим даје напо-
мене о глаголима и везницима и одељак из конгруенције, након којих у 
прилозима даје казивања старих Врачана (177–182. стр.).

67. Суботић, Љиљана
Главније морфолошке особине именица у говору Семберије, ГФФНС, 
књ. 17/1, 1974, 183–194. „Говор Семберије део је источнохерцеговачког 
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дијалекта са ијекавском заменом јата и стандардним новоштокавским 
акценатским системом“ (183). Своја језичка испитивања ауторка је 
ограничила на језик семберијских Срба. Грађу је прикупила на тере-
ну током лета и јесени 1972. године и том приликом посетила следећа 
села: Балатун, Даздарево, Трњаци, Сухо Поље, Којчиновац, Доња 
Трнова, Велика Обарска и Горње Црњелово. У августу 1974. године 
поново је боравила у селима Којчиновац, Сухо Поље и Велика Обарска 
„ради комплетирања морфолошке грађе потребне за овај рад“ (183). 
Ауторка је настојала да описом деклинације именица допринесе бољем 
познавању семберијског говора. Посебно обрађује именице мушког 
рода, затим именице средњег и женског рода II и III именичке врсте, 
након којих прилаже дијалекатске текстове из Сопоља и Којчиновца 
(192–193. стр.).

1975.
68. Наранчић, Љубица

Фонетске и морфолошке особине говора села Дољана у Лици, ППЈ, 
бр. 11, 1975, 107–137. „Дȍљни (ген. Дољнӣ) захватају једним својим 
делом омање поље, најисточнији кут Гацке долине. Оно се рачва у дра-
ге међу брда Мале Капеле, те је настала природна подела на Горње и 
Доње Дољане“... (107). „Говор села Дољана припада источнохерцего-
вачком дијалекту, те има пет класичних вокала и вокално р. Осим тога, 
треба напоменути, сугласници Л и Н у позицији испред ненаглашеног 
И > Ø могу имати вокалску функцију“ (110). Ауторка најпре описује 
вокале и пратеће особине: сажимање вокала, хијат и испадање слогова, 
затим говори о сугласницима и сугласничким променама – асимилацији 
и дисимилацији сугласника, губљењу звучности, губљењу сугласника, 
секундарним сугласницима и јотовању. Потом прелази на морфологију, 
у оквиру које прати посебно врсте речи (променљиве и непроменљиве). 
На крају прилаже и текстове од три информатора, који су причали о 
женским пословима, косидби и вршидби, вагану, хајдуцима и о Николи 
Савољину (132–137. стр.).

69. Sekereš, Stjepan
Govor Slavonske Podravine (II), ЗбФЛ, бр. XVIII/1, 1975, 185–221.8 У 
раду аутор говори о творби речи и синтакси овог краја. Након тога, 
прилаже речник, а у посебном одељку говори о односу подравског 
8 Овом раду претходи рад од истог аутора Govor Slavonske Podravine, ЗбФЛ, бр. XVII/2 

(1974), 125–172, у којем се говори о акценту и квантитету, фонетици и морфологији овог 
краја.
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говора према суседним говорима – кајкавском наречју, говору Сла-
вонске Посавине и источнохерцеговачком дијалекту. Посебан одељак 
посвећен је причи о положају овог говора међу хрватским и српским 
говорима. На крају су приложени дијалекатски текстови подељени на 
источни: Ердут, Аљмаш, Брођанци, Валпово, Желчин, Беничанци, Пе-
тревци, Чамагевци, Чрнковци, Пореч, Радиковци, Шаг, Нард, Харка-
новци, Марјанци, Бизовац, Сатница, Ракитовица, Велишковци, Свети 
Ђурађ, Доњи Михољац, Голинци, Црнац (209–218. стр.) и западни део: 
Чађавица, Мославина, Сопје, Предрево (219–220. стр). Аутор наводи 
да се говор Славонске Подравине може поделити у два основна говора 
– источни и западни и да је главна разлика између њих у акценту, изго-
вору гласа ч, изговору инфинитива и у творби компаратива. „Oba ta 
govora zajedno s govorom virovitičkog kraja možemo uvrstiti u podravski 
poddijalekat, koji zajedno s posavskim i južnobaranjskim poddijalektom 
čine slavonski dijalekat. Govor ijekavskih doseljenika u tom kraju možemo 
uvrstiti u istočnohercegovački dijalekat, a govor osječkih i daljskih Srba čine 
oaze šumadijsko-vojvođanskog dijalekta u području slavonskog dijalekta“ 
(208).

1976.
70. Sekereš, Stjepan

Govor Virovitice i okolice (II), ЗбФЛ, бр. XIX/1, 1976, 93–113.9 У 
раду аутор говори о синтакси овог говора, даје речник, а прилаже и 
12 насловљених дијалекатски текстова подељених у две групе: 1. 
Подручје ијекавског говора (Вировитица, Рушани, Турановац, Бачевац, 
Будровац, Гаћиште) (106–109. стр.) и 2. Подручје екавског говора (Бре-
зовица, Бушетина, Стари Градац, Лозан, Буковица, Вукосављевица) 
(109–113. стр.).

71. Sekereš, Stjepan
Govor Požeške kotline, ЗбФЛ, бр. XIX/1, 1976, 173–248. Аутор је грађу 
сакупљао 1965. и 1966. године. Најпре говори о односу овог говора 
према суседним говорима – говору Славонске Посавине, говору Сла-
вонске Подравине и источнохерцеговачком дијалекту, затим говори о 
акценту и квантитету, фонетици, облицима, творби речи и синтакси, а 
9 Овом раду претходи рад од истог аутора Govor Virovitice i okolice (I), ЗбФЛ, бр. XVIII/2 

(1975), 161–207, где се говори о односу говора Вировитице и суседних говора – кајкавског 
наречја, говора Славонске Подравине и источнохерцеговачког дијалекта, затим о положају 
говора Вировитице и околине међу хрватским и српским говорима, а након тога и о акценту, 
квантитету, фонетици, морфологији и творби речи.
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прилаже и речник. Након тога, дато је 16 насловљених дијалекатских 
текстова из разних подручја Пожешке котлине (237–244. стр.). Тексто-
ви су груписани по зонама: I. Подручје икавског говора (Дољановци, 
Стражеман, Велика, Ново Село) (237–239. стр.), II. Подручје икавско-
јекавског говора (Пољанска, Романовци, Зарилац, Еминовци, Грабарје, 
Дервишага, Јагуплије) (239–241. стр.) и III. Подручје ијекавског говора 
(Јакшић, Рајсавац, Брестовац, Славонска Пожега, Мигаловци) (241–
244. стр.). „U istočnohercegovački dijalekat možemo svrstati ova naselja u 
Požeškoj kotlini: 1. Na zapadnoj strani: Žigerovce, Perence, Oljase i Bratulje 
(srpska naselja), 2. U središnjem području selo Granje (srpsko naselje), 3. 
Na istočnoj strani srpska naselja: Gradište, Duboku, Ciglenik, Latinovce i 
Migalovce. Sva ostala naselja pripadaju slavonskom dijalektu“ (187).

1977–1978.
72. Арсовић, Југослава

Акценат именица женског рода у говору Блаца и околине, ППЈ, бр. 13–
14, 1977–1978, 69–79. Ауторка представља акценатске особине имени-
ца с конгруенцијским индикатором женског рода Кf и парадигматским 
индикатором -а и -ø. Приликом утврђивања акценатских типова, во-
дила је рачуна о броју слогова и о карактеру и дистрибуцији акцента. 
На крају ауторка прилаже и два дијалекатска текста, забележена од две 
информаторке у местима Попова и Шиљомана (стр. 79.).

1978.
73. Ивић, Павле

Белешке о биограчићком говору, СДЗб, књ. XXIV, 1978, 125–176. Дати 
су Огледи везаног говора из Железника и Рушња (170–171. стр.).

1979.
74. Јурчевић, Иван

Прилог познавању говора села Ковача код Дувна, ППЈ, бр. 15, 1979, 101–
120. Село Ковачи једно је од већих села у општини Дувно, у југозападној 
Босни. Аутор је грађу сакупљао повремено од 1975. до пролећа 1978. го-
дине, а како му је то матерњи говор, у великој мери ослонио се и на соп-
ствени језички осећај. Грађа је бележена према упитнику Павла Ивића 
Инвентар фонетске проблематике штокавских говора. Аутор најпре 
говори о вокализму и консонантизму, а затим и о морфолошким особено-
стима овог говора. На крају рада приложен је насловљени дијалекатски 
текст, као пример ковачког говора (118–119. стр.).
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75. Петровић, Наталија
Главније фонетске особине неких српских говора у Мађарској, ППЈ, 
бр. 15, 1979, 71–99. У овом раду ауторка описује гласовни систем у 
говору три села у српској дијаспори у Мађарској (Калаз, Бата и Помаз). 
Грађа је прикупљена 1977. и 1978. године у поменутим селима, и то у 
спонтаним разговорима са информаторима, а касније је допуњена на 
основу упитника Инвентар фонетске проблематике штокавских го-
вора Павла Ивића. Поред тога, ауторка је имала и доста старијих запи-
са, из ранијих година, када је у истим местима прикупљала ономасти-
чку грађу. На крају су приложени дијалекатски текстови, као примери 
везаног говора, из ова три пункта (83–99. стр.).

1980.
76. Пецо, Асим

Прилози говору пријепољског краја – II. Говор села Хисарџика, 
Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића VIII, Пријепоље: 
Заједница основног образовања и васпитања у Пријепољу, 1980, 251–
262. Говор овог села, како наводи аутор, припада млађим штокавским 
говорима, „у основици источнохерцеговачког типа, али који у многим 
појединостима одступају од тих говора и чине посебан тип у склопу 
новоштокавских говора као дијалекатске цјелине“ (251). У раду гово-
ри о четири особине овог говора – рефлексу јата, судбини африката, 
судбини фонеме Х и о неким акценатским особеностима, настојећи да 
сагледа место овог говора међу осталим говорима херцеговачког типа. 
На крају су приложени дијалекатски текстови из овог пункта (259–262. 
стр.).

77. Sekereš, Stjepan
Govor Hrvata u zapadnoj Bačkoj, ЗбФЛ, бр. XXIII/1, 1980, 135–205. „U 
zapadnobačkom Podunavlju nalazi se osam hrvatskih (šokačkih) naselja, 
u kojima živi oko 40000 Hrvata“ (135). То су следећа места: Сантово (у 
Мађарској), Бачки Брег, Бачки Моноштор, Сонта, Бач, Вајска, Бођани и 
Плавна. Аутор се одлучио да опише говор Хрвата у западној Бачкој, по-
што раније није био детаљније обрађен и истиче да није лако одредити 
његово место међу хрватским и српским говорима. Посебно се бавио 
описом акцента и квантитета, затим фонетиком, морфологијом, твор-
бом речи и синтаксом, а приложио је и речник. Закључује „da govor 
Hrvata u zapadnoj Bačkoj po svojim akcenatskim, fonetskim, morfološkim, 
sintaksičkim i leksičkim osobinama pripada slavonskom dijalektu. On je 
po svojim osobinama najbliži južnobaranjskom govoru, zato ga možemo s 
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južnobaranjskim govorom uvrstiti u jedan poddijalekat“ (138). На крају су 
приложени насловљени дијалекатски текстови из пунктова: Бачки Брег, 
Бачки Моноштор, Сонта, Бач, Вајска, Бођани и Плавна (197–200. стр.).

78. Sekereš, Stjepan
Govor Srba u južnoj Baranji, ЗбФЛ, бр. XXIII/2, 1980, 127–188. У овом 
раду обрађен је говор насеља: Бели Манастир, Болман, Брањина, Дар-
да, Јагодњак, Кнежеви Виногради и Поповац. Аутор је грађу прикупио 
у периоду од 1958. до 1979. године. „Govor Srba u južnoj Baranji pripada 
istočnohercegovačkom dijalektu“ (129). Најпре се говори о акценту и 
квантитету, затим о фонетици, морфологији, творби речи и синтак-
си, након којих је дат и речник. На крају су приложени насловљени 
дијалекатски текстови из поменутих пунктова (184–187. стр.).

1981.
79. Марковић, Благоје В.

Фолклористички записи из Враке, ППЈ, бр. 17, 1981, 199–209. Аутор 
доноси неку врсту веровања из овог краја у две целине: 1. Оља се и 2. 
Не-оља-се, затим 3. Знаци, па 4. Клетве, 5. Благослови и 6. Изреке. На 
крају даје и неколико дијалекатских текстова (207–209. стр.).

80. Савићевић, Александар
Говор Доње Беле Реке, Развитак, бр. 1, 1981, 84–88. „Село Доња Бела 
Река налази се на истоименој реци, источно од града Бора. По тврђењу 
Маринка Станојевића село је насељено миграционом групом Косова-
ца у време Велике сеобе 1690. године. Према новијим испитивањима 
др Мирослава Драшкића један део становништва је из околине Новог 
Пазара. У селу постоји Влашка мала што упућује на мешање и стапање 
становништва са Власима. Иначе, село је једина оаза српскохрватског 
говора у општини Бор. У осталим селима борске општине говори се 
влашки. По говорним особинама припада групи архаичнијих екавских 
говора новоштокавског дијалекта, односно косовско-ресавским гово-
рима“ (84). Испитивања су вршена у току 1975. и 1980. године. Аутор 
најпре говори о фонетици и морфологији, затим нешто мало о синтак-
си, лексици и акценту, а на крају прилаже и дијалекатски текст из овог 
места (86–87. стр.).

1985.
81. Малетић, Нада

Из проблематике гласовног система у говору Боботе код Вуковара, ППЈ, 
бр. 21, 1985, 59–81. „У источном делу Славоније, у којем се налази и 
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село Бобота, славонски Срби екавски говоре само у неким насељима 
(Даљ, Борово, Брдашин, Трпиња) док су остала места ијекавска. На 
осно ву историјских података Стјепан Павичић утврђује да су славонски 
староседеоци екавци и икавци, па је јекавизам у околини Осијека, Вин-
коваца и Вуковара, могао бит донет тек након пада тог дела Славоније 
под Турке 1536. године. Турска проваљивања су старо становништво 
у многим местима, готово потпуно, уништила и касније су Турци та 
места насељавали најчешће становништвом из источне и северне Бо-
сне, источне Херцеговине, делом из западне Црне Горе, а мањи број је 
из Србије и Срема“ (59). „Данашњи гласовни систем боботског гово-
ра у основним линијама подудара се са осталим ијекавскоштокавским 
говорима. Оно што је Стјепан Секереш утврдио, проучавајући говоре 
славонских Срба, може у главним цртама да важи и за говор Боботе; 
међутим ја сам свој рад проширила, служећи се и упитницима Павла 
Ивића и Берислава Николића“ (60). Ауторка је грађу прикупљала 1984. 
године, снимајући разговоре са пет информатора (рођених 1893, 1904. 
и 1924.) на магнетофонске траке. У раду прво говори о акцентуацији, 
затим о вокализму и консонантизму. На крају прилаже и дијалекатске 
текстове из овог места (78–81. стр.).

82. Томић, Емина
Особине гласовног система дрежничких колониста у Бајмоку, ППЈ, 
бр. 21, 1985, 33–58. „На северу Бачке, 30 км југозападно од Суботице, 
смештено је село Бајмок са око 13000 становника. Село је подељено 
на два дела. Већи део (Рата) насељен је становништвом из дрежни-
чког краја, а у мањем његовом делу (Папрењача) налазе се староседе-
оци: Буњевци и Мађари. Дрежничани су у Бајмок колонизовани 1945. 
године [...]. Њихови преци су Крајишници који су се у дрежнички 
крај населили у првој половини XVII века из околине Цазина“ (33). 
„Њихов говор и њихови обичаји, иако су променили средину, остали су 
углавном неизмењени. Утицај Буњеваца и Мађара на њихов језик није 
знатан. Највише промена претрпела је лексика, док је фонолошких 
и морфолошких промена веома мало. Све су промене извршене под 
утицајем нашег књижевног језика. Ово се, наравно, односи на старије 
генерације, јер је говор млађих генерација, под утицајем школе, знатно 
измењен“ (33–34). Ауторка је грађу прикупљала у пролеће 1983. годи-
не у Бајмоку. Информатори су јој били муж и жена (старости 74 и 70 
година), обоје рођени у селу Томићи. У раду на терену користила је 
упитник Павла Ивића Инвентар фонетске проблематике штокавских 
говора, као и радове Божидара Финке о горскокотарским штокавским 
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говорима. Ауторка најпре говори о вокализму, па о консонантизму, а на 
крају даје и дијалекатске текстове из овог пункта (42–58. стр.).

1987.
83. Ракић-Милојковић, Софија

Основне фонетске особине говора Доње Мутнице (код Параћина), 
ППЈ, бр. 23, 1987, 29–61. У овом раду ауторка даје напомене о акценту, 
вокалском и консонатском систему у говору поменутог села. Грађу за 
овај рад сређивала је у лето 1986. године, према упитнику Павла Ивића 
Инвентар фонетске проблематике штокавских говора, док су акце-
натске напомене делимично дате према упитнику Берислава Николића 
– Упитник за испитивање акцента у штокавским говорима. На крају 
су дати дијалекатски текстови из овог места (52–61. стр.).

1988.
84. Ђуровић, Радосав

О неким прозодијским и гласовним особинама говора села Равни код 
Титовог Ужица, ЗбФЛ, бр. XXX/1, 1988, 177–180. Село Равни смеште-
но је на обронцима Златибора, 25 км јужно од Ужица. Аутор је грађу 
забележио у разговору са неколико мештана овог села. У овом раду дао 
је само један део материјала, који је поредио са стањем у Горобиљу и 
у Вуковој норми. „Равањски идиом са четвороакценатским системом 
и новијим облицима деклинације, спада у ијекавске говоре херцегова-
чког типа ван граница Херцеговине. Ијекавизам се у говору старијих 
још добро одржава“ (177). Наводи прво прозодијске, а након њих и фо-
нетске особине. На крају прилаже један дијалекатски текст из испити-
ваног села (стр. 180.).

85. Lisac, Josip
Iz goranskog vokalizma, ЗбФЛ, бр. XXXI/2, 1988, 137–175. „Gorski 
kotar većim je dijelom kajkavski kraj: prema A. Buriću (1983, str. 28–29) 
kajkavaca među Goranima ima 69,2 %, štokavaca 18,7 % (ijekavci 12,8 %, 
ikavci 5,9 %), čakavaca 10,4 %, te ostalih 1,7 %. Dakako ti rezultati bili bi 
drugačiji kad bismo govorili samo o stanovništvu općina Čabar, Delnice 
i Vrbovsko, odnosno o Gorskom kotaru u kakvim drugačijim granicama. 
Misleći samo na uže goransko područje, čakavci u istočnoj zoni žive u 
Vrbovskom, Jablanu i okolici, na zapadu u Slavici, Brestovoj Dragi i još 
nekim mjestima; štokavski ijekavski govori se u Srpskim Moravicama, 
Gomirju, Vojnom Tuku i još nekim manjim mjestima, dok ikavci žive u 
Mrkopolju, Sungeru i Liču“...(137). Аутор даље наводи да се према 
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Брозовићу и Лончарићу горански кајкавци „označuju kao govornici 
goranskog, ili rjeđe gorskokotarskog dijalekta“ (137). Истиче даље да се, 
према Ивићу и Финки, горански дијалекат због својих особина дели 
на два поддијалекта – западни (много већи) и источни поддијалекат 
(мањи) и да се подела на ова два поддијалекта темељи на „činjenicama 
različitih osnovica vokalskog sistema; znatne su razlike i u konsonantizmu, 
u prozodiji, u morfologiji, a u stanovitoj je mjeri različit i leksički ambijent 
dvaju poddijalekata“ (137). Аутор обрађује вокализам у два идиома за-
падног поддијалекта горанског дијалекта – делничком и турнанском. 
Напомиње да „delnički govor predstavlja poseban tip goranskog dijalekta, 
dok turnanski govor možemo uvrstiti u brodski/ brodskokupski tip“ (138). 
Горњи Турни су мало село смештено 3–4 км североисточно од Делница, 
односно недалеко од Брода на Купи, граничног места према Словенији. 
У наставку је дат преглед објављених радова о горанским кајкавским 
говорима, а након тога и опис вокалског система турнанског и делнич-
ког говора. На крају рада су и два дијалекатска текста (један из Делни-
ца, а други из Турни) (169 –171. стр.).

1988–1990.
86. Пековић, Ђенана

Фонолошки систем говора муслимана у Босанској Дубици, ППЈ, бр. 24–
26, 1988–1990, 99–143. „Босанска Дубица се налази на сјеверозападним 
падинама Козаре, у доњем току Уне и средишњем току Саве“... (99). 
„Говор муслиманског живља Босанске Дубице, чије сам фонетске ка-
рактеристике испитивала, припада икавско-шћакавским говорима са 
четвороакценатским системом. О овом говорном подручју Д. Брозовић 
мисли да је у ’четворокуту Сава – Уна – Козара – Врбас морао постојати 
специфичан штокавски говор, сигурно с икавским развојним правцем, 
шћакавски који је имао везе и са посавским шћакавцима и са штокав-
цима, а и са чакавцима с друге стране Уне.’ Данас је мали број говор-
них представника са изразитим карактеристикама овог говора, само 
најстарији становници Босанске Дубице чувају икавштину, која ни код 
њих није заступљена у оној мери у којој је првобитно била. У гово-
ру млађег становништва под утицајем школе уклоњене су и последње 
везе са икавскошћакавском основом“ (101). Ауторка је грађу скупљала 
помоћу два упитника – Упитник за испитивање акцента у штокав-
ским говорима Берислава Николића и Инвентар фонетске проблема-
тике штокавских говора Павла Ивића. У раду је ауторка дала напо-
мене о прозодијском систему, вокализму и консонантизму. На крају су 

– 33 –



Бранкица Марковић446

приложени текстови у виду везаног говора, као мањe целинe одвојенe 
са три звездице (133–143. стр.).

1991.
87. Богдановић, Недељко – Вилотије Вукадиновић

Једна језичка паралела, Баштина, св. 1, 1991, 102–111. Аутори су 1985. 
године за потребе Српскохрватског дијалектолошког атласа добили 
задатак од стране Одбора за изучавање српскохрватског језика на Косо-
ву, под руководством академика Владете Вуковића, да обраде пунктове 
Грачаницу (Н. Богдановић) и Извор, код Новог Брда (В. Вукадиновић). 
Радећи на терену, уочили су да између ова два места, која су међусобно 
удаљена двадесетак километара, постоје бројне сличности и разлике и 
у овом раду издвојили један списак уочених разлика према одговорима 
информатора (према Упитнику за српскохрватски дијалектолошки ат-
лас). Говор ова два места припада „зони призренско-тимочких говора“ 
(102), али детаљнијих истраживања овог краја (у виду монографије), 
како истичу аутори, није било. Посебно су указали на разлике које 
везују Грачаницу за западне (косовско-ресавске), а Извор за источне 
(призренско-тимочке) говоре. Такође, наведене су и неке основне фо-
нетске и морфолошке особине говора ова два пункта. На крају су при-
ложена два дијалекатска текста (један из Извора (стр. 110.) и један из 
Грачанице (стр. 111.)).

1994.
88. Маринковић, Јаворка

Генерацијска диференцијација као основ дијалекатских разлика у 
говорима Врањског Поморавља, Говори призренско-тимочке обла-
сти и суседних дијалеката: зборник радова са научног скупа (Ни-
шка Бања, јуна 1992), Ниш: Филозофски факултет, Центар за науч-
на истраживања САНУ – Београд: Институт за српски језик САНУ, 
1994, 225–230. „Врањско Поморавље чини пространа, издужена ко-
тлина средњег тока Јужне Мораве која се пружа од југозапада према 
североистоку заузимајући површину од 1200 квадратних километара 
[...]. Поред осталих обележја ову област карактерише и специфични, 
врањски говор, који, као што је познато, спада у призренско-тимочку 
дијалекатску област и то у њен јужноморавски дијалекат“ (225). „Врло 
занимљиве односе дијалекта и књижевног језика код појединаца или 
група које представљају различите генерације покушаћемо да осве-
тлимо на примерима из карактеристичних језичких категорија за ово 
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говорно подручје. Најупечатљивија генерацијска диференцијација у 
говору Врањског Поморавља огледа се у употреби акцента, полугласа, 
изостављању односно коришћењу појединих сугласника (х, ф) и у упо-
треби деклинације“ (225). Ауторка на крају прилаже три насловљена 
дијалекатска текста из села Ратаја код Врања, од којих је само први 
акцентован (229–230. стр.).

1995/1996.
89. Јашовић, Голуб

Прилог проучавању говора Срба из западног дела Пећког Подгора, 
Зборник Филолошког факултета Универзитета у Приштини, књ. 5–6, 
Приштина, 1995/1996, 275–302. Аутор говори о неким основним осо-
бинама говора Срба из западног дела Пећког Подгора. Испитивао је 
говор села западног дела Пећког Подгора који се простиру правцем се-
верозапад–југоисток и у околини су Пећи. „У испитиваним подгорским 
селима Сига, Брестовик, Црни Врх и Љевоша у великој већини живе 
Срби староседеоци који ове крајеве настањују пре ослобођења 1912. 
године“ (273). „Село Бело Поље (са засеоком Загрмљем) и Љубенић 
не припадају Подгору, али заједно са наведеним селима западног дела 
Пећког Подгора по много чему чине једну целину [...], што нам је био 
довољан разлог да њихов говор испитамо заједно са говором поменутих 
подгорских села“ (273). Како наводи аутор, говор Срба староседелаца 
Пећког Подгора јесте северно-метохијски говор, који припада косов-
ско-ресавском дијалекту. На крају су приложени дијалекатски текстови 
из следећих пунктова: Бело Поље, Љевоша, Црни Врх, Љубенић и Сига 
(279–300. стр.).

1996.
90. Ђуровић, Радосав Ј.

О акценту села Дренче (код Александровца жупског), Зборник Фило-
зофског факултета у Нишу, св. 4–5, Ниш, 1996, 209–232. Аутор говори 
о акценту села Дренче у поткопаоничкој дијалекатској зони. Дугује за-
хвалност Биљани Богићевић, његовој студенткињи II године на Фило-
зофском факултету у Нишу, која му је уступила траку о говору Дрен-
че, а коју је снимила за свој семинарски рад. На крају су приложени 
дијалекатски текстови из овог села (226–231. стр.).

91. Malin-Đuragić, Svetlana
Fonološki opis govora Vidrovca, ППЈ, бр. 27, 1996, 53–78. У раду ауторка 
даје преглед главних карактеристика фонолошког система говора Ви-
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дровца код Неготина. Такође, наводи и главне дистрибуционе карак-
теристике фонема и прозодема и даје њихов кратак историјски извод. 
„Vidrovac i njegov hatar prostiru se na obema stranama Jaseničke Reke, 
većinom na desnoj strani i na krečnjačkom platou koji se na zapadu graniči 
sa negotinskom ravnicom, a kuće su u prostranoj dolini na platou. Selo je 
zbijenog tipa i podeljeno u krajeve: Gornji, Srednji i Donji kraj“...(53). Ау-
торка је фонолошки опис овог говора урадила према касетофонским 
снимцима, које је припремила Данијела Владић 1993. године у оквиру 
своје студијске праксе. Као узор за израду рада послужио је фоноло-
шки опис говора Јасенице (С. Реметић), урађен за потребе Општесло-
венског лингвистичког атласа (даље ОЛА). „Govor Vidrovca po svojim 
osnovnim fonološkim osobinama čini sastavni deo kosovsko-resavskog 
dijalekta crnorečko-negotinske zone“... (53). На крају су дати текстови из 
овог места, као примери везаног говора (62–78. стр.).

92. Radoičić, Ivana
Fonološki opis govora Leposavićke okoline, ППЈ, бр. 27, 1996, 32–52. 
„U ovom radu autorka donosi pregled glavnih karakteristika fonološkog 
sistema u govoru grupe sela iz okoline Leposavića, na jugozapadnim 
padinama Kopaonika“ [...]. U radu su naznačene glavne distribucione 
karakteristike fonema i prozodema i njihov kratak istorijiski izvod“ (32). 
Ауторка је грађу прикупљала у два наврата – у лето 1993. и 1994. го-
дине, снимајући разговоре са информаторима из следећих села: Бело 
Брдо, Црнатово, Земаница, Јелакце, Брзанце, Крушевље, Крш–Мала 
и Поток Мала. Као узор за израду рада послужили су јој фоноло-
шки описи говора Буковца и Србовца, урађени за потребе ОЛА (П. 
Ивић и С. Реметић). „Ispitivala sam deo opštine na desnoj obali Ibra, 
koji predstavlja granicu kosovsko-resavskog dijalekta. Na levoj obali Ibra 
zabeležen je ’ijekavsko – ekavski govor, sličan onome u novopazarskom 
i tutinskom kraju.’ Ijekavsko – ekavski govor prelazi na desnu obalu Ibra 
zahvatajući selo Leposavić i grupu sela severno od njega“... (32–33). „Po 
svojim osobinama mogu se izdvojiti dve, uslovno rečeno, grupe sela: sela 
Belo Brdo, Crnatovo, Zemanica, Jelakce i Brzance, koja su udaljena od Ibra 
i nisu u susedstvu ijekavsko – ekavskog govora. Osim toga, sela Belo Brdo, 
Zemanica i Crnatovo su do 1960. godine bila u sastavu opštine Raška, u 
tešnjem dodiru sa potkopaoničkim zaleđem. Sela Jelakce i Brzance su uvek 
pripadala opštini Leposavić, a do 1912. godine bila su u sastavu Turske. 
Međutim, kako ova sela leže u kotlinama, a komunikacija je znatno otežana, 
očuvala su starije stanje slično onom u potkopaoničkim selima. Trebalo 
bi posebno pomenuti i selo Brzance, okruženo šiptarskim življem, koje se 
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izdvaja od ostalih po nešto zatvorenijem izgovoru vokala /a/. Druga grupa 
sela: Kruševlje, Krš–Mala i Potok Mala leži uz Ibar, u neposrednom dodiru 
sa ijekavsko – ekavskim govorom, pa je u njima razumljiva pojava nekih 
ijekavizama“... (33). На крају су приложени дијалекатски текстови из 
пунктова: Јелакце, Брзанце, Бело Брдо и Црнатово (43–51. стр.).

93. Ћупић, Жељко – Драган Микетић
Из лексике Ибарског Колашина, Баштина, св. 7, 1996, 17–43. Аутори су 
1992. године, у оквиру научног пројекта Лексика Ибарског Колашина, 
провели неколико дана на овом терену (у селима Придворица, Брњак 
и Чечево), где су забележили лексичку грађу. Ибарски Колашин, одно-
сно Стари Колашин, је, како наводе аутори, област у горњем току Ибра, 
између Рибарићке клисуре и Косова, између планина Рогозне и Мо-
кре. Даље истичу, да говор овог краја припада зетско-јужносанџачком, 
односно зетско-сјеничком дијалекту. Прикупљени материјал аутори 
су упоредили са шестотомним Речником српскохрватског књижевног 
језика Матице српске (даље РМС) и Речником косовско-метохијског 
дијалекта Гл. Елезовића и са радовима из области лексике М. Божовића, 
и то тако да су у овом њиховом раду „остале речи којих у наведеним 
речницима односно чланцима нема, или их има – али са другим или до-
некле различитим значењем“ (18). Поред њих, у раду је и четрдесетак 
речи које су потврђене у РМС или код Елезовића, а аутори су их увр-
стили из следећих разлога: 1) или се прецизира значење, 2) или постоји 
ранија потврда само у Вуковом Рјечнику, 3) или су остале због неких 
других речи (које су из њих изведене, или су им по значењу супротне), 
4) или уз њих нема примера у поменутим речницима. Прво је дат реч-
ник (18–34. стр.), након којих су приложени дијалекатски текстови из 
пунктова Чечево и Брњак (34–42. стр.).

1997/1998.
94. Савић, Биљана – Дијана Савић

Из лексике Великог Блашка (код Бањалуке), ППЈ, бр. 28/29, 1997/1998, 
205–245. „Село Велико Блашко налази се петнаестак километара 
сјевероисточно од Бањалуке. Са запада и истока ово село окруже-
но је ријекама Врбасом и Турјаницом, на југоистоку граничи се са 
Шушњарима, а на југу са Малим Блашком“ (205). Ауторке доносе збир-
ку речи, која представља извод из њихове опсежније грађе (око 3600 
речи), која је издвојена по критеријуму диференцијалности према Реч-
нику САНУ и Речнику Матице српске. То подразумева да реч коју дају 
није забележена у овим речницима, или је забележена са другачијим 
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значењем и да је реч позната са изразитије измењеним гласовним или 
творбеним ликом. На крају ауторке прилажу и дијалекатске текстове из 
овог места (236–245. стр.).

1998.
95. Станишић, Вања

Неколико дијалекатских текстова из Крагујевачке Лепенице, СЈ, бр. 
III/ 1–2, 1998, 535–549. Аутор најпре говори о говорима Крагујевачке 
Лепенице, осврћући се на досадашњу литературу, а затим прилаже 
дијалекатске текстове из Јовановца и Маршића, записане септем-
бра 1998. године (541–548. стр.). Наводи да описане карактеристике 
средишње лепеничке зоне илуструје и његов запис из два помену-
та села. „Сасвим у складу с положајем ових села, на једној страни у 
Јовановцу налазимо староседелачки говор смедеревско-вршачког типа 
(1), а на другој у Маршићу налазимо пример типичног косовско-ресав-
ског говора југоисточних села (5)“ (539).

1999.
96. Ђуровић, Радосав Ј.

Микротопонимија Бијелог Брда и Трнаваца у Вишеградском Старом 
Влаху, СЈ, бр. IV/1–2, 1999, 289–327. Рад садржи инвентар топонима 
Бијелог Брда и Трнаваца. На крају (321–325. стр.) аутор прилаже и че-
тири насловљена дијалекатска текста, која је у лето 1999. године забе-
лежио на терену, у пунктовима Горња Ријека и Станишевац (Вардиште).

97. Реметић, Слободан
О гласовним особинама говора Жељове (код Бановића), ЗбФЛ, бр. XLII, 
1999, 399–432. У раду су дате главне фонетске особине говора Жељове, 
села надомак Бановића. Подаци за овај рад добијени су преслушавањем 
двадесетак сати снимљеног слободног говора Жељовљана, које је сни-
мио Милисав Крајишник, вишегодишњи сарадник Српске академије 
наука и уметности у прикупљању језичке грађе од носилаца српских 
говора од Тузле до Сарајевског поља, коме се аутор рада захваљује 
на пожртвованом раду. „Показало се да испитивани говор припада 
источнохерцеговачком (по новом предлогу П. Ивића – херцеговачко-
крајишком) дијалекту источнобосанског типа. Жељова је била изло-
жена снажном утицају говора житеља околних муслиманских насеља, 
носилаца источнобосанског ијекавскошћакавског дијалекта“ (399). 
Аутор говори о вокализму и консонантизму, а након тога прилаже и 
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дијалекатске текстове, одвојене звездицом, из овог места (424–431. 
стр.).

2000.
98. Петровић, Веселин

Из акценатске проблематике говора села Бјелојевићи (код Мојковца), 
СЈ, бр. V/1–2, 2000, 835–847. Овај рад је одељак из семинарског рада 
Фонетске особине и акценатски систем говора села Бјелојевићи (код 
Мојковца), који је награђен из фонда „Др Петар Ђукановић“ за најбољи 
семинарски рад из Дијалектологије српског језика са акцентологијом, 
за школску 1999/2000. годину. „Језичке особине овога краја су спе-
цифичне, утолико више, што се ово, као и остала околна села, налази на 
граници источнохерцеговачког и зетско-рашког говорног типа“...(835). 
„На додирним тачкама ових говора долази до мешања језичких особи-
на, што је случај са селом Бјелојевићи, на кога, с једне стране, ути-
че исто чнохерцеговачки говор ширег дела града Мојковца, а са друге 
стране, села и крајеви источно од овог града, који припадају зони зет-
ско-рашких говора“ (835–836). На крају аутор прилаже и дијалекатске 
текстове из овог села, као посебно насловљене целине (841–847. стр.).

99. Сикимић, Биљана
Магија мешења хлеба, СЈ, бр. V/1–2, 2000, 309–337. На основу аутор-
кине теренске и друге етнографске грађе, са етнолингвистичког аспек-
та анализирани су „вербална и акциона компонента традиционалног 
мешења хлеба“. Ауторка у прилогу (329–332. стр.) даје акцентоване 
текстове из: Баната (Ш-В, С-В, говор банатских Хера, прелазни говор, 
кајкавци, румунски банатски говор), Северне Србије (говори централ-
не Шумадије са незамењеним јатом), Метохије (К-Р говор) и јужне 
Србије (говор Пчиње).

2002.
100. Радосављевић, Ненад

Поглед на северозападну границу призренско-тимочког дијалекта, СЈ, 
бр. VII/1–2, 2002, 501–514. Рад је одељак из семинарског рада Фоно-
лошки систем говора Бољевца, који је награђен из Фонда „Др Петар 
Ђукановић“ за најбољи семинарски рад из Дијалектологије српског 
језика са акцентологијом, за школску 2001/2002. годину. Аутор је у раду 
настојао да детаљније сагледа говоре Горњег Црноречја (даље ГЦ) и 
утвр ди да ли сви припадају К-Р типу, као и да повуче прецизну линију 
која разграничава К-Р и П-Т дијалекат. „На овом простору говорна 
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ситуација је веома занимљива, како због етничког састава целокупног 
становништва ГЦ (знатно присуство Влаха), тако и због различитог по-
рекла српског становништва, а самим тим и због етно–психолошких ра-
злика међу српским живљем, као и због утицаја једних на друге, њихове 
асимилације и сл.“ (501–502). Н. Радосављевић даље наводи да река 
Црни Тимок дели Горње Црноречје на два дела: 1. виши, југоисточни 
(планински) део и 2. нижи, северозападни (брдовити) део. Поред тога, 
ова два дела разликују се и по пореклу становништва. „Српска села 
северно од Црног Тимока населили су Динарци и Косовци, а у сели-
ма јужно од Ц. Тимока згуснуло се старо (тимочко-браничевско) ста-
новништво избегло пред најездом Влаха: Косовци, Торлаци и посебно 
досељеници из јужно-моравских и вардарских области“ (502). Аутор 
констатује да су сложене прилике на овом простору, које су последица 
метанастазичких кретања, вероватно утицале и на шаренолику језичку 
слику овог краја. „Будући да су, на основу прикупљеног материјала, ре-
гистровани говори са К-Р и П-Т особинама, јасно је да Горње Црноречје 
пресеца граница двају штокавских говора: призренско-тимочког и ко-
совско-ресавског. Већ компликовану ситуацију, будући да је реч о гра-
ничним говорима, овде компликује и утицај влашких говора на говор 
српског становништва, и ти су утицаји релевантни“ (502). Аутор истиче 
да „река Црни Тимок дели ову област и на две говорне зоне П-Т и К-Р“ 
(502) и то даље у раду настоји да аргументује и другим важним језичким 
цртама. На стр. 505 прилаже карту где су представљени Акценатски си-
стеми на територији ГЦ (Бољевачке општине), а неке од резултата својих 
теренских истраживања (акценат, фонетика, морфологија и лексика) 
представља и табеларно. На крају прилаже текстове из три зоне: С-З10 
говори (пункт Рујиште), П-Ј11 говори (Добрујевац, Бољевац–село, Миро-
во и Врбовац) и К-Р12 говори (Сумраковац и Криви Вир) (510–513. стр.).

2004.
101. Јовић, Надежда

Црепуљарска лексика, ДИ1, 2004, 65–90. „У раду је истраже-
на црепуљарска лексика у моравском селу Рујиште, недалеко од 
Ражња, југоисточна Србија призренско-јужноморавски говорни тип. 
Црепуљарска лексика је упоређена са грнчарском лексиком“ (65). Ау-
торка је грађу прикупила на терену, у поменутом месту, у јулу 1999. 
10 Сврљишко-заплањски.
11 Призренско-јужноморавски.
12 Косовско-ресавски.
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године, методом интервјуа, а разговоре је снимила на магнетофонске 
траке. У раду је најпре дат речник црепуљарске лексике, након којег су 
приложени и дијалекатски текстови из пункта Рујиште (76–89. стр.).

102. Младеновић, Радивоје
Дијалектолошка истраживања Сиринића, Живот у енклави/ [Биљана 
Сикимић... и др.]; одговорни уредник Никола Тасић; уредник Биљана 
Сикимић, „Лицеум“, бр. 9, Крагујевац: Центар за научна истраживања 
САНУ и Универзитета, 2004, 167–192. Аутор је боравио две недеље у 
српској енклави на Косову и Метохији, у северношарпланинској жупи 
Сиринић, у другој половини априла 2003. године, у оквиру пројекта 
„Проучавање словенских говора Косова и Метохије.“ Овај пројекат 
реализовао је Институт за српски језик САНУ, а финансирао УНЕ-
СКО. „Шарпланинска област, чији је део Сиринић, налазећи се између 
Призренског басена и Полошке котлине, представља целину изразито 
сложене антрополошке и етнокултурне структуре. Долином Лепенице 
Сиринић је географски непосредно повезан са јужним Косовом, за-
тим са Скопском Црном гором“ (168). Поред основних обавештења о 
Сиринићу и томе како се живи у српском делу Сиринића, о типу насеља 
и објектима и досадашњем проучавању овог краја, аутор говори и о го-
вору овог краја, као и о неким етнографским детаљима. На крају рада 
приложени су и дијалекатски текстови из пунктова Штрпце, Врбешти-
ца/ Брезовица (информаторка рођена у Врбештици, а део живота про-
вела на Брезовици) и Севце (186–189. стр.).

103. Степановић-Николић, Слађана
Лексика обраде вуне у сврљишком крају, Бдење, год. III, бр. 5/6, јун, 
2004, 184–190. Овај рад се темељи на сазнањима која је ауторка стекла 
у родној кући, од бабе и њених познаница – Вукадинке Милојковић 
(рођ. 1931) и Дане Јеленковић (рођ. 1922). „Њихова знања потичу из 
села Периша, потпланинског села на југоистоку Сврљишке котлине. 
Оно што сам од њих чула, припада њиховом стварном искуству, које су 
стекле у младости. Сам Периш припада подручју призренско-тимочког 
говора српског језика“ (184). Дата су казивања информаторки о обради 
вуне из поменутог села (185–186. стр.), а након тога и краћа лексичко-
семантичка анализа.

2005.
104. Бошњаковић, Жарко

Дијалекатски текстови из Батовца (код Пожаревца), ППЈ, бр. 36, 2005, 
235–268. Проф. Ж. Бошњаковић даје кратак преглед прозодијског си-
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стема говора Батовца и његов однос према суседним говорима. Грађу је 
прикупљао у септембру 2003. године у Батовцу, у породици Миљковић, 
у којој живи пет генерација и сви су рођени у овом селу. Такође, сни-
мио је и говор деце узраста од првог до четвртог разреда основне шко-
ле. Аутор даје и дијалекатске текстове, подељене према узрасту, а у 
оквиру њих према теми о којој је информатор причао (236–268. стр.).

105. Јовановић, Владан
Аутентичност дијалекатских исказа информатора из северног Косо-
ва, Избегличко Косово/ [Биљана Сикимић... и др.]; одговорни уредник 
Никола Тасић; уредник Биљана Сикимић, „Лицеум“, бр. 8, Крагујевац: 
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, 2005, 131–137. 
„У чланку се разматра структура дијалекатских исказа као поље у коме 
се укрштају лингвистичка и екстралингвистичка истраживања“ (131). 
Аутор на примеру два дијалекатска текста, од којих је први акцентован, 
настоји да прикаже „варијантност која се може објаснити деловањем 
различитих фактора социјалних, економских, етничких, историјских. 
Ови фактори никако не доводе у питање аутентичност информатора 
већ бележе основне смернице развоја и промена насталих у њиховом 
идиолекту“ (132). Акцентовани дијалекатски текст је из села Грабовца 
(Косовска Митровица) (стр. 132.), а забележен је од информатора чији 
су се преци ту доселили из Колашина, у другој половини XIX века.

106. Петровић, Мирјана
Основне фонетске особине говора рађевског села Бела Црква, ППЈ, бр. 
36, 2005, 269–292. Бела Црква налази се у северозападној Србији, у 
области Рађевина и припада општини Крупањ. Грађу за овај рад ау-
торка је прикупљала на терену у периоду од децембра 2002. до фе-
бруара 2003. године, у разговору са старијим мештанима овог села. 
„Бела Црква припада шумадијско-војвођанском дијалекту, и то групи 
говора са незамењеним јатом – јат чува своју фонолошку посебност. 
Овај говор има доста икавизама и то је већина оних који су се појавили 
аналошким путем“ (286). Најпре се говори о основним акценатским, а 
затим и о фонетским особинама говора овог рађевског села. На крају 
су приложени и дијалекатски текстови из овог пункта (286–289. стр.).

2006.
107. Ајџановић, Милан

Особеност говора и дијалекатски текстови из северозападне Лике, ППЈ, 
бр. 37, 2006, 201–219. У раду се даје кратак опис дела ијекавских што-
кавских говора северозападне Лике, односно говора трију информато-
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ра који потичу из тог краја. Прва информаторка је рођена у Шкалићу, а 
избегла у Бачки Брестовац 1993, док су друга два информатора рођена 
у Лици (у Водотечу и Д. Кланцу), где су провела и младост, а коло-
низована у Бачку, исто у Бачки Брестовац, 1945. године. Разговор са 
информаторима вођен је у више наврата у дужем периоду (од 1998. 
до 2004. године). Аутор описује акценатски, вокалски и консонантски 
систем, говори о морфологији и синтаксичким појединостима, након 
којих даје дијалекатске текстове, као мање целине одвојене звездицом 
(205–218. стр.).

2007.
108. Бошњаковић, Жарко – Небојша Регодић

О неким прозодијским карактеристикама језика новосадских 
медија (ТВ ПАНОНИЈА), ППЈ, бр. 38, 2007, 263–315. У раду аутори 
анализирају дистрибуцију силазних акцената и послеакценатског кван-
титета у језику пет водитељки, две новинарке и шеснаесторо гостију 
ТВ Паноније. Пратили су све социолингвистичке параметре: узраст, 
пол, образовање и место рођења и боравка (село/ град), тако да је 
овај рад својеврстан прилог из урбане/ социјалне дијалектологије. На 
крају су приложени транскрибовани и акцентовани текстови у форми 
дијалога (276–315. стр.).

109. Јовановић, Властимир
Социјално-психолошке основе односа човека и животиње, ДИ2, 
2007, 5–25. „У раду је изнесен социјално-психолошки однос између 
разумног и неразумног бића (човека и животиње), њихов ненарушен 
хармонијски однос и непољуљана љубав која струји међу њима. Такође, 
изнесена је и улога животиња у подизању и васпитању деце и стварању 
ведријег и подношљивијег живота остарелих и усамљених људи“ (5). 
Да би верније представио и описао овај однос, аутор се послужио при-
мерима из живота и рада људи из села Каменице код Ниша, у којем је 
и сам рођен, па му је живот и рад тих људи, као и њихов однос пре-
ма животињама добро познат. Казивања су дата у форми акцентованих 
дијалекатских текстова (12–14. и 15–16. стр.). Поред описа односа чо-
века и животиње и ових казивања, дат је и Речник мање познатих речи.

2008.
110. Бошњаковић, Жарко – Станислав Станковић

Из говора Скопске Црне горе, ППЈ, бр. 39, 2008, 277–340. У раду се 
уз транскрибовани идиолект Данице Чивлачке Трајнове, рођене 1913. 
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године у Побужју, у Скопској Црној гори (329–339. стр.), даје и кратак 
преглед дијалекатских карактеристика скопскоцрногорског идиома. 
Грађа је снимљена 1998. године.

2009.
111. Бошњаковић, Жарко – Светлана Вареника

Дијалекатски текстови из поморишког села Сараволе у Румунији, ППЈ, 
бр. 40, 2009, 143–159. У раду се дају транскрипти разговора о разли-
читим темама, вођених са информаторима у селу Сараволи у Румунији 
(146–158. стр.). Аутори су добили етнографске снимке из 1993, 1996. и 
1997. године, из села румунског Баната у којима има још Срба од коле-
гинице Јелене Јовановић са Етномузиколошког одељења САНУ, које су 
транскрибовали и акцентовали и од њих начинили етнолингвистичке, 
односно етнодијалекатске текстове. „Својим географским положајем, 
али и језичким особинама говор Сараволе припада кикиндској говорној 
зони банатско-поморишког поддијалекта шумадијско-војвођанског 
дијалекта. Наши лингвисти из Румуније сврставају га у северни тип 
банатских говора који обухвата Поморишје и пределе северно од Та-
миша“... (145). У раду аутори наводе и карактеристике прозодијског и 
синтаксичког система овог говора.

112. Бошњаковић, Жарко – Драгана Радовановић
Теренски записи из Малог Гаја (Румунија), ППЈ, бр. 40, 2009, 161–178. 
„У раду се даје транскрипт теренског записа из румунског села Мали 
Гај и указује на прозодијску структуру, али и синтаксичку и лексичко-
семантичку интерференцију са румунским језиком“ (162). „Село Мали 
Гај налази се у румунском Банату и од Великог Гаја у пландиштанској 
општини одваја га само државна граница. У основи је то био смедерев-
ско-вршачки дијалекат, који је у контакту са шумадијско-војвођанским 
добио типичне одлике једног прелазног говора, о чему сведочи ин-
вентар и дистрибуција акцената“ (161). „Значај овога рада, а нарочито 
дијалекатског текста лежи у чињеници да је он слика интерференције 
двају дијалеката и два несродна језика. Овај дијалекатски текст је 
највероватније једини и последњи снимљен, транскрибован и публико-
ван документ говора који се неповратно гаси, будући да у селу има још 
три осамдесетогодишњакиње српске националности“ (163).

113. Коцић, Стојан
Говори југоисточних Србијанаца, ВЛЗб, бр. 3, 2009, 411–427. Аутор 
говори о јужносрбијанским говорима и њиховим фонетским и морфо-
лошким особинама. На крају рада прилаже и пример говора – једну 
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насловљену народну причу коју је чуо у детињству и по сећању за-
бележио (424–426. стр.). Овај рад представља компилацију ауторовог 
необјављеног рада Говор села Јаковљева са речником, где је ова тема 
обрађена опширније и детаљније.

114. Петровић, Ирена
Глаголски систем Власотинца, ВЛЗб, бр. 3, 2009, 445–458. У раду је 
представљен говор мештана Власотинца, који припада призренско-
тимочком дијалекту, односно призренско-јужноморавском говорном 
типу. Ауторка најпре даје напомене о Власотинцу и власотиначком го-
вору, а затим говори о глаголском систему овог говора. На крају су при-
ложена два дијалекатска текста из овог пункта (455–457. стр.).

2010.
115. Бошњаковић, Жарко

Значај дијалекатског текста, СЈ, бр. XV, 2010, 369–389. У раду аутор 
указује на значај дијалекатског текста за даља истраживања, а дају се 
и дијалекатски текстови из Манастира, села које се налази у области 
између Тамиша и Банатских планина и припада говорима централног 
типа, у којима се укршта нова и стара акцентуација (375–387. стр.).

116. Јашовић, Голуб
Неке особине говора Угљара код Косова Поља, ЗбРИСЈКМ, књ. 1, 2010, 
93–138. Аутор наводи најосновније фонетске и морфолошке особине 
говора села Угљара, „највећег српског села на територији коју покрива 
општина Косово Поље“ (93). Главни и већи део рада чине дијалекатски 
текстови (102–134. стр.), настали на основу грађе снимљене у Угљару, 
у периоду од 2006. до 2009. године. Текстови су дати као посебно 
насловљене целине. Са информаторима је разговарано о сеоским и 
државним пословима и проблемима, затим о славама и сахранама, о 
обичајима и обредима итд. Исто тако, аутор даје и кратку историју села 
од његовог настанка, преко првих писаних помена, па све до данас. „И 
говор села Угљара, као и говори осталих села у непосредној околини 
Приштине, јесте прелазни говор средње Барјактаревићеве зоне“... (99). 
„Једна од битних карактеристика данашњег говора Угљара је претежна 
употреба експираторног акцента, али има и примера у којима је акценат 
нешто дужи и силазног је тона, сличан дугосилазном нагласку“ (99).

117. Петровић, Веселин
Из говора села Дивци у пријепољском крају (лингвогеографска скица, 
фонетске особине и дијалекатска грађа), ЗбФФКМ, 2010, 387–395. Уз 
транскрибовани идиолект двоје информатора из села Дивци (390–394. 
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стр.), аутор даје и кратак преглед главних фонетских карактеристика и 
акцента говора овог пријепољског села.

118. Станковић, Станислав
О дијалектолошкој екскурзији у витинскоме крају у Горњој Морави 
(Извештај, напомене о говору, дијалекатски текстови), ЗбФФКМ, 2010, 
519–540. Аутор даје напомене о главним особинама горњоморавског 
говора. Боравио је на терену у два наврата (у пролеће 1998. и у лето 
2003. године). Након тога прилаже дијалекатску грађу из Бинача и Кло-
кота (525–539. стр.).

119. Станковић, Станислав
Из говора села Бинач у Горњој Морави (Лингвогеографска скица и 
дијалекатска грађа), ЗбРИСЈКМ, књ. 1, 2010, 139–155. Аутор, поред 
транскрибованих идиолеката троје информатора (142–154. стр.), даје 
и кратак преглед главнијих карактеристика говора аутохтоног станов-
ништва у селу Бинач.

120. Станковић, Станислав
Из говора села Клокот у Горњој Морави (Лингвогеографска скица и 
дијалекатска грађа), ЗбРИСЈКМ, књ. 2, 2010, 161–170. Уз дијалекатске 
текстове (164–168. стр.), дат је и краћи преглед важнијих дијалекатских 
црта говора Срба старинаца у селу Клокот.

2011.
121. Радић, Сања

Основне особине говора села Рибаре код Јагодине, СЈ, бр. XVI, 2011, 
739–752. Грађа је снимљена у селу Рибаре у августу 2007. године, у 
разговору са старијим мештанима. Ауторка даје: 1. акценатске осо-
бине, 2. фонетске и фонолошке особине, 3. морфолошке особине и 4. 
морфосинтаксичке особине. Ово је К-Р говорни тип са дијалекатским 
наносима са југа. На крају прилаже и дијалекатске текстове из овог 
села (744–750. стр.).

122. Савић, Биљана
Из ткачке терминологије Великог Блашка код Бањалуке, ГСЈКњ, год. 
XXIV, бр. 11, 2011, 141–158. Ауторка даје речник лексема из обла-
сти ткачке терминологије забележених у говору Великог Блашка код 
Бањалуке. На крају прилаже три дијалекатска текста из овог пункта 
(156–157. стр.).
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2012.
123. Бошњаковић, Жарко – Татјана Првуловић

Из говора Великог Семиклуша у Румунији, ТЗб, бр. 6, 2012, 179–206. 
У раду су анализиране фонетске, морфолошке и синтаксичке особи-
не српског говора Великог Семиклуша у Румунији. Семиклуш се на-
лази у жупанији Тимиш, на северу румунског Баната и, како аутори 
наводе, припада северном типу шумадијско-војвођанског дијалекта. 
Како је овај говор сличан говорима кикиндске говорне зоне, аутори су 
настојали да утврде колика је и у чему та сличност. Грађа је снимљена 
у разговору две старије информаторке (прве која је рођена 1930. године 
у Сараволи (9,5 км удаљеној од Семиклуша и припада истој говорној 
зони), у којој је живела само девет месеци; завршила четири разреда 
основне школе у Семиклушу, удала се са 18 година у то место, бавила 
се пољопривредом и често путовала у Србију да тргује и код фамилије, 
и друге, рођене 1965. године у Семиклушу, где је завршила основну
школу на српском језику, а средњу на румунском, као и факултет у Буку-
решту). Након одељака о фонолошким, морфолошким и синтакси чким 
карактеристикама говора овог места, приложени су и дијалекатски тек-
стови (200–206. стр.).

124. Вукомановић, Владимир
Фонетски и фонолошки систем говора села Отрока, СЈ, бр. XVII, 2012, 
613–628. Аутор представља основне карактеристике фонолошког си-
стема говора села Отрока, које се налази између Краљева и Врњачке 
Бање; трстенички говор, К-Р дијалекат. Аутор прво говори о вокалском 
систему, затим о консонантском систему, даје закључне напомене и на 
крају у прилогу три насловљена дијалекатска текста, која је забележио 
крајем 2007. године у разговору са мештанима овог села (625–626. 
стр.).

125. Драгичевић, Милан
О говору Срба села Мујџићи из западне Босне, СЈ, бр. XVII, 2012, 171–
189. Аутор приказује важније фонетске и морфолошке особине гово-
ра српског становништва села Мујџићи, које је једно од села општине 
Шипово. Овај говор припада говорима источније скупине североза-
падног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта. На крају прилаже и 
примере везаног говора из овог пункта (180–187. стр.).

126. Јашовић, Голуб
Прилог проучавању говора села Тамнича код Неготина, ЗбФФП, бр. 
XLII/2, 2012, 65–82. У раду се говори о фонетским и морфолошким осо-
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бинама говора села Тамнича у Неготинској Крајини. Село Тамнич на-
лази се „тридесетак километара јужно од Неготина. Већина становника 
села себе назива Косовљанима, досељеницима са простора данашњег 
Косова и Метохије. Говор испитиваног насеља је косовско-ресавски. 
Међутим, регистроване су и бројне појаве на фонетском и морфо-
лошком нивоу преузете из призренско-тимочких и суседних влашких 
и бугарских говора“ (65). На крају рада аутор прилаже и насловљене 
дијалекатске текстове из овог села (76–78. стр.).

127. Станковић, Станислав
О аутохтоним српским народним говорима на тлу Републике Македо-
ни је: истраживање, стање, перспектива, у: Теренска истраживања – 
поетика сусрета, Зборник радова Етнографског института САНУ 27/ 
главни и одговорни уредник Драгана Радојичић, уредник Милина 
Ивановић-Баришић, Београд, 2012, 153–166. „Говори српског станов-
ништва на тлу данашње Републике Македоније, које претежно битише 
у Доњем Пологу, у Скопској Црној гори и у широј кумановској регији, 
припада призренско-тимочким дијалекатским типовима. У науци о 
српском језику можемо да говоримо о трима периодима или о трима 
приступима у њиховом проучавању. Сви аутохтони српски говори на 
реченом тлу данас подлежу непосредном утицају македонског језика. 
У тамошњим српским социокултурним срединама наступио је процес 
језичке интеграције при чему се и средњем и млађем српском нараштају 
македонски стандардни језик намеће као једини комуникацијски код“ 
(153). На крају рада су приложени дијалекатски текстови из Кучевиста 
(162–165. стр.).

2013.
128. Трајковић, Татјана

Ситуациона употреба стандарда код носилаца дијалекта, ГСЈ, год. 
XXVI, бр. 13, 2013, 549–561. „У раду се анализира говор информато-
ра као носилаца јужноморавског говорног типа и одређују се елемен-
ти стандардног српског језика, који су настали у одређеним говорним 
ситуацијама. Утврђује се које су језичке категорије подложне адаптацији 
стандарду и у којим се то околностима информатор опредељује за про-
мену кода“ (549). На крају ауторка даје краће дијалекатске текстове из 
Прешева (559–560. стр.).
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2014.
129. Живковић, Новица

Говор Пирота, ПЗб, бр. 39, 2014, 71–113. Аутор говори о особености-
ма пиротског говора. Даје најпре напомене о гласовима и гласовним 
појавама, затим о акценту, речима и њиховим облицима, а потом и о 
синтакси. Након тога следи сажетак, где су наведене основне особине 
пиротског говора. На крају су приложени и примери говора (109–112. 
стр.) – шест песама из ауторове збирке песама Ој девојче (1968) и из 
часописа Братство (1899), које су забележене у Пироту. За две песме 
није наведен извор. Приче су из следећих извора – Народне приповет-
ке из рукописних збирки (1966, стр. 317) и Ранчић, Из мог завичаја: 
приче, легенде, бајке (Пирот, 1969, стр. 53).

130. Радовановић, Драгана
Оглед из теренске бележнице ресавског краја (коментар уз транскрипт), 
Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V/ 
уредник Гордана Јовановић, Дани српскога духовног преображења 
XXI, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014, 233–
245. „У раду се даје транскрипт теренског записа из ресавског села 
Плажане. Имајући у виду балканизацију косовско-ресавских говора и 
раније дијалектолошке налазе с подручја Ресаве, износе се и поједина 
фонетска, морфолошка и морфосинтаксичка запажања“ (233). Аутор-
ка истиче да је текст приложен у овом раду (237–244. стр.) допуна 
ранијим транскриптима са овог терена, наводећи да је пункт Плажа-
не обухваћен ранијим истраживањима о ресавском говору А. Пеца и 
Б. Милановића (СДЗб, књ. XVII, 1968), „али је транскрипт текста у 
њиховој студији изостао“ (233–234). Д. Радовановић је разговарала са 
информаторком Драгославом Милосављевић (рођ. 1920), а у разгово-
ру је учествовао и припадник средње генерације, иначе добро познат 
информаторки, тако да је део транскрипта у ствари сам њихов дијалог.

2015.
131. Златковић, Драгољуб

Традиционалне дечје игре пиротског краја и суседних области, ПЗб, бр. 
40, 2015, 81–120. Рад се заснива на примерима које је аутор бележио од 
казивача на подручју Пиротског и делом Зајечарског округа у периоду 
од 1965. до 2015. године. Аутор говори о теренском истраживању тра-
диционалних дечјих игара овог краја. Кроз неколико одељака говори о 
дечјој игри у пословицама разних народа, у афоризмима великих ми-
слилаца и у дефиницији културолога, о игри и развоју, о значају игре, 
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затим о томе шта учесници кажу о природи игре, што поткрепљује и 
дијалекатском грађом. Након тога следе и Теренски записи о игрању 
и разним играма (89–92. стр.) и то у већем броју пунктова у општи-
нама: Бабушница (Александровац, Вава, Војници, Валниш, Горчинце, 
Кијевац, Лесковица, Мало Боњинце, Студена, Црвена Јабука), Ди-
митровград (Браћевци, Власи, Вучидел, Горња Држина, Доњи Кри-
водол, Јасеновдел, Куса Врана, Моинци, Пртопопинци, Сенокос), 
Књажевац (Јаловик Извор, Кална, Ћуштица, Црни Врх, Штрпци), 
Бела Паланка (Вета, Вргудинац, Дол, Ланиште, Мокра) и Пирот (Бела, 
Базовик, Блато, Брлог, Бериловац, Басара, Велики Јовановац, Велика 
Лукања, Војнеговац, Височка Ржана, Велико Село, Гњилан, Гостуша, 
Града шница, Добри До, Дојкинци, Држина, Завој, Засковци, Извор, 
Јалботина, Јеловица, Камик, Костур, Мирковци, Нова Мала, Обрено-
вац, Ореовица, Орља, Петровац, Пирот, Паклештица, Планиница, По-
нор, Покровеник, Присјан, Пасјач, Расница, Рагодеш, Росомач, Рсовци, 
Рудиње, Сиња Глава, Сопот, Суково, Топли До, Темска, Церевдел, Це-
рова, Чиниглавци).

132. Петровић, Веселин
Из говора села Карошевина код Пријепоља (лингвистичка скица, фо-
нетске и акценатске особине говора и дијалекатска грађа), СЈ, бр. XX, 
2015, 495–505. У раду се даје „преглед главнијих фонетских и акце-
натских карактеристика говора пријепољског села Карошевина“ (495). 
На крају аутор прилаже и дијалекатске текстове најстарије генерације 
становника овог села (502–504. стр.).

133. Станковић, Станислав – Жарко Бошњаковић
Анализа дијалекатскога текста (на примеру говора Скопске Црне 
горе), Philologia Mediana 7, Ниш: Филозофски факултет, 2015, 417–
437. „У раду се даје краћи опис главнијих особина народних говора у 
српско-македонским контактним зонама, и то пре свега говора на те-
рену призренско-тимочке дијалекатске области“ (417). Приложена је и 
дијалекатска грађа из Побужја и Кучевиста/ Кучевишта (424–430. стр.).

134. Црњак, Дијана – Драгомир Козомара
О вокализму говора Јаворана, СЈ, бр. XX, 2015, 697–710. Аутори 
анализирају важније вокалске особине говора Јаворана, у источ-
ном делу бањалучке регије, на путу од Бањалуке ка Кнежеву. „Говор 
Јаворана географски припада сјеверозападној скупини говора источно-
херцеговачког (херцеговачко-крајишког) дијалекта“... (698). На крају је 
дат пример везаног текста из овог пункта (стр. 707.).
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2016.
135. Бошњаковић, Жарко

Прилог српској урбаној дијалектологији (језичке напомене уз један 
дорћолски идиолект), ЈФ, бр. LXXII, св. 3–4, 2016, 111–136. „У раду 
се на свим језичким нивоима пореди говор једне Београђанке, рођене 
1916. године на Дорћолу, са описима београдског говора из прве по-
ловине 19. века. Такође, прилаже се и акцентовани транскрипт ра-
зговора који је водила преко телефона са својим братићем (128–133. 
стр.). Транскрипт представља скроман допринос документацији гово-
ра старог Београда, али и основу за анализу телефонског дискурса и 
конверзационих партикула“ (111). У уводном делу аутор најпре гово-
ри о традиционалној и урбаној дијалектологији, затим о некадашњем 
Дорћолу, о некадашњем говору Београда, о информатору и о томе како 
је настао овај рад. Након тога, дати су подаци о анализираном тран-
скрипту. Други део рада носи наслов Анализа говора. Ту аутор говори 
о прозодији, вокалима и консонантима и даје напомене из морфосин-
таксе. На крају рада приложен је транскрипт снимљеног разговора ин-
форматорке Наташе Поповић (рођене 1916. године на Дорћолу, где је 
и одрасла; била удата за Београђанина и није напуштала Београд, где 
је и преминула 2012. године) и њеног братића Драгана Бренеселовића. 
Разговор је снимљен 2010. године у Београду.

136. Маринковић, Јаворка
Врањски акценат на ономастичком материјалу од Белића до данас, 
Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког 
зборника, Зборник радова са истоименог научног скупа/ приредила 
Јордана Марковић, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 
2016, 63–69. Ауторка слику врањског акценатског система представља 
кроз три категорије микротопонима – једносложних, двосложних и ви-
шесложних. На крају у Прилозима даје дијалекатске текстове забеле-
жене у Бараљевцу, Јастрепцу и Спанчевцу (65–67. стр.).

137. Марковић, Бранкица
Научни и културни значај диајлекатских текстова (Прилог грађи о 
пинтерском занату: село Буковац у Срему), у: Радмила В. Жугић (ур.), 
Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 
[Електронски извор], Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: 
Универзитету Нишу, Педагошки факултет, 2016, 483–494. Након краће 
лексичко-семантичке анализе, ауторка даје дијалекатске текстове из 
Буковца у Срему (487–493. стр.).
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138. Петровић, Веселин
Фонетске варијације у говору млађе и средње генерације села Кароше-
вина (код Пријепоља), СЈ, бр. XXI, 2016, 381–392. „У раду се описују 
главније фонетске варијације у говору становника млађе и средње 
генерације пријепољског села Карошевина. Уз примере из приложене 
дијалекатске грађе, у одређеној мери разматрају се и социјални фак-
тори све присутнијег генерацијског раслојавања у употреби старијег 
ијекавског и новијег екавског изговора на источнохерцеговачком 
дијалекатском терену Србијанског Полимља“ (381). Аутор на крају 
прилаже дијалекатске текстове млађе и средње генерације становника 
овог пријепољског села (388–391. стр.).

139. Петровић, Веселин
Из говора села Аљиновићи у пријепољском крају (Лингвогеографска 
скица, фонетске особине и дијалекатска грађа), ГСЈ, год. XXVII, бр. 14, 
2016, 207–216. Аутор даје кратак преглед главних фонетских каракте-
ристика говора села Аљиновићи, а након тога прилаже и дијалекатске 
текстове (211–215. стр.).

2017.
140. Тотошковић, Оливера

Из говора места Власотинце (Етноисторијске особености, фонолошке 
особености говора и дијалекатска грађа), СЈ, бр. XXII, 2017, 657–667. 
У раду ауторка даје преглед важнијих фонетских и акценатских ка-
рактеристика говора Власотинца. „Најпре се износе етноисторијске 
особености, затим следи опис вокалског, консонантског и акценатског 
система“ (657). На крају су приложена два краћа дијалекатска текста 
(665–666. стр.).

В) Дијалекатски текстови приложени 
у монографијама и речницима

1905.
141. Белић, Александар

Дијалекти источне и јужне Србије, СДЗб, књ. I, 1905, 1–715. На крају 
су приложене песме и дијалекатски текстови забележени од казивача у 
пунктовима: Књажевац, Радичевци, Доња Каменица, Пирот, Лесковац, 
Љутеж и Рупје (658–674. стр.).
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1911.
142. Станојевић, Маринко

Северно-тимочки дијалекат, СДЗб, књ. II, 1911, 360–463. „Данас у до-
лини Средњега Тимока има неколико села, а то су: М. Извор, Селачка 
(Селчько, Съльчко), Краљево Село, Јаковац, Јелашница, Горње Зуничје и 
Доње Зуничје, која су се у доцније доба саселила из планинских гудура 
и кланаца. У проученој, дакле, говорној области ова су села: а) на левој 
страни Тимоковој: Боровац, Врбица, Мариновац, Дреновац, Трновац, Де-
белица, Кожељ, Штипина и б) на десној: Мали Извор, Селачка, Краљево 
Село, Петруша, Ошљане, Јаковац, Јелашница, Г. Зуничје и Д. Зуничје. Ну, 
поред овога, овој области припадају још три села која су ван овога котла, 
северно: Г. Бела Река, Грлиште и Лесковац. Средње-тимочки дијалекат, 
према томе, обухвата најсевернији крај тимочко-лужничке говорне обла-
сти, те сам му отуда и дао име северно-тимочки дијалекат“ (361). Аутор 
истиче да се при обради овог предмета служио само својом грађом, коју 
је прикупљао дуги низ година. На крају је приложена акцентована грађа 
– Народне приповетке (431–457. стр.) и Народне песме (457–463. стр.). 
Нема податка из којих пунктова је дата грађа.

1935.
143. Белић, Александар

Галички дијалекат, СДЗб, књ. VII, 1935, 1–351. На крају су приложени 
дијалекатски текстови из пункта Лазаропоље (Галичник) (228–275. стр.).

144. Елезовић, Глигорије Глиша
Речник косовско-метохиског дијалекта, св. II, СДЗб, књ. VI, 1935, 
593.13 Нема класичних дијалекатских текстова, већ на неких четрдесе-
так страна, аутор даје акцентоване: I. НАРОДНЕ ПРИПОВЕТКЕ (548–
561. стр.) из пунктова Ново Село (код Пећи), Гојбуље и Вучитрн, затим 
II. НАРОДНЕ ГУНЕТКЕ (ЗАГУНЕТКЕ) (561–562. стр.) и III. НАРОД-
НЕ ПЕСМЕ (562–587. стр.) из пунктова Вучитрн, Бабин Мост, Прилу-
же, Пећ, Бање, Ново Село Заимово, Бугариће, Расник, Н. С. Маџунско 
и Митровица. „Основни корпус грађе потиче из Вучитрна на Косову“ 
(589).
13 Прва свеска овог речника објављена је исто у часопису СДЗб (књ. IV, 1932, 477 стр.).
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1938–1939.
145. Вуковић, Јован

Говор Пиве и Дробњака, ЈФ, бр. XVII, 1938–1939, 1–113. Као примери 
говора дата су четири насловљена и акцентована текста (106–109. стр.). 
Аутор наводи да су прве две приче забележене у селу Трсе, а друге две 
у његовој ближој родбини, не наводећи пунктове.

1939.
146. Павловић, Миливој

Говор Сретечке жупе, СДЗб, књ. VIII, 1939, 1–352. Приложени су 
дијалекатски текстови из следећих места: Драјчић, Срецка, Горње 
Село, Горње Љубиње, Довно Љубиње и Речањ (247–294. стр.).

1940.
147. Милетић, Бранко

Црмнички говор, СДЗб, књ. IX, 1940, 209–663. Приложени су 
дијалекатски текстови из пунктова: Сотонићи, Лимљани, Глу[х]и До, 
Папратнице, Браћени и Годиње (602–620. стр.).

148. Ribarić, Josip
Razmještaj južnoslovenskih dijalekata na poluotoku Istri, СДЗб, књ. IX, 
1940, 1–207. Као четврта целина приложени су дијалекатски текстови 
из Водица и Брежаца (125–127. стр.).

149. Стевановић, Михаило С.
Систем акцентуације у пиперском говору, СДЗб, књ. X, 1940, 67–184. 
На крају су дате две народне приче, које је аутор чуо и забележио у 
Стијени Пиперској од сељака који воли књигу (179–184. стр.). Аутор је 
обележио акценат и дужине.

1950.
150. Московљевић, Милош

Говор острва Корчуле, СДЗб, књ. XI, 1950, 53–223. Као примери кор-
чулског говора дати су акцентовани, нумерисани и насловљени тексто-
ви, песме и загонетке, забележени у следећим пунктовима: Вела Лука, 
Блато, Смоквица, Жрново, Пупнат и Лумбарда (206–221. стр.).

1957.
151. Ивић, Павле

О говору Галипољских Срба, СДЗб, књ. XII, 1957, I–XXII + 1–520. На 
крају су дати ПРОЗНИ ТЕКСТОВИ у виду посебно насловљених при-
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ча, одломака из дијалога и пословица, честитки и жеља, поређења и 
сличних устаљених фигура из Пехчева (439–465. стр.).

1963.

152. Барјактаревић, Данило
Акценат новопазарско-сјеничких говора, ЗбФФП, књ. I, 1963, 1–148. 
Осму целину чине насловљени дијалекатски текстови забележени у 
Вапи и Н. Пазару (136–138. стр.) и две акцентоване песме забележене 
од информатора у Н. Пазару и Сјеници (стр. 138.).

1964.

153. Николић, Берислав М.
Сремски говор, СДЗб, књ. XIV, 1964, 201–412. Дати су на крају 
дијалекатски текстови забележени у пунктовима: Инђија, Врдник, 
Буђановци, Шимановци и Мартинци (399–403. стр.).

154. Пецо, Асим
Говор источне Херцеговине, СДЗб, књ. XIV, 1964, 1–200. На крају су 
приложени дијалекатски текстови из пунктова: Кула (Гацко), Биоград 
(Невесиње), Борач (Гацко), Дабар-Предоље, Дабар (Столац), Баљци 
(Билећа), Дивин (Билећа), Кљуна (Невесиње), Оџак (Невесиње), Сте-
пен (Гацко) и Крстац-Казанци (Гацко) (189–195. стр.).

1965.

155. Пешикан, Митар Б.
Староцрногорски, средњокатунски и љешански говори, СДЗб, књ. 
XV, 1965, 1–294. Приложена су три дијалекатска текста из Миогоста 
(Горњи Загарач) и Извора (Цуце) (213–216. стр.).

1966.

156. Барјактаревић, Данило
Новопазарско–сјенички говори, СДЗб, књ. XVI, 1966, 1–177. Приложе-
ни су текстови у виду пет насловљених прича, забележени у следећим 
пунктовима: Полокци (I зона), Судско Село (I зона), Долиће (II зона), 
Вапа (III зона) и Сјеница (III зона) (161–166. стр.).
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1968.
157. Јовић, Душан

Трстенички говор, СДЗб, књ. XVII, 1968, 1–239. На крају су приложе-
ни прозни текстови из пунктова: Велуће, Тоболац, Велика Дренова и 
Медвеђа (225–233. стр.).

158. Пецо, Асим – Бранислав Милановић
Ресавски говор, СДЗб, књ. XVII, 1968, 245–366. На крају су приложени 
дијалекатски текстови, забележени у следећим местима: Седларе, Ку-
пиновац и Стрмостен (361–366. стр.).

1969.
159. Вујовић, Лука

Мрковићки дијалекат, СДЗб, књ. XVIII, 1969, 73–399. На крају су при-
ложени дијалекатски текстови из пунктова: Добра Вода, Мала Гора-
на, Равањ, Дабезићи, Међуреч, Љесковац, Комина, Куње са Комином, 
Веља Горана, Зупци и Туђемили (364–377. стр.).

1970.
160. Павловић, Миливој

Говор Јањева: међудијалекатски и миксоглотски процеси, Нови Сад: 
Матица српска, 1970, 208. Приложени су и дијалекатски текстови из 
овог пункта (169–177. стр.).

1972.
161. Николић, Мирослав

Говор Горобиља, СДЗб, књ. XIX, 1972, 619–746. На крају су приложени 
дијалекатски текстови из овог села (741–746. стр.).

162. Симић, Радоје
Левачки говор, СДЗб, књ. XIX, 1972, 1–618. На крају су дати 
дијалекатски текстови из пунктова: Богалинце, Жупањевац, Малеше-
во, Кавадар, Прњавор, Баре, Надрље, Течиће, Ребеновац, Вукмановац, 
Крушевица, Леповиће, Превеш, Калудра, Карановац, Ратковиће, До-
броселица, Комаране и Слатина (549–586. стр.).

1973.
163. Првановић, Светислав

Тимочке старине и језик, Зајечар: Новинска установа „Тимок“, 1973, 
139. На крају аутор прилаже и три насловљене и акцентоване припо-
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ветке (133–138. стр.). За две аутор наводи да су забележене у Боровцу, 
док за трећу нема податка из ког је пункта.

1976.
164. Дешић, Милорад

Западнобосански ијекавски говори, СДЗб, књ. XXI, 1976, 1–316. Пети 
део ове монографије чине дијалекатски текстови из пунктова: Трнинић 
Бријег (Дрвар), Лусићи (Бања Лука), Бравско (Бос. Петровац), Бјелај 
(Бос. Петровац), Тавија (Бос. Костајница), Матавази (Бос. Нови) и Зебе 
(Бос. Грахово) (312–316. стр.).

1977.
165. Михајловић, Јован С.

Лесковачки говор, Лесковац; Библиотека Народног музеја у Лесковцу 
(књ. 24), 1977, 93. На крају су приложени дијалекатски текстови, успа-
ванке, додолска и краљичка песма и старе градске песме (73–77. стр.).

166. Тешић, Милосав
Говор Љештанског, СДЗб, књ. XXII, 1977, 160–328. Шесту целину ове 
монографије чине дијалекатски текстови из овог места (298–304. стр.).

167. Ћупић, Драго
Говор Бјелопавлића, СДЗб, књ. XXIII, 1977, 1–226. Шести део ове 
монографије чине примери везаног говора, забележени од информато-
ра у пунктовима: Слатина–Поткрај, Глизица–Мартинићи, Косови Луг, 
Градина, Гостиље, До Вукотицки–Гостиље, Кујава, Миокусовићи, Под-
главице–Мартинићи, Косић, Петрићи–Шобајићи и Сладојево Копито 
(201–211. стр.).

1978.
168. Петровић, Драгољуб

Говор Баније и Кордуна, Нови Сад: Матица српска – Загреб: Просвјета, 
1978, 205. У Прилозима су дати дијалекатски текстови из следећих 
пунктова: Црквени Бок, Крстиња, Доњи Чунтић, Грабовац, Кнежевић 
Коса, Чемерница, Вељун, Обљај, Поникве, Доње Дубраве, Јања Гора, 
Кунић и Перна.

169. Симић, Милорад
Говор села Обади у босанском Подрињу, СДЗб, књ. XXIV, 1978, 1–124. 
На крају су приложени дијалекатски текстови из овог пункта (111–117. 
стр.).
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1979.
170. Барјактаревић, Данило

Говор Срба у Метохији, Приштина: Јединство, 1979, 335. Девету цели-
ну ове монографије чине дијалекатски текстови из Пећи, Гораждевца, 
Осојана, Белог Поља (код Пећи), Лоћана, Сувог Лукавца, Будисаваца, 
Злокућана и Дугоњива (318–327. стр.).

171. Богдановић, Недељко
Говори Бучума и Белог Потока, СДЗб, књ. XXV, 1979, 1–178. Пети део 
монографије чине дијалекатски текстови из ова два места (169–173. 
стр.).

1980.
172. Драгичевић, Милан

Рефлекс јата у данашњим личким говорима, СДЗб, књ. XXVI, 1980, 
147–233. Четврта целина ове монографије су дијалекатски текстови из 
следећих пунктова: Фркашић, Бировача, Мишљеновац, Нетека, Брув-
но, Крбава, Вребац, Медак, Залужница, Личко Петрово Село, Доњи Ва-
ганац, Ваган код Ловинца, Ловинац – заселак Пиплица, Рибник, Билај, 
Смиљан и Чанак (219–230. стр.).

173. Ђуровић, Радосав
Рефлекси јата у околини Прибоја, СДЗб, књ. XXVI, 1980, 235–319. На 
крају су приложени дијалекатски текстови из следећих пунктова: Каси-
доли, Црнуговићи, Грачаница, Славотићи, Стрмац, Црнузи и Лисичине 
(311–313. стр.).

1983.
174. Ђукановић, Петар

Говор села Горње Цапарде (код Зворника), СДЗб, књ. XXIX, 1983, 191–
294. Дати су дијалекатски текстови на крају (286–289. стр.).

175. Јахић, Џевад А.
Ловачка лексика и фразеологија у рогатичком крају, СДЗб, књ. XXIX, 
1983, 339–403. Аутор даје Дијалектолошке текстове – приповиједања 
из пунктова: Брезје, Шљедовићи, Мислово, Годимље, Ракитница, 
Карачићи и Рибиоца Жепа (383–396. стр.) и Дијалектолошке текстове 
– народна вјеровања из села Брезје и села Прељубовића на Романији 
(396–401. стр.).

176. Ћирић, Љубисав
Говор Лужнице, СДЗб, књ. XXIX, 1983, 7–190. На крају су приложени 
дијалекатски текстови, забележени у пунктовима: Братишевац, Доњи 

– 58 –



471Ка индексирању дијалекатских текстова публикованих у Републици Србији

Стрижевац, Душевац, Стрелац, Брестов Дол, Завидинце и Мезграја 
(170–178. стр.).

1984.
177. Недељков, Љиљана

Прозодијске особине говора села Каћа, СДЗб, књ. XXX, 1984, 267–356. 
На крају ауторка прилаже три дијалекатска текста из овог места (353–
354. стр.).

178. Павлица, Драган
О говору околине Удбине, СДЗб, књ. XXX, 1984, 357–424. Дати су 
дијалекатски текстови из пунктова: Пољице, Ребићи и Јошани (420–
421. стр.).

179. Томић, Миле
Говор Свиничана, СДЗб, књ. XXX, 1984, 7–265. На крају су приложени 
дијалекатски текстови из Свинице (244–261. стр.).

1985.
180. Реметић, Слободан

Говори централне Шумадије, СДЗб, књ. XXXI, 1985, 1–555. Дата врло 
богата збирка дијалекатских текстова (429–489. стр.), груписаних у две 
целине: 1. ЈАСЕНИЧКА („ЕРСКА“) ЗОНА (Мисача, Орашац, Марко-
вац, Врбица, Копљаре, Буковик, Стојник „Ерски“) (429–448. стр.) и 2. 
КАНОВАЧКА ЗОНА (Раниловић, Велика Иванча, Стојник „Београд-
ски“, Амерић, Мала Врбица, Неменикуће, Рогача, Манић, Миросаљци, 
Јунковац, Медошевац, Рожанци, Бистрица, Мали Црљенци, Крушеви-
ца, Стрмово) (448–489. стр.).

1986.
181. Драгичевић, Милан

Говор личких јекаваца, СДЗб, књ. XXXII, 1986, 7–241. Приложени су 
дијалекатски текстови, забележени од информатора у пунктовима: 
Зрмања–Ком, Зрмања–Врело, Велика Попина, Беглуци, Нетека, Брезо-
вац, Гајине, Бировача, Мишљеновац, Кестеновац, Личко Петрово Село, 
Ћуић Крчевина, Бјелопоље, Фркашић, Крбава, Средња Гора, Висућ, 
Мазин, Брувно–Подурљај, Штикада, Горња Плоча, Павловац, Вребац, 
Медак, Широка Кула, Липово Поље, Турјански, Залужница, Лучане и 
Водотеч (204–225. стр.).
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182. Марковић, Миодраг
Речник народног говора у Црној Реци, СДЗб, књ. XXXII, 1986, 243–500. 
Аутор не даје текстове, већ прилаже Народне изразе и изреке из Црне 
Реке (495–500. стр.).

1987.
183. Богдановић, Недељко

Говор Алексиначког Поморавља, СДЗб, књ. XXXIII, 1987, 7–302. На 
крају аутор прилаже текстове подељене у две зоне: ЗОНА I (Грејач, 
Тешица, Лужане, Моравац, Горње Сухотно, Гредетин) (273–284. стр.) 
и ЗОНА II (Катун, Црна Бара, Горњи Крупац, Липовац) (284–290. стр.).

184. Томић, Миле
Говор Радимаца, СДЗб, књ. XXXIII, 1987, 303–474. На крају су прило-
жени дијалекатски текстови из Радимње (442–471. стр.).

1988.
185. Динић, Јакша

Речник тимочког говора, СДЗб, књ. XXXIV, 1988, 7–335. На крају ау-
тор прилаже Народне приче и песме из околине Књажевца (317–335. 
стр.). Има две приче забележене у месту Алдинац и 33 песме забележе-
не у Доњој Каменици.

1989.
186. *Златковић, Драгољуб

Фразеологија страха и наде у пиротском говору, СДЗб, књ. XXXV, 
1989, 179–457. Аутор не даје дијалекатске текстове на крају, али у 
окви ру клетви, заклетви, преклињања; благослова, здравица, моли-
тви; сујеверја, побожности, бајалица и претњи, даје контекст, негде и у 
виду малих прича14 из следећих пунктова у пиротској општини: Бела, 
Беровица, Базовик, Блато, Брлог, Бериловац, Басара, Барје Чифлик, 
Велики Јовановац, Велика Лукања, Војнеговац, Враниште, Височка 
Ржана, Велико Село, Велики Суводол, Гњилан, Гостуша, Градашни-
ца, Градиште, Добри До, Дојкинци, Држина, Завој, Засковци, Извор, 
Јалботина, Јеловица, Камик, Копривштица, Крупац, Костур, Куманово, 
Мали Јовановац, Милојковац, Мала Лукања, Мирковци, Мали Суво-
дол, Нова Мала (део Пирота), Нишор, Обреновац, Ореовица, Орља, 
14 Такође, и у другим нашим дијалекатским речницима може се у оквиру контекста 

пронаћи опширније објашњење, па и читава прича или неко предање, али они нису укључени 
у ову класификацију.
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Осмакова, Петровац, Паклештица, Планиница, Понор, Покровеник, 
Пољска Ржана, Пирот, Присјан, Пасјач, Рагодеш, Расница, Росомач, 
Рсовци, Рудиње, Сиња Глава, Сопот, Срећковац, Станичење, Суково, 
Топли До, Темска, Трњана, Церевдел, Црноклиште, Црвенчево, Чини-
главци и Шугрин.

1990.
187. Динић, Јакша

Додатак речнику тимочког говора, СДЗб, књ. XXXVI, 1990, 381–422. 
На крају је дата једна народна прича из околине Књажевца.

188. *Златковић, Драгољуб
Фразеологија омаловажавања у пиротском говору, СДЗб, књ. XXXVI, 
1990, 423–740. Нема текстова, али аутор даје фразеологију вређања, 
омаловажавања личности, уз пуно датог дијалекатског контекста из 
следећих места у пиротској општини: Бела, Беровица, Блато, Бери-
ловац, Базовик, Басара, Барје Чифлик, Брлог, Велики Јовановац, Ве-
лика Лукања, Војнеговац, Враниште, Височка Ржана, Велико Село, 
Велики Суводол, Гњилан, Гостуша, Градашница, Градиште, Добри 
До, Дојкинци, Држина, Завој, Забрђе, Засковци, Извор, Јалботина, 
Јеловица, Камик, Копривштица, Крупац, Костур, Куманово, Куса Вра-
на, Мали Јовановац, Милојковац, Мала Лукања, Мирковци, Мали Су-
водол, Нова Мала (део Пирота), Нишор, Обреновац, Ореовица, Орља, 
Осмаково, Петровац, Пирот, Паклештица, Понор, Покровеник, Пољска 
Ржана, Присјан, Пасјач, Рагодеш, Расница, Росомач, Рсовци, Рудиње, 
Сиња Глава, Сопот, Суково, Срећковац, Станичење, Топли До, Темска, 
Трнски Одоровци, Трњана, Ћуштица, Церевдел, Церова, Црноклиште, 
Црвенчево, Црни Врх, Чиниглавци и Шугрин.

189. Радић, Првослав
Цртице о говору села Мрче у куршумлијском крају, СДЗб, књ. XXXVI, 
1990, 1–74. На крају су приложени дијалекатски текстови из овог пун-
кта (64–71. стр.).

1991.
190. Драгин, Гордана

Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке, СДЗб, књ. XXXVII, 
1991, 621–708. На крају су приложени дијалекатски текстови из Жабља 
и Чуруга (695–701. стр.).
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191. Николић, Мирослав
Говори србијанског Полимља, СДЗб, књ. XXXVII, 1991, 1–548. На крају 
су приложени дијалекатски текстови из пунктова подељених у две 
групе: 1. НОВОШТОКАВСКИ ГОВОР (Амзићи, Балиће, Бјелохова/ 
Бјелова, Буковик, Бучје, Гробнице, Д. Страњани, Дренова, Жињ, 
Забрадњи Тоци, Завинограђе, Заостро, Јабука, Калафатовићи, Коса-
тица, Каћево, Радијевићи, Радоиња, Рутоши, Сељашница, Северин 
(Сјеверин) (524–536. стр.)) и 2. ПРЕЛАЗНИ ГОВОР (Баре, Гостуњ, За-
ступ, Матаруге, Хрта) (536–538. стр.)).

192. Шпис, Марија
Фонолошки опис говора Парага, СДЗб, књ. XXXVII, 1991, 549–620. 
Дати су и дијалекатски текстови из овог места (580–619. стр.).

1992.
193. Ђуровић, Радосав Ј.

Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине, СДЗб, књ. XXXVIII, 
1992, 1–378. Пету целину ове монографије чине дијалекатски текстови за-
бележени од информатора у следећим пунктовима: Горња Љута (Калино-
вик), Влахоље (Калиновик), Мјеховина (Калиновик), Божановићи (Калино-
вик), Кутине (Калиновик), Језеро (Улог), Зеломићи (Калиновик), Свијенча 
(Бјелимићи), Оџаци (Бјелимићи), Дољани (Бјелимићи), Разићи (Комска 
жупа), Рибари (Комска жупа), Кашићи (Комска жупа), Дубочани (Коњиц), 
Дујмовићи (Трново), Ледићи (Трново), Гај (Трново), Пендичићи (Трново), 
Брђани (Коњиц), Џепи (Коњиц), Чуховићи (Коњиц), Лукомир (Коњиц), 
Умољани (Трново), Вуковићи (Хаџићи), Оџак (Хаџићи), Дурановићи 
(Хаџићи), Љубовчићи (Хаџићи), Доња Биоча (Хаџићи), Локве (Хаџићи), 
Врело Босне (Илиџа), Главодина (Илиџа), Јасен (Илиџа), Дејчићи (Трно-
во), Грачаница (Трново), Умчани (Трново), Кањина (Коњиц), Подорашац 
(Коњиц) и Тарчин (Хаџићи) (334–365. стр.).

1993.
194. Вукићевић, Милосав

Огледи из дијалектолошких истраживања, Приштина: Филолошки 
факултет, 1993, 123.15 Аутор прилаже дијалекатске текстове у радовима 
1 (из пунктова: Дабиновац, Мерћез, Д. Мачковац, Добри До, Мердаре, 
15 Ову књигу чини следећих шест ауторових радова, који су раније већ објављени 

у часописима и зборницима: 1. О говору околине Куршумлије, 7–41; 2. Српски ијекавски 
говор у југоисточној Македонији, 42–66; 3. О акценту у вучитрнском говору данас, 67–76; 4. 
Изоглосе у јужном делу Груже, 77–84; 6. О неким особинама нишког говора у делима Стевана 

– 62 –



475Ка индексирању дијалекатских текстова публикованих у Републици Србији

Дединац) (37–39. стр.), 2 (из насеља Сретеново (Дојран)) (62–65. стр.), 
3 (из пунктова: Вучитрн, Гојбуља, Слатина, Бањска) (73–76. стр.) и 5 
(из пункта Доња Брњица код Приштине) (95–96. стр.).

195. Марковић, Миодраг
Речник народног говора у Црној Реци, књ. II, СДЗб, књ. XXXIX, 1993, 
149–398. На крају су приложене Народне изреке и изрази из Црне Реке 
(395–398. стр.).

196. Ракић-Милојковић, Софија
Пастирска терминологија Кривовирског Тимока, СДЗб, књ. XXXIX, 
1993, 11–148. Дијалекатски текстови из Кривог Вира и Јабланице чине 
седму целину ове монографије (85–99. стр.).

1995.
197. Вукићевић, Милосав

Говори Крагујевачке Лепенице, Приштина: Универзитет у Приштини, 
1995, 248. Приложени дијалекатски текстови (221–238. стр.) подељени 
су у две зоне: I зона (К-Р говор, текстови из пунктова: Баточина (село), 
Лапово (село), Никшић, Брзан, Кијево, Бадњевац, Десимировац, 
Маршић, Горња Сабанта, Јовановац, Жировница, Ресник) и II зона 
(Ш-В говор, текстови из пунктова: Рамаћа, Доње Грбице, Шљивовац, 
Дивостин, Дреновац, Рогојевац, Драча, В. Шења).

198. Ђукановић, Петар
Говор Драгачева, СДЗб, књ. XLI, 1995, 1–240. Као седма целина ове 
монографије дати су дијалекатски текстови из пунктова: Граб, Лис, 
Властељица, Вучковица, Котража, Дубље, Губеревци, Гуча, Крстац, 
Пухово, Каона и Доњи Дубац (221–238. стр.).

199. Kašić, Zorka
Govor Konavala, СДЗб, књ. XLI, 1995, 241–396. Седму целину чине 
PRIMERI KONAVOSKOG GOVORA забележени у следећим пункто-
вима: Ловорна, Мочићи, Комаје, Молунат, Плочице, Придворје, Гру-
да, Габриле, Дуба, Ускопље, Дрвеник, Јасеница, Бротнице, Дубравка, 
Куна, Витаљина, Љута и Водовађа (372–389. стр.).

1996.
200. Вукадиновић, Вилотије

Говор Црне Траве и Власине, СДЗб, књ. XL7I, 1996, 1–317. Пети део ове 
монографије чине дијалекатски текстови, подељени у две зоне: ЗОНА I 

Сремца, 98–113. и 7. Дијалектизми јужних екавских говора у вуковском језику, 114–121, као и 
један рад припремљен за ово издање – 5. Особине говора Доње Брњице код Приштине, 85–97.
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(Преслап, Власина (Округлица) (273–288. стр.)) и ЗОНА II (Млачиште, 
Криви Дел, Црна Трава (288–315. стр.).

201. Реметић, Слободан
Српски призренски говор I (гласови и облици), СДЗБ, књ. XLII, 1996, 
319–614. На крају су приложени дијалекатски текстови из Поткаљаје, 
стрмог дела Призрена (539–550. стр.).

1997.
202. Ивић, Павле – Жарко Бошњаковић – Гордана Драгин

Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта, СДЗб, књ. 
XLIII, 1997, 1–585. Приложени су насловљени дијалекатски текстови 
из следећих пунктова: Иланџа, Бока, Итебеј, Томашевац, Сефкерин, 
Чента, Фаркаждин, Елемир, Нови Бечеј, Српска Црња, Башаид, Падеј, 
Српски Крстур и Ђала (487–536. стр.).

203. Јашовић, Голуб
Пастирска терминологија Пећког Подгора, Исток: Дом културе Свети 
Сава – Зубин Поток: ЈП Стари Колашин – Приштина: Народна и уни-
верзитетска библиотека, 1997, 215. Пету целину ове монографије чине 
дијалекатски текстови забележени у пунктовима Бело Поље, Љевоша 
и Црни Врх.

204. Шћепановић, Михаило
Именослов ваљевске Петнице, Београд: Институт за српски језик 
САНУ – Ваљево: Истраживачка станица Петнице; Колубара, 1997, 137. 
Приложени су дијалекатски текстови, односно казивања старих Петни-
чана (117–124. стр.).

1998.
205. Божовић, Маринко

Говор Ибарског Колашина, Приштина: НИП „Нови свет“; Институт за 
српску културу, 1998, 204. Осми део ове монографије чине дијалекатски 
текстови из пунктова: Бабудовица, Превлак, Брњаци и Рибариће (194–
197. стр.).

206. Тома, Пол-Луј
Говори Ниша и околних села, СДЗб, књ. XLV, 1998, 1–473. На крају су 
приложени дијалекатски текстови из следећих места: Ниш, Лалинац, 
Медошевац, (Доње) Међурово, Мрамор, Ново Село, Паси–Пољана, 
Поповац, Трупале и Чокот (455–468. стр.).
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1999.
207. Рамић, Никола

Ливањско-дувањски говорни тип, СДЗб, књ. XLVI, 1999, 263–426. Ау-
тор на крају прилаже и дијалекатске текстове из следећих места: Сео-
ница, Месиховина, Црвенице, Челебић, Чапразлије, Шуица и Струпнић 
(419–425. стр.).

208. Ћирић, Љубисав
Говори Понишавља, СДЗб, књ. XLVI, 1999, 7–262. Дати су дијалекатски 
текстови из пунктова: Јелашница, Островица, Градиште (белопалана-
чко), Вета, Ланиште, Итај, Моклиште, Ореовац, Сињац, Црноклиште, 
Темска, Ореовица, Сопот, Завој, Крупац (пиротски), Градиште (пирот-
ско), Блато, Гњилан, Присјан и Доња Планиница (229–245. стр.).

2000.
209. Ђуровић, Радосав

Летнички говорни тип, Врање: Филолошки факултет у Приштини, 
2000, 200. Шесту целину ове монографије чине дијалекатски текстови 
забележени у Летници, а дати су као посебно насловљене приче (161–
174. стр.).

210. Марковић, Јордана
Говор Заплања, СДЗб, књ. XLVII, 2000, 7–307. На крају су дати 
дијалекатски текстови подељени у две зоне: ЗОНА I (са чисто заплањско-
сврљишким одликама: Тасковићи, Мали Вртоп, Семче, Доње Драговље, 
Равна Дубрава, Чагровац, Миљковац, Дуга Пољана, Гаре, Доњи Ду-
шник (247–259. стр.)) и ЗОНА II (где има пуно јужноморавских особи-
на: Гркиња, Горњи Барбеш, Ново Село (260–264. стр.)).

2001.
211. Младеновић, Радивоје

Говор шарпланинске жупе Гора, СДЗб, књ. XLVIII, 2001, 1–606. На 
крају је приложена врло богата дијалекатска грађа из следећих пун-
ктова: Рапча, Крстец, Драгаш, Радеша, Кукаљане, Љубошта, Л’ештане, 
Мљике, Враништа, Орчуша, Диканце, Баћка, Глобочица, Крушево, 
Рестељица и Брод (543–597. стр.).

212. Николић, Видан
Моравички и горњостуденички говори, Београд: Научно друштво 
за неговање и проучавање српског језика, 2001, 332. Приложени су 
дијалекатски текстови из пунктова сврстаних у две зоне: 1. МОРАВИЧКА
ЗОНА (Висока, Прилике, Ерчеге, Бреково, Трешњевица, Мочиоци, 
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Луке, Кушићи) (203–306. стр.) и 2. ГОРЊОСТУДЕНИЧКА ЗОНА 
(Остатија, Градац, Средња Река (Ријека), Девићи (307–312. стр.).

2003.
213. Букумирић, Милета

Говори северне Метохије, СДЗб, књ. L, 2003, 1–356. На крају је прило-
жена врло богата дијалекатска грађа из следећих места: Жакова, Тучеп, 
Суви Лукавац, Кош, Бича, Сврке, Душевић, Кијево, Дугоњиво, Добри 
До, Љевоша, Бело Поље и Лоћане (316–349. стр.).

214. Милорадовић, Софија
Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља: балка-
нистички и етномиграциони аспект, Београд: Етнографски институт 
САНУ, 2003, 365. Приложени су и дијалекатски текстови из пункто-
ва: Мириловац, Чепуре, Плана, Буљане, Доња Мутница, Трешњевица, 
Крежбинац, Шавац, Горња Мутница, Бусиловац, Поточац, Сикирица, 
Текија, Рашевица, Давидовац, Бошљане, Забрега, Дреновац, Стубица, 
Доње Видово, Извор и Лебина (317–349. стр.).

2004.
215. Марковић, Јордана

Говор Петровог Села (код Кладова), Ниш: Филозофски факултет, 2004, 
194. Дати су дијалекатски текстови из овог места (157–160. стр).16

2005.
216. Жугић, Радмила

Речник говора Јабланичког краја, СДЗб, књ. LII, 2005, 1–470. На 
крају су приложени дијалекатски текстови из следећих места: Лугаре, 
Печењевце и Шумане (462–470. стр.).

2006.
217. Радовановић, Драгана

Морфолошке особености говора средње Колубаре, СДЗб, књ. LIII, 
2006, 189–374. У прилогу су дати дијалекатски текстови из пунктова: 
16 Петрово Село је велико српско село које се налази код Кладова. Попуњено је 

Црногорцима, и то највише из Катунске нахије, па из Ријечке и Љешанске (Стара Црна 
Гора), нешто их је из Старе Херцеговине, као и с Црногорских Брда. Ауторка описује један 
ијекавски зетско-сјенички говор на североисточном рубу косовско-ресавског дијалекта у 
источној Србији. Због тога је ова монографија у класификацији по дијалектима сврстана у 
зетско-сјенички.
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Дупљај, Лукавац, Бабина Лука, Бранковина, Словац, Попучке, Дивци, 
Лозница и Кланица (348–368. стр.).

2007.
218. Вујадиновић, Ненад

Говор Каменара, Београд: Научно друштво за неговање и проучавање 
српског језика, 2007, 129. Аутор на крају прилаже и дијалекатске тек-
стове из следећих места: Јошица, Крушевице, Каменари и Ђурићи 
(107–116. стр.).

219. Драгичевић, Милан
О говору Срба Бање Врућице крај Теслића I (фонетске и морфолошке 
особине), СДЗб, књ. LIV, 2007, 323–401. Трећи део ове монографије 
чине дијалекатски текстови из овог места (385–394. стр.).

220. Савић-Грујић, Ана
Фонолошки опис говора села Гулијана, Културна историја Сврљига, св. 
6, Сврљиг: Етно-културолошка радионица, 2007, 77. У прилозима ау-
торка даје акцентоване дијалекатске текстове из овог села (55–67. стр.).

221. Стијовић, Рада
Говор Горњих Васојевића, СДЗб, књ. LIV, 2007, 1–323. Дати су и 
дијалекатски текстови (259–294. стр.) из пунктова сврстаних у две 
зоне: ГОРЊА НАХИЈА (Бојовиће, Грачаница, Слатина, Забрђе, Сео-
це, Божиће и Кути) и ЛИЈЕВА РИЈЕКА (Лопате, Опасаница, Велика и 
Шекулар).

2008.
222. Божовић, Маринко

Говори Средњега Ибра, 2. проширено изд.17, Приштина–Лепосавић: 
Институт за проучавање културе Срба на Косову и Метохији, 2008, 
380. На крају су приложени дијалекатски текстови из пунктова који 
припадају четирима зонама, два говорна типа – зетско-сјеничког 
(Придворица, Добрава, Гркаје, Плакаоница, Рвацка, Бањска Ријека и 
Бањска) (369–380. стр.) и косовско-ресавског (Ибарска Слатина, Соча-
ница, Бело Брдо (заселак Базићи) (361–364; 365–369. стр.).

223. Бошњаковић, Жарко
Фонетске особине говора источне Шумадије, СДЗб, књ. LV, 2008, 
1–321. Аутор прилаже дијалекатске текстове из пунктова: Азања, 
Бадљевица, Водањ, Врбовац, Вучак, Добри До, Крњево, Лозовик, Лу-
17 Прво издање објављено је 1993. године.
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гавчина, Мало Орашје, Осипаоница (Сипаница), Раља, Сараорци, Су-
водо и Шалинац (263–296. стр.).

224. Гмитровић, Јасмина
Говор села Милушинца (у Сокобањској котлини), СДЗб, књ. LV, 2008, 
323–428. На крају су приложена и казивања информатора из овог села 
(412–417. стр.).

225. Лазић, Анђелка
Грађа за речник говора Мачве, Шабац: Културни центар Шабац, 2008, 
387. Пету целину ове књиге чине дијалекатски текстови из Петловаче 
(364–369. стр.).

226. Станковић, Станислав
Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају, Бе-
оград: Институт за српски језик САНУ (Монографије; 5), 2008, 247. 
Трећу целину ове монографије чине дијалекатски текстови из пун-
ктова, које је аутор груписао у следеће говорне зоне: ЛУЖНИЧКИ 
ГОВОР (Добровиш) (121–124. стр.), НА ГРАНИЦИ ЛУЖНИЧКОГА 
И ЗАПЛАЊСКОГА ГОВОРА (Свође) (125–126. стр.), ЗАПЛАЊСКИ 
ГОВОР (Златићево, Рамни Дел, Доњи Присјан) (127–143. стр.) и 
ЈУЖНОМОРАВСКИ ГОВОР (Гложане, Ладовица, Конопница) (144–
161. стр.). Текстови су дати као посебно насловљене приче.

2009.
227. Драгичевић, Милан

Акценти ријечи у говору Срба Лапачког Поља, СДЗб, књ. LVI, 2009, 
277–371. Четврти одељак ове монографије чине дијалекатски текстови 
из пунктова: Бировача, Днопоље, Доњи Лапац, Гајине, Оравац и Горњи 
Лапац (355–366. стр.).

228. Јуришић, Марина
Говор Горње Пчиње: гласови и облици, Београд: Институт за српски језик 
САНУ (Монографије; 6), 2009, 323. Ауторка прилаже дијалекатске тек-
стове из следећих места: Шапранце, Шаинце, Коћура, Лесница, Горња 
Трница, Голочевце, Радовница, Црвени Град и Пролесје (295–311. стр.).

229. Милосављевић, Тања
Говор села Присјана (Горњег и Доњег), СДЗб, књ. LVI, 2009, 373–558. 
На крају су приложени дијалекатски текстови из Горњег (536–542. стр.) 
и Доњег Присјана (542–551. стр.).

230. Милошевић-Петровић, Јелена
Ратарска и повртaрска лексика села Дебелице, Ниш: СВЕН, 2009, 104. 
На крају ауторка даје казивања информатора из овог села (95–96. стр.).
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231. Петровић-Савић, Мирјана
Лексика свадбених обичаја у Рађевини, Београд: Институт за српски 
језик САНУ (Монографије; 7), 2009, 178. Дијалекатски текстови из 
пунктова Ставе и Бела Црква чине пету целину ове монографије (159–
162. стр.).

2010.
232. Жугић, Радмила

Исказивање генитивних значења у говору Јабланичког краја (у светлу 
призренско-тимочких говора као целине), Београд: Институт за српски 
језик САНУ (Монографије; 13), 2010, 226. Ауторка на крају прилаже 
текстове, као посебно насловљене приче, из места Лугаре, Шумане и 
Ждеглово (185–207. стр.).

233. Младеновић, Радивоје
Заменице у говорима југозападног дела Косова и Метохије, Београд: 
Институт за српски језик САНУ (Монографије; 12), 2010, 472. Ау-
тор даје веома богату дијалекатску грађу (352–434. стр.). Текстови су 
дати као посебно насловљене приче и разврстани према областима у 
којима је грађа прикупљена: Подрима (Велика Хоча, Зочиште, Зојћ, 
Мала Круша) (352–372. стр.), Призрен (Призрен) (372–374. стр.), Под-
гор (Љубижда, Селогражде, Сопино, Мушутиште, Деловце) (376–401. 
стр.), Сиринић (Врбештица, Севце, Штрпце, Горња Битиња) (401–415. 
стр.), Јужно Косово (Гатње) (415–418. стр.), Средска (Богошовце, 
Горње Љубиње) (419–425. стр.), Подгора (Скоробиште) (425–431. стр.) 
и Гора (431–434. стр.).

234. Радић, Првослав
Копаонички говор: етногеографски и културолошки приступ, Бе-
оград: САНУ, Етнографски институт, 2010, 365. Девету целину ове 
монографије чине дијалекатски текстови из следећих пунктова: Брзеће, 
Кнежево, Судимља, Блажево, Луковска Бања, Мрче, Требиња, Земани-
ца и Горње Граничане (287–327. стр.).

2011.
235. Марковић, Славољуб З.

Говор Ужичке Црне горе, СДЗб, књ. LVIII, 2011, 337–670. Приложени 
су дијалекатски текстови из места: Биоска, Брајковићи, Варда, Врнча-
ни, Глумач, Годечево, Гојна Гора, Горња Добриња, Доња Добриња, 
Доњи Таор, Дубоко, Душковци, Забава, Здравчићи, Јелен До, Каран, 
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Лорет, Маковиште, Мионица, Мршељи, Радановци, Руда Буква и Томе-
тино Поље (616–663. стр.).

2012.
236. Јашовић, Голуб

Тамнич на Тимоку: лексика и ономастика, Косовска Митровица: Фи-
лозофски факултет – Београд: Свет књиге – Крагујевац: Српско био-
лошко друштво „Стеван Јаковљевић“, 2012, 246. Аутор даје богату 
дијалекатску грађу из овог места (145–180. стр.). Текстови су дати као 
посебно насловљене приче.

237. Марковић, Славољуб З.
Границе ијекавских говора у западној Србији, СДЗб, књ. LIX, 2012, 
383–484. Четврту целину ове монографије чине дијалекатски тексто-
ви (464–476. стр.) из пунктова подељених у две групе: 1. НОВОШТО-
КАВСКИ ГОВОРИ (Трбушница, Сакар, Црнча, Својдруг, Зарожје, Глу-
мач, Тометино Поље, Радановци, Каран, Трнава, Петница, Богојевићи 
и Рокци (464–473. стр.)) и 2. СТАРИЈИ ГОВОРИ (Девићи, Остатија и 
Бресник (474–476. стр.)).

2013.
238. Bošnjaković, Žarko – Biljana Sikimić

Bunjevci: etnodijalektološka istraživanja 2009, Subotica: Nacionalni savet 
bunjevačke nacionalne manjine, Novi Sad, 2013, 303. Пету целину ове 
монографије чине дијалекатски текстови, на основу разговора које је 
водио проф. Жарко Бошњаковић са информаторима у Бајмоку (231–
251. стр.).18 Након овога следи и индексирани дијалекатски транскрипт, 
на основу разговора које је проф. Бошњаковић водио са информатори-
ма у Таванкуту (253–290. стр.).

239. Младеновић, Радивоје
Говор јужнокосовског села Гатње, Београд: Институт за српски 
језик САНУ (Монографије; 18), 2013, 470. Аутор на крају прилаже 
дијалекатске текстове из овог села у југозападном делу Косовске ко-
тлине (415–440. стр.).

240. Пујић, Саво
Херцеговачка пчеларска лексика (на општесловенској основи), СДЗб, 
књ. LX, 2013, 463–801. Приложени су дијалекатски текстови из пун-
ктова: Биоци (Требиње), Главска (Требиње), Долови (Требиње), Иви-
18 Проф. Ж. Бошњаковић је транскрипте (и акцентовање) урадио уз помоћ Данке 

Урошевић, Марине Шафер и Ивана Књижара.
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ца (Љубиње), Коритник (Берковићи), Пољице (Требиње), Вучија 
(Требиње), Ластва (Требиње) и Цибријан (Требиње) (780–784. стр.).

2014.
241. Јашовић, Голуб

О говору и именима Угљара код Приштине, Косовска Митровица: Фи-
лозофски факултет, 2014, 227. Четврту целину ове монографије чине 
дијалекатски текстови из овог места, у виду посебно насловљених це-
лина (96–136. стр.).

242. Јуришић, Марина
Синтакса падежа Горње Пчиње (Одредбене функције), СДЗб, књ. 
LXI, 2014, 367–534. На крају су приложени дијалекатски текстови 
из следећих пунктова: Црвени Град, Голочевце, Шапранце, Лесница, 
Козји Дол, Пролесје и Радовница (513–522. стр.).

243. Марковић, Милош
Говор Жупе александровачке, Београд: Друштво за српски језик, 2014, 
523. У оквиру четвртог дела ове монографије налази се и поглавље 
ТЕКСТОВИ (475–485. стр.), где је дата грађа из следећих пунктова: 
Бобота, Ботуња, Братићи, Витково, Вражогрнци, Велика Врбница, Га-
ревина, Горње Злегиње, Горњи Ступањ, Дашница, Доброљупци, Доње 
Злегиње, Доњи Ступањ, Дренча, Лаћислед, Љубинци, Мрмош, Новаци, 
Парчин, Ракља, Ратаје, Ржаница, Руденице, Стањево, Стубал, Суботи-
ца, Тржац, Трнавци, Тулеш и Шљивово.

244. Радовановић, Драгана
Говор Ваљевске Подгорине, СДЗб, књ. LXI, 2014, 7–366. Пету целину 
ове монографије чине дијалекатски текстови из пунктова подељених у 
две групе: 1. Говори са незамењеним јатом (Балиновић, Беомужевић, 
Братачић, Врагочаница, Горња Буковица, Горње Црњиљево, Вујиновача, 
Гуњаци, Горња Каменица, Доња Каменица, Драгијевица, Лопатањ, 
Мајиновић, Миличиница, Остружањ, Ребељ, Ситарице, Суводање) 
(335–353. стр.) и 2. Ијекавско-екавски и екавизирани ијекавски гово-
ри (Богатић, Брезовице, Горње Љесковице, Доње Љесковице, Лелић, 
Стрмна Гора) (353–359. стр.).

2015.
245. Драгин, Гордана

Говори у сливу Студенице: увод, фонетика, текстови, Нови Сад: Ти-
ски цвет, 2015, 280. Шесту целину ове монографије чине дијалекатски 
текстови, дати као посебно насловљене целине, а забележени од ин-
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форматора у пунктовима: Никољача, Палеж, Брезова, Рудно, Црна 
Река, Ушће, Чечина, Девићи, Саово, Мламча, Камењани, Засад, Изубра, 
Гокчаница и Градац (213–259. стр.).

246. Радан, Михај Н.
Фонетика и фонологија карашевских говора данас: прилог проучавању 
српских говора у Румунији, Нови Сад: Филозофски факултет; Матица 
српска – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2015, 424. Прило-
жени су дијалекатски текстови из Карашева, Клокотича, Водника и 
Нермића (271–282. стр.).

2016.
247. Зобеница, Сања

Из лексике источне Лике (Доњи Лапац и Јошан), СДЗб, књ. LXIII, 2016, 
735–838. На крају су приложени дијалекатски текстови из ова два пун-
кта (829–837. стр.).

248. Илић, Мирјана
Тле и тело у светлу искуства с бојама у говору старопланинског краја, 
СДЗб, књ. LXIII, 2016, 839–855. На крају је дат мали прилог (казивања) 
на стр. 854. Није наведено из ког је пункта.

249. Козомара, Драгомир
Фонетске и морфолошке особине српских посавских говора између 
Врбаса и Укрине, СДЗб, књ. LXIII, 2016, 579–733. Пету целину ове 
монографије чине дијалекатски текстови из пунктова: Инађол, По-
велич, Корови, Пријебљези, Каоци, Срђевићи, Србац, Стари Марти-
нац, Сеферовци, Печенег Илова, Пјеваловац, Трстенци, Барица Доња, 
Горњи Детлак и Костреш (708–731. стр.).

250. Трајковић, Татјана
Говор Прешева, СДЗб, књ. LXIII, 2016, 277–578. Ауторка на крају 
прилаже и дијалекатске текстове из следећих места: Норча, Рајинце, 
Цакановац, Ораовица, Прешево, Трнава, Стрезовце, Големи Дол и 
Славујевац (553–569. стр.).

2017.
251. Глишић, Јелена

Лексика народне медицине у тимочко-лужничким говорима, СДЗб, књ. 
LXIV/2, 2017, 309–370. На крају су приложени Записи из етномедици-
не из села Извор у сврљишком крају (366–369. стр.).
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252. Савић, Биљана
Народна медицинска лексика Великог Блашка (код Бањалуке), СДЗб, 
књ. LXIV, 2017, 995–1066. Ауторка на крају прилаже дијалекатске тек-
стове и клетве из овог места (1059–1064. стр.).

Класификација по дијалектима19

ШТОКАВСКО НАРЕЧЈЕ20

ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ СА ПРОСТОРА 
ШУМАДИЈСКО-ВОЈВОЂАНСКОГ ДИЈАЛЕКТА

Милош Московљевић, Акценти поцерског говора, ЈФ, бр. VII, св. 1–2, 1927–
1928, 63–68.21

Stjepan Sekereš, Govor osječkih Srba, ЗбФЛ, бр. VI, 1963, стр. 148.
Милош Московљевић, Икавски говор у СР Србији, ЈФ, бр. XXVI, св. 1–2, 

1963–1964, 471–509.
Берислав М. Николић, Сремски говор, СДЗб, књ. XIV, 1964, 399–403.
Stjepan Sekereš, Govor Daljskih Srba, ЗбФЛ, бр. VII, 1964, стр. 151.
Наталија Петровић, Главније фонетске особине неких српских говора у 

Мађарској, ППЈ, бр. 15, 1979, 83–99.
Невенка Секулић, Збирка дијалекатских текстова из Војводине, СДЗб, књ. 

XXVII, 1981, 117–178; 188–229; 249–300.
Љиљана Недељков, Прозодијске особине говора села Каћа, СДЗб, књ. XXX, 

1984, 353–354.
19 Класификација по дијалектима је дата хронолошки (година је истакнута болдом) и 

обједињује дијалекатске текстове из све три претходно класификоване групе (А, Б и В). У 
једном броју прилога среће се заступљеност више дијалекатских типова. Тако су се Говори 
централне Шумадије С. Реметића нашли на списку прилога из шумадијско-војвођанског и 
смедеревско-вршачког дијалекта, затим Границе ијекавских говора у западној Србији С. З. 
Марковића међу прилозима шумадијско-војвођанског, херцеговачко-крајишког, зетско-
сјеничког и косовско-ресавског дијалекта, Говори у сливу Студенице: увод, фонетика, 
текстови Г. Драгин међу прилозима косовско-ресавског и зетско-сјеничког дијалекта, рад 
Поглед на северозападну границу призренско-тимочког дијалекта Н. Радосављевића међу 
прилозима косовско-ресавског дијалекта и призренско-тимочке дијалекатске области и др. 

20 Класификација по дијалектима је дата по узору на ону из библиографије Сто десет 
година Српског дијалектолошког зборника (в. Марковић 2015).

21 У свим прилозима овде у Класификацији по дијалектима наводе се само стр. на 
којима су дијалекатски текстови. 
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Жарко Бошњаковић, Дијалекатски текстови из Срема и Баната, ППЈ, бр. 21, 
1985, 153–164.

Слободан Реметић, Говори централне Шумадије, СДЗб, књ. XXXI, 1985, 
429–435; 440–446; 448–451; 469–489.

Гордана Драгин, Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке, СДЗб, 
књ. XXXVII, 1991, 695–701.

Марија Шпис, Фонолошки опис говора Парага, СДЗб, књ. XXXVII, 1991, 
580–619.

Милосав Вукићевић, Говори Крагујевачке Лепенице, Приштина: Универзи-
тет у Приштини, 1995, 231–238.

Павле Ивић, Жарко Бошњаковић, Гордана Драгин, Банатски говори 
шумадијско-војвођанског дијалекта, СДЗб, књ. XLIII, 1997, 487–536.

Михаило Шћепановић, Именослов ваљевске Петнице, Београд: Институт за 
српски језик САНУ – Ваљево: Истраживачка станица Петнице; Колу-
бара, 1997, 117–124.

Биљана Сикимић, Магија мешења хлеба, СЈ, бр. V/1–2, 2000, стр. 329; 331.
Мирјана Петровић, Основне фонетске особине говора рађевског села Бела 

Црква, ППЈ, бр. 36, 2005, 286–289.
Драгана Радовановић, Морфолошке особености говора средње Колубаре, 

СДЗб, књ. LIII, 2006, 348–368.
Жарко Бошњаковић, Небојша Регодић, О неким прозодијским карактеристи-

кама језика новосадских медија (ТВ ПАНОНИЈА), ППЈ, бр. 38, 2007, 
276–315.

Анђелка Лазић, Грађа за речник говора Мачве, Шабац: Културни центар Ша-
бац, 2008, 364–369.

Жарко Бошњаковић, Светлана Вареника, Дијалекатски текстови из помо-
ришког села Сараволе у Румунији, ППЈ, бр. 40, 2009, 146–158.

Мирјана Петровић-Савић, Лексика свадбених обичаја у Рађевини, Београд: 
Институт за српски језик САНУ (Монографије; 7), 2009, 152–162.

Жарко Бошњаковић, Значај дијалекатског текста, СЈ, бр. XV, 2010, 375–387.
Бранкица Марковић, Дијалекатски текстови из староседелачких делова Но-

вог Сада, ППЈ, бр. 41, 2010, 227–234.
Драгана Радовановић, Дијалекатски текстови из Ваљевске Колубаре, 

ЗбФФКМ, 2010, 421–450.
Жарко Бошњаковић, Татјана Првуловић, Из говора Великог Семиклуша у 

Румунији, ТЗб, бр. 6, 2012, 200–206.
Славољуб З. Марковић, Границе ијекавских говора у западној Србији, СДЗб, 

књ. LIX, 2012, 471–472.
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Бранкица Марковић, Занимљива казивања старих Новосађана, ГСЈ, год. 
XXVI, бр. 13, 2013, 319–328.

Драгана Радовановић, Говор Ваљевске Подгорине, СДЗб, књ. LXI, 2014, 335–
359.

Бранкица Марковић, Научни и културни значај дијалекатских текстова (При-
лог грађи о пинтерском занату: село Буковац у Срему), у: Радмила 
В. Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, 
књижевност 1 [Електронски извор], Лесковац: Лесковачки култур-
ни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 2016, 
487–493.

ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ СА ПРОСТОРА 
ХЕРЦЕГОВАЧКО-КРАЈИШКОГ ДИЈАЛЕКТА

Јован Вуковић, Говор Пиве и Дробњака, ЈФ, књ. XVII, 1938–1939, 106–109.
Stjepan Sekereš, Govor baranjskih Srba, ЗбФЛ, бр. III, 1960, 186–187.
Асим Пецо, Говор источне Херцеговине, СДЗб, књ. XIV, 1964, 189–195.
Драгољуб Петровић, Прилог познавању акценатског система у пјешивачком 

говору, ЗбФЛ, бр. IX, 1966, стр. 134.
Драгољуб Петровић, Неке вокалске и консонантске карактеристике 

пјешивачког говора, ЗбФЛ, бр. X, 1967, 167–169.
Мирослав Николић, Говор Горобиља, СДЗб, књ. XIX, 1972, 741–746.
Драгољуб Петровић, О говору Змијања, ЗбФЛ, бр. XV/2, 1972, 194–202.
Стјепан Секереш, Говор славонских Срба, ЗбФЛ, бр. XV/1, 1972, 211–240.
Милош Окука, Дијалектолошки текстови из доњег тока Усоре, ЗбФЛ, бр. 

XVI/2, 1973, 207–213.
Стјепан Секереш, Говор Нове Градишке и околине, ЗбФЛ, бр. XVI/1, 1973, 

233–234.
Љиљана Суботић, Главне фонетске особине семберијског говора, ППЈ, бр. 9, 

1973, 124–126.
Љиљана Суботић, Главније морфолошке особине именица у говору 

Семберије, ГФФНС, књ. 17/1, 1974, 192–193.
Љубица Наранчић, Фонетске и морфолошке особине говора села Дољана у 

Лици, ППЈ, бр. 11, 1975, 132–137.
Stjepan Sekereš, Tekstovi iz govora baranjskih Srba, ЗбФЛ, бр. XVIII/2, 1975, 

212–214.
Милорад Дешић, Западнобосански ијекавски говори, СДЗб, књ. XXI, 1976, 

312–316.
Stjepan Sekereš, Govor Virovitice i okolice (II), ЗбФЛ, бр. XIX/1, 1976, стр. 109.
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Stjepan Sekereš, Govor Požeške kotline, ЗбФЛ, бр. XIX/1, 1976, стр. 244.
Милосав Тешић, Говор Љештанског, СДЗб, књ. XXII, 1977, 298–304.
Драгољуб Петровић, Говор Баније и Кордуна, Нови Сад: Матица српска – За-

греб: Просвјета, 1978, 174–194.
Милорад Симић, Говор села Обади у босанском Подрињу, СДЗб, књ. XXIV, 

1978, 111–117.
Милан Драгичевић, Рефлекс јата у данашњим личким говорима, СДЗб, књ. 

XXVI, 1980, 219–230.
Радосав Ђуровић, Рефлекси јата у околини Прибоја, СДЗб, књ. XXVI, 1980, 

311–313.
Асим Пецо, Прилози говору пријепољског краја – II. Говор села Хисарџика, 

Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића VIII, Пријепоље: 
Заједница основног образовања и васпитања у Пријепољу, Пријепоље, 
1980, 259–262.
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360–365.

Х-К : МИ26

Драгољуб Петровић, Прилог познавању муслиманских говора западне Бо-
сне, ГФФНС, књ. XIII/1, 1970, 350–352.

З-С : Х-К

Мирослав Николић, Говори србијанског Полимља, СДЗб, књ. XXXVII, 1991, 
536–538.

С-В27 : Ш-В28

Биљана Сикимић, Магија мешења хлеба, СЈ, бр. V/1–2, 2000, стр. 330.
22 Скраћеница за косовско-ресавски дијалекат.
23 Скраћеница за зетско-сјенички дијалекат.
24 Скраћеница за херцеговачко-крајишки дијалекат.
25 Скраћеница за источнобосански дијалекат.
26 Скраћеница за млађи икавски дијалекат.
27 Скраћеница за смедеревско-вршачки дијалекат.
28 Скраћеница за шумадијско-војвођански дијалекат. 
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Жарко Бошњаковић, Драгана Радовановић, Теренски записи из Малог Гаја 
(Румунија), ППЈ, бр. 40, 2009, 163–177.

П-Т29 : ЗМ30

Радивоје Младеновић, Заменице у говорима југозападног дела Косова и 
Метохије, Београд: Институт за српски језик САНУ (Монографије; 
12), 2010, 419–431.

ЧАКАВСКО НАРЕЧЈЕ

ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ СА ПРОСТОРА 
ЈУГОЗАПАДНОГ ИСТАРСКОГ ДИЈАЛЕКТА

Josip Ribarić, Razmještaj južnoslovenskih dijalekata na poluotoku Istri, СДЗб, 
књ. IX, 1940, 125–127.

ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ СА ПРОСТОРА 
СЕВЕРНОЧАКАВСКОГ ДИЈАЛЕКТА

Josip Ribarić, Razmještaj južnoslovenskih dijalekata na poluotoku Istri, СДЗб, 
књ. IX, 1940, стр. 127.

ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ СА ПРОСТОРА 
СРЕЊОЧАКАВСКОГ ДИЈАЛЕКТА

Pavle Ivić, O govoru ličkih čakavaca (okolina Otočca), ЗбФЛ, бр. VII, 1964, 
132–138.

ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ СА ПРОСТОРА 
ЈУЖНОЧАКАВСКОГ ДИЈАЛЕКТА

Mate Hraste, Crtice o bruškom dijalektu, ЈФ, бр. VI, 1926–1927, 209–210.
Mate Hraste, Čakavski dijalekat ostrva Hvara, ЈФ, бр. XIV, 1935, 49–52.
Mate Hraste, Osobine govora ostrva Visa, Зборник лингвистичких и фило-

лошких расправа – А. Белићу о четрдесетогодишњици његова научног 
рада посвећују његови пријатељи и ученици, Београд, Издање „Млада 
Србија“, 1937, 153–154.
29 Скраћеница за призренско-тимочку дијалекатску област.
30 Скраћеница за западномакедонски дијалекат.
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Mate Hraste, Čakavski dijalekat ostrva Brača, СДЗб, књ. X, Београд, 1940, стр. 
63.

Милош Московљевић, Говор острва Корчуле, СДЗб, књ. XI, Београд, 1950, 
206–221.

КАЈКАВСКО НАРЕЧЈЕ

Stjepan Sekereš, Govor Virovitice i okolice (II), ЗбФЛ, бр. XIX/1, 1976, 110–112.

ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ СА ПРОСТОРА 
ГОРАНСКОГ ДИЈАЛЕКТА

Josip Lisac, Iz goranskog vokalizma, ЗбФЛ, бр. XXXI/2, 1988, 169–171.

ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ ГОВОРА КАЈКАВАЦА У БАНАТУ31

Биљана Сикимић, Магија мешења хлеба, СЈ, бр. V/1–2, 2000, 330–331.

ЗАПАДНОМАКЕДОНСКИ ДИЈАЛЕКАТ

Александар Белић, Галички дијалекат, СДЗб, књ. VII, 1935, 228–275.
Радивоје Младеновић, Говор шарпланинске жупе Гора, СДЗб, књ. XLVIII, 

2001, 543–597.
Радивоје Младеновић, Заменице у говорима југозападног дела Косова и 

Метохије, Београд: Институт за српски језик САНУ (Монографије; 
12), 2010, 431–434.

Прегледани извори32

Баштина   Баштина, Приштина: Институт за српску културу, св. 1 (1991), св. 2
(1991), св. 3 (1992), св. 4 (1993), св. 5 (1994), св. 6 (1995), св. 7 
(1996), св. 8 (1997), св. 9–10 (1998–1999), св. 11 (2000), св. 12 
(2001), св. 13 (2002), св. 14 (2002), св. 15 (2003), св. 19 (2005), 
св. 20 (2006), св. 20/2 (2006), св. 21 (2006), св. 22 (2007), св. 23 
(2007), св. 24 (2008), св. 25 (2008), св. 26 (2009), св. 27 (2009), св. 

31 Ради се о досељеницима из Туропоља, из околине Сиска.
32 Рад на оваквим библиографијама веома је обиман, захтеван и практично никад 

до краја завршен. Немогуће је све прегледати, пре свега из практичних разлога (није нам 
све физички доступно, а оно што није виђено, не може се ни уврстити), а 2020. године 
због новонастале ситуације изазване епидемијом корона вируса, знатно је била смањена 
доступност одређених публикација, тако да је један део извора остао непрегледан и остаће 
да чека нека боља времена, када би се истраживања ове врсте могла наставити и допунити.

– 90 –



503Ка индексирању дијалекатских текстова публикованих у Републици Србији

28 (2010), св. 29 (2010), св. 30 (2011), св. 31 (2011), св. 32 (2012), 
св. 33 (2012), св. 34 (2013), св. 35 (2013), св. 36 (2014), св. 37 
(2014), св. 38 (2015), св. 39 (2015), св. 40 (2016), св. 41 (2016), 
св. 42 (2017), св. 43 (2017).

Бдење   Бдење: часопис за књижевност, уметност и културну башти-
ну, Сврљиг: Културни центар Сврљиг, год. II, бр. 3/4, децембар 
(2003), год. III, бр. 5/6, јун (2004), год. V, бр. 11/12, мај (2006), 
год. VIII, бр. 18/19, фебруар–април (2009), год. IX, бр. 23–24, 
април (2010), год. VIII, бр. 25, јул (2010), год. XII, бр. 39, јануар–
март (2014), год. XII, бр. 40, април–јун (2014), год. XII, бр. 41, 
јул–децембар (2014).

БПЗб   Белопаланачки зборник, Бела Паланка: Народна библиотека 
„Вук Караџић“, бр. 1 (2005), бр. 5 (2009). 
Бранково коло, Карловци: бр. IX (1903), бр. X (1904).

ВЛЗб   Власотиначки зборник, Власотинце: Културни центар, Ин-
формативни лист Власина/ Народна библиотека „Десанка 
Максимовић“, бр. 1 (2003), бр. 2 (2006), бр. 3 (2009). Врањски 
гласник, Врање: Народни музеј у Врању, књ. I (1965), књ. II 
(1966), књ. III (1967), књ. IV (1968), књ. V (1969), књ. VI (1970), 
књ. VII (1971), књ. VIII (1972), књ. IX (1973), књ. XI (1975), књ. 
XII–XIII (1979), књ. XIV–XV (1982), књ. XVI (1983), књ. XVII 
(1984), књ. XVIII (1985), књ. XIX (1986), књ. XX (1987), књ. 
XXI (1988), књ. XXII (1989), књ. XXIII (1990), књ. XXIV–XXV 
(1992), књ. XXVI–XXVII (1993/ 1994), књ. XXVIII (1995), књ. 
XXIX–XXX (1996/ 1997), књ. XXXI–XXXII (1998/ 1999), књ. 
XXXIII (2005), књ. XXXIV (2010). Гласник Етнографског ин-
ститута, Београд: САНУ, бр. XLIX (2000), LXII/1 (2014). 
Гласник Етнографског музеја, књ. 74, св. 2, Београд, 2010.

ГЗСВС   Годишњак Задужбине Саре и Васе Стојановића, Београд: св. 1 
(1934), св. 2 (1935), св. 3 (1936), св. 5 (1938), св. 6 (1939).

ГСЈКњ   Годишњак за српски језик и књижевност, Ниш: Филозофски 
факултет: год. XXII, бр. 9 (2009), год. XXIII, бр. 10 (2010), год. 
XXIV, бр. 11 (2011).

ГСЈ    Годишњак за српски језик, Ниш, Филозофски факултет: год. 
XXVI, бр. 13 (2013), год. XXVII, бр. 14 (2016), бр. 15 (2017).

ГФФНС   Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад: књ. 
1 (1956), књ. 2 (1957), књ. 3 (1958), књ. 4 (1959), књ. 5 (1960), 
књ. 6 (1961), књ. 7 (1962–1963), књ. 8 (1964–1965), књ. 9 (1966), 
књ. 10 (1967), књ. 11/1 (1968), књ. 11/2 (1968), књ. 12/1 (1969), 
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књ. 12/2 (1969), књ. 13/1 (1970), књ.13/2 (1970), књ. 14/1 (1971), 
књ. 14/2 (1971), књ. 15/1 (1972), књ. 15/2 (1972), књ. 16/1 (1973), 
књ. 16/2 (1973), књ. 17/1 (1974), књ. 17/2 (1974), књ. 18/1 (1975), 
књ. 18/2 (1975), књ. 19 (1990), књ. 20 (1994), књ. 21–22 (1992–
1993), књ. 23 (1995), књ. 24 (1996), књ. 25 (1997), књ. 26 (1998), 
књ. 27 (1999), књ. 28 (2000), књ. 29 (2001), књ. 30 (2002), књ. 31 
(2006), књ. 32 (2007), књ. 33/1 (2008), књ. 33/2 (2008), књ. 34/1 
(2009), књ. 34/2 (2009), књ. 35/1 (2010), књ. 35/2 (2010), књ. 36/1 
(2011), књ. 36/2 (2011), књ. 37/1 (2012), књ. 37/2 (2012), књ. 38/1 
(2013), књ. 38/2 (2013), књ. 38/3 (2013), књ. 39/1 (2014), књ. 39/2 
(2014), књ. 40/1 (2015), књ. 40/2 (2015), књ. 41/1 (2016), књ. 41/2 
(2016), књ. 41/3 (2016), књ. 42/1 (2017), књ. 42/2 (2017).
Годишњак Учитељског факултета у Врању, Врање: Универзитет 
у Нишу, Учитељски факултет у Врању, год. I (2010), год. II (2011), 
год. III (2012), год. IV (2013), год. V (2014), год. VI (2015).

Градина   Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, н. с. Ниш: 
Нишки културни центар, бр. 17 (2007), бр. 27 (2008). Даница: 
српски народни илустровани календар, Београд: Вукова заду-
жбина, год. 10 (2002), год. 11 (2003).

ДИ1    Дијалектолошка истраживања 1: зборник радова/ приредио 
Љубисав Ћирић, Ниш: Филозофски факултет, 2004.

ДИ2    Дијалектолошка истраживања 2: зборник радова [из пројекта 
„Дијалектолошка истраживања српског језичког простора“]/ 
приредила Надежда Јовић, Ниш: Филозофски факултет, 2007.

ЗбРИСЈКМ  Зборник радова са пројекта Истраживања српског језика на Ко-
сову и Метохији, Косовска Митровица: Филозофски факултет 
Универзитета у Приштини, књ. 1 (2010), књ. 2 (2010) и књ. 3 
(2011).

ЗбФФКМ   Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у 
Приштини: посебно издање посвећено проф. др Милосаву 
Вукићевићу, Косовска Митровица, 2010.

ЗбФФП   Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, Пришти-
на: књ. I (1963), књ. III (1966), књ. XLII/2 (2012), књ. XLIV/1 
(2014). 

ЗбФЛ   Зборник за филологију и лингвистику33, Нови Сад: Мати-
ца српска, књ. III (1960), књ. VI (1963), књ. VII (1964), књ. IX 

33 Часопис је од књ. 27–28 (1984–1985) преименован у Зборник Матице српске за фи-
ло логију и лингвистику.
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(1966), књ. X(1967), књ. XII (1969), књ. XIV/1 (1971), књ. XIV/2 
(1971), књ. XV/1 (1972), књ. XV/2 (1972), књ. XVII/2 (1974), књ. 
XVIII/1 (1975), књ. XVIII/2 (1975), књ. XIX/1 (1976), књ. XX/1 
(1977), књ. XXIII/2 (1980), књ. XXXIII (1990), књ. XXXIV/1 
(1991), књ. XXXIV/2 (1991), књ. XXXV/1 (1992), књ. XXXVII 
(1994), књ. XXXVIII/1 (1995), књ. XXXVIII/2 (1995), књ. XLII 
(1999), књ. XLIII (2000), књ. XLVII/1–2 (2004), књ. XLVIII/1–2 
(2005), књ. XLIX/1 (2006), књ. XLIX/2 (2006), књ. L (2007), књ. 
LI/1–2 (2008), књ. LII/1 (2009), књ. LII/2 (2009), књ. LIII/1 (2010), 
књ. LIII/2 (2010), књ. LIV/1 (2011), књ. LIV/2 (2011), књ. LV/1 
(2012), књ. LV/2 (2012), књ. LVI/1 (2013), књ. LVI/2 (2013), књ. 
LVII/1 (2014), књ. LVII/2 (2014), књ. LVIII/1 (2015), књ. LVIII/2 
(2015), књ. LIX/1 (2016), књ. LIX/2 (2016), књ. LX/1 (2017), књ. 
LX/2 (2017). 
Зборник радова Учитељског факултета у Врању, Врање: књ. III 
(1996), књ. V (1998), књ. X (2003), књ. XI (2004), књ. XII–XIII 
(2008).

ЈФ    Јужнословенски филолог, Београд: Српска академија наука 
и уметности и Институт за српски језик САНУ, бр. I–LXXIII 
(1913–2017). 
Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и умет-
ност, н. с., Алексинац: Завичајни музеј, бр. 1 (2009), бр. 2 (2010).

ПЗб    Пиротски зборник, Пирот: Слобода, бр. 1 (1968), бр. 2 (1969), бр. 
3 (1971), бр. 4 (1972), бр. 5(1973), бр. 6 (1974), бр. 7 (1975), бр. 8–9 
(1979), бр. 10 (1979), бр. 11–12 (1984), бр. 13 (1985), бр. 14 (1986), 
бр. 15 (1987), бр. 16 (1989), бр. 17–18 (1992), бр. 19–20 (1994), 
бр. 21 (1995), бр. 22 (1996), бр. 23–24 (1998), бр. 25–26 (2000), 
бр. 27–28 (2003), бр. 29–30 (2004/ 2005), бр. 31 (2006), бр. 32/33 
(2007/ 2008), бр. 34 (2009), бр. 35– 36 (2011), бр. 37–38 (2013), бр. 
39 (2014), бр. 40 (2015), бр. 41 (2016), бр. 42 (2017).

ППЈ    Прилози проучавању језика, Нови Сад: Одсек за српски језик 
и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду бр. 1–44 
(1965– 2017).

СДЗб   Српски дијалектолошки зборник, Београд: Српска академија 
наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, књ. I–
LXIV/2 (1905–2017).

СЈ    Српски језик, Београд: Научно друштво за неговање и 
проучавање српског језика, Филолошки факултет, бр. 8 (2015), 
бр. 9 (2017). 
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  Folklor u Vojvodini, Novi Sad: Udruženje folklorista Vojvodine: sv. 2 
(1988), sv. 6 (1992), sv. 8 (1994), sv. 9 (1995). 

  Избегличко Косово/ [Биљана Сикимић... и др.]; одговорни уредник Ни-
кола Тасић; уредник Биљана Сикимић, „Лицеум“, бр. 8, Крагујевац: 
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, 2004. 

  Живот у енклави/ [Биљана Сикимић... и др.]; одговорни уредник Нико-
ла Тасић; уредник Биљана Сикимић, „Лицеум“, бр. 9, Крагујевац: Цен-
тар за научна Истраживања САНУ и Универзитета, 2005. 

  Ибарски Колашин – природа и традицијска култура: зборник ра-
дова/ уредник Миљана Стојановић, Крагујевац: Центар за научна 
истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 2009. 

  Књижевност на дијалекту/ приредио Драган Радовић, Лесковац: Леско-
вачки културни центар, 2007. 

  Дијалекат – дијалекатска књижевност: зборник радова са научног ску-
па одржаног у Лесковцу 25. и 26. септембра 2008. године/ одговорни 
уредник Радмила Жугић, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009. 

  Дијалекат – дијалекатска књижевност: зборник радова са научног ску-
па одржаног у Лесковцу 18. децембра 2010. године/ одговорни уредник 
Радмила Жугић, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011. 

  Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Збор-
ник радова с међународног скупа одржаног 11. и 12. априла 2014. го-
дине у Лесковцу/ уредила Радмила Жугић, [Електронски извор], Ле-
сковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, 
Педагошки факултет, 2016. 34 

  Зборник Института за српски језик САНУ I: посвећено др Драгу Ћупићу 
поводом 75-годишњице живота/ главни уредник Срето Танасић, Бео-
град: Институт за српски језик САНУ, 2008.

  Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката: зборник 
радова са научног скупа (Нишка Бања, јуна 1992), Ниш: Филозоф-
ски факултет, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у 
Нишу, Београд: Институт за српски језик САНУ, 1994.
34  Публикација (ZbDSJ1.pdf) је доступна на следећим сајтовима:

http://www.lkc.org.rs/index.php/izdavacki-program/zbornik
http://www.pfvr.ni.ac.rs/publikacije.php?oblast=249
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  Србистички прилози: зборник у част професора Славка Вукомановића/ 
[уређивачки одбор Божо Ћорић... и др.], Београд: Филолошки факул-
тет, 2005.

  Путевима српских идиома: Зборник у част проф. Радивоју Младеновићу 
поводом 65. рођендана/ уредници: Милош Ковачевић, Владимир Поло-
мац, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015.

  Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког 
зборника, Зборник радова са истоименог научног скупа/ приредила 
Јордана Марковић, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 
2016.

  Седамдесет година Института за српски језик САНУ: између два 
јубилеја (2007–2017)/ приредила Марина Спасојевић, уредништво: 
Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марина Спасојевић, Београд: 
Институт за српски језик САНУ, 2017.

  Ивић, Павле: Расправе, студије, чланци, томови: X/2*, X/2**, X/2***, 
X/2****, X/2*****, О дијалектологији/ приредио Слободан Реметић, 
Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана 
Стојановића, 2018.

  Богдановић, Недељко, Вилотије Вукадиновић, Јордана Марковић: 
Библиографија призренско-тимочких говора, Говори призренско-ти-
мочких говора, Зборник реферата са научног скупа (Нишка Бања, 
17–20. 6. 1992), Ниш: Филозофски факултет у Нишу, Центар за научна 
истраживања САНУ и Универзитета у Нишу – Београд: Институт за 
српски језик САНУ, 1994, 11–54.

  Марковић, Бранкица: Сто десет година Српског дијалектолошког збор-
ника (1905–2015) – Библиографија, Српски дијалектолошки зборник, 
књ. LXII, Београд; Српска академија наука и уметности и Институт за 
српски језик САНУ, 2015, 327–349. 

Литература
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Бошњаковић 2010а: Жарко Бошњаковић, Сигнали за рашчлањавање 
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Београд, 445–456.
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особине метатекстуалног коментара у дијалекатском тексту, Грамати-
ка и лексика у словенским језицима: зборник радова с међународног 
симпозијума/ главни уредник Срето Танасић, Нови Сад: Матица српска 
– Београд: Институт за српски језик САНУ, 301–311.

Бошњаковић 2016: Жарко Бошњаковић, Како би још могао изгледати 
дијалекатски текст, Дијалекти српскога језика: истраживања, на-
става, књижевност 1 [Електронски извор]: зборник радова са 
међународног скупа одржаног 11. и 12. априла 2014. године/ уредила 
Радмила Жугић, Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Уни-
верзитет у Нишу, Педагошки факултет, 495–510.

Вујаклија 2017: Данка Вујаклија, Транскрипција и транскрипти у дигиталној 
ери, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LX/2, Нови 
Сад, 7–39.

Марковић 2015: Бранкица Марковић, Сто десет година Српског дија-
ле ктолошког зборника (1905–2015) – Библиографија, Српски 
дијалектолошки зборник LXII, Београд, 327–349.

Реметић 2013: Слободан Реметић, Сто година дијалектологије на страница-
ма Јужнословенског филолога, Јужнословенски филолог LXIX, Бео-
град, 13–32.

Станковић, Бошњаковић 2015: Станислав Станковић, Жарко Бошњаковић, 
Анализа дијалекатског текста (на примеру говора Скопске Црне горе), 
Philologia Mediana 7, Ниш: Филозофски факултет, 417–437.

Регистар пунктова из којих постоји објављена дијалекатска грађа35

ШТОКАВСКО НАРЕЧЈЕ

ШУМАДИЈСКО-ВОЈВОЂАНСКИ ДИЈАЛЕКАТ

35 Поред назива пункта наводи се број/ бројеви библиографских јединица у којима се 
тај пункт јавља. У библиографским јединицама под редним бројем 142 и 248 нема податка из 
којих пунктова је дијалекатска грађа, тако да оне нису укључене у овај регистар. 
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Бабина Лука – 217
Балиновић – 244
Бата – 75
Бачка Паланка – 9
Башаид – 9, 202
Белегиш – 10

Бела Црква – 106, 231
Беомужевић – 244
Бистрица – 180
Богатић – 244
Бока – 202
Ботош – 9
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Бранковина – 31, 217
Братачић – 244
Брезовице – 244
Буђановци – 153
Буковац (у Срему) – 137
Буковик – 180
Варна – 37
В. Шења –197
Велики Семиклуш (Румунија) – 123
Врагочаница – 244
Вранић – 99
Врањево – 9
Врбица – 180
Врдник – 9, 153
Вујиновача – 244
Гибарац – 10
Голубинци – 9, 10
Горња Буковица – 244
Горња Каменица – 244
Горња Мухља (оптант из Батање) – 9
Горње Љесковице – 244
Горње Црниљево – 244
Гуњаци – 244
Даљ – 50
Дивостин – 197
Дивци – 31, 217
Добановци – 9
Добрица – 99
Доња Каменица – 244
Доње Грбице – 197
Доње Љесковице – 244
Драгијевица – 244
Драча – 197
Дреновац – 197
Дупљај – 217
Ђала – 202
Елемир – 202
Жабаљ – 190
Земун – 9
Зрењанин – 9
Иланџа – 202
Инђија – 153

Итебеј – 202
Јаша Томић – 9
Јунковац – 180
Калаз – 75
Каћ – 177
Кикинда – 9
Кланица – 31, 217
Копљаре – 180
Крушевица – 180
Кумане – 9
Лаћарак – 9
Лелић – 244
Лозница – 31, 217
Лопатањ – 244
Лукавац – 31, 217
Мајиновић – 244
Мали Црљенци – 180
Манастир (Румунија) – 115
Мартинци – 153
Мартонош – 9
Медошевац –180
Меленци – 9
Миличиница – 244
Милошево – 9
Миросаљци –180
Мисача – 180
Мокрин – 9
Нови Бечеј – 202
Нови Сад – 9
Нови Сад (староседелачки делови 

града: Роткварија, Подбара, Салајка, 
Клиса и Слана Бара) – 29, 34

Нови Сад (Берн, Врбас, Ердевик, 
Зрењанин, Лозница, Оџаци, Сента, 
Сомбор)36– 108

Нови Сланкамен – 10
Орашац – 180
Осијек – 47
Остружањ – 244

36 Информатори су били новинари, 
водитељи и гости РТВ Панонија из Новог 
Сада, пореклом из тих градова.
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Падеј – 202
Панчево – 9
Параге – 192
Петловача – 225
Петница – 204, 237
Плужац – 244
Помаз – 75
Попучке – 31, 217
Путниково (оптант из Бате код Будим-

пеште) – 9
Рамаћа – 197
Ребељ – 244
Рогојевац – 197
Рожанци – 180
Рума – 9
Сараволе (Румунија) – 111
Сента – 9
Сефкерин – 202
Ситарице – 244

Словац – 217
Сомбор – 9
Србобран – 9
Сремска Каменица – 9
Српска Црња – 202
Српски Итебеј – 9, 10
Српски Крстур – 202
Ставе – 231
Стапар – 9
Стрмна Гора – 244
Стрмово – 180
Суводање – 244
Томашевац – 9, 202
Фаркаждин – 202
Чента – 9, 202
Чуруг – 9, 190
Шимановци – 153
Шљивовац – 197

ХЕРЦЕГОВАЧКО-КРАЈИШКИ ДИЈАЛЕКАТ
Аљиновићи (код Пријепоља) – 139
Амзићи – 191
Балатун – 64
Балиће – 191
Баљци (Билећа) – 154
Бања Врућица (крај Теслића) – 219
Барица Доња – 249
Беглуци – 181
Бели Манастир – 7, 46, 78
Билај – 172
Биоград (Невесиње) – 154
Биоска – 235
Биоци (Требиње) – 240
Бировача – 172, 181, 227
Бјелај (Босански Петровац) – 164
Бјелопоље – 181
Бјелохова/ Бјелова – 191
Бобаре (село) – 6
Бобота (код Вуковара) – 81
Богојевићи – 237
Божановићи (Калиновик) – 193

Болман – 46, 78
Борач (Гацко) – 154
Бравско (Босански Петровац) – 164
Брајковићи – 235
Бранешци – 27
Брањина – 78
Бреково – 212
Брезје – 175
Брезовац – 181
Бротнице – 199
Брувно – 172
Брувно–Подурљај – 181
Буковик – 191
Бучје – 191
Ваган код Ловинца – 172
Варда – 235
Велика Попина – 181
Велико Блашко (код Бања Луке) – 94, 

122, 252
Вељун – 168
Висока – 212
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Висућ – 181
Витаљина – 199
Властељица – 198
Влахоље (Калиновик) – 193
Водовађа – 199
Водотеч – 107, 181
Врапци – 33
Вребац – 172, 181
Врнчани – 235
Вучија (Требиње) – 240
Вучинићи – 33
Вучковица – 198
Габриле – 199
Гај (Трново) – 193
Гајине – 181, 227
Гаћиште – 70
Гилетинци – 63
Главска (Требиње) – 240
Глумач – 235, 237
Годечево – 235
Годимље – 175
Гојна Гора – 235
Голеши – 58
Горња Добриња – 235
Горња Љута (Калиновик) – 193
Горња Плоча – 181
Горња Ријека – 96
Горње Цапарде (код Зворника) – 174
Горњи Детлак – 249
Горњи Драпнићи – 33
Горњи Лапац – 227
Горобиље – 161
Граб – 198
Грабовац – 168
Грачаница – 173
Грачаница (Трново) – 193
Гробнице – 191
Груда – 199
Губеревци –198
Гуча – 198
Дабар (Столац) – 154
Дабар–Предоље – 154

Даздарево – 64
Дарда – 46, 78
Дејчићи (Трново) – 193
Дивин (Билећа) – 154
Дивци (код Пријепоља) – 117
Днопоље – 227
Долови (Требиње) – 240
Дољани (Бјелимићи) – 193
Дољани (у Лици) – 68
Доња Биоча (Хаџићи) – 193
Доња Добриња – 235
Доња Јошалка – 27
Доња Кола – 58
Доње Дубраве – 168
Доњи Ваганац – 172
Доњи Детлак – 32
Доњи Дрецељ – 33
Доњи Дубац – 198
Доњи Календеровци – 32
Д. Кланац – 107
Доњи Лапац – 227, 247
Д. Страњани – 191
Доњи Таор – 235
Доњи Чунтић – 168
Дрвеник – 199
Дренова – 191
Дуба – 199
Дубље – 198
Дубоко – 235
Дубравка – 199
Дујмовићи (Трново) – 193
Душковци – 235
Ђурићи – 218
Ерчеге – 212
Жељова (код Бановића) – 97
Жеравице – 33
Жињ – 191
Забава – 235
Забрадњи Тоци – 191
Завинограђе – 191
Залужница – 172, 181
Заостро – 191
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Зарожје – 237
Здравчићи – 235
Зебе (Босанско Грахово) – 164
Зеломићи (Калиновик) – 193
Зрмања–Врело – 181
Зрмања–Ком – 181
Ивица (Љубиње) – 240
Инађол – 249
Јабука – 191
Јаворани – 134
Јагодњак – 78
Јања Гора – 168
Јасен (Илиџа) – 193
Јасеница – 199
Језеро (Улог) – 193
Јелен До – 235
Јошан(и) – 178, 247
Јошица – 218
Калафатовићи – 191
Каменари – 218
Каона – 198
Каоци – 249
Каран – 235, 237
Карачићи – 175
Карошевина (код Пријепоља) – 132, 138
Касидоли – 173
Каћево – 191
Кашићи (Комска жупа) – 193
Кестеновац – 181
Кљуна (Невесиње) – 154
Кнежеви Виногради – 78
Кнежевић Коса – 168
Ковачићи – 33
Козлук – 48
Којчиновац – 64, 67
Комаје – 199
Коњевићи – 33
Коритник (Берковићи) – 240
Корови – 249
Косатица – 191 
Костреш – 249
Котража – 198

Крбава – 172, 181
Крстац – 198
Крстиња – 168
Крушевице – 218
Крстац-Казанци (Гацко) – 154
Кула (Гацко) – 154
Куна – 199
Кунић – 168
Кутине (Калиновик) – 193
Кушићи – 212
Ластва (Требиње) – 240
Ледићи (Трново) – 193
Лепенца – 6
Липово Поље – 181
Лис – 198
Лисичине – 173
Личко Петрово Село – 172, 181
Ловинац, заселак Пиплица – 172
Ловорна – 199
Лорет – 235
Луке – 212
Лукомир (Коњиц) – 193
Лусићи (Бања Лука) – 164
Лучане – 181
Љештанско – 48, 166
Љута – 199
Мазин – 181
Маковиште – 235
Матавази (Босански Нови) – 164
Медак – 172, 181
Медари – 59
Мелина – 58
Мигаловци – 71
Миљаковци – 58
Мионица – 235
Мислово – 175
Мишљеновац – 172, 181
Мјеховина (Калиновик) – 193
Молунат – 199
Мочиоци – 212
Мочићи – 199
Мршељи – 235
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Мујџићи – 125
Мусићи – 58
Нетека – 172, 181,
Обади (Босанско Подриње) – 169
Обљај – 168
Омањска – 6
Оравац – 227
Оџак (Невесиње) – 154
Оџаци (Бјелимићи) – 193
Павловац – 181
Пендичићи (Трново) – 193
Перна – 168
Печенег Илова – 249
Пјеваловац – 249
Плочице – 199
Повелич – 249
Подвршко – 63
Појезна – 32
Пољице – 178
Пољице (Требиње) – 240
Поникве – 168
Поповац – 7, 78
Прељубовићи – 175
Придворје – 199
Пријебљези – 249
Прилике – 212
Пухово – 198
Равни – 84
Радановци – 235, 237
Радачићи – 33
Радијевићи – 191
Радоиња – 191
Разићи (Комска жупа) – 193
Ракитница – 175
Ребићи – 178
Резовац – 59
Рибари (Комска жупа) – 193
Рибник – 172
Рибиоца–Жепа – 175
Рокци – 237
Руда Буква – 235
Рутоши – 191

Сакар – 237
Сасина – 58
Свијенча (Бјелимићи) – 193
Својдруг – 237
Северин/ Сјеверин – 191
Сељашница – 191
Сеферовци – 249
Славотићи – 173
Сливње – 33
Смиљан – 172
Сопоље – 67
Србац – 249
Срђевићи – 249
Средња Гора – 181
Сретеново (Дојран) – 194
Станишевац (Вардиште) – 96
Стара Градишка – 63
Стари Мартинац – 249
Степен (Гацко) – 154
Стричићи – 58
Стрмац – 173
Сухо Поље – 64
Тавија (Босанска Костајница) – 164
Тења – 59
Тометино Поље – 235, 237
Трапари – 59
Трбушница – 237
Трешњевица – 212
Трнава – 237
Трнинић Бријег (Дрвар) – 164
Трњаци – 64
Трса – 145
Трстенци – 249
Турјански – 181
Ћуде – 33
Ћуић Крчевина – 181
Умољани (Трново) – 193
Умчани (Трново) – 193
Ускопље – 199
Фркашић – 172, 181
Чанак – 172
Чемерница – 168
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Чуховићи (Коњиц) – 193
Хисарџик – 76
Церово – 53
Цибријан (Требиње) – 240
Црквени Бок – 168
Црнуговићи – 173
Црнузи – 173

Црнча – 237
Џепи (Коњиц) – 193
Широка Кула – 181
Шкалић – 107
Шљедовићи – 175
Штикада – 181

КОСОВСКО-РЕСАВСКИ ДИЈАЛЕКАТ
Бабин Мост – 144
Бадњевац – 197
Бање – 144
Бањска – 194
Баре – 162
Батовац (код Пожаревца) – 104
Баточина (село) – 197
Бело Брдо (заселак Базићи) – 222
Бело Поље – 5
Бело Поље (код Пећи) – 89, 170, 203, 

213
Београд (Дорћол) – 135
Бича – 213
Блажево – 5, 234
Бобота – 243
Богалинце – 162
Ботуња – 243
Бошљане – 214
Братићи – 243
Брезова – 245
Бресник – 237
Брзеће – 234
Брзан – 197
Бугариће – 144
Будисавци – 170
Буљане – 214
Бусиловац – 214
Велика Врбница – 243
Велика Дренова – 157
Велика Грабовница – 51
Велуће – 157
Видровац (код Неготина) – 91
Витково – 243

Вражогрнци – 243
Вукмановац – 162
Вучитрн – 144, 194
Гаревина – 243
Гојбуља – 144, 194
Гокчаница – 245
Гораждевац – 170
Горња Мутница – 214
Горња Сабанта – 197
Горње Граничане – 234
Горње Злегиње – 243
Горњи Ступањ – 243
Давидовац – 214
Дашница – 243
Десимировац – 197
Добри До – 213
Доброљупци – 243
Доброселица – 162
Доња Бела Река – 80
Доња Брњица (код Приштине) – 194
Доња Мутница (код Параћина) – 11, 83, 

214
Доње Видово – 214
Доње Злегиње – 243
Доњи Мачковац – 194
Доњи Ступањ – 243
Дреновац – 214
Дренча (код Александровца жупског) – 

90, 243
Дугоњиве – 170, 213
Душевић – 213
Ђерекаре – 5
Жакова – 213

– 102 –



515Ка индексирању дијалекатских текстова публикованих у Републици Србији

Жировница – 197
Жупањевац – 162
Забрега – 214
Засад – 245
Земаница – 234
Злокућане – 170
Ибарска Слатина – 222
Извор – 214
Јабланица – 196
Јовановац – 197
Кавадар – 162
Калудра – 162
Камењани – 245
Карановац – 162
Кијево – 197, 213
Кнежево – 234
Кобиље – 51
Комаране – 162
Кос. Митровица – 144
Кош – 213
Крежбинац – 11, 214
Криви Вир – 100, 196
Крушевица – 162
Купиновац – 158
Лапово (село) – 197
Лаћислед – 243
Лебина – 214
Леповиће – 162
Лоћане – 170, 213
Луковска Бања – 234
Љевоша – 89, 203, 213
Љубенић – 89
Љубинци – 243
Малешево – 162
Маршић – 95, 197
Медвеђа – 157
Међухана – 60, 65
Мерћез – 194
Мириловац – 214
Мрмош – 243
Мрче (Куршумлија) – 189, 234
Надрље – 162

Никољача – 245
Никшић – 197
Новаци – 243
Ново Село Заимово – 144
Н. С. Маџунско – 144
Ново Село (код Пећи) – 144
Осојане – 170
Отроци – 124
Палеж – 245
Парчин – 243
Пачарађа – 194
Пећ – 144, 170
Плажане – 130
Плана – 214
Попова – 65, 72
Поточац – 214
Превеш – 162
Прилуже – 144
Прњавор – 162
Равниште – 5
Радимња – 184
Ракља – 243
Расник – 144
Ратаје – 243
Ратковиће – 162
Рашевица – 214
Ребеновац – 162
Ресник – 197
Ржаница – 243
Рибаре (код Јагодине) – 121
Руденице – 243
Саово – 245
Сврке – 213
Седларе – 158
Сига – 89
Сикирица (код Параћина) – 4, 214
Слатина – 162, 194
Сочаница – 222
Стањево – 243
Стрижа – 11
Стрмостен – 158
Стубал – 51, 60, 243
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Стубица – 11, 214
Суботица – 243
Суви Лукавац – 170, 213
Судимље – 5, 234
Сумраковац – 100
Сухо Грло – 99
Тамнич (код Неготина) – 126, 236
Текија – 214
Течиће – 162
Тоболац – 157
Требиња – 234
Трешњевица – 214

Тржац – 243
Трнавци – 243
Тулеш – 243
Тучеп – 213
Ушће – 245
Црна Река – 182, 195
Црни Врх – 89, 203
Чепуре – 214
Шавац – 11, 214
Шиљомана – 72
Шљивово – 243

СМЕДЕРЕВСКО-ВРШАЧКИ ДИЈАЛЕКАТ
Азања – 223
Амерић – 180
Баваниште – 9
Бадљевица – 223
Банатска Паланка – 99
Велика Иванча – 180
Водањ – 223
Врбовац – 223
Вршац – 9
Вучак – 223
Добри До – 223
Жабаре (код Тополе) – 12
Железник – 73
Избиште – 99
Јасеново – 9
Јовановац – 95
Крњево – 223
Кусадак (код Младеновца) – 4
Лозовик – 223
Лугавчина – 223

Мала Врбица – 180
Мало Орашје – 223
Манић – 180
Марковац – 180
Неменикуће – 180
Осипаоница/ Сипаница – 223
Павлиш – 9
Пехчево – 151
Раља – 223
Раниловић – 180
Рогача – 180
Рушањ – 73
Сараорци – 223
Стојник „Београдски“ – 180
Стојник „Ерски“ – 180
Суводо – 223
Уљма – 99
Црвена Црква – 99
Шалинац – 223

ЗЕТСКО-СЈЕНИЧКИ ДИЈАЛЕКАТ
Анџелат – 39
Бабудовица – 205
Бањска – 222
Бањска Ријека – 222
Божиће – 221

Бојовиће – 221
Браћени – 147
Брњак – 93
Брњаци – 205
Вапа – 152, 156
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Велика – 221
Веља Горана – 159
Витасовићи – 52
Врака – 57, 61, 62, 66, 79
Глизица–Мартинићи – 167
Глу(х)и До – 147
Годиње – 147
Гостиље – 167
Градац – 212, 245
Градина – 167
Градина–Мартинићи – 56
Грачаница – 221
Гркаје – 222
Дабезићи – 159
Дабиновац – 194
Девићи – 212, 237, 245
Дединац – 194
Добрава – 222
Добра Вода – 159
Добри До – 194
До Вукотицки–Гостиље – 167
Долиће – 156
Забрђе – 221
Зупци – 159
Извори (Цуце) – 155
Изубра – 245
Комина – 159
Косић – 167
Косови Луг – 56, 167
Кујава – 56, 167
Куње са Комином – 159
Кути – 221
Лимљани – 1, 147
Лопате – 221
Љесковац – 159
Мала Горана – 159
Међуреч – 159

Мердаре – 194
Миогост (Горњи Загарач) – 155
Миокусовићи – 167
Мламча – 245
Нови Пазар – 152
Опасаница – 221
Остатија – 212, 237
Папратнице – 147
Петрићи–Шобајићи – 167
Петрово Село (код Кладова) – 215
Плакаоница – 222
Подглавице–Мартинићи – 56, 167
Полокци – 156
Поткрај – 167
Превлак – 205
Придворица – 222
Равањ – 159
Рвацка – 222
Рибариће – 205
Рудно – 245
Сеоце – 221
Сјеница – 152, 156
Сладојево Копито – 167
Слатина – 221
Слатина–Поткрај – 167
Сотонићи – 147
Средња Река/ Ријека – 212
Стијена Пиперска – 149
Судско Село – 156
Трепча (Андријевица) – 40
Туђемили – 159
Црна Река – 245
Чечево – 93
Чечина – 245
Шекулар – 221
Шобајићи–Вражегрмци – 56

ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКА ДИЈАЛЕКАТСКА ОБЛАСТ
Алдинац – 185
Александровац (Бабушница) – 131
Бабин Кал (Бела Паланка) – 24

Бабушница – 18, 21
Базовик (Пирот) – 20, 22, 131, 186, 188
Балтабериловац (Књажевац) – 21
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Бански Дол (Димитровград) – 22
Бараљевац – 136
Барје Чифлик (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 

22, 24, 25, 186, 188
Басара (Пирот) – 13, 16, 21, 22, 131, 186, 

188
Бачево – 18
Бежиште (Бела Паланка) – 24, 25
Бела (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 

131, 186, 188
Бела Паланка – 24, 25
Бели Поток – 171
Белоиње (Сврљиг) – 25
Бериловац (Пирот) – 13, 14, 16, 21, 22, 

23, 24, 131, 186, 188
Берин Извор (Димитровград) – 21
Беровица (Пирот) – 13, 14, 16, 24, 186, 

188
Бинач – 118, 119
Блато (Пирот) – 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 

25, 131, 186, 188, 208
Богдановац (Бабушница) – 21
Бољевац-село – 100
Боровац – 163
Борово (Димитровград) – 21, 24
Братишевац – 176
Браћевци (Димитровград) – 21, 131
Бребелница (Димитровград) – 21
Брестов Дол – 176
Брлог (Пирот) – 13, 14, 16, 19, 21, 22, 

24, 25, 26, 131, 186, 188
Букуровац (Бела Паланка) – 24
Бучум – 171
Вава (Бабушница) – 131
Валниш (Бабушница ) – 21, 22, 24, 131
Велика Лукања (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 

19, 21, 22, 24, 25, 131, 186, 188
Велика Хоча – 233
Велики Јовановац (Пирот) – 13, 14, 16, 

21, 22, 24, 25, 131, 186, 188
Велики Суводол (Пирот) – 13, 14, 18, 

21, 22, 25, 186, 188

Велико Боњинце (Бабушница) – 14, 22
Велико Село (Пирот) – 13, 14, 16, 19, 

21, 22, 24, 25, 131, 186, 188
Вета (Бела Паланка) – 21, 28, 131, 208
Височка Ржана (Пирот) – 13, 14, 16, 19, 

22, 24, 25, 26, 131, 186, 188
Височки Одоровци (Димитровград) – 22
Витковац (Бела Паланка) – 24
Власи (Димитровград) – 21, 24, 131
Власина (Округлица) – 200
Власотинце – 114, 140
Воганце – 99
Водник – 3, 246
Војнеговац (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 19, 

21, 22, 24, 25, 131, 186, 188
Војници (Бабушница) – 24, 25, 131
Врандол – 28
Враниште (Пирот) – 16, 20, 24, 25, 186, 

188
Врапча (Димитровград) – 21
Вратарница – 17
Врбештица – 233
Врбештица, Брезовица – 102
Врбовац – 100
Вргудинац (Бела Паланка) – 22, 131
Вучидел (Димитровград) – 21, 131
Габровац (Књажевац) – 24
Гаре – 210
Гатње – 233, 239
Глоговац – 28
Гложане – 226
Гњилан (Пирот) – 13, 14, 16, 21, 22, 24, 

25, 131, 186, 188, 208
Големи Дол – 250
Голочевце – 228, 242
Горња Битиња – 233
Горња Глама (Бела Паланка) – 18, 22, 24
Горња Држина (Димитровград) – 24, 

131
Горња Каменица (Књажевац) – 24
Горња Трница – 228
Горње Љубиње – 146, 233
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Горње Село – 146
Горње Сухотно – 183
Горњи Барбеш – 210
Горњи Криводол (Димитровград) – 24, 

25
Горњи Крупац – 183
Горњи Присјан – 229
Горњи Рињац (Бела Паланка) – 21
Гостуша (Пирот) – 13, 14, 18, 19, 21, 22, 

24, 25, 131, 186, 188
Горчинце (Бабушница) – 21, 131
Градашница (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 21, 

22, 24, 25, 131, 186
Градиште (белопаланачко) – 208
Градиште (пиротско) – 13, 14, 16, 21, 24, 

186, 188, 208
Грачаница (Приштина) – 87
Гредетин – 183
Грејач – 183
Гркиња – 210
Грнчар (Бабушница) – 18, 22
Гулијан – 220
Дебелица (код Књажевца) – 230
Деловце – 233
Димитровград – 25
Добри До (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 21, 

22, 24, 25, 131, 186, 188
Добровиш – 226
Добрујевац – 100
Довно Љубиње – 146
Дојкинци (Пирот) – 13, 14, 16, 21, 22, 

24, 25, 26, 131, 186, 188
Дол (Бела Паланка) – 131
Доња Каменица (Књажевац) – 25, 141, 

185
Доња Планиница – 208
Доње Драговље – 210
Доње Крњино (Бабушница) – 21
(Доње) Међурово – 206
Доњи Душник – 210
Доњи Криводол (Димитровград) – 25, 

131

Доњи Присјан – 226, 229
Доњи Рињац (Бела Паланка) – 21, 24
Доњи Стрижевац (Бабушница) – 22, 176
Драгинац (Бабушница) – 18, 22
Драговита (Димитровград) – 21, 25
Дражево (Бела Паланка) – 24
Драјчић – 146
Држина (Пирот) – 13, 14, 16, 19, 21, 22, 

24, 25, 131, 186, 188
Дуга Пољана – 210
Дучевац (Бабушница) – 24
Дучевци – 18
Душевац – 176
Ждеглово – 232
Жељуша (Димитровград) – 22, 24
Забрђе – 188
Завидинце – 176
Завој (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 

25, 26, 131, 186, 188, 208
Засковци (Пирот) – 16, 18, 21, 22, 24, 25, 

26, 131, 186, 188
Звонце (Димитровград) – 21, 24
Златићево – 226
Зојћ – 233
Зочиште –233
Изатовци (Димитровград) – 21
Извор (Бабушница) – 21, 22, 24
Извор (Ново Брдо) – 87
Извор (Пирот) – 13, 16, 18, 21, 22, 25, 

131, 186, 188
Извор (Сврљиг) – 30, 251
Искровци (Димитровград) – 21
Итај – 208
Јажинце (у Сиринићкој жупи) – 35
Јаковљево – 113
Јалботина (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 22, 

24, 25, 131, 186, 188
Јаловик Извор (Књажевац) – 22, 131
Јањево – 160
Јасеновдел (Димитровград) – 18, 21, 131
Јастребац – 136
Јелашница – 208
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Јеловица (Пирот) – 13, 14, 18, 21, 24, 25, 
131, 186, 188

Кална (Књажевац) – 22, 24, 131
Калуђерово (Бабушница) – 24, 25
Камбелевци (Бабушница) – 18, 21
Каменице (код Ниша) – 109
Камик (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 21, 22, 

24, 25, 131, 186, 188
Карашево – 3, 246
Катун – 183
Кијевац (Бабушница) – 21, 24, 25, 131
Клисура (Бела Паланка) – 21, 24
Клокот – 118, 120
Клокотич – 3, 246
Књажевац – 141
Књажевац (околина) – 187
Козји Дол – 242
Конопница – 226
Копривштица (Пирот) – 16, 18, 22, 24, 

25, 186, 188
Космовац – 28
Костур (Пирот) – 14, 16, 18, 21, 22, 24, 

25, 131, 186, 188
Коћура – 228
Кременица (Бела Паланка) – 24, 28
Криви Дел – 200
Крупац (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 19, 21, 

22, 24, 25, 186, 188, 208
Куманово (Пирот) – 24, 186, 188
Куса Врана (Димитровград) – 24, 131, 

188
Кучевиста/ Кучевиште – 127, 133
Ладовица – 226
Лалинац – 206
Ланиште (Бела Паланка) – 21, 24, 25, 

28, 131, 208
Лесковац – 141, 165
Лесковица (Бабушница) – 25, 131
Лесница – 228, 242
Летница – 209
Линово (Бабушница) – 25
Липовац – 183

Лугаре – 216, 232
Лужане – 183
Лукавица (Димитровград) – 21, 25
Лупак – 3
Љуберађа (Бабушница) – 18, 22, 24
Љубижда – 233
Љутеж – 141
Мала Круша – 233
Мала Лукања (Пирот) – 21, 24, 186, 188
Мали Вртоп – 210
Мали Јовановац (Пирот) – 13, 16, 21, 22, 

186, 188
Мали Суводол (Пирот) – 13, 16, 18, 22, 

24, 186, 188
Мало Боњинце (Бабушница) – 131
Медошевац – 206
Мезграја – 176
Милојковац (Пирот) – 16, 186, 188
Милушинац (у Сокобањској котлини) 

– 224
Миљковац – 210
Мирковци (Пирот) – 16, 131, 186, 188
Мирово – 100
Млачиште – 200
Модра Стена (Бабушница) – 22
Моинци (Димитровград) – 131
Моклиште (Бела Паланка) – 25, 208
Мокра (Бела Паланка) – 24, 131
Моравац – 183
Мрамор – 206
Мушутиште – 233
Нашушковица (Димитровград) – 18, 21
Нермић – 246
Ниш – 28, 206
Нишор (Пирот) – 13, 14, 16, 24, 25, 186, 

188
Нова Мала (део Пирота) – 14, 16, 19, 21, 

22, 24, 25, 131, 186, 188
Нови Завој – 22
Ново Село – 206, 210
Норча – 250
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Обреновац (Пирот) – 13, 14, 16, 25, 131, 
186, 188

Ораовица – 250
Ораховац (у Подрими код Призрена) – 

45
Ореовац – 208
Ореовица (Пирот) – 13, 14, 16, 22, 24, 

26, 131, 186, 188, 208
Орља (Пирот) – 14, 19, 21, 22, 25, 131, 

186, 188
Осмаково (Пирот) – 16, 18, 24, 25, 186, 

188
Островица – 208
Пајеж (Бабушница) – 25
Паклештица (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 21, 

24, 25, 131, 186, 188
Паси–Пољана – 206
Пасјач (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 21, 22, 

24, 131, 186, 188
Периш – 103
Петачинци (Димитровград) – 24, 25
Петрлаш (Димитровград) – 18, 21, 25
Петровац (Пирот) – 13, 14, 16, 21, 22, 

24, 25, 131, 186, 188
Печењевце – 216
Пирот – 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 

129, 131, 141, 186, 188
Планиница (Пирот) – 16, 21, 131, 186
Побужје (Скопска Црна гора) – 110, 133
Поганово (Димитровград) – 18, 24, 25
Покровеник (Пирот) – 16, 18, 19, 21, 22, 

24, 25, 131, 186, 188
Пољска Ржана (Пирот) – 16, 21, 22, 24, 

25, 186, 188
Понор (Пирот) – 13, 14, 16, 21, 22, 24, 

25, 131, 186, 188
Поповац – 206
Прача (Димитровград) – 21, 24
Пресека (Димитровград) – 18, 25
Преслап – 200
Призрен – 233

Призрен (Поткаљаје, стрми део Призре-
на) – 201

Присјан (Пирот) – 13, 14, 16, 21, 22, 24, 
25, 131, 186, 188, 208

Пресека (Бабушница) – 22
Прешево – 128, 250
Проваљеник – 18
Пролесје – 228, 242
Пртопопинци (Димитровград) – 131
Равна Дубрава – 210
Рагодеш (Пирот) – 13, 16, 21, 24, 25, 

131, 186, 188
Радејна (Димитровград) – 21
Радињинце (Бабушница) – 18, 21, 25
Радичевци – 141
Радовница – 228, 242
Радошевац (Бабушница) – 25
Рајинце – 250
Ракита (Димитровград) – 18, 22
Рамни Дел – 226
Расница (Пирот) – 13, 14, 16, 19, 21, 22, 

24, 25, 26, 131, 186, 188
Ратаје (код Врања) – 88
Ресник – 18
Речањ – 146
Росомач (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 21, 22, 

25, 131, 186, 188
Рсовци (Пирот) – 13, 14, 16, 21, 22, 24, 

25, 131, 186, 188
Рудиње (Пирот) – 13, 16, 22, 24, 131, 

186, 188
Рујиште – 100, 101
Рупје – 141
Свиница – 179
Свође – 226
Сврљиг – 25
Севце – 102, 233
Селогражде – 233
Семче – 210
Сенокос (Димитровград) – 22, 24, 131
Сиња Глава (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 22, 

25, 131, 186, 188
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Сињац (Бела Паланка) – 21, 24, 25, 208
Скрвеница (Димитровград) – 21
Славиња (Димитровград) – 22, 24
Славујевац – 250
Сопино – 233
Сопот (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 20, 21, 

22, 24, 25, 131, 186, 188, 208 
Спанчевац – 136
Срећковац (Пирот) – 13, 16, 21, 22, 24, 

186, 188
Срецка – 146
Станичење (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 22, 

24, 25, 186, 188
Стањанац (Књажевац) – 25
Стол – 18
Стрезовце – 250
Стрелац (Бабушница) – 24, 176
Студена (Бабушница) – 18, 21, 25, 131
Суводол – 14
Суково (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 19, 21, 

22, 24, 25, 131, 186, 188
Сурачево (Бабушница) – 22, 24
Тамјаница (Бела Паланка) – 24
Тамњаница – 28
Тасковићи – 210
Теловац (Бела Паланка) – 24
Темска (Пирот) – 13, 16, 18, 21, 22, 24, 

25, 131, 186, 188, 208
Тешица – 183
Топли До (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 20, 

21, 22, 24, 25, 26, 131, 186, 188
Топоница (Бела Паланка) – 25, 28
Трнава – 250
Трнски Одоровци (Димитровград) – 18, 

22, 188
Трњана (Пирот) – 13, 14, 16, 21, 22, 25, 

186, 188

Трупале – 206
Ћуштица (Књажевац) – 18, 22, 25, 131, 

188
Угљаре – 116, 241
Цакановац – 250
Церевдел (Пирот) – 13, 14, 16, 18, 21, 

22, 24, 131, 186, 188
Церова (Пирот) – 13, 16, 18, 20, 22, 24, 

25, 131, 188
Црвена Јабука (Бабушница) – 18, 21, 

131
Црвена Река – 28
Црвени Брег – 28
Црвени Град – 228, 242
Црвенчево (Пирот) – 14, 16, 24, 186, 188
Црна Бара – 183
Црна Трава – 200
Црни Врх (Књажевац) – 18, 21, 131, 188
Црноклиште (Пирот) – 13, 16, 21, 22, 

25, 186, 188, 208
Црнче – 28
Чагровац – 210
Чиниглавци (Пирот) – 13, 14, 16, 19, 21, 

22, 24, 25, 131, 186, 188
Чокот – 206
Шаинце – 228
Шапранце – 228, 242
Шљивовик (Бела Паланка) – 24
Шпај (Бела Паланка) – 25
Штрбовац (Бабушница) – 21
Штрпце – 102, 233
Штрпци (Књажевац) – 24, 131
Шугрин (Пирот) – 13, 16, 21, 24, 186, 

188
Шумане – 216, 232

МЛАЂИ ИКАВСКИ ДИЈАЛЕКАТ
Бајмок (дрежнички колонисти) – 82

Бајмок – 238

Босанска Дубица (говор Муслимана) – 
86

Вратник – 15
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Красно Поље – 15
Месиховина – 207
Сеоница – 207
Струпнић – 207
Суботица – 2, 9
Таванкут – 9, 238

Травник – 38
Црвенице – 207
Црни Кал – 15
Чапразлије – 207
Челебић – 207
Шуица – 207

ИСТОЧНОБОСАНСКИ ДИЈАЛЕКАТ
Тешањ – 42
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Аљмаш – 69
Антин – 54
Баничевац – 63
Бач – 9, 77
Бачевац – 70
Бачки Брег – 77
Бачки Моноштор – 77
Беничанци – 8, 69
Бизовац – 69
Бођани – 77
Брезовица – 70
Брестовац – 71
Брођанци – 69
Будровац – 70
Буковица – 70
Бушетина – 70
Вајска – 77
Валпово – 69
Велика – 71
Велишковци – 69
Вировитица – 70
Вукосављевица – 70
Голинци – 69
Грабарје – 71
Дервишага – 71
Дољановци – 71
Доњи Михољац – 8, 69
Еминовци – 71
Ердут – 69

Желчин – 69
Зарилац – 71
Јагуплије – 71
Јакшић – 71
Лацић – 8
Лозан – 70
Марјанци – 69
Мославина – 69
Нард – 69
Нова Градишка – 63
Ново Село – 71
Опатовац – 63
Петревци – 69
Плавна – 77
Пољанска – 71
Пореч – 69
Предрево – 69
Радиковци – 69
Рајсавац – 71
Ракитовица – 8, 69
Романовци – 71
Рушани – 70
Сатница – 69
Свети Ђурађ – 69
Славонска Пожега – 71
Сонта – 9, 77
Сопје – 69
Стражеман – 71
Тординци – 54
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Турановац – 70
Харкановци – 69
Црнац – 69
Чађавица – 8, 69

Чамагевци – 69
Чрнковци – 69
Шаг – 69
Шљивошевци – 8

ПРЕЛАЗНИ ГОВОРИ

К-Р : З-С
Бело Брдо – 92
Брзанце – 92
Грабовац (Косовска Митровица) – 105

Јелакце – 92
Црнатово – 92

Х-К : З-С
Бјелојевићи (код Мојковца) – 98

Х-К : ИБ
Брђани (Коњиц) – 193
Врело Босне (Илиџа) – 193
Вуковићи (Хаџићи) – 193
Главодина (Илиџа) – 193
Дубочани (Коњиц) – 193
Дурановићи (Хаџићи) – 193

Кањина (Коњиц) – 193
Локве (Хаџићи) – 193
Љубовчићи (Хаџићи) – 193
Оџак (Хаџићи) – 193
Подорашац (Коњиц) – 193
Тарчин (Хаџићи) – 193

Х-К : МИ
Велечево (код Кључа) – 55 Доњи Мајдан – 55

З-С : Х-К
Баре – 191
Гостуњ – 191
Заступ – 191

Матаруге – 191
Хрта – 191

С-В : Ш-В
Долово – 99 Мали Гај (Румунија) – 112

П-Т : ЗМ
Богошевце – 233
Горње Љубиње – 233

Скоробиште – 233
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ЧАКАВСКО НАРЕЧЈЕ

ЈУГОЗАПАДНИ ИСТАРСКИ ДИЈАЛЕКАТ
Водице – 148

СЕВЕРНОЧАКАВСКИ ДИЈАЛЕКАТ
Брешца – 148

СРЕДЊОЧАКАВСКИ ДИЈАЛЕКАТ
Лешће – 49 Прозор – 49 

ЈУЖНОЧАКАВСКИ ДИЈАЛЕКАТ
Блато – 150
Брусје (Хвар) – 36
Вела Лука – 150
Вис (Лука) (цакавски) – 43
Врбањ – 41
Дол – 41
Жрново – 150
Комижа (цакавски) – 43

Ложишће – 44
Лумбарда – 150
Пупнат – 150
Свирче – 41
Смоквица – 150
Стари Град – 41
Супетар (цакавски) – 44
Хвар – 41

КАЈКАВСКО НАРЕЧЈЕ
Стари Градац – 70

ГОРАНСКИ ДИЈАЛЕКАТ
Делнице – 85 Турни – 85 

ГОВОР КАЈКАВАЦА У БАНАТУ
Бока – 99 

ЗАПАДНОМАКЕДОНСКИ ДИЈАЛЕКАТ
Баћка – 211
Брод – 211
Враништа – 211
Глобочица – 211
Диканце – 211

Драгаш – 211
Крстец – 211
Крушево – 211
Кукаљане – 211
Лазаропоље (Галичник) – 143
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Л’ештане – 211
Љубошта – 211
Мљике – 211
Орчуша – 211

Радеша – 211
Рапча – 211
Рестељица – 211

Регистар аутора37

37 Након презимена и имена сваког аутора наводи се број / бројеви под којим се у 
библиографији налази библиографска јединица тога аутора.
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Brankica Marković

TOWARDS THE INDEXATION OF DIALECT TEXTS PUBLISHED 
IN THE REPUBLIC OF SERBIA

S u m m a r y

This monography presents the bibliographie overview, description and ini-
tial classification of dialect texts published in relevant journals, periodicals and 
monographs published in the Republic of Serbia over more than a century, be-
tween the beginning of the twentieth and the second decade of the twenty-first 
century. The published dialect texts are categorised in three groups: a) dialect texts 
with no material description, b) dialect texts with partial material description, c) 
dialect texts presented in dictionaries and monographs. A classification of texts 
according to dialect follows. Finally, a source register of the enclosed dialect ma-
terial is presented along with the register of authors.

Keywords: dialectology, published dialect texts, bibliographic overview, 
classification, registers, the Republic of Serbia.
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Слађана М. Цукут*

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ  ГРУПА -ЈТ- И -ЈД- 
У СРПСКИМ ГОВОРИМА ОКОЛИНЕ ШИПОВА**

У раду се на корпусу добијеном теренским истраживањем анализира 
распрострањеност нејотоване секвенце -јд- код глаголских композита са ићи 
у говорима околине Шипова на југозападу Републике Српске и западу Босне 
и Херцеговине, који припадају источнијој скупини сјеверозападног огранка 
херцеговачко-крајишког дијалекта. Овакве форме распрострањене су у икав-
ским или ијекавским говорима муслиманског и католичког становништва у 
Босни и Херцеговини, док су код православаца биљежене у оним крајевима у 
којима становништво живи у контакту са муслиманима или католицима. Гру-
па -јт- у инфинитиву досљедно се јотује како у овим говорима, тако и у мно-
гим ближим и даљим гворима православног, муслиманског или католичког 
становништва, док се група -јд- чува у формама презента, аориста и импера-
тива. Ријека Плива својим током кроз територију Шипова представља границу 
распростирања нејотованих форми.
Кључне ријечи: Српски говори околине Шипова, источнија скупина сје ве ро-
западног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта, групе -јт- и -јд-, глагол-
ске композите са ићи.

1. Шипово jе општина у југозападном дијелу Републике Српске и за-
падном дијелу Босне и Херцеговине и чине ју највећим дијелом три гео-
графске цјелине – Јањ, Пљева и Жупа, кроз које правцем запад–исток про-
тиче Плива, лијева притока Врбаса, а правцем југ–сјевер Јањ, десна притока 
Пливе (в. карту).
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  * sladjana.cukut@fl f.unibl.org; Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, Кате-
дра за србистику.

** Рад представља дио докторске дисертације Српски говори околине Шипова, 
одбрањене 29. 3. 2018. на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци пред комисијом 
коју су чинили проф. др Дијана Црњак, проф. др Никола Рамић и проф. др Драгомир Козомара.
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811.163.41'367.625



Слађана М. Цукут530

– 2 –

2. Поријекло становништва у овом крају као ни у другим дијеловима 
западне Босне није до краја разјашњено, али је у одређеној мјери ипак 
расвијетљен период од друге половине 16. вијека захваљујући турским по-
писним дефтерима (Васић 1963: 233–234).

У првом таласу миграција у 15. вијеку у ове крајеве доселило се сто-
чарско становништво са матичним областима у Херцеговини, Црној Гори 
и југозападној Србији, којим су Турци и раније насељавали опустошене 
пограничне крајеве дајући му посебне повластице (Исто 237–238). Вла-
дислав Скарић на основу антропонима, топонима и крсног имена такође је 
закључио да су многе породице тада на ову територију досељене из Санџака 
и из Херцеговине, али је истакао да се не може прецизно утврдити да ли 
су дошли директно из старе постојбине јер је у питању „прелазна област 
првог реда, у којој се укрштају миграциони путови“ (Скарић 1918: 245)11. И 
Раде Ракита у монографији Јањ 1 наводи презимена породица које су према 
свједочанствима потомака вјероватно досељаване из средњовјековне Србије 
од 15. вијека и себе сматрају старосједиоцима. Будући да су ове миграције 
биле етапне – из средњовјековне српске државе у Црну Гору, а затим преко 
источне Херцеговине у Далмацију, па у Лику и на крају у Јањ, многе поро-
дице воде поријекло управо из крајева кроз које је ишао талас миграција (Ра-
кита 2003: 196–197). Милан Васић сматра да би становништво Јања могло 
донекле бити старосједилачко, тј. да је и прије доласка Турака живјело на тој 
територији (Васић 1963: 246–247), а у прилог таквој тврдњи иде и чињеница 
да је једина конфесија на овој територији одувијек била православна, те да је 
Јањ представљао пограничну турску територију према Јајачкој бановини, у 
којој је опстајало старосједилачко становништво (Исто 235).

3. Двојство дојдем / дођем у говорима православног становништва 
околине Шипова забиљежио је Милан Драгичевић у радовима О важнијим 
особинама сугласничког система говора јањских Срба из југозападне Бос-
не (Драгичевић 2014: 572) и О говору Срба села Мујџићи из западне Босне 
(Драгичевић 2012: 177). Група -јд- може остати неизмијењена и у говору 
требавских Срба (Драгичевић 2004: 454), као и Срба из Бање Врућице крај 
Теслића (Драгичевић 2007: 348). Утицај јекавских и икавских шћакавских 
говора муслиманског и хрватског становништва на говоре Срба у источној 

1 Скарић сматра да би нпр. Бубњевићи могли бити поријеклом из крајева гдје се 
именица бубањ употребљава у значењу извор. Затим, Опарнице су вјероватно поријеклом из 
села Опарићи у србијанском Левчу. Оснивачи насеља Шипово могли би бити херцеговачког 
поријекла из Гацка због гатачких Шиповаца, који су даљом старином из Дробњака, а назив 
села Дуљци могао би потећи од села Дуљићи у Гацку. Скарић наводи још презимена, топонима 
и крсних имена чиме поткрепљује ову тврдњу (Скарић 1918: 245–246).
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и средњој Босни, у околини Какња, Зенице и Бугојна огледа се, између 
осталог, и у чувању нејотоване секвенце -јд- и резултат је дијалекатске 
интерференције (Реметић 2000: 934–935 и 2009: 157). Према резултатима 
ранијих истраживања старије форме могу се чути и у говору српског ста-
новништва сјеверозапада Лике које је у контакту са чакавцима (Драгичевић 
1986: 105). Међу екавским говорима за овакве нејотоване форме знају неки 
ресавски говори (Пецо–Милановић 1968: 284) и говори тимочко-лужничког 
поддијалекта (Белић 1999: 135–138).

Нејотована група -јд- код глаголских композита са ићи као једна „од 
типичнијих особина свих шћакавских говора Босне“, фреквентна је у го-
ворима муслиманског и хрватског становништва западне Босне (исп. Пецо 
1975: 158 и тамо наведену литературу) који су „превасходно икавски, али 
не и искључиво икавски“ (Исто: 146). Затим, јавља се у икавскошћакавском 
говору Јајца и околине у презенту глагола доћи, заћи према резултатима 
ранијих истраживања Миливоја Павловића (1927: 109), а и Гојко Ружичић 
у раду Главније особине неких икавских говора западне Босне између оста-
лог налази да се у говору муслиманског и хрватског становништва на већем 
простору западне Босне, укључујући и нека села западно од Јајца, чува 
неизмијењена скупина -јд- (1934: 44). За потребе рада Говори сјеверозападне 
Босне (Vujučić–Brozović–Peco: 1979) сакупљени су подаци из трију насеља 
општине Јајце – Пшеник, Дивичани и Добретићи, у којима живи муслиман-
ско и хрватско становништво, али подаци о групи -јд- изостају за ове пункто-
ве. У ијекавским шћакавским говорима у Босни такође се може чути група 
-јд- код глагола са ићи, уз ипак доста чешће форме без д. (Brozović 1966: 
137–138, 2007: 77). Старије стање обично је и код муслиманског станов-
ништва на Змијању (Петровић 1973: 77), те код хрватског и муслиманског 
становништва у Поткозарју (Далмација 1997: 79), а у посавским шћакавским 
говорима поред групе -јд- у неким глаголским облицима, очувана је и група 
-јт- у инфинитиву (Ivšić 1913: 196). Форме са неизмијењеном групом -јд- 
јављају се и у новоштокавском икавском говору муслиманског, те рјеђе у го-
вору хрватског становништва у Ливањском и Дувањском пољу (Рамић 1999: 
326–327), а чувају се и у говорима на подручју сусједног Купреса, тј. у гово-
рима Рамићеве IIа зоне (2010: 40).

У науци је већ констатовано да се сјеверозападни јекавски говори по 
много чему слажу са говорима штокавских икаваца (Brozović 1966: 126), 
као и то да је територија Босне, а дјелимично и Херцеговине најзахвалнији 
простор за проучавање дијалекатске интерференције код нас (Реметић: 2009: 
175), што показује и преглед литературе о говорима како православног, тако 
и муслиманског и хрватског становништва. Литература такође показује 
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да се форме глаголских облика са очуваном групом -јд- јављају у српским 
ијекавским говорима херцеговачко-крајишког дијалекта на граници са 
икавскошћакавским или јекавскошћакавским говорима стариначког хрват-
ског и муслиманског становништва. Стога је пажња у овом раду усмјерена 
управо на судбину групе -јд- у српским говорима околине Шипова, тим више 
што се територија Шипова данас налази на административној граници два 
ентитета и заправо представља најисточнији дио западне Босне, а граничи се 
и са икавским говорима западне Херцеговине.2

4. Александар Белић појаву ћ и ђ у „речима где је и прелазило у ј, а на-
ходило се испред т и д“ објашњава помјерањем границе слога: poiti је пре-
шло у po-iti, а затим је изговор i „протегнут на потоњи слог“ па је добијено 
po-t’i (Белић 2006: 95).

Асим Пецо сматра да одговор на питање „откуд ова неједнакост на ши-
рем дијалекатском плану, и у судбини ових сугласничких скупина у облику 
инфинитива и презента“ не лежи искључиво у граници слога него је од значаја 
и „интонациона компонента ових облика“ (Пецо 1975: 162). Наиме, акутска 
интонација била је препрека за обједињавање артикулације у скупинама -јт- и 
-јд- и јотовање се вршило кад се акут изједначио са циркумфлексом у различи-
то вријеме у појединим говорима – тамо гдје постоји однос доћи : дојдем акут 
се могао дуже задржати у формама презента него у инфинитиву (Исто).

5. У српским говорима околине Шипова, који према низу дискримина-
ната припадају источнијој скупини сјеверозападног огранка херцеговачко-
крајишког дијалекта (Ивић 1985: 138; 1998: 118‒127; Драгичевић 1986: 
228, 2001: 85–87), редовно се, према подацима са свих испитаних пунктова, 
јотује секвенца -јт- у формама инфинитива: доћ Ол, ГМ, Стр, Лип, Ко, Лу / 
доћ Ко, доћи ДП / доћи Поп, заћ Ол, Чу, наћ Ол, Бр, Со, На, Во / наћ Ол, Ко, 
наћи Ол, ГМ, Бр, ДП, прећ Ол, Со, прић Ол, Ге, проћ По, Со и сл., по чему 
се ови говори уклапају у просјечно стање какво је биљежено и у ранијим и у 
новијим испитивањима говора, како православног, тако и муслиманског или 
католичког становништва, у којима група -јт- није очувана, са изузетком по-
савских шћакавских говора.

2 Грађа је сакупљана у насељима која административно припадају општини Шипово: 
Бабићи (Ба), Брдо (Бр), Водица (Вод), Волари (Во), Драгнић Подови (ДП), Горњи Мујџићи 
(ГМ), Козила (Ко), Липoвача (Лип), Лубово (Лу), Натпоље (На), Олићи (Ол), Подосоје (По), 
Попуже (Поп), Прибељци (При), Соколац (Со), Стројице (Стр), Ступна (Ст), Чуклић (Чу), 
те у насељу Герзово (Ге), које припада општини Мркоњић Град, али је становништво због 
удаљености сједишта те општине од око тридесет километара, те због близине сједишта 
општине Шипово, одувијек гравитирало Шипову.

– 4 –
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6. Секвенца -јд-, међутим, у презенту, аористу и императиву често 
остаје неизмијењена у говору становника цијелог Јања, те дијелова Пљеве и 
Жупе на десној обали Пливе:

дојде Ол, ГМ, Стр, Бр, Чу, Поп, На, Во, При, Вод, дојде Ол, Бр, ГМ, 
Во, При, Вод, дојдем Ол, Чу, ГМ, дојдемо На, Во, дојдеш Стр, Бр, дојди Стр, 
дојдо Бр, Поп, Во, дојдоше Бр, Поп, На, При, Вод, дојду Ол, Стр, ГМ, Поп, 
ГМ, На, Во, При, Вод, не дојде Во, не дојду ГМ,

зајде Во, зајдемо Лип, Во
изајде Бр, ГМ, изајдем Ол, изајдеш Чу, изајди ГМ,
најде Стр, Лип, Чу, Бр, ГМ, Поп, Во, најдем Ол, Бр, најдеш Во, најди 

ГМ, најду Стр, ГМ, не најду ГМ,
не појде Во, појде Ол, Стр, Чу, Бр, Во, појде Бр, појдем Во, појдемо На, 

појдеш Ол, појди ГМ, појдо Поп, појдоше Бр, Поп, појду Стр,
прејдо Бр,
пројде Ол, По ГМ, На, пројде Бр, На, пројдем Ол,
сајди Стр, сајдем Стр, сајдемo Стр.

7. У истим се насељима, међутим, јављају и јотоване форме: дође Ол, 
ГМ, Стр, Лип, Ко, Чу, дође Ол, Ко, ГМ, дођем Ол, ГМ, Стр, дођемо Ол, дођеш 
Ол, Стр, Ко, ГМ, дођи Стр, Ко, дођо Ко, ГМ, дођоше Стр, Во, дођу  ГМ, Лип, 
Ко, Чу,

изађе Чу, изађемо ГМ, изађеш Чу,
нађе Ол, ГМ, Ко, нађем, Ко, нађу ГМ,
пођеш Ко,
прође ГМ.

8. Преглед пунктова на карти показује нам да се у насељима Драгнић 
Подови, Герзово, Лубово, Соколац и Ступна на сјеверозападу испитиване 
територије, на лијевој обали Пливе јављају једино новије форме са изврше-
ним јотовањем: дође ДП, Со, дође ДП, Ге, Ст, Со, Лу, дођем ДП, Ге, Со, Ст, 
дођемо Со, дођете ДП, дођи Со, дођоше Со, Лу, ДП, дођу ДП, Со, Ге, Лу, Ст, 
не дође Лу,

изађе Со, Ге,
нађе ДП, Со, нађемо Со, не нађем Лу, не нађеш Ге, не нађу ДП, нађу Ге,
пође Ге, пођемо Со,
приђе ДП, приђем Ге,
прође Ге, Лу, не прође ДП,
пронађем ДП,
уђеш ДП.

– 5 –
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Грађа, дакле, показује да је на десној обали Пливе, гдје се Срби граниче 
или живе у заједници са муслиманским и хрватским становништвом данас 
присутно двојство дојдем / дођем, мада се код најрепрезентативнијих инфор-
матора срећу искључиво форме са нејотованим секвенцама, док су на лијевој 
обали у употреби једино форме са извршеним јотовањем (в. карту). Плива 
својим током кроз територију Шипова представља границу распростирања 
нејотованих форми.

Карта I: Распрострањеност форми дођем / дојдем на територији Шипова 
на југозападу Републике Српске и западу Босне и Херцеговине
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Сладжана М. Цукут

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГРУПП -ЈТ- И -ЈД- В СЕРБСКИХ ГОВОРАХ 
ОКРЕСТНОСТИ Г. ШИПОВО

Р е з ю м е

В сербских говорах окрестности г. Шипово в юго-западной части Ре-
спублики Сербской и западной части БиГ, принадлежащих к более восточ-
ной группе северо-западной ветви герцеговинско-краинского диалекта, не 
сохраняется очередность -јт- в формах инфинитива глаголов типа доћи, в 
то время как очередность -јд- в презенсе, аористе и императиве регулярно 
встречается. На территориях Янь, Плева и Жупа, на правом берегу реки Пли-
ва, встречаются формы дојдем и дођем, а на западе территории, на левом 
берегу Пливы, зафиксированы только формы, в которых произошла йотация. 
Течение Пливы на территории Шипово представляет собой границу распро-
страненности нейотированных форм.

Ключевые слова: сербские говоры окрестности г. Шипово, более вос-
точная группа северо-западной ветви герцеговинско-краинского диалекта, 
группы -јт- и -јд-, глагольные композиты с ићи.
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Радивоје Младеновић, ГОВОР СЕВЕРНОШАРПЛАНИНСКЕ ЖУПЕ 
СИРИНИЋ. Српски дијалектолошки зборник LXVI/1, Београд: Српска 

академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2019, 7–1047.

0. После више од тридесет година, колико је прошло од првог забележе-
ног разговора са информатором на терену, након три обимне дијалектолошке 
монографије и стотинак појединачних радова о говорима Косова и Метохије, 
професор Радивоје Младеновић објавио је своје капитално дело – Говор се-
верношарпланинске жупе Сиринић. Поузданошћу и минуциозношћу ана-
лиза, богатством дијалекатског материјала, битношћу теоријских поставки 
и резултата анализе, те, на крају, и обимом који премашује хиљаду стра-
ница текста, ова монографија представља веома значајан допринос српској 
дијалектологији. И не само то – у времену у којем су српски језик и српски 
опстанак на Косову и Метохији угрожени – ова студија, заједно са онима пре 
ње објављенима, представља документовано и неизбрисиво лингвистичко, 
историјско, лингвогеографско и етнојезичко сведочанство о народу који је 
онамо живео и језику којим се на читавом том терену говорило. 

Монографија Говор северношарпланинске жупе Сиринић награђена је 
престижном наградом „Павле и Милка Ивић“ за 2020. годину, коју додељује 
Славистичко друштво Србије. Ово велико и важно признање професору 
Радивоју Младеновићу додељено је на седници одржаној 27. новембра, и 
 то једногласном одлуком комисије којом је председавао академик Слободан 
Реметић. 

Монографија Говор северношарпланинске жупе Сиринић састављена 
је из следећих поглавља: УВОД (51–79); АКЦЕНАТ (80–95); ГЛАСО-
ВИ (96–293) – Вокализам (96–193), Консонантизам (193–293); ОБЛИЦИ 
(294–830) – (РЕЧИ СА ДЕКЛИНАЦИЈОМ) Именице (294–421); Замени-
це (422–530); Придеви (530–570); Бројеви (570–588); Глаголи (588–704); 
(НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ) Прилози (705–768); Предлози и предлошки 
скупови (763–768); Везници (768–800); Узвици (801–806), Речце (806–830); 
ЛИНГВОГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ДИЈАЛЕКАТСКА ИНДИВИДУАЛ-
НОСТ СИРИНИЋКОГ ГОВОРА (831–852); ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ 
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(853–1040). Поглавља су подељена на велики број потпоглавља, чији распо-
ред омогућава јасан увид у структуру рада, прегледност у изношењу резул-
тата истраживања, а читаоцу олакшава проналажење анализираних сегме-
ната језичке структуре. У монографији су приложени и Списак скраћеница 
(30) и Списак литературе (30–50), који указује на велики број релевантних 
извора коришћених током рада на рукопису, као и Resume (1041–1047) на 
француском језику.

1. У УВОДУ своје монографије проф. Радивоје Младеновић дефини-
ше предмет и циљеве истраживања, методологију прикупљања, обраде и 
презентације дијалекатског материјала, те износи основне историографске, 
географске и етнографске напомене о истраживаном ареалу. Аутор се опре-
делио да дијалекатским описом буду обухваћени сви нивои језичке структу-
ре (изузев синтаксичког), а теренско истраживање подразумевало је прин-
цип обухвата свих пунктова. Намера аутора очигледна је – пружити увид 
у језички систем у целини, како би се приказале сложене мреже суодноса 
елемената унутар њега; омогућити да се сагледају језичке прилике у свим 
пунктовима и уочи евентуална микродиференцијација унутар говора. При-
лике на испитиваном ареалу пореде се са стањем у околним говорима, од-
носно на ширем етнојезичком простору, што омогућава ареално праћење и 
утврђивање распореда важнијих изоглоса. 

Област обухваћена дијалекатским истраживањима у студији се именује 
као северношарпланинска жупа Сиринић или Сиринић. Током ранијег пери-
ода и данас у званичној и локалној употреби су различити називи – Сириниће, 
Сиринићи, Жупа, Сиринић, Сиринићка жупа и др. Увидом у историјске изво-
ре, аутор даје њихову етимологију и хронологију. 

Посматрано кроз призму измењених политичких, етничких и кон-
фесионалних прилика, какве су у овој области данас, веома важна јесте 
чињеница да релевантни историјски извори, консултовани за потребе овога 
рада, показују да је највећи део савремених сиринићких насеља потврђен 
средином XV века, и то са српском популацијом. Поред тога, у називима 
скоро свих насеља (осим Горње и Доње Битиње, где арбанашко становништ-
во живи тек од средине XVIII века), препознаје се словенска мотивација. 
Ови подаци од непобитног су значаја за утврђивање континуитета српске 
популације на овим просторима, чак и у случајевима када је реч о скорије 
промењеним називима насеља сада насељених Албанцима – попут данашње 
Фираје, што је превод претходног словенског назива Папраћин. О контину-
итету српског елемента сведоче и именослови из различитих периода у про-
шлости, пописи становништва, као и ономастички подаци. 
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У наставку аутор износи податке о географском положају и миграцијама 
које су од значаја за образовање насеља, али и за формирање дијалекатских 
карактеристика сиринићког говора. У питању је етапно-транзитна област по-
годна превасходно за сточарство, мање за земљорадњу, кроз коју су се кре-
тала сточарска племена различите етнојезичке припадности. Етнојезичка 
мешања и укрштаји различитих народа Балкана, што ће се у каснијој анализи 
потврдити кроз различите језичке нивое, рефлектују се у особеној савременој 
физиономији сиринићког говора. Састав становништва и конфесионални 
односи у Сиринићу мењали су се током историје. Савремена популација 
етнографски, етнокултурно и социолошки је хетерогена, са српским и ал-
банским становништвом. Западни и централни делови насељени су хомо-
геним српским живљем, док је на истоку хомогено албанско становништво. 
Само у мањем делу граничних насеља становништво је мешовито, али опет 
раздвојено у посебне засеоке. Српски део популације различитог је порекла 
– и то је, истиче аутор, од највећег значаја за разумевање језичких прилика 
на овоме терену. Мешање старинаца и досељеника са различитих, неретко 
удаљених дијалекатских подручја, утицало је и на формирање говора. Но, и 
поред присуства различитих елемената, сиринићки говор карактерише рела-
тивна стабилизација, чему је погодовао жупски географски положај и пре-
станак значајнијег усељавања у потоња два века. 

Оно што је такође важно за утврђивање системског значаја забележе-
них језичких особина јесте и праћење појаве дедијалектизације, присутне и 
овде, као и на читавом штокавском језичком комплексу. Школство, медији и 
друга средства јавног информисања отварају пут продору црта из стандар-
дног језика у народни говор и доводе до измена језичке структуре. Материјал 
из сиринићког говора показује да је процес дедијалектизације присутан, 
али ипак у мањој мери и ограниченог утицаја – углавном се примећује код 
млађих носилаца говора. Аутор ће у каснијој анализи језичке црте, чија је 
појава последица оваквог  утицаја са стране, посебно анализирати и ко-
ментарисати, имајући у виду да су оне у овом тренутку јасно уочљиве као 
ʼстрани елеменатʼ, односно да немају значајнији обухват и озбиљнији значај 
са становишта система, тј. не нарушавају његову првобитну структуру.  

2. Поглавље о АКЦЕНТУ у овој књизи, сходно смањеном броју функција 
и дистинктивних обележја прозодема, сразмерно је невеликог обима. Одре-
дивши природу акцента у овом говору, аутор најпре потврђује припад-
ност сиринићког говора балканском језичком кругу. Присуство експира-
торног акцента, уз појаву квалитативних и квантитативних варирања, која 
немају значај са становишта система већ само прагматичку улогу, брисање 
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свих наслеђених фонолошких опозиција, те појава комбинације ритамски 
и парадигматски фиксираног акцента – све су то елементи који одређују 
физиономију прозодијског система сиринићког говора и предодређују 
његово удаљавање од наслеђеног (пра)словенског модела, подупрто у прво-
ме реду алоглотском ситуацијом на периферији штокавског језичког ком-
плекса. Пенултимски ритамски акценат у сиринићком говору стабилисан је 
у именској и глаголској флексији, а њему је претходио парадигматски ак-
ценат семантички или граматички мотивисан. Проф. Радивоје Младеновић 
издваја примере који илуструју старије стање: својега, нашему; односно 
кажем, кажемо – који по месту акцента одступају од, на синхроном пла-
ну заступљеног, (пенултимског) модела, тј. сведоче о приликама у ранијем 
прозодијском систему. Посебно је у том смислу илустративна појава ликова 
са двојним акцентом – свакога – који јасно одсликавају тренутак превирања 
старог и новог модела у још увек недовршеном процесу. Трагове паради-
гматског акцента аутор налази и у примерима под емфазом (Андреин), потом 
у прилогу увечер (и то подржано именицом вечер). Даље се разматра статус 
синтагматског акцента у овом говору, који је, иако очекиван, слабе снаге, са 
спорадичним потврдама типа: кој-зна де; де-ти-је жито? и сл. Утврђивање 
прозодијских одлика и издвајање поменутих категорија омогућило је аре-
ални поглед на прозодијске прилике, те одређење места сиринићког говора 
унутар ширег ареала који чине сродни идиоми на Косову и Метохији. Пока-
зало се да се изоглосе које се тичу акценатских прилика придружују осталим 
изоглосама које повезују сиринићки говор са јужнометохијским подгорским 
говором, са којим показује највиши степен сродности. Њима се прикључује 
и призренски градски говор. С друге стране, према јужнокосовском и под-
римском говору разлике су веће. Даље се утврђује статус нове лексике, 
при чему се примећују знатнија варирања у погледу места акцента, што је, 
закључује аутор, последица дедијалектизације у говору млађих носилаца 
идиома. Појаве које се такође испитују јесу: компензацијско дужење вокала, 
које настаје као последица ишчезавања гласа х; условљеност места акцен-
та присуством дифтоншких секвенци унутар речи; те јављање акцента и у 
компаративној и основној речи у облицима компаратива и суперлатива. За-
бележена грађа потврђује да је унутар категорије глагола пенултимски акце-
нат стабилисан, уз спорадичну појаву примера у којима се јавља одступање 
од датог модела. Једна од основних диференцијалних црта, која сиринићки 
говор такође удаљава од јужнокосовског и подримског јужнометохијског 
говора, а уједно приближава јужнометохијском подгорском и призренском 
градском говору, јесте доследно преношење акцента на не у негираним глаго-
лима једносложницама: не-смеш; не-знам и сл. У категорији непроменљивих 
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речи чешће се јавља варијантност. Но, у начелу, тиме се не ремети основ-
но правило акцентуације сиринићког говора. Сви прилози имају акценат на 
ултими или пенултими; везници неретко остају без акцента, тј. акцентују 
се углавном када имају парадигматску функцију истицања. Најзад, појава 
дезакцентуације такође је позната сиринићком говору, а углавном је бележе-
на у синтагматским спојевима са атрибутом или атрибутивом (баба-Грозде; 
Свети-Јован и сл.).

3. ВОКАЛИЗАМ сиринићког говора представљен је вокалским троуглом 
од шест фонема, у коме, поред класичних вокала, као корелат вокалу а 
функционише и полугласничка фонема ǝ, са вредношћу вокала напрегну-
те артикулације. Флуктуације у изговору појединих јединица не утичу на 
укупан инвентар. Посебна пажња у овом поглављу посвећује се статусу 
полугласничке фонеме у испитиваном говору. Р. Младеновић најпре исти-
че да је процес дедијалектизације, односно поларизација на плану млађи : 
старији носиоци говора, присутан и у овом сегменту и рефлектује се на пла-
ну слабије употребе и ишчезавања полугласничке фонеме у говору млађег 
дела популације, када се чешће бележи његова замена са а. Сходно пореклу, 
аутор све примере са полугласником дели у две основне групе, и то оне са 
а) полугласником који има фонолошку вредност; и оне у којима је б) полу-
гласник без фонолошке вредности. У прву групу сврставају се и детаљно 
анализирају бројни примери са полугласником на месту некадашњих 
јерова у коренској морфеми (кêд, тêд, дêн и сл.); префиксима (сǝбирај се, 
изǝткајемо, сǝбере сир); суфиксима (отǝц, болǝн, нокǝт); потом потврде по-
лугласника у предлозима, где се бележи једино у сǝс/сǝз; полугласник који се 
јавља у некадашњем слабом положају бележен је у примерима типа: мêгла, 
излǝжаа и сл. Потом, издвајају се и примери са полугласником у речима 
ономатопејског порекла, примери са секундарним полугласником, полуглас-
ником аналошког порекла, полугласником добијеним редукцијом вокала, 
те примери са полугласником који је опстао у лексемама преузетим из тур-
ског језика, који је у систем ушао заједно са позајмљеном лексиком. У свим 
издвојеним категоријама, сем примера у којима се полугласник бележи, на-
воде се и потврде његове неутрализације. Паралелно присуство примера оба 
типа указује на његов унеколико нестабилан системски положај. Другој гру-
пи примера, са нефонолошким секундарним полугласником, припадају они 
у којима се полугласник среће на крају предлога – одǝ козе; изǝ Сириниће – а 
његова појава мотивисана је тежњом да се очува фонолошки статус опстру-
ента у интонационој целини. Исти тип полугласника јавља се и у служби 
очувања сугласничке групе у везама са предлозима; потом у резултату тежње 
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да се неке једносложне речи учине двосложним како би се уклопиле у пенул-
тимски ритам; те као јединица са стилогеном, емфатичком вредношћу. 

Да говор Сиринића и у другим сегментима вокалског система одступа 
од општештокавске норме, показује и рефлексација некадашњих назалних 
вокала. Иако се у целини уклапа у општесрпско стање, трагови међуутицаја 
резличитих система очитују се и на овоме плану. Тако је, на пример, у не-
колико пунктова у најзападнијим деловима потврђен суфикс -на у облицима 
радног глаголског придева – мрднало, легнаа – иако је -ну опште обележје 
овога говора. 

Значајна је за овај говор и појава флотантног изговора појединих во-
кала, те аутор појавама лабијализације, дифтонгизације, супституције, 
неутрализације, затворенијег или отворенијег изговора, условљеног ра-
зличитим факторима, посвећује значајну пажњу. Широко варијацијско поље 
вокала, у мањој или већој мери изражено, одлика је ширег ареала, те се 
сиринићки говор у начелу уклапа у опште прилике. 

Високо место на позицији класификационих критеријума, који су од 
значаја за одређење типолошких својстава дијалеката и локалних говора, 
припада питању рефлексације некадашњег вокала јат. Р. Младеновић у својој 
студији показује да се у говору Сиринића јављају различити рефлекси, одно-
сно да је варијантност посебно присутна у групи -еј-, онда када је глас е 
под акцентом – његова гласовна вредност тада се креће од општештокавског, 
преко затворенијег изговора до замене вокалом и. Илустративни су у том 
смислу примери појаве различитих рефлекса на блиском одстојању, у истим 
фонетским позицијама: На лију, жʼими-ти, после ће напраи леју. 

Минуциозном анализом, изношењем великог броја потврда анали-
зираних појава, те поређењем са приликама у суседним идиомима истога 
типа, аутор омогућава стицање потпуног увида у системске одлике вокали-
зма сиринићког говора и праћење ареалног распореда језичких чињеница. 
Остатак поглавља посвећен је разматрању појава попут испадања појединих 
вокала, супституцијама, судбини појединих вокалских група, као и статусу 
вокалног р у овоме говору. 

Прилике у КОНСОНАНТИЗМУ у говору Сиринића указују на приближавање 
балканском језичком моделу и на овом језичком нивоу. Ареалним прегле-
дом језичких факата Р. Младеновић истиче и да се на плану консонан-
тизма сиринићки говор делимично удаљава од метохијских и косовских 
призренско-јужноморавских говора. С друге стране, прилике у овом гово-
ру сличне су онима које су фиксиране у северношарпланинским говорима 
Средске, Горе и у оближњим северномакедонским говорима призренско-
-јужноморавског типа. Сходно стању у балканизираним говорима и језицима, 
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и у сиринићком говору забележене су нестабилне прилике у систему афри-
ката, превасходно услед флотантног изговора ћ и ђ. Ипак, свођење парова 
африката на појединачне јединице у говору Сиринића није остварено. При-
лике у систему африката неуједначене су и територијално, што је условљено 
контактом са другим језичким системима, али и социолингвистички, на 
плану млађи : старији говорници, што је део процеса дедијалектизације и 
елиминације јединица диференцијалних према стандарду. Варијантност у 
изговору рефлекса некадашњих ٭тʼ и ٭дʼ у говору Сиринића очитује се у 
појави различитих алофонских реализација. Све оне групишу се на: а) тип 
са слабијом фрикативношћу (девојчићти, Ђдурђдевдǝн); и на: б) алофоне са 
јачом фрикативношћу (на кућу, ђубрила се), са доминацијом примера првога 
типа. Флуктуације у изговору гласова ч и џ такође су бележене, па се и овде 
издвајају: а) алофони са појачаном фрикативношћу (па се завлачшувало, с 
канџжију), као доминантни; и: б) алофони са општештокавском вредношћу 
(Сотачки поток, на оџак). У овом говору функционише и пар ц : s, са 
вредношћу s која се уклапа у балканске прилике (sвоно, sвезде). 

Процес елиминације гласа х захватио је у потпуности и сиринићки 
говор, а ретки примери употребе са реконструисаним веларом нанос су из 
стандардног језика. Испадање х у одређеним контекстима доводи до даљих 
промена (попут компензацијског дужења) или до појаве хијатских или дру-
гих гласова који су бележени на месту ишчезлог х. 

Умекшан изговор фрикатива ш и ж, тј. померање артикулације уна-
пред, поред такође бележених изговорних вредности које одговарају оп-
штештокавским приликама, примећен је у пунктовима који су у лингвоге-
ографском контакту са албанским језиком, односно у говору становника у 
мешовитим насељима. 

Процес балканизације сиринићког говора може се пратити и кроз 
појаву антиципацијског гласа  ј. Овај глас заправо нема фонолошку већ вред-
ност елемента који се јавља испред палаталног гласа чија је палаталност 
угрожена. Сиринићки говор тако припада ширем, непрекинутом ареалу који 
чине говори метохијско-косовско-сиринићког ареала, потом западномаке-
донски и једним делом централномакедонски говори, у којима се глас ј среће 
испред њ, ћ/тʼ/ќ, ђ/дʼ/ѓ. Други ареал чине територијално удаљенији тимоч-
ко-лужнички и западнобугарски говори од Берковице до Ћустендила, где се 
антиципацијско ј јавља само испред предњонепчних африката ћ и ђ. Иако фа-
култативна, антиципацијска палаталност маркантно је обележје сиринићког 
говора. Неки од забележених примера који илуструју ову појаву су: нејће да 
пријђе, трејћа, пројђе, орајнʼе, имајнʼе и сл. 
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Приближавање балканском језичком моделу, сусрет супстратног и 
адстратног слоја, алоглотски контакти и живот у вишејезичким срединама 
утицали су и на померања у систему латерала, па се у говору Сиринића и 
овде бележе флуктуације. Аутор на основу распореда алофона издваја два 
ареала. Први чине западни и централни делови Сиринића, где гласови л и 
љ имају вредност која одговара централноштокавским приликама. У трима 
најисточнијим селима, услед деловања наведених фактора, бележена су ра-
зличита померања у изговору, која се огледају у појави алвеоларно палатал-
ног гласа лʼ, који представља варијанту гласа љ, коме је нападнута палатал-
ност, као и флуктуација изговора гласа л, посебно у групама ли, ле (лʼице и 
љице). Процес стабилизације једног пара овде није довршен, те напоредо 
опстају различите вредности. Исту судбину у овом ареалу има и глас њ, који 
се такође јавља и као алофон са смањеном палаталношћу (ручно се жнʼело). 

У овом поглављу разматра се и судбина вокалских група, те примери 
који илуструју прилике настале у резултату јотовања. 

4. Поглавље о МОРФОЛОГИЈИ обимом надмашује претходна, и то не само 
због обимнијег инвентара јединица које га чине него и због сложености про-
блематике и језичких појава које се кроз њих рефлектују. У морфолошком 
систему могу се пратити укрштаји наслеђених и адстратних модела, степен 
балканизираности, алоглотски контакти, ареални распоред језичких појава 
на ширем језичком простору, појава дедијалектизације и други процеси 
који несумњиво откривају путеве историјског и правце будућег развитка 
дијалекатског система сиринићког говора. 

Поглавље о морфологији започиње анализом ИМЕНИЦА. Овде проф. 
Радивоје Младеновић даје детаљан преглед именица подељених пре-
ма деклинационим типовима, где посебно издваја и подробно анализи-
ра најмаркантније и системски најважније појаве. Као и у претходним 
поглављима, пажња се посвећује језичким појавама које су од значаја за 
праћење процеса балканизације, односно оним дијалекатским особености-
ма које омогућавају сагледавање суодноса са суседним говорима, али и тра-
говима старијих језичких слојева. Имајући у виду да се сиринићки говор 
уклапа у ареал са практично потпуно оствареним аналитизмом у деклинаци-
оном систему, потврде са очуваним траговима некадашњег деклинационог 
модела нису бројне. Аутор их, код именица прве врсте, бележи у облицима 
генитива, и то у синтагмама временског значења са редним бројевима (де-
ветога априла), што је свакако настало под утицајем књижевног језика, тј. 
административног рачунања времена. Остали, спорадични примери (због 
ветролома, по околину Призрена) тумаче се или као нанос из стандарда или 
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пак као траг некадашње кучко-васојевићке миграционе струје. У свим оста-
лим случајевима бележен је искључиво општи падеж. Облицима општег па-
дежа, сходно његовој доминацији, посвећено је највише простора у овоме 
поглављу. Излажу се, тако, примери општег падежа употребљеног беспре-
длошки и уз предлоге, чија разноврсност потврђује тезу о разуђеном пре-
длошком систему са богатим дијапазоном служби и значења, насталом као 
компензација ишчезлој флексији. У облицима датива стабилисан је наставак 
-у, док се у вокативу срећу -у, -е, -о или (искључиво када су у питању му-
слиманска лична имена) -ø. Аналитизму се у сиринићком говору опире лока-
тив једнине са предлогом по, док уз остале предлоге у овом деклинационом 
обрасцу преовладава аналитичка конструкција. У множинској парадигми у 
номинативу је уопштено -и, а у облицима општег падежа бележи се наставак 
-е (са ретким потврдама ОП на -и). Код именица другог деклинационог типа 
забележени су наставци -о и -е у номинативу. У генитиву је аналитизација 
скоро потпуно довршена – општи падеж бележен је у беспредлошкој фор-
ми и у конструкцијама са предлозима. Наставак датива редовно је -у, а во-
катив је једнак номинативу. У инструменталу је потпуно уопштена анали-
тичка форма, док су у локативу спорадично бележене флексивне форме уз 
предлог по. У облицима множине доминирају суплетивне форме на -ићи. 
Именице трећег деклинационог типа у номинативу су стабилисале наста-
вак -а, сем именице мати. Облици општег падежа јављају се без предлога 
и у комбинацији са предлозима. Беспредлошки генитив једнине потврђен 
је у предлошко-падежним конструкцијама са значењем обележавања датума 
(родена тријес трејће године; Ал ће бине овејзи године?). У сиринићком го-
вору обичан је беспредлошки датив намене или посесије (поклониш га тејзи 
црквице), док се у осталим случајевима датив употребљава уз предлоге. У 
вокативу су потврђени наставци -о (Славицо, снашо), -е (тетке, Љупке), а у 
ретким примерима синкретичан је номинативу (комшија). Инструментал, и 
оруђник и социјатив, доживео је потпуну аналитизацију; ретке потврде пре-
дикативног инструментала забележене су само у говору старијих (девојком 
ишла да жњије). Локатив је у овом деклинационом обрасцу отпорнији на 
продор аналитизма, па се, сем уз предлог по, флективне форме срећу и уз 
предлоге при и према; док је из локативних конструкција са предлозима на 
и у аналитизам потпуно истиснуо флексију. У множини је устаљен наставак 
-е, сем код именица очи, уши, наћви и плећи. Општи падеж употребљава се 
самостално или у предлошко-падежним конструкцијама. У дативу су при-
сутни старији наставак -ам и новији -ама, али и -ами; наставак -има бележи 
се једино код именица типа судија, газда, и то под утицајем природног м. 
р. (газдима). Именице четврте врсте аутор анализира према подтиповима. 
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Најпре се пажња посвећује именицама кћи, која је у овом говору пришла у 
потпуности именицама ж.р. на -а, и мати, која се само једним делом уклапа 
у тај деклинациони образац, док другим делом чини образац за себе. Даље 
се анализира категорија збирних именица, потом именица pluralia tantum, 
глаголских именица, а разматра се и употреба именица у партитивним син-
тагмама. 

У поглављу о ЗАМЕНИЦАМА анализира се најпре систем личних за-
меница. Аутор истиче да се облицима личних заменица за 1. и 2. лице 
једнине сиринићки говор уклапа у шире прилике које карактеришу говоре 
југозападног дела Косова и Метохије и околних области. Потпуна иден-
тичност са околним говорима остварена је у категорији дативских облика, 
и то због тога што ни у сиринићком говору у овом падежу није остварена 
аналитизација. Синкретизам је остварен у пуним облицима 1л. јд. и 2л. јд. 
(мене, тебе). У енклитикама синкретизма нема, па је дативска енклитика 
ми, ви, а акузативна ме, ве. У 1л. мн. и 2л. мн. облици у дативу су нами, 
вами, а форме ОП су нас, вас; систем енклитика је ни, ви (датив) и не, ве 
(ОП). Удвајање пуне и енклитичке форме није доследно. И на плану облика 
заменице за 3л. јд. сиринићки говор највећим делом чини јединствен ареал 
са говорима у суседству. Ваља истаћи да је и у овом говору у облицима жен-
скога рода у једнини, као и у целом метохијско-косовско-сиринићком ареалу, 
стабилисана новија форма Ајд./ОПјд. – гу: ја не могу да гу спазим. Енкли-
тика је потврђена је са свега неколико примера у најзападнијим насељима. 
Пуна форма у дативу гласи: њојзи. У множинској парадигми, у Амн./ОПмн. 
устаљена је енклитика ги – ће ги скупи. Иста енклитичка форма је и у Дмн.: 
јабуке ги давале. Удвајање форми и у множини је потврђено: ги запалʼилʼе 
лʼиваде; понапре њима ги даде. Енклитички облик заменице себе – си – у 
овом говору има једино вредност речце за појачавање значења: Благо си га 
мужу за њу! У оквиру овога поглавља анализирају се још и: заменица кој и 
облици сложени са њом у једнини и множини, заменица што и облици сло-
жени са њом у једнини и множини, те придевске заменице. 

Важна одлика ПРИДЕВА јесте очуваност категорије придевског вида, са 
јасно разграниченим доменима употребе. Форме неодређеног придевског 
вида јављају се у атрибутској употреби. Аутор, притом, издваја облике на -и, 
који су маркирани на различите начине: а) наслањањем на придеве на -ски 
(валовасти, баљести, зекасти); б) морфолошким наслањањем на мотивну 
реч (омиваћи); в) присуством само форме на -ски/-чки (планински, вештач-
ки); г) као средство истицања (страшњи, главни); д) преузимањем термина 
из другог идиома (стари сват). Неодређени придевски вид употребљава се 
у предикативу, али су потврђени и облици са финалним -и од придева типа 
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баљести, зекасти. Све издвојене категорије аутор подробно анализира и 
илуструје бројним забележеним примерима употребе. Компарација приде-
ва у сиринићком говору је, сходно приликама на ширем ареалу, аналити-
чка. Компаратив се гради додавањем проклитичког интензификатора испред 
обли ка позитива – по + позитив: по далечни, по високо, по мицки; док су-
перлатив придева има форму нај + позитив: нај тешка, нај стари. Трагови 
старијег система забележени су и у једној и у другој категорији: стареји/
старији; нај старије/најстареема. Занимљива појава у овом говору јесте 
и аналитичка компарација прилога (по добро; нај вероватно); именица (по 
домаћица; нај косач); глагола (по пантим; нај могала); предлога (по до њу, 
нај от после) и заменица (по ништа). Ово је особина која је изразити балка-
низам и среће се и у другим идиомима балканског језичког савеза. 

Као и на читавом штокавском подручју, категорија БРОЈЕВА је и у 
сиринићком говору претрпела знатна упрошћавања у односу на познопра-
словенско стање. Систем основних бројева сачињен је од бројева: а) један, 
који се, осим у означавању бројности, користи и са значењем неодређене 
заменице некој, затим придева исти. Очувана му је моција рода у оба гра-
матичка броја, а својом се парадигмом и моцијом овај број у свему понаша 
као придевска реч; б) броја два, који у мушком роду има форме два / оба / 
обадва, а у женском и средњем роду две / обе / обедве. Дистрибуцијом обли-
ка за скупину мушког рода с једне стране и женског и средњег рода са друге,  
сиринићки говор показује да је старије стање у говору очувано, а истовреме-
но ове прилике указују и на припадност ширем ареалу призренско-тимочких 
и македонских говора. Занимљиво је да су у овом говору очуване деклинира-
не дативске форме – двема, обема, обадвема – непознате главнини штокав-
ских говора. Облици бројева од три до десет нису завредели посебну пажњу, 
јер у њиховим облицима није примећена никаква дијалекатска посебност. 
Редни бројеви се у сиринићком говору у потпуности уклапају у заменичко-
придевску промену. Трородност је у потпуности очувана у облицима једнине 
док је у множини нарушена у облицима средњег рода. Присуство флексив-
них форми у облицима беспредлошког генитива примећено је и у категорији 
бројева (деветога априла, четрнаестог фебрувара), и аутор износи став да, 
судећи по томе што аналитизација у оквиру ове категорије изостаје у разли-
читим деклинационим типовима, највероватније није реч о накнадно унетој 
особини већ о чувању старијег стања у овоме говору.  

У поглављу о ГЛАГОЛИМА најпре се даје преглед глаголских основа, где 
се утврђује инвентар форми и појава међусобних укрштања, односно про-
мене односа глаголских основа и појаве преласка из једне у другу глаголску 
врсту. У прву глаголску врсту сврставају се глаголи на -с, -з; глаголи на -т, 
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-д, а посебно се разматра парадигма глагола једем, који показује тенденцију 
приласка шестој врсти, те глагола дадем, за који се утврђује да такође може 
градити облике по шестој врсти, с тим да облици даде-, који се уклапају у 
прву врсту, доминирају у односу на оне са да-. Првој врсти припадају и гла-
голи са општим делом на -к, -г, -х, при чему се издваја глагол „помоћи“, који 
своје облике чешће гради по трећој него по првој врсти (да поможе). При-
лазак петој врсти запажа се код глагола може : могала; стриже : стригала. 
Глагол *iti у презентској основи јавља се са основинским вокалом -е, док се 
у облицима радног глаголског придева чува стара основа. У аористу функ-
ционишу две основе – отидосмо и отосмо. У облицима са префиксом *от- 
опстаје старији безвучни плозив префикса, а презентска основа проширује се 
суфиксом -не. У другу врсту уклапају се глаголи са односом основа -е : -а, уз 
присуство варијантности у грађењу облика код глагола „појати“, „сновати“, 
„скупсти“, „колебати“, „блејати“, „жети“, „смети“, „сипати“, „шапутати“, 
„копати“. Трећа глаголска врста у овом говору је у експанзији, тако да се бе-
лежи продор суфикса -не у различитим скупинама глагола. Глаголи четврте 
врсте имају однос основа -је / -ø, с тим да у облике појединих глагола проди-
ре -и, па се јављају флуктуације: изујим, обуиш. Овом односу основа пришли 
су глаголи „спавати“, „снити“, „врети“, „ткати“, „зрети“ – спије : се спало; 
ткaје : смо ткале и сл. Код глагола пете врсте, забележена је појава при-
ласка глагола „резати“ шестој групи (режам : режала), док се ранији однос 
основа у глаголима „клати“ и „млети“ очувао, са аналошки успостављеним 
резултатом јотовања у облику мљела. Међу малобројним глаголима шесте 
врсте издваја се глагол узем – узела, са изједначеном презентском и аорист-
ном основом; глагол „смети“, код кога доминирају облици по шестој, али је 
бележен и са променом по другој и четвртој врсти. Глагол „јести“ мења се по 
првој врсти, али су потврђени и ретки примери са презентском основом на 
је-: јем, јемо, наје. Глаголи седме врсте, са односом основа -и / -и бројна су 
скупина. Унутар ње запажен је већи број потврда преласка глагола из других 
основа. Глаголи осме врсте су малобројни, а њихов број умањен је прила-
ском појединих глагола другим глаголским врстама. 

Потпоглавље о глаголским облицима започиње презентом. Сем у фор-
мама 3л. мн. наставци презента одговарају општесрпским приликама. У ово-
ме говору изостаје и појава -м у 1л. јд. код глагола „моћи“ и „хтети“, факулта-
тивно присутна у ђаковачком и призренском градском говору. У сиринићком 
говору, који се овом особином уклапа у читав метохијско-косовско-
сиринићки ареал, редовно је бележено -у. Преобликовање наслеђеног мо-
дела расподеле наставака у облицима 3л. мн. познато је и сиринићком гово-
ру – два наставка сведена су на један, а након тога дошло је и до стварања 
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нових облика. У томе процесу аутор уочава различите тенденције, тумачећи 
их различитошћу адстратних слојева, чије је присуство узроковано сеобама 
становништва. Два морфолошка модела, са факултативним, тј. односом на-
поредног егзистирања јесу: а) модел у коме се наставачка морфема додаје на 
основу са аналошким основинским вокалом и у -е и -и презентској групи, у 
чему се препознаје јужнометохијски и северномакедонски модел; б) модел у 
коме се наставачко -у додаје на основу без основинског вокала. 

Аорист се гради искључиво од глагола свршенога вида, док су им-
перфективни глаголи резервисани за образовање имперфекта. Дистинкција 
међу двама облицима заснована на видској диференцијацији остварена је 
у читавој призренско-тимочкој зони, а захвата и делове косовско-ресавског 
ареала. Када је реч о аористним наставцима, показало се да се у сиринићком 
говору јавља тенденција ширења наставка -о на рачун -е(х) у 1л. јд., и то по-
држана присуством истога вoкала у множинским наставцима -oсмо, -осте, 
-оше. Из сиринићког говора потпуно је истиснут множински наставак -мо у 
аористу, а наставци -(о)смо, -(о)сте потпуно су стабилисани. Тако, на при-
мер, облици глагола са односом основа -и : -е у аористу у 1л. јд. гласе: видо, 
изврто, оглуво; а у 1л. мн.: извртосмо, зазборосмо, оглувосмо; у 2л. мн.: 
изгоросте, замрзосте; у 3л. мн. видоше итд. Важан податак јесте и то да је 
у овом говору аорист глагола „бити“ скоро потпуно ишчезао, повукавши се 
пред перфектом, и бележен је једино у окамењеној форми би, уз увек нагла-
шену компоненту доживљености. На крају овога поглавља дати су примери 
који илуструју употребу овога облика. 

Имперфекат је у сиринићком говору у ређој употреби и потискиван је 
углавном од стране перфекта. Занимљиво запажање тиче се неподударности 
основа једнинских и множинских форми код појединих глагола, као нпр. ја, 
ти, он сеје-ше :  ми сеја-смо, ви сеја-сте, они сеја-у. Ово је највероватније 
последица укрштаја различитих морфолошких система који су ушли у са-
став сиринићког говора. Наставак 1л. јд. јесте -ше, које се стабилисало на-
кон испадања -х: плетеше, метеше, једеше. Факултативно се јавља и -шо: 
метешо, плетешо, подупрто ширењем -о у облике 1л. јд. аориста, али је 
овај наставак мале снаге. У 2л. јд. и 3л. јд. редовно је -ше. У множини су 
стабилисани наставци -смо и -сте, што је појава која сиринићки говор чини 
делом ширег ареала заједно са говорима призренско-јужноморавског типа 
Метохијске и Косовске котлине. Једнакост имперфекатских и аористних на-
ставака у 1. и 2. лицу множине подстиче факултативно мешање наставака и 
у 3л. мн., али јасно разграничење по питању  вида – аорист се гради само од 
свршених, а имперфекат од несвршених – спречава неразликовање облика. 
У напомени о употреби имперфекта сазнајемо да се најчешће употребљава 
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да означи прошлу радњу или стање који су били на снази у тренутку вршења 
неке друге, такође прошле радње, и то из ближе или даље прошлости говор-
ног лица. 

Футур први је и у сиринићком говору преобликован према балкани-
стичком моделу, и бележи се искључиво у форми ће + презент. Битна осо-
бина футура јесте његова употреба у наративном режиму казивања, када се 
користи да се њиме обележе прошле радње хабитуалног карактера, које су се 
у прошлости понављале по обичају или навици. Овиме се сиринићки говор 
наслања на македонске идиоме, у којима је оваква употреба футура жива, а 
истовремено се удаљава од остатка штокавских говора, који овакву употребу 
футура првог не познају. 

Перфекат у сиринићком говору, захваљујући универзалности своје се-
мантике, има стабилно место, а примећена је и тенденција његовог ширења 
у домене употребе осталих претерита. Крњи перфекат изостаје и то зато што 
је у парадигми перфекта дошло до морфологизације језичких средстава – у 
1. и 2л. јд. оба броја перфекат је по правилу са помоћним глаголом, а у 3л. 
оба броја редовно је без помоћног глагола. 

Плусквамперфекат је у сиринићком говору мале присутности. 
У облицима радног глаголског придева у једнини присутна је тро-

родност, док су множинске форме синкретизоване, што је опет појава која 
упућује на слагање са приликама у идиомима балканословенског ареала: 
мужи јеле; стари збореле; момци ишле.

У сиринићком говору расподела елемената -н и -т у облицима трпног 
глаголског придева условљена је присуством назала у слогу испред – при-
суство назала у слогу испред условљава наставак -т, одсуство наставак -н. 

Императив садржи форме за 2л. оба броја, док се уместо 1л. мн. кори-
сте конструкције ваља да / треба да + презент. Два старија наставка у 2л. 
мн. сведена су на -ите. 

Потенцијал се у сиринићком говору гради окамењеном формом 
помоћног глагола, који се јавља у форми би за сва лица оба броја. 

Глаголски прилог садашњи делимично се повлачи из употребе, али се у 
сиринићком говору, и поред тога, употребљава чешће него у јужнокосовском 
ареалу. Сусрет различитих дијалекатских система који се налазе у осно-
ви сиринићког говора овде се рефлектује кроз присуство варијантности у 
одабиру форманата за грађење овога облика. Најпродуктивнији је формант 
-ући, потврђен у свим глаголским врстама, други по снази је формант -ћи, 
а јављају се и -аући и -ећи: плачеући, викајћи, блејаући, бегаући, плетеећи.

– 14 –



553Прикази и критике

5. У поглављу о НЕПРОМЕНЉИВИМ РЕЧИМА анализирају се: a) прилози за 
време (прилози образовани суфиксом *-гда, прилог кêд, прилог никǝд / ни-
кад, потом прилози некǝд, откǝд; сêг / сêга / сêге; отсêг / отсêге / отсêга; 
тêд / тêда; отêд / отêда; дǝнêс / дǝнêске; наћес / наћеска; синојка / синојке / 
синојк; јутрос / јутроске); б) прилози локативног порекла (зиме, лете, лани, 
преколани, ујутру, јутре, јутре дêн, прекојутре, попрекојутре, даном, ноћу / 
ноћом, вечер / јучер, увечер, навечер, пред вечер, при вечер, јучер, прекојучер, 
попрекојучер, преј, прẹје, прије, напре, понапре, прво, сефте, јемпут, после / 
послен / послек, полноћи, сабајле, одма, већ, више, рано, доцкан, касно, одав-
но / одавна, топрв, њекња / некња, дерком, јопе / јопет, све, вêздǝн, догоди-
не, пладне, увек, дајма / дајман, јентар, онда / ондак, кноћи / кноћ, нико пут 
/ ники-пут, други ма, јен чêс, чǝс–чǝс); в) прилози за место (овде / овдека / 
овдек / овдена, онде, одовуд / одовуда, отуд / отуда, овамо / вамо, наовамо 
/ навамо / навам, тамо, натамо / натам, потамо, онамо, де, нигде, негде / 
нигде (= негде), понегде / понигде (= понегде), донегде / донигде (= донегде), 
куд, откуд, од никуда, доле, надоле / надолу, горе, нагоре, оздол / оздола / 
одоздола, озгор / озгора / одозгора, около / наоколо / узоколо, докле / доклен, 
одокле, свуда / свудер / свудар / свугдер, далеко / долеко / далека, близу / бли-
зо, напред, натраг, отраг, спред, назад, уназад, позади, отпозади, скраја, 
увис, ван, унутра, надвор, намегдан, споља, скраја, туј / туја / тујка / тујке 
/ тујдека, дома, кући, кот куће, откуд, лево, десно, каршија, украј, покрају, 
све, дегод / де годер / де годар / дегодǝр, куде годер / куде годар / куде годǝр, 
де било, кој куда); г) прилози за начин (прилози на -ски; прилози придевског 
порекла; прилог кривши / крившим / крившум; потом прилог добре, боље; 
прилози са суфиксом -ако: како, овако / вако, тако, онако, некако / никако 
(=некако), никако, свекако, свакојако, другојако, једнако; потом остали при-
лози за начин: зајено, најено, свејено, одјемпут / одјемпута, једва, сǝсвим, 
налице, збогом, редом, све, богме / богами / богаме / дабогме, боже / божем); 
д) прилози страног порекла (кобајаги, колај, ћеў, алал, батлак, џабе, тулу-
сум, тек, чифт, башка, зор, се); ђ) прилози за количину (прилози са гру-
пом -лк-: колко, оволко / волко, толко, онолко, неколко / николко (= неколко), 
тоичко / тоицко; затим остали: млого, коџа, бајаги, калабалак, мало, лек / 
лекац, ич, диб, нешто, више, доста / дости, бол, јако, моћно / мотњо, пуно, 
још / јоште, нагоре, дуго, све, пол, тујдерком); е) прилози за узрок (затој, 
зашто). 

У потпоглављу о ПРЕДЛОЗИМА анализирају се предлози и предлошки 
скупови, чија су значења детаљно разматрана у поглављу о деклинацији. 

У ВЕЗНИКЕ спадају везници: а) зависносложених реченица (што, који, 
штом (= чим), да, за да, де, кǝд, док, дори (=док), чим, ако, јер, ка (=као), 
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ка да, ка што, кај (= као и), како, ка (= како), пошто, пред да, пре него кǝд); 
б) независносложених реченица –  саставних (и, ни / нити (нит), па, те); 
супротних (а, али, ама, него, но, већ, тике, само, сал, сем); раставних (или 
(ил), ели (ел), ал, да ли, (да л), ли, ја, јал, било); објаснидбених, градационих 
(не само што ... тике; не сал што ... тике; ни ... а камоли; не толко ... колко; 
буди ... па и; ем... ем). 

Најзад, поглавље о непроменљивим речима завршава се потпоглављима 
о УЗВИЦИМА и РЕЧЦАМА.

6. У поглављу ЛИНГВОГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ДИЈАЛЕКАТСКА ИНДИВИДУАЛ-
НОСТ СИРИНИЋКОГ ГОВОРА сумирају се и сажимају резултати и закључци ана-
лизе спроведене у претходним поглављима и издвајају најважније изоглосе 
које омогућавају јасно сагледавање места сиринићког говора унутар ширег 
дијалекатског комплекса који чине српски говори на Косову и Метохији и 
суседним областима Северне Македоније.

7. У завршном поглављу – ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ – на скоро две стотине 
страна приложени су примери везаног говора забележеног у разговору са ин-
форматорима на различитим тачкама сиринићког ареала. Ова обимна писана 
грађа омогућава не само сагледавање језичких јединица у контексту, унутар 
ширих наративних целина и у мрежи сложених суодноса, у које ступају при 
комбинацији унутар дискурса, већ пружа и могућност за даља испитивања 
сиринићког говора. Пружањем на располагање богате текстуалне грађе, ау-
тор оставља могућност за праћење и неких других (рецимо синтаксичких) 
особина овога говора, које нису биле предмет интересовања ове студије. У 
времену када дијалекти нестају, осипају се и међусобно стапају и претапају, 
публиковање целокупног забележеног корпуса представља непроцењиво 
вредан оквир, полазиште и материјал за будућа научна истраживања. 

8. Сходно свему наведеном, студија Говор северношарпланинске 
жупе Сиринић професора Радивоја Младеновића не само да, потпуним и 
детаљним описом сиринићког говора, попуњава „белину“ на дијалекатској 
мапи и употпуњује слику о језичким  приликама у говорима на Косову и 
Метохији него представља и залог будућим научницима – као полазиште 
у даљим испитивањима овог дијалекатског ареала; као методолошки узор 
за бављење дијалекатским истраживањима; као лингвистичка монографија 
важна не само са становишта дијалектологије већ и са аспекта балканистике, 
ареалне лингвистике, односно лингвистике уопште, а имајући у виду убрза-
ну еволуцију и разградњу дијалекатских система, и историјске лингвисти-
ке. За читаоце који у овој књизи не траже лингвистичке, већ етнографске и 
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историјске податке о жупи Сиринић и њеним становницима, ова студија, у 
најмању руку, пружа основне релевантне податке, те смернице ка трагању за 
опширнијом литературом и научним подацима о томе питању.

Бојана Вељовић
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